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KAPITEL 1 ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET 
Förord
Kraven på god miljö, säkerhet och ekonomi medför att personer som sysslar med berghantering måste ha mycket 
goda teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna efterleva de regelverk som gäller för verksamheten. 

Då vunna erfarenheter och ökade krav medför löpande förändringar i de regler som styr arbetet med berg har vi i 
denna elektroniska utgåva av Spränghandboken där så är möjligt valt att lägga in hyperlänkar till myndigheter 
och andra på Internet. Detta för att läsaren så långt det är möjligt skall kunna erhålla så aktuell information som 
möjligt om regelverk m.m. 

Värdering av riskerna med åtföljande beskrivning av de särskilda åtgärder som ska vidtas för att arbetsmiljön ska kunna uppfylla 
kraven i bl.a. arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ingår som en mycket viktig del i det förebyggande arbetet. 

Faktorer kring arbetsmiljö och säkerhet är mycket produktionspåverkande och ska som sådana behandlas i ett tidigt skede i 
produktionsprocessen. De ska således ingå i verksamheten såväl i det dagliga arbetet som i den övergripande planeringen vari 
riskbedömning också ingår. 

I detta kapitel behandlas frågor och aspekter knutna till sprängarbeten. 

  

  

1.11 Så började det
Människan har sedan flera tusen år tillbaka försökt att tillgodogöra sig bergets ädlare beståndsdelar. Vad man vet 
började de första trevande försöken till losshållning av berg i Asien. Vid brytning av kopparmalm i exempelvis 
främre Asien användes hackor av horn, stenredskap och träkilar. Träkilarna drevs in i sprickor i berget och 
fuktades med vatten så att de svällde och bröt loss bergstycken. 

Nästa troliga fas i utvecklingen var tillmakningsmetoden. Den innebar att man gjorde upp stockeldar som hettade upp berget och 
åstadkom sprickor. Brytningen kunde därefter ske med hjälp av släggor, spett och kilar. Detta förfaringssätt användes även i 
svenska gruvor så långt fram som till slutet av 1800-talet. 

Efter medeltiden utbildades en del soldater, sappörer, i bergborrning och krutsprängning. Dessa överförde i slutet av 1500-talet 
sina kunskaper till gruvhanteringen. Tekniken med krutsprängning infördes till Nasa silvergruva av tyska bergsmän i mitten av 
1630-talet. 
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Träkilarna drevs in i sprickor i berget. 
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1.12 Dynamiten
Dynamiten och den tryckluftsdrivna bergborrmaskinen, som introducerades så tidigt som i mitten av 1860-talet, 
har revolutionerat bergsprängningen. Under senare tid har en rad nya sprängämnen framställts. Dessa 
underlättar i hög grad utförandet av sprängarbetet. 

På sprängkapselsidan har också stora framsteg gjorts sedan den första sprängkapseln för stubintråd och elsprängkapslar såg 
dagens ljus i mitten på 1860-talet. Här kan då nämnas kortintervallsprängkapselns tillkomst på 1950-talet och VA-sprängkapseln 
med förhöjd säkerhet på 1960-talet. Vidare kom på 1970-talet det icke-elektriska sprängkapselsystemet som under 1980-talet 
utvecklats genom ett nytt system där fördröjningselementet placeras på bergytan. 1990-talet blev den elektroniska 
sprängkapselns årtionde. Utvecklingen av sprängmedel och sprängsystem kommer med all kännedom att fortsätta under 2000-
talet. 

 
Dynamiten och tryckluftsdrivna bergborrmaskiner revolutionerade sprängningen. 

Tillbaka till top>> 

1.13 Olycksfallsutvecklingen

Bergsprängning var förr ett mycket farligt arbete med många allvarliga olyckor. I vårt land ägnades dessa olyckor 
stor uppmärksamhet från dåtidens arbetsmiljöinspektörers (yrkesinspektörers) sida. Således antog 
Yrkesinspektionen (numera benämnd Arbetsmiljöinspektionen) den 27 januari 1897 cirkulär Nr 4 angående 
försiktighetsmått vid bergssprängning med dynamit och därmed jämförliga sprängämnen. Detta cirkulär 
omfattade 16 tänkvärda punkter. 

Redan år 1900 kom nästa cirkulär Nr 5 som då var upphöjt till anvisningar. Av anvisningarna framkom krav på de personer som 
skulle delta i arbetet och dessutom krav på stenhuggarna. Även Socialstyrelsen gav ut liknande råd för 
Arbetsmarknadskommissionens arbeten (AK-arbeten). 
Trots alla goda regler och råd fortsatte olyckorna om än i minskad omfattning. Därefter har lagen och förordningen om 
brandfarliga och explosiva varor utfärdats. Lagen och förordningen, Arbetarskyddsstyrelsens (numera benämnda 
Arbetsmiljöverkets) föreskrifter om sprängarbete och om bergarbete samt Sprängämnesinspektionens (numera benämnda 
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Räddningsverkets avdelning för brandfarliga och explosiva varor) föreskrifter om explosiva varor omfattar grundläggande krav på 
säkerhet. Dessa krav, som bl.a. innehåller krav på att personer som planerar och deltar vid förekommande arbetsuppgifter ska 
inneha särskild kompetens, har tillsammans med utvecklingen av sprängmedel och arbetsteknik medfört att sprängarbete ur 
olyckssynpunkt är lika säkert som andra anläggningsarbeten. 
 

 

Tillbaka till top>> 

1.21 Krav på personal
Person som utför sprängarbete ska uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete, AFS 
Sprängarbete, i fortsättningen kort och gott kallad SPRÄNGARBETE. 
Bevis på behörighet att utföra sprängarbete ska framgå av utfärdat SPRÄNGKORT, se avsnitt 1.23 ”Sprängarbas - 
sprängkort”. 

Vid besiktning, skrotning eller bergförstärkning gäller AFS Bergarbete, i fortsättningen kallad BERGARBETE. Enligt denna ska bl.a. 
arbete med bergbesiktning eller manuell skrotning utföras av eller tillsammans med person som har minst ett års erfarenhet av 
arbetet. 

För områdesskrotare gäller minst 4 års erfarenhet av skrotningsarbete och därutöver kunskaper i bergförstärkning, eller minst 2 
års erfarenhet och därutöver utbildning i bergförstärkning. 
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1.22 Utbildning – allmänt sprängarbete
Vid planering av sprängutbildning är det angeläget att utöver grundutbildning tillse behov av kompletterande 
utbildningar inklusive förnyelse av behörighet (sprängkort) samt säkra krav beträffande den utbildning som 
krävs i anslutning till sprängarbete såsom bl.a. bergborrning, handhavande av dola, föreståndare för spräng-
ämnesförråd och transport av explosiva varor. 

Sprängarbas, arbetsledare, projektör m.fl. kan erhålla den grundläggande teoretiska kunskapen i bergsprängning genom 
grundutbildning i sprängteknik som är fastställd av Skolverket med inriktning på ”utbildning till sprängarbas”. Den teoretiska 
kunskapen ska vara dokumenterad genom intyg från godkänd utbildningsinrättning. För att erhålla och behålla sprängkort krävs 
utöver teoretisk utbildning också bevis på praktisk erfarenhet, av det slag av sprängarbete som kortet gäller, under den 
anslutande 5-årsperioden. 

För att säkra kompetens efter genomförd grundutbildning finns annan typ av utbildning, såsom bl.a. sprängteknik ovan jord, 
sprängteknik under jord, betong- och konstruktionssprängning, sprängning i tätort och utbildning till sprängarbetsledare (f.d. 
ansvarig arbetsledare) samt olika påbyggnadskurser. Uppgifter för lämplighetsprövning via Polisens register ingår i ansökan. 

Tillbaka till top>> 

  

1.23  Sprängarbas - sprängkort
Sprängarbas för sprängarbeten ska inneha sprängkort. Sprängkortet ska dateras sista dagen för 
grundutbildningen. På kortet ska anges det eller de slag av sprängning kortet avser. På kortets baksida ska 
arbetsledning fortlöpande anteckna det slag av sprängarbete innehavaren utför på respektive arbetsplats. 

Sprängkort utfärdas endast för den som med godkända prov genomgått grundutbildning i sprängteknik och som bedöms ha 
kompetens enligt SPRÄNGARBETE. Detta med avseende på det eller de slag av sprängning för vilka kortet ska gälla. Utöver 
dokumenterad teoretisk kunskap om sprängning eller motsvarande kompetens ska sprängarbas ha minst 1 års praktik från 
sprängarbete. 

Sprängkort klass A 
Sprängarbas som endast utför sprängning av mindre komplicerat slag be-höver dock endast ha dokumenterad teoretisk kunskap 
om sådan sprängning samt minst 2 års yrkesverksamhet i arbete där sprängning ingått. 
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Sprängkort klass B 
Som 1 års praktik ska räknas praktik under 45 arbetsveckor eller 200 arbetsdagar. I praktiken bör ingå bl.a. borrning, laddning 
enligt flera metoder, tändning och skottlossning. Som praktik räknas endast sådan praktik och tid som bestyrkts av 
arbetsledningen vid pågående eller tidigare arbeten. 
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Framsida                                                                      Baksida 

 
Avgörande för kompetens att erhålla sprängkort är i första hand teoretisk utbildning och den praktik som ligger inom den senaste 
5-årsperioden. Sprängarbasens kompetens och lämplighet för visst slag av arbete ska bedömas av arbetsledningen. Beträffande 
äldre utbildning ska det i varje enskilt fall bedömas om kunskaperna kan anses vara aktuella med hänsyn till mellanliggande 
verksamhet. Praktik som ligger mer än 5 år tillbaka i tiden ska inte räknas. 
 
För att kortet ska gälla för sprängning i tätort krävs utöver grundkraven att praktiktiden varit förlagd till tätort och där 
sammanlagt omfattat minst 30 veckor. Sprängkort gäller normalt i högst 10 år. Sprängkortet kan återkallas om innehavaren visar 
sig olämplig för sin uppgift.

Slag av sprängning Praktikveckor Anmärkning
1. Pall och rörgrav. 30  
2. Bergbygge såsom tunnel. 30  
3. Under vatten. 8 Förutom 30 veckor enl. 1.
4. Jord, stubbar, tjäle, is, fältsten. 8 Kan ersättas av praktik enl. 1.
5. Med bulksprängämne, lösvikt som ANFO, slurry. 8 Kan ingå i praktik enl. 1 och 2.

Förnyande av sprängkort 
För att få ett sprängkort förnyat är det tillräckligt med en repetitionsutbildning. Detta under förutsättning att innehavaren 
underhållit sina kunskaper genom att praktiskt syssla med det slag av sprängning som kortet gäller. I likhet med nytt sprängkort 
är det praktik under de senaste 5 åren som räknas. 
 
Begränsat sprängkort 
Sprängarbete inom vissa verksamheter är ibland av sådan art att det är svårt att uppfylla kraven på föreskriven praktik. I sådana 
fall kan ett begränsat sprängkort för service-, underhålls- och förbättringsarbeten utfärdas enligt nedanstående tabells 
minimikrav. 

Slag av sprängning Utbildning Praktik 
Jord, stubbar, tjäle, is, 
fältsten. 
Utom tätort.

Grundkurs Minst 2 års erfarenhet från ar-bete där ifrågavarande arbete förekommer.

Som ovan men högst Grundkurs Som ovan.
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2 skott per gång. 
Inom tätort. 
Pall och rörgrav. 
Utom tätort.

Grundkurs Om praktiktiden inte uppfylls ska praktiska prov avläggas i samband med repetitionskursen. 
Proven ska ske under överinseende och med god-kännande av godkänd sprängutbildare. På 
sprängkortet anges dess giltighet.

 
Utökat sprängkort 
Utökat sprängkort kan utfärdas för den som bedöms ha kompetens till flera slag av sprängning än som anges på tidigare kort, 
även om detta är yngre än 10 år. Det nya kortet gäller för den återstående tiden av 10-årsperioden. Tidigare sprängkort ska 
makuleras vid utlämnandet av det nya. 

Förteckning över sprängkort 
Förteckning över personer för vilka sprängkort utfärdats ska föras av utfärdare/utbildare. Arbetsgivare ska föra register över 
personal som genomgått utbildning i sprängteknik samt över vilka av dessa som innehar sprängkort. 

Tillbaka till top>> 

  

1.24 Behörighet att få utfärda sprängkort
Behörighet att utfärda sprängkort beslutas av sprängbranschen. För behörighet krävs ingenjörsexamen med 
bergteknisk, anläggnings eller byggnadsteknisk inriktning. Vidare krävs genomförd och godkänd utbildning med 
omfattning enligt sprängbranschens krav samt minst 2 års vitsordad praktisk erfarenhet av sprängarbete. 

Även den som på annat sätt kan styrka att han har lämplig teoretisk och praktisk kännedom om sprängning kan godtas. För att 
få tillgodogöra sig tidigare utbildning och praktik måste verksamheten de senaste 5 åren ha anknytning till sprängning. Exempel 
på sådan verksamhet är regelbunden sysselsättning som utbildare i sprängteknik, sprängingenjör eller konsult i sprängtekniska 
frågor. Behörigheten gäller i 10 år och kan efter prövning förnyas. Om anledning finns kan giltigheten omprövas. Vid 
genomförande av sprängkurser, sprängarbeten av typ försiktig sprängning eller annan komplicerad sprängning anlitas godkänd 
utbildningsinrättning. 

 

  

Tillbaka till top>> 

  

1.25 Sprängplan - Sprängarbetsledare
Enligt ordningslagen (f.d. allmänna ordningsstadgan) får sprängning inom detaljplaneområde, tidigare tätort, 
inte ske utan tillstånd av polismyndighet. I lokal ordningsstadga kan dessutom ha föreskrivits att 
bestämmelserna ska gälla även utanför detaljplanelagt område. Vid rivning, typ rivning av hus, genom 
sprängning måste alltid arbetet vara beskrivet i en sprängplan. 

För ledning och tillsyn av sprängarbete där tillstånd av polismyndighet krävs enligt ovan, ska sprängarbetsledare vara utsedd. 
Uppgifter för lämplighetsprövning via Polisens register ingår i ansökan. Se Rikspolisstyrelsens, RPS, blankett Ansökan om tillstånd 
till sprängning samt RPS:s allmänna råd om sprängning. Kompetensbevis som sprängarbetsledare krävs vid allt sprängarbete där 
dokumenterad sprängplan måste upprättas. Kompetens-bevis ska beskriva erforderlig utbildning i sprängteknik (grundutbildning 
och kurs för sprängarbetsledare) och praktik (minst 2 års arbete som ledare för sprängningsarbeten) samt undertecknas av 
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överordnad chef. Utbildningsintyg ska bifogas till kompetensbevis. Bestyrkt kopia av kompetensbevis ska tillsammans med 
ansökan om tillstånd till sprängning inges till polismyndigheten. Detta behöver enligt RPS anvisningar som regel ske endast en 
gång. Kompetensbeviset gäller 5 år, sedan erfordras ny prövning. 

Vid sprängarbete där dokumenterad sprängplan inte krävs, kan arbetsledare som genomgått grundutbildning i 
sprängteknik, eller sprängarbas med samma utbildning, utses att vara ansvarig för sprängarbetet. 
Kompetensbevis som sprängarbetsledare utfärdas inte i sådana fall. 

 

 

Tillbaka till top>> 

  

1.26 Föreståndare av förråd
Genomgång av den särskilda kursen för föreståndare och vikarierande föreståndare av sprängämnesförråd är ett 
minimikrav för att erhålla behörighet från polismyndigheten. Naturligtvis ger även grundutbildning i 
sprängteknik samma behörighet. 

Godkänd föreståndare, via ansökan om överföringstillstånd, för överföring av explosiva varor kan normalt vara samma person. Se 
även avsnitt 1.42 ”Överföringstillstånd”. 

 

Tillbaka till top>> 

  

1.27 Farligt gods – ADR-intyg
Alla som kör farligt gods över begränsad mängd måste ha genomgått utbildning. Efter genomgången utbildning 
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Ansvarsfördelning 
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� 1.32 Arbetstagarens ansvar  

  
  
  

och avlagt prov utfärdas ett ADR-intyg. 

För transport av explosiva ämnen finns krav på utbildning i det allmänna i regelverket ADR som omfattar en grundkurs på 3 
dagar samt en specialkurs som omfattar 1 dag och efter 5 år krävs en allmän repetitionsutbildning på 2 dagar och en specialkurs 
som omfattar 1 dag. 

Se även avsnitt 1.48 ”Transport av explosiva varor”. 

Säkerhetsrådgivare 
Avsändare och transportör av farligt gods ska ha säkerhetsrådgivare, vissa undantag finns. Undantag är transporter av fri mängd, 
begränsad kvantitet, tillfälliga transporter enligt bilaga C i regelverket ADR-S samt transporter efter traktor eller motorredskap. 

  

1.31 Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivarens ansvar i sprängarbetet omfattar följande allmänna skyldigheter: 

- Sprängarbete ska planläggas, ledas och bedrivas på föreskrivet och säkert sätt. 
- Sprängarbete inom detaljplanelagt område ska ske under fortlöpande ledning och utföras enligt upprättad sprängplan. 
- För varje sprängarlag ska utses en sprängarbas. 
- Endast arbetstagare som uppfyller föreskrivna kompetenskrav får användas. 
- Explosiva varor, täckningsmateriel, tändapparater m.m. ska vara av fullgod kvalitet. 
- På arbetsplatsen ska finnas möjlighet att förvara och förflytta explosiv vara på föreskrivet sätt. 
- Erforderliga skyddsanordningar och varningsanslag ska finnas. 
- Personlig skyddsutrustning ska tillhandahållas och användas. 
- Förbandsmateriel ska finnas tillgängligt. 

 
Inför sprängarbete ska det alltid finnas en beskrivning om hur särskilda åtgärder ska 
genomföras för att uppfylla de säkerhetskrav som är tillämpliga på det aktuella arbetet. 
Denna beskrivning ingår normalt i en arbetsmiljöplan för byggnads och 
anläggningsarbete. Bedömning av risker och hur de skall bemötas är naturligtvis 
mycket viktigt. 
En riskvärdering av inventerade arbetsmoment och arbetsområden utförs med 
utgångspunkt från deras sannolikhet att inträffa och konsekvensen av att de inträffar. 

Tillbaka till top>> 

  

1.32 Arbetstagarens ansvar
Arbetstagarens ansvar i sprängarbetet omfattar följande allmänna skyldigheter: 

- använda befintliga skyddsanordningar och tillhandahållen personlig skyddsutrustning. 
- följa sprängarbasens instruktioner som naturligtvis inkluderar aktuella säkerhetskrav. 
- i övrigt iaktta försiktighet och medverka till att ohälsa och olycksfall undviks. 

Sprängarbas ska: 
- direkt leda sprängarbetet. 
- ta hand om explosiva varor och övrig sprängutrustning. 
- instruera lagmedlemmarna om säkerhetsföreskrifterna enligt SPRÄNGARBETE och beskrivna särskilda åtgärder. 
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1.41 Föreskrifter
Vid hantering av explosiva varor gäller Räddningsverkets avd. för Brandfarliga och explosiva varor (f.d. 
Sprängämnesinspektionens) föreskrifter och allmänna råd om EXPLOSIVA VAROR som bygger på lagen och 
förordningen om brandfarliga och explosiva varor samt EG-direktiv. 

Räddningsverkets avdelning för brandfarliga och explosiva varor kommer hädanefter att i detta dokument benämnas BEx. 

 

Tillbaka till top>> 

  

1.42 Tillstånd för innehav och förvaring
För innehav och förvaring av explosiva varor krävs tillstånd. Tillståndet utfärdas av polismyndigheten på orten. 
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Överföringstillstånd ska sökas av explosiva varors mottagare. Ansökan om överföringstillstånd för explosiva varor ska insändas 
till: 

Statens räddningsverk 
Avdelningen för brandfarliga och explosiva varor.  

Kopia av polistillstånd för innehav (förvaring) av explosiva varor ska bifogas ansökan. 

Uppgift om föreståndare behöver inte anges om föreståndare för överföring är samma person som är föreståndare enligt 
polistillstånd för innehav (förvaring). 

BEx ansvarar för övergripande tillsyn över hanteringen av explosiva varor vari ingår den hantering som ska prövas av 
inspektionen. I övrigt ansvarar Polismyndigheten för inspektionen i samråd med BEx. 
Att få kännedom om inträffade olyckor och tillbud är synnerligen värdefullt för tillståndsmyndigheten. Rapporteringsskyldigheten 
åvilar den som ansvarar för hanteringen, dvs. tillståndshavaren. 

Rapporteringen ska ske till den myndighet som ansvarar för tillsynen vid hanteringsstället där olyckan eller tillbudet ägt rum. 
Några formella krav på hur rapporteringen skall gå till finns inte. Det räcker ofta med ett telefonsamtal. Har Räddningsnämnden 
(brandfarliga varor) eller Polismyndigheten larmats för att göra en insats vid en olycka har rapporteringsskyldigheten därigenom 
fullgjorts. 

Rapporteringen ska ske snarast, dock senast första vardagen efter det att olyckan eller tillbudet ägt rum. Har olyckan medfört 
personskada eller är att betrakta som allvarligt tillbud ska även Arbetsmiljöinspektionen underrättas. 

  

Tillbaka till top>> 

  

1.43 Ordningsföreskrifter
Den som innehar explosiv vara ska se till att ordning och reda råder i förvaringsutrymmet och att varan inte blir utsatt för 
åverkan. Låsanordningen ska ägnas särskild uppmärksamhet. Nyckeln ska förvaras inbrottssäkert och inte i förvaringsutrymmets 
närhet. 
 

 
 
Den som innehar explosiv vara ska se till att varan förvaras så att den inte 
utsätts för stötar, rivning, upphettning eller annan påkänning som kan få  
den att explodera eller brinna. Explosiv vara ska vid hanteringen, så länge 
det är möjligt, förvaras i försluten fabriksförpackning eller annan från säkerhetssynpunkt jämförbar förpackning. 

Tobaksrökning och användande av tändstickor eller eld är förbjudet inom förvaringslokal med explosiv vara eller i dess närhet. 
Även vid annan han- 
tering av explosiva varor gäller samma förbud. 

Inträffar explosionsolycka ska denna omedelbart rapporteras till tillstånds-myndigheten. 

Om olycksrapportering, se avsnitt 1.42 ”Tillstånd för innehav och förvaring” 

Tillbaka till top>> 
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1.44 Förbrukningsförråd
Förbrukningsförråd ska vara fastsatt på ett sådant sätt att det inte utan svårighet kan föras från platsen av obehöriga. 
 

 

Mindre förbrukningsförråd 
Mindre förbrukningsförråd av sprängämnen får innehålla högst 5 kg sprängämnen, 100 sprängkapslar samt 1 kg detonerande 
stubin. Kapslarna ska förvaras i särskilt låst fack, vid förvaring i samma anordning som sprängmedel. Avstånd mellan facket och 
sprängmedlet ska vara minst 1 meter om inte tillsynsmyndighet medgett annat. Finns möjlighet ska sprängkapslar förvaras i 
andra utrymmen än övriga explosiva varor. Mindre förbrukningsförråd ska anordnas inomhus i byggnad utan bostäder, eldstäder 
eller anhopningar av lättantändliga föremål. Utomhusförvaring kan medges av tillståndsmyndigheten. Mindre förbrukningsförråd 
av sprängämnen  ska placeras minst 5 meter från trafikerad väg, gata, järnväg eller farled. Vidare minst 10 meter från annan 
byggnad eller sådan plats där människor uppehåller sig eller samlas i större antal. Sprängkapslar ska förvaras så att de behåller 
sina inbördes lägen. 
 
Större förbrukningsförråd 
Större förbrukningsförråd så kallad sprängämneskista får innehålla högst 60 kg sprängämnen, 1200 sprängkapslar samt 5 kg 
detonerande stubin varvid kapslarna ska förvaras i särskilt fack. Är förbrukningsförrådet avsett enbart för sprängkapslar, får 
högst 10 000 sådana kapslar förvaras i detta. Större förbrukningsförråd ska placeras utomhus minst 50 meter från trafikerad väg, 
gata, järnväg eller farled. Vidare minst 100 meter från byggnad eller plats där människor uppehåller sig eller samlas i större 
antal. Större förbrukningsförråd får inte placeras i närheten av brandfarligt upplag eller kraftledning. Är större förbrukningsförråd 
placerat i en grop, bakom en kulle i tät skog eller på sådant sätt att fara för omgivningen i händelse av explosion är påtagligt 
mindre, än om förrådet stått öppet på plan mark, kan ovannämnda avstånd minskas till inemot hälften 
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1.45 Tillfällig förvaring
Sprängmedel, som utlämnas från upplag eller förråd för löpande förbrukning på arbetsplats, ska förvaras och 
handhas under betryggande säkerhet. På sprängplats ska finnas regler för utrymning, bevakning och varning 
samt naturligtvis för tändning och laddning. 

Tillbaka till top>> 

  

  

Har laddning påbörjats ska platsen 
BEVAKAS! 

  

1.46 Upplagsmagasin
Tillstånd för upplagsmagasin för explosiva varor lämnas av Polismyndigheten på orten. Upplagsmagasin får inte 
ligga inom tätbebyggt område eller på plats där det kan medföra fara för omgivningen. 

Minsta tillåtna avstånd mellan magasin och högspänningsledning är enligt starkströmsföreskrifterna följande: Kraftledning under 
145 kV   50 m. Kraftledning över 145 kV   100 m. 

Finns sprängkapslar i samma magasin som andra explosiva varor ska kapslarna förvaras i särskild förvaringspersedel och på 
betryggande avstånd från övriga varor. 

 

Tillsyn 
Tillsynsmyndigheter är Polismyndigheten och BEx, se avsnitt 1.42 ”Tillstånd för innehav och förvaring”. 

Förbuds- och varningsanslag 
Förbuds- och varningsanslag om explosiva varor ska till sin utformning överensstämma med svensk standard. 

Om magasinet placeras på öppen, plan mark kan det bli nödvändigt att utföra en skyddsvall runt 
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magasinsplatsen. 

För minsta skyddsavstånd för Uppslagsmagasin ovan jord, se BEx föreskrift 1989:8. 

Tillbaka till top>> 

  

1.47 Lagerbokföring
Alla kvantiteter till och från förråd med explosiva varor ska lagerbokföras i särskild dagbok. Utlämnade varor ska 
också kvitteras på det sätt som nämns i det följande. 
Dagboken med bilagor ska behållas i 10 år från den dag sista anteckningen gjordes. 

Inkommande kvantiteter 
Uppgift om såväl nyleveranser som restkvantitet från arbetsplats ska föras in i kolumnen "Inkommit" för respektive vara. Även 
kolumnerna "Datum" och "Leverantör" ska fyllas i. Vid retur ska även fraktsedelns nummerko-lumn ifyllas. 

Utlämnade kvantiteter  
Utlämning av explosiva varor ska lagerbokföras. Mottagarens namn antecknas i kolumnen "Mottagare". 
Sprängmedel får endast utlämnas till arbetstagare som utsetts att transportera och har rätt att kvittera ut sprängmedel. 

Behållning 
Vid inkomna och utlämnade kvantiteter ska behållningen räknas ut och noteras i kolumnen "Behållning". Före noterandet skall 
aktuell kvantitet kontrolleras mot uppgiften på följesedeln.  
Behållningen ska alltid motsvara lagret. 

Fraktsedel 
Fraktsedel med transportkort för explosiva varor ska användas. Fraktsedelns nummer antecknas i dagboken. Utlämning ska 
kvitteras på utfärdad fraktsedel. 

Inventering 
Den som förestår sprängmedelsförråd ska minst en gång i månaden kontrollera: 
- om inbrott eller åverkan har skett. Om så skett görs anmälan till polismyndigheten. 
- att den totala mängden överensstämmer med behållningen i dagboken. 
- när arbetsplatsen avslutas, helt eller för längre uppehåll, ska förrådsutrymmen tömmas på explosiva varor. 

Tillbaka till top>> 

  

1.48 Transport av explosiva varor
Räddningsverket har, utifrån tillämpningen av ADR-S, utfärdat särskilda bestämmelser för transporter med 
anknytning till väg- och anläggningsarbeten. Dessa bestämmelser gäller ”egna transporter” och ska följas vid 
transport av explosiva varor. 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, 
miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras på rätt sätt. Farligt gods är indelat i 9 klasser där den “akuta” faran hos 
ämnet avgör vilken klass ämnet ska tillhöra. Inom de olika klasserna har sedan ämnena grupperats i olika ämnesklasser, där de 
farligaste ämnena har lägst nummer. För explosiva ämnen gäller Klass 1 och ämnesnummer för t.ex. sprängkapslar är 1. 

Begreppet transport av farligt gods innefattar: 
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I följande tabell redovisas multiplikationsfaktor och högsta tillåtna kvantitet för några vanliga ämnen. 
 

 

- Förflyttning / Transport 
- Lastning och lossning 
- Förvaring och hantering 

Man kan välja att transportera godset enligt: 
- Fri mängd 
- Undantagen mängd / Begränsad mängd 
- Enligt ADR:S bilaga C / Över begränsad mängd 

Det finns förenklade bestämmelser för transport av farligt gods som sker i anknytning till skogs-, väg- och 
anläggningstransporter. Det handlar om företag vars huvudsakliga verksamhet är annan än transport av farligt gods, får leverera 
farligt gods till byggnads- eller anläggningsarbeten, eller då transporten står i samband med besiktnings-, reparations- och 
underhållsarbeten, utan att bestämmelserna behöver följas. I sammanhanget finns dock en gräns för volym per kolli och den 
sammanlagda kvantiteten. 

Med kvantitet beträffande explosiva ämnen avses nettovikt i kilogram för den explosiva substansen. 

Om ett antal olika ämnen ska transporteras, ska kvantiteten av varje ämne multipliceras med en faktor som är relaterad till 
högsta tillåtna kvantitet. Därefter ska produkterna för respektive ämne adderas och summan får inte överstiga värdet ”1000”. 

Ämne Högsta tillåtna kvantitet? Faktor 
Bensin 300 liter 3 
Gasol 300 kg (nettovikt) 3 
Diesel 1000 liter 1 
Dynamit 50 kg 20 

Utrustning vid transport av farligt gods 
Vid transport över begränsad och fri mängd, alltså vid transporter som ska märkas med orange färgad skylt, ska det finnas med 
särskild utrustning: 
- Brandsläckare (1 st 2 kg:s pulver inne i hytten och 1 stycken 6 kg:s pulver lätt åtkomlig på fordonet. Kom ihåg att släckarna ska 
kontrolleras varje år). 
- Stoppklossar (För bil med släp minst 2 stycken klossar). 
- Varningsväst och ficklampa till varje person som medföljer transporten (Kom ihåg att endast personer som har uppdrag för 
transporten får medfölja). 
- Varningsutrustning alternativt 
- 2 varningstrianglar 
- 2 trafikkoner med reflexer 
- 2 batteridrivna lampor med blinkande orange- eller gulfärgat sken 
- Det finns även krav på övrig utrustning som ska medföras transporten. Övrig utrustning framgår av transportkorten och innebär 
normalt personlig skyddsutrustning och utrustning för att klara mindre spill. 

Fordonsskyltar 
En transport med farligt gods ska normalt vara utrustad med rektangulära orangefärgade skyltar fram och bak samt på sidorna 
och baktill med varningsetikett för respektive farligaste riskgrupp i lasten (etikett 1, 1.4 eller 1.5 för fordon). 
 
Utbildning vid transport av explosiva ämnen 
För transport av explosiva ämnen finns krav på utbildning i det allmänna i regelverket ADR som omfattar en grundkurs på 3 
dagar samt en specialkurs som omfattar 1 dag. 
Efter 5 år krävs en allmän repetitionsutbildning på 2 dagar och en specialkurs som omfattar 1 dag. Se även avsnitt 1.27 ” Farligt 
gods - ADR-intyg”. 
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1.49 Oskadliggörande av sprängämne
Oskadliggörande av skadat eller små kvantiteter sprängämne sker lämpligen på följande sätt. Oskadliggörande 
av sprängämne får endast utföras av sprängarbas eller annan person med motsvarande kompetens. Ska stora 
mängder sprängämne oskadliggöras ska detta överlåtas åt sprängämnesexpert. 

Sprängämne 
Sprängämnespatronerna läggs i vindens riktning och i en sträng med en till tre rader alltefter patronernas tjocklek. Allt läggs på 
en bädd av träull på öppet område och stenfri mark. Träullsbädden eller motsvarande material förlängs på läsidan och antändes 
därifrån, så att vinden driver lågan bort från sprängämnet. Antändningen sker från skyddad plats. I övrigt ska samma 
skyddsåtgärder vidtas som vid sprängning. 

Högst 5 kg får samtidigt oskadliggöras på detta sätt. 
Sprängämne kan även oskadliggöras genom att användas i pipladdning. 

Detonerande stubin oskadliggörs lämpligen genom att brännas på samma sätt som redovisats för sprängämne. 

 
För oskadliggörande av nya typer av sprängämnen ska kontakt tas med tillverka-ren. Denne lämnar anvisningar om 

tillvägagångssättet. 

“Hör efter vad Du ska göra!” 

 
Sprängämnespatronerna läggs på en bädd av träull. Träullsbädden förlängs på läsidan och antänds därifrån. 

Sprängkapsel 

Skadad sprängkapsel får endast oskadliggöras genom att avfyras!  

Oskadliggörandet sker lämpligen på så sätt att sprängkapseln sticks in i sidan på en sprängämnespatron. Denna läggs öppet på 
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Borrning och laddning 
 

� 1.51 Borrning a  
� 1.52 Dammkontroll  
� 1.53 Laddning 

  
  
  

stenfri mark och tänds med en oskadad sprängkapsel. Sprängplatsen utrymmes och avfyr-ning sker från skyddad plats. 

 
... tänds med en oskadad sprängkapsel. 
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1.51 Borrning
Innan borrning påbörjas är huvudkravet att bergytan ska vara fri från buskar, jord och lösa stenar. Vid borrning 
ska effektiva åtgärder vidtas som förebygger risker för ohälsa eller olycksfall. Exempel på risker är skadligt 
damm, påborrning av sprängämne och utrustning som kan rutscha eller välta.  

Vid handhållen borrning ska borraren ställa sig ovanför eller på sidan om borrmaskinen så att han inte kan dras 
med av maskinen om borrstålet slinter vid påhugg eller går av. 

Vid arbete i höga pallar eller branta stup ska säkerhetsbälte med lina användas. Beträffande laddning under pågående borrning 
se SPRÄNGARBETE. 

Kvarstående borrhål 
Efter sprängning kan sprängämne finnas i kvarstående borrhål. Borrhålet kan vara helt dolt av exempelvis stenmjöl. Före ny 
borrning ska brytningsfronten därför noga undersökas. Undersökningen bör ske vid god belysning och vid behov med hjälp av 
vatten- eller luftspolning. Borrhål i vilket sprängämne, s.k. dola, påträffas eller kan befaras ska utmärkas med skyl-ten "Dola". 
Oskadliggörande av dola behandlas i SPRÄNGARBETE. 
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Borrning får inte ske i kvarstående borrhål eller i borrhål där man saknar kännedom om dess beskaffenhet. Nytt borrhål ska 
riktas så att det inte kan träffa gammalt. Kan bergytan före borrningen inte frigöras från kvarvarande, tätpackad sprängsten, den 
s.k. syltan, ska borrningen ske från skyddad plats till dess att riskzonen passerats. Riskområdet ska vara utrymt. 

 

 
dola, påträffas ska utmärkas med skylten ”Dola”. 

Tillbaka till top>> 

1.52 Dammkontroll
Vid borrning i berg ska dammet tas om hand genom vattenspolning, uppsugning eller liknande åtgärder. 

Kvartshaltigt material 
Dammpartiklarna vid hantering av kvartshaltigt material (material som innehåller mer än tre viktprocent kvarts) kan, om dammet 
når ända ner i lungblåsorna, medföra silikos (stendammlunga) om inte arbetet ordnas så att expositionen ligger på godtagbar 
nivå (hygieniska gränsvärdet). Sjukdomen är obotlig och leder till nedsatt lungfunktion och ökad belastning på hjärt-
kärlsystemet. I regel uppträder silikosen först 10 till 30 år efter det att expositionen för kvartshaltigt damm börjat. 
Kvarts är ett mineral av kiseldioxid och ingår till betydande del i våra vanligaste bergarter granit och gnejs. Arbetsmiljöverkets 
föreskrift om KVARTS gäller för all verksamhet (förutom jordbruksarbete) där kvarts eller kvarts-haltigt material bryts, bearbetas, 
används eller på annat sätt hanteras. 

Vid hantering av kvartshaltigt material ska bl.a.: 
- Materialets kvartshalt vara känd. 
- Skriftliga hanterings- och skyddsföreskrifter finnas tillgängliga. 
- Den tekniska utrustningen vara sådan att damm inte sprids vilket t.ex. kan ske genom inkapsling av arbetsprocess, punktutsug 
på maskin, befuktning etc. 
- Mätningar ska göras för att se till att värdet ligger under det hygieniska gränsvärdet. Om mätning inte överskrider 1/5 av 
tillämpliga gränsvärdet behöver ytterligare mätningar inte utföras. 
- Expositionsmätning ska utföras inom sex månader från det att arbetet påbörjats eller då sådana förändringar inträtt att tidigare 
mätningar ej är tillämpliga. 
- Anmälan till Arbetsmiljöinspektionen ska göras vid drift av mobilt krossverk, mobil betongstation, mobilt asfaltverk eller liknande 
anläggning. 
- Andningsskydd ska användas om inte halten kvarts kan hållas under gränsvärdet. Andningsskyddet ska minst vara av typ 
halvmask med filter som är effektivt mot kvartsdamm. 
 
Medicinsk undersökning och kontroll 
Arbetstagare som sysselsätts i arbete där expositionsmätning visat att halva det tillämpliga gränsvärdet för kvartshaltigt damm 
överskrids ska genomgå medicinsk kontroll senast inom sex månader från arbetets början eller från den tidpunkt då resultatet 
från mätningen förelåg. Detta gäller endast om tiden för arbetsuppgifterna regelmässigt motsvarat minst halva arbetstiden för 
heltidsanställd. Har motsvarande läkarundersökning ägt rum inom fem år före arbetets början behöver den inte upprepas. 
Periodisk kontroll (lungröntgen) ska genomföras det tionde året efter läkarundersökningen och därefter vart femte år. Register 
ska föras över anställda som varit föremål för läkarundersökning eller periodisk kontroll och sammanställning över uppgifter om 
resultat ska sändas till Arbetsmiljöinspektionen senast efter utgången av det kvartal under vilket undersökning eller kontroll 
utförts. 
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1.53 Laddning
Tillfruset borrhål, i vilket laddning finns eller i vars närhet laddat borrhål finns, upptinas lämpligen med varmt 
vatten eller varm koksaltlösning. Användning av exempelvis upphettat metallföremål eller ånga är förbjudet. 

Laddning i borrhål 
Laddning ska ske med försiktighet. Sprängämnespatronerna ska ha en sådan diameter att de lätt kan föras in i borrhålet. 
Patronerna ska föras in och tryckas ihop varsamt. Plastiska och pulverformiga sprängämnen får användas i samma laddning. 

 

 

Laddapparat 
Laddapparat samt anordning för beredning av sprängämne ska vara typkontrollerade avseende krav på betryggande säkerhet 
mot oavsiktlig brand eller explosion, onödigt påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser samt buller, vibrationer och 
roterande delar. 
 
Elektrisk tändapparat 
Elektrisk tändapparat, resistansmätare eller annan provningsapparat för elektrisk tändning, åskvarnare, tändkabel samt skarvtråd 
ska vara typkontrollerade avseende krav på deras egenskaper beträffande el, mekanik och klimat. 

Djupa borrhål 
Vid nedåtriktat borrhål får patronerna släppas ned i hålet om håldjupet inte överstiger 20 m. Vid större djup, ned till 40 m, får 
patronerna släppas ned om patrondiametern nära överensstämmer med håldiametern. Tändpatron ska dock firas ner. Vid 
laddning med grova patroner bör både den första patronen och den närmast efter tändpatronen också firas ned. 

Rensning av borrhål 
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Rensning av borrhål som blivit igensatt under laddningsarbete ska ske med största försiktighet. Detta eftersom hindret kan 
utgöras av inrasad sten och sprängämne med eller utan sprängkapsel. Vid rensning får endast spolrör, blåsrör eller slang samt 
tändpatron enligt c) nedan användas. 

Svåra olyckor har orsakats av försök att rensa igensatt hål med stålverktyg, t.ex. bergborr. Stålverktyg får därför aldrig 
användas. Urspolat sprängämne och tändmedel ska tillvaratas och oskadliggöras. 

Endast följande metoder är tillåtna vid rensning av borrhål: 

a) Spolning med vatten 
b) Spolning med tryckluft 
c) Sprängning med tändpatron. 
Endast i de fall försök med 
metod a) eller b) misslyckats 
får metod c) användas. 

Eftersom en sprängning enligt c) ovan kan orsaka såväl stenkastning som luftstötvåg ska samma regler iakttas som vid 
sprängning av färdigladdade hål. Se SPRÄNGARBETE. 

Tändpatron 
Tändpatron är en sprängämnespatron försedd med sprängkapsel. Denna bör inte iordningställas förrän i samband med själva 
laddningen på sprängplatsen. Sprängkapseln får inte pressas in i pulverformigt sprängämne. Hål ska först göras med en träpinne. 
Tändpatronen ska föras försiktigt in i borrhålet och placeras i hålets botten. Det är farligt att pressa eller stöta mot tändpatronen 
med laddkäpp eller laddslang, likaså att släppa ned laddningen mot tändpatronen. Handlar man på detta sätt kan tändkapseln 
skadas eller ändra läge i tändpatronen. Tändpatronen ska placeras i borrhålet så att den tänder allt sprängämne i laddningen och 
inte ger upphov till dola. Vid länga borrhål, särskilt i trasigt berg, kan en eller flera tändpa-troner krävas. I de fall då 
tändpatronen placeras i annat läge än i borrhå-lets botten ska detta noteras av sprängarbasen, för att underlätta oskadlig-
görande av en eventuell dola. 

Detonerande stubin 
Detonerande stubin används i allt mindre omfattning för uppbyggnad av pallsalva beroende på att nya tändmetoder framkommit. 
I vissa fall kan det dock vara lämpligt att använda detonerande stubin i kombination med annan tändmetod, exempelvis vid 
sprängning av tätsöm. Detta för att med större säkerhet få hela sprängämnespelaren att detonera. Den detonerande stubinen 
bör föras ned till botten av borrhålet. Därigenom ges möjlighet att initiera laddningen efter hela sin längd. En förankringsmetod 
av laddningen är att slå en knut på stubinens nedersta ända. När denna metod används bör den detonerande stubinen först 
stickas igenom första sprängämnespatronen innan knuten slås. Därefter förs patronen ned med stubinen. Första patronen ska 
alltid tryckas ihop omsorgsfullt kring knuten. Vid risk för fuktskada ska stubinändan skyddas. Detta kan ske genom t.ex. 
tätningshylsa eller aptering av sprängkapsel på den detonerande stubinändan. I sist-nämnda fall ska tändpatron apteras på det 
sätt som anges för krutstubin-tändning Vid initiering av detonerande stubin ska sprängkapseln vändas så, att dess botten riktas 
mot den del av stubinen som leder mot sprängämnet. Verktyg för aptering av krutstubin får användas endast om det är 
typkontrollerat enlig krav. 

Typkontroll 
Typkontrollerade anordningar ska ha tydlig och varaktig märkning med: 
- tillverkarens eller för importerad anordning, importörens namn och adress 
- typbeteckning 
- tillverkningsnummer 

Tändkabel och skarvtråd får dock ha märkning på förpackningen. 
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1.61 Utrymning och bevakning 

På sprängplats ska finnas regler för utrymning, bevakning och varning för tändning av laddning. Sprängarbas ska 
se till att det farliga området utryms före tändning och att erforderligt antal bevakare försedda med röda flaggor 
(minst 30 x 30 cm) sätts ut. Personer som måste stanna kvar i byggnad inom det farliga området ska i tid 
uppmanas att under sprängningen inte uppehålla sig vid fönster eller dörrar som är vända mot sprängplatsen. 

Bevakaren har till uppgift att varna den som närmar sig det farliga området samt att hindra att laddning tänds om någon kommit 
in på området efter det att varningssignal givits. Bevakaren får inte lämna sin plats förrän återgångssignal givits. När sprängarbas 
inte kan överblicka det farliga området eller ha ögonkontakt med bevakare ska kommunikationsradio eller mobiltelefon användas. 
Tydliga varningsskyltar kan också erfordras för att uppnå tillfredsställande bevakning. 

När sprängning utförs på skilda, närliggande arbetsplatser, är det viktigt att överenskommelse träffas om vilka tider sprängskott 
ska tändas. 

Människor som bor eller har sin sysselsättning i närheten av sprängplatsen skall särskilt informeras om sprängarbete via anslag, 
informationsblad eller på annat tillfredsställande sätt. 
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1.62 Explosiva varor
Explosiva varor, som inte går åt vid laddningen, ska före sprängning föras till skyddad plats. Arbetsmaskiner och 
fordon som riskerar att bli skadade genom sprängningen ska flyttas eller täckas. 

Tag ej ut mer sprängämne på sprängplatsen än beräknad åtgång. Bryt vid laddning inte fler förpackningar än som erfordras med 
tanke på bortförandet. Lägg "rätt sprängämne" i rätt förpackning. Speciellt tändarna kan lätt komma i "fel förpackning". Då 
tidpunkten för själva sprängningen tidigt är känd bör kringarbetena planeras så att maskiner och utrustning vid denna tidpunkt 
befinner sig på av sprängarbasen anvisad plats. 
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1.63 Varselsignalering
Varselsignalering ska lämna information eller instruktion hur man ska förhålla sig med hänsyn till hälsa och 
säkerhet. 

Vid sprängarbete ska varselsignalering med ljudsignaler ske enligt följande: 

1. Signalering ska ske med siren eller rop. Siren används vid större sprängarbeten och vid sprängarbeten i tätbebyggt område 
samt där reglering av trafiken behövs. 
2. Då varselsignal ges med siren ska signalen utgöras av korta upprepade tonstötar. Ljudmomentet i varselsignalen ska vara 0,8 
sekun-der. Detta upprepas efter ett lika långt uppehåll. 
3. Kontroll ska ske så att de sirener som används fungerar enligt punkt 2. Sirenen behöver inte vara automatiskt reglerad. 
4. Vid större sprängarbeten samt inom tätort ska förutom signalering även varningsanslag sättas upp intill sprängplatsen. 
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1.64 Tändning
Som tidigare angetts ska varselsignalering med siren i kombination med kommunikationsradio eller mobiltelefon 
användas vid större sprängarbeten och vid sprängning inom tätort. I de fall signalering genom rop används gäller 
följande. 

Sedan alla skyddsåtgärder blivit vidtagna ska sprängarbasen när han beger sig till tändplatsen, avge varningsropet, "Här ska 
tändas". Bevakarna ska därefter upprepa varningsropet. Före tändningen ska sprängarbasen från tändplatsen överblicka det 
farliga området som en sista kontroll av att detta är utrymt. Efter provning och inkoppling av tändkabeln ska han avge 
varningsropet, "Tänt är det här". När svar erhållits från samtliga bevakare avlossas skottet omedelbart. 

Direkt efter att sprängning med eltändning skett ska: 
• Tändkabeln kopplas bort och rullas upp. 
• Strömalstraren säkras genom att låsas. 
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Dessa åtgärder ska vidtas även om explosionen uteblivit. När sådant inträf-far får ingen närma sig sprängplatsen förrän minst 5 
minuter förflutit efter tändningsförsöket. Sprängarbasen avgör om tiden behöver förlängas. Därefter ska sprängarbasen 
undersöka tändningssystemet. Sedan fel avhjälpts görs ett nytt tändningsförsök med iakttagande av alla förut angivna 
skyddsåtgärder. Inträffar inte heller då explosion, måste skottet behandlas som dola. 
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1.65 Återgångssignal
Det åligger sprängarbas att från fall till fall avväga den väntetid som är behövlig innan sprängplatsen får beträdas 
efter explosion. Han har då att ta hänsyn till risken för skada genom rök, damm, giftiga gaser, sättningar i berg 
och mark samt försenad explosion. 

När sprängningen är över och någon risk inte längre finns för att återvända till sprängplatsen ska detta alltid tillkännages. Detta 
görs genom signal eller lystringsropet "Kom igen" och av samma person som avgett varselropen. 

Innan återgångssignal getts får ingen utom sprängarbasen återvända till sprängplatsen. Han ska undersöka sprängplatsen innan 
återgångssignal får ges. 
 

 
Det åligger sprängarbas att avväga när sprängplats får beträdas efter explosion. 
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1.66 Om laddningen inte exploderat
Misstänks det att laddning inte exploderat får ingen återgå till sprängplatsen förrän minst 5 minuter efter den 
tidpunkt då explosion borde ha inträffat. Detta gäller även om något annat för sprängningen onormalt inträffar. 
Sprängarbasen avgör om tiden behöver förlängas. Vid krutstubintändning får ingen återgå till sprängplatsen 
förrän minst 10 minuter efter den tidpunkt då explosion borde ha inträffat. 
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1.67 Återvändande till sprängplats
Vid återgång till sprängplats ska försiktighet iakttas. Mark och berggrundsavsnitt kan vara osäkra på grund av 
pågående sättningar. Risk finns även för stenblock som lätt kan lossna. 

Sprängarbas ska efter varje sprängning kontrollera om laddning finns i kvarstående borrhål. Synliga sprängkapselledningar ska 
uppsamlas försiktigt och samtidigt ska kontroll ske om någon av sprängkapslarna är odetonerad. 
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Övriga föreskrifter 
 

� 1.71 Oavsiktlig tändning a  
� 1.72 Lås till sprängämnesförråd  
� 1.73 Vibrationsskador  
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1.68 Oskadliggörande av Dola
Dola ska undersökas av sprängarbasen, eller med sprängarbas jämställd, för att fastställa orsaken till att dolan 
uppstått. Dolan ska därefter omedelbart oskadliggöras eller – och om detta inte går  utmärkas tydligt eller 
bevakas. 

Om dola inte hunnit oskadliggöras vid skiftbyte ska sprängarbasen underrätta det tillträdande arbetslagets sprängarbas om 
dolan. Därvid ska dess läge, beskaffenhet, laddningens storlek, borrhålets riktning och djup och tändpatronens läge anges. 
Informationen ska ske på sprängplatsen. Om dolan inte påträffats före skiftbyte åligger det sprängarbas för det tillträdande laget 
att fullfölja undersökningen samt oskadliggöra dolan. Vid allt arbete med dola ska största varsamhet iakttas och minsta möjliga 
antal personer sysselsättas inom det farliga området. Som hjälpmedel får endast laddkäpp, blåsrör eller slang samt vid 
sprängning av dola, tändpatron användas. Stålverktyg får aldrig användas. Borrning av hjälphål får endast ske enligt reglerna i 
SPRÄNGARBETE. Se vidare avsnitt 1.53 "Rensning av borrhål". 

Vid sprängning av dola ska risken för stenkastning och luftstötvåg särskilt beaktas. Samma säkerhetskrav ska iakttagas vid sådan 
sprängning som vid sprängning av färdigladdade skott eller salvor. 

Vid oskadliggörande av dola får endast följande metoder användas för sprängämnesladdning i borrhål. 

1. Om sprängkapseltrådar, icke-elektriska ledare eller pentylstubin, sticker fram försöker man tända dolan på vanligt sätt. 
2. Eventuell förladdning spolas ur med vatten eller, om vatten saknas, med tryckluft. Dolan ska därefter förses med ny 
tändpatron och sprängas. 
3. I stället för att spränga spolas såväl förladdning som sprängämne och tändämne ur på det sätt som anges under 2). Urspolat 
sprängämne och tändmedel ska tillvaratas och oskadliggöras. 

 

Tillbaka till top>> 

  

1.71 Oavsiktlig tändning
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Enligt SPRÄNGARBETE får laddningsarbete med elsprängkapslar intill väg inte ske om avståndet är mindre än två 
meter mellan tändsystemet och fordons sändarantenn. I sådant fall ska icke-elektriskt system användas. 

På avstånd mellan 2 och 30 meter får laddning med elsprängkapsel, grupp 2, ske om trafikanterna varnas med skylten 
"Sprängning, stäng av radiosändare!". 

Det föreligger inte någon risk för oavsiktlig tändning av elsprängkapslar genom radioenergi, exempelvis under transport, om 
kapslarna ligger kvar i sin förpackning 

Normalt används sändare med följande effekter och frekvensområden: 

- Stationära sändare har vanligen sändareffekt 25 W, frekvens 72 – 75 MHz. 
- Samtliga rörliga sändare har normalt sändareffekt 20 – 25 W, frekvens 72 – 75 MHz. 
- Bärbara sändare, så kallad walkie-talkie, har sändareffekt 0, 5 – 3, 0 W, frekvens 31 respektive 72 – 75 MHz. 
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1.72 Lås till sprängämnesförråd
Enligt medgivande från kommerskollegium får lås med bygeltjockleken 14 mm användas i stället for föreskrivna 
18 mm. Detta under förutsättning att inbrottsfrekvensen inte ökar som en följd av den klenare bygeltjockleken. 
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1.73 Vibrationsskador
Arbete ska bedrivas så att skada tillföljd av vibrationer förebyggs. Vibrationer vid borrningsarbete kan ge upphov 
till besvär i händer och armar. Påhängsvikter minskar risken för vibrationsskador. Dessa vikter rekommenderas 
därför vid arbeten där de kan användas av arbetstekniska skäl. I förebyggande syfte finns vibrationsdäm-pande 
handskar att tillgå. Utrustning med teleskopanordningar finns att tillgå, vilket minskar påverkan av vibrationer. 

Allmänt gäller att arbete skall planeras, ordnas så att vibrationsexponeringen blir låg. Skadade maskiner ger som regel högre 
vibrationsvärden.  

Användning av icke handhållna borrenheter och borrtraktorer är till fördel ur arbetsmiljösynpunkt därigenom att skaderisker 
genom vibrationer elimineras. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om VIBRATIONER FRÅN HANDHÅLLNA MASKINER föreskrivs 
att arbetstagare ska informeras om risken för skada genom vibrationer från dessa. Den som har symptom som tyder på 
vibrationsskada ska underrätta sin arbetsgivare och genom dennes försorg ges tillfälle att genomgå läkarundersökning. 
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Skyddsutrustning 
 

� 1.81 Personlig skyddsutrustning  a  
� 1.82 Skydd vid täckning  

  
  
  

 
Borrtraktorer är till fördel 
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1.81 Personlig skyddsutrustning
Av arbetsmiljölagen framgår att om betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall inte kan uppnås på annat sätt, 
ska personlig skyddsutrustning användas. Denna skall tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg. All personlig 
skyddsutrustning ska vara tydligt och varaktigt märkt. CE-märkningen anger att utrustningen är typgodkänd och 
uppfyller därmed väsentliga säkerhetskrav. 

Arbetstagare är skyldig att använda för arbetet erforderlig skyddsutrustning samt att vårda den väl. Det är viktigt 
med kunskap om hur man väljer, använder och vårdar den personliga skyddsutrustningen. 

Till personlig skyddsutrustning räknas skyddshjälm, hörselskydd, ögonskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, skyddshandskar, 
säkerhetsbälte med lina samt varselkläder. 

 

 
Personlig skyddsutrustning tillhandahålles ge-nom arbetsgivarens försorg. 

Skyddshjälm 
Skyddshjälm är avsedd att skydda mot skada från slag, stöt, fallande föremål eller dylikt, samt mot skada av elektrisk ström. Vid 
sprängarbete ska skyddshjälm tillhandahållas och användas. I detta sammanhang kan påpekas vikten av att även arbetsledare 
och behöriga besökare på sprängplatsen använder hjälm. Även vid skrotning av bergssidor ska skyddshjälm tillhandahållas och 
användas. 

Hörselskydd 
Hörselskydd ska användas vid all bergborrning. Vid kontinuerligt borrningsarbete ska i första hand hörselskydd av kåpmodell 
användas. Med hänsyn till den höga ljudnivån – särskilt vid större traktormonterade maskiner – och risken för ljudläckage runt 
kåpan, rekommenderas användning av kåpa i kombination med öronproppar. Hörselskydd ska hållas fräscha och rena. 
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Använd hörselskydd av rätt typ, på rätt sätt och hela tiden vid vistelse i bullrig miljö! 

Ögonskydd 
Ögonskydd ska användas vid alla arbeten som kan medföra risk för ögonskador. Ögonskydd finns för olika behov. De kan vara 
utformade som skärmar eller som skyddsglasögon. För utomhusbruk vid exempelvis bergborrning och slipning av borr, finns en 
typ av skyddsglasögon med utbytbar siktskiva. Dessa kan bäras utanpå alla typer av glasögon. 

 
Se till att risken för skador på ansikte och ögon minimeras! 

Andningsskydd 
Till skydd mot damm och rök ska andningsskydd av filterskyddstyp användas. Vid bergarbeten gäller detta generellt för all 
borrning med maskiner som inte är utrustade med dammsugare. Det kan även bli aktuellt i andra situationer där stendamm 
sprids i luften exempelvis genom trasiga eller dåligt fungerande dammsugare. Problemsituationer av nämnda typ ska snarast 
åtgärdas. 

Användning av ansiktsskydd gäller då inte rimliga insatser kan lösa problem med damm. 

Skyddsskor 
Personal som i sitt arbete utsätts för risk för fotskador tilldelas skyddsskor av lämplig skotyp. 

Skyddshandskar 
Lämpliga skyddshandskar ska användas mot risk för skada genom mekanisk eller kemisk påverkan. 

Skyddskläder / Varselklädsel 
Skyddskläder ska skydda optimalt med hänsyn till typ av risk. 
Vid arbete på arbetsplats med passerande fordonstrafik (även spårtrafik) inklusive byggtrafik ska godkänd varselklädsel bäras. 
 
Kravet på varselkläder gäller alla som är behöriga att vistas på arbetsplatsen! 

Säkerhetsbälte med lina 
Säkerhetsbälte med lina ska användas vid bergborrning i branta berg med risk för nedstörtning. Bältet ska vara av typ fångbälte. 
Endast typgodkända säkerhetsbälten och linor får användas. Vid borrningsarbete i större omfattning på berghyllor eller höga 
pallar är skyddsräcken att föredra. Om arbetsplatsen ständigt ändras bör fångbälte med särskild stötupptagare användas. Stållina 
får ej användas i närheten av strömförande friledning. 
Den som använder fallskydd, säkerhetsbälte med lina, ska utan risk kunna inta rätt arbetsställning och behålla denna under 
arbetets gång. 

Säkerhetsbälte med lina ska kontrolleras vid varje användningstillfälle! 
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Litteraturhänvisning 
 

� 1.91 Redovisning a  
� 1.92 Publikationer  

  
  
  

 
Vid skada på bälte eller lina ska utbyte till felfri utrustning omedelbart ske! 

Bruksanvisning är alltid viktig att ta del av i samband med användning av personlig skyddsutrustning. 
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1.82 Skydd vid täckning
Skydd vid täckning 
Arbete med täckning av salva är förenat med risker. Arbetet ska särskilt riskbedömas och åtgärder som 
förhindrar olyckor ska vidtas. Bl.a. är kontroll av täckmaterial, sammanhållande vajrar och anordningar för lyft 
viktigt att fortlöpande genomföra. 

Täckning, se kapitel 5.8 ”TÄCKNING” 

Tillbaka till top>> 

1.91 Redovisning
Litteratur om regler som behandlar spräng- och bergarbete är mycket omfattande. Utöver den direkta arbetsmiljölagstiftningen 
med dess regelverk, föreskrifter m.m. finns ett antal andra lagar och regler som berör spräng och bergarbete. Dit hör bl.a. lagen 
om brandfarliga och explosiva varor samt BEx:s föreskrifter. 

För arbetet gällande regelverk ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen och i tillämpliga delar vara kända av dem de berör. 

Beträffande föreskrifterna om SPRÄNGARBETE ska den vara personligt tillgänglig för bl.a. sprängarbas samt kvitteras i samband 
med mottagandet. 
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Borrning 

 
Litteratur om regler som behandlar spräng- och bergarbete är mycket omfattande. 

Föreskrifter är bindande och måste följas! 

Det finns också möjlighet att få information om regelverk m.m. på Internet via olika webbadresser såsom bl.a.: 
- Arbetsmiljöverket: http://www.av.se/ 
- BEx: http://www.sprangamnes.se/ 
- Naturvårdsverket: http://www.environ.se/ 
- Räddningsverket: http://www.srv.se/ 
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1.92 Publikationer
Följande publikationer är exempel på regelverk som berör spräng- och bergarbete: 
- Arbetsmiljölagen 
- Arbetsmiljöförordningen 
- Arbetstidslagen 
- Miljöbalken 
- Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (f.d. Miljöskydds-förordningen) 
- Allmänna ordningsstadgan 
- Lokal ordningsstadga 
- Regelverket ADR-S, farligt gods 
- Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
- Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd – Explosiva varor 
- Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd – Brandfarliga och explosiva varor 
- Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd – Brandfarliga varor 
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter, ”AFS-ar”, om: 
 
o Användning av arbetsutrustning 
o Arbetsplatsens utformning 
o Belastningsergonomi 
o Bergarbete 
o Buller 
o Byggnads- och anläggningsarbete 
o Ensamarbete 
o Farliga kemiska ämnen 
o Första hjälpen 
o Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar 
o Kvarts 
o Manuell hantering 
o Maskiner och vissa andra tekniska anordningar 
o Personlig skyddsutrustning 
o Sprängarbete 
o Systematiskt arbetsmiljöarbete 
o Varselmärkning och varselsignalering 
o Vibrationer från handhållna maskiner 
För en komplett förteckning av Arbetsmiljöverkets regelverk, föreskrifter m.m., se katalog ADI 100, som utkommer årligen. 

Kontrollera att aktuella och därmed gällande regler finns tillgängliga och att föreskrivna krav tillämpas! 

Tillbaka till top>> 
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Teknologi 
 

� 2.11 Vikten av rätt utrustning  a 

  
  
  

KAPITEL 2 BORRNING 
Förord
  

I det här kapitlet behandlas borrningsutrustning och metoder. Redovisningen omfattar borrmaskiner och borrtraktorer vidare 
luftförsörjningen liksom ledningsnätet. Stor vikt är även lagd på borrstålet, dess krav och skötsel för en optimal borrsjunkning 
med så ”raka hål” som möjligt. Metoder och utrustning vid utsättning av borrhål behandlas även liksom behovet av 
arbetsplatsbelysning. Utvecklingen inom detta område sker snabbt. För att kunna ta del av nyheterna finns en 
litteraturhänvisning som sista punkt i kapitlet. 

2.11 Vikten av rätt utrustning
Ca 50 miljoner m3 berg lösgörs i Sverige varje år. Borrutrustningarna på arbetsplatserna kompressorer, 
ledningsnät, borraggregat med borrstål etc.  representerar miljonvärden. Därför måste utrustningen vårdas och 
utnyttjas väl. Borrningen måste också bygga på noggrann bergutsättning, så att arbetet kan bedrivas på ett 
effektivt sätt. 

För ett effektivt arbete måste rätt utrustning användas. Den typ som används är så kallade slående bergborrmaskiner. Det finns 
luft- och hydrauldrivna borrmaskiner. De kan delas in i lätta och tyngre maskiner, monterade på matningsanordningar som drivs 
med tryckluft eller hydraulik. 

De luftdrivna borrmaskinernas prestationsförmåga hänger samman med arbetstryck och luftmängd. För att få ut det mesta 
av utrustningen, måste lufttillförseln levereras från en kompressor med tillräcklig kapacitet, ledningarna vara rätt 
dimensionerade, borrstål och borrkronor riktigt slipade, se avsnitt 2.67 ”Slipning av bergborr” , samt matning och rotation vara 
rätt anpassade. 

De hydrauldrivna borrmaskinernas prestationsförmåga är beroende av att hydraultryck, slag, rotation och matning är rätt 
anpassade till varandra. 

Oavsett valet av borrmaskinstyp gäller det att välja rätt borrstålsutrustning för såväl vald utrustning som för arbetet som ska 
utföras. 

Arbetsmetoder 
Arbetssättet vid borrning är att borrstålets nedre del, skäret eller kronan som är av hårdare material än underlaget, bearbetar 
berget genom tryck, vridning och upprepade slag så att en neddrift i underlaget sker. 

Vid metod- och maskinval är oftast den egna erfarenheten den avgörande faktorn. I det här kapitlet hittar du en del synpunkter 
och råd. Handhållen borrning bör endast förekomma vid små och kortvariga borrningsarbeten. Metoden är enklast men oftast 
dyrast. Ur arbetsmiljösynpunkt bör denna metod så långt så möjligt undvikas bl.a. med hänsyn till vibrationsskador. Man bör i 
alla lägen planera för en mekaniserad borrning med borrtraktor, eller någon utrustning som kan monteras på hjullastare eller 
grävmaskin. 
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Borrmaskiner 
 

� 2.21 Borrmaskinstyper A  
� 2.22 Påhängsvikter  
� 2.23 Oljor och smörjapparater  

  
  
  

 
Utvecklingen av pallborrtekniken i m3/8h 

I detta kapitel är de flesta utrustningar beskrivna. Målsättningen är att man ska klara av maskinvalet med det som här beskrivs. 
För kapacitetsuppgifter för utrustningar hänvisas till respektive tillverkare eller leverantör. 

Tillbaka till top>> 

2.21 Borrmaskinstyper
Borrmaskiner för bergborrning finns av olika fabrikat och typer. De indelas i handhållna och mataremonterade, 
luft- eller hydrauliskt drivna. De hydrauliskt drivna borrmaskinerna har högre borrningseffekt och lägre 
energiförbrukning, samt ger en bättre arbetsmiljö för borraren än tryckluftsdrivna. Tryckluft krävs dock för 
renblåsning av det sönderdelade berget, borrkaxet, i borrhålen. 

Hydrauliskt drivna borrmaskiner 
En hydrauliskt driven borrmaskin behöver en kraftkälla för hydrauliken och spolluften. Det betyder anslutning av tre slangar, 
vilket försvårar förflyttning och borrning på långa avstånd från kraftkällan. 
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Motordrivna borrmaskiner 
En motordriven borrmaskin av typ Cobra är lämplig för mindre borrningsarbeten. Den är även lätt att ställa om från borrning till 
spettning. Vikt 24 kg, lämplig borrserie 11 (22 mm) eller ännu klenare borrstål 

 

Luftdrivna borrmaskiner 
En luftdriven handhållen bergborrmaskin av typ RH 572 E är en vibrationsdämpad bergborrmaskin. Lämplig för pallborrning ner 
till 4 m håldjup och skutborrning. En något tyngre handhållen bergborrmaskin är RH 658. Äldre handhållna bergborrmaskiner kan 
byggas om och kompletteras med avvibrerande handtag. 

 

Matarmonterade borrmaskiner 
Matarmonterade borrmaskiner är som regel större och tyngre än de handhållna. De är luft- eller hydrauliskt drivna och i regel 
utrustade med en separat rotationsmotor. Den kan fås att rotera i båda riktningarna. 
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Borrmaskinsbeskrivning 

1. Rotationsmotor 
Utbytbara rotationsmotorer innebär att man kan välja vridmoment efter arbetsuppgiften. 

2. Rätt kolvdiameter 
Kolvens diameter är anpassad till borrstålet, vilket ger optimal överföring av slagenergin. Direkta fördelar är hög borrsjukning och 
bättre livslängd för borrstålen. 

3. Ställbar slaglängd 
Tre möjliga inställningar av slaglängden tillåter effektiv anpassning av slagtal och slageffekt till berget 

4. Hydraulisk rekyldämpning 
Utjämnar borrstålets returstötar vilket ökar borrsjukningen, förbättrar borrstålsekonomin samt minskar slitaget på borrmaskinen 
och borrsystem. 

5. Framdel 
Med spolhuvud av rostfritt stål för luft eller vatten med spoltryck på upp till 18 bar. 

6. Nackadapter 
Finns för skarvtång med olika gängstorlekar och typer. 

Data för borrmaskinerna kan hämtas från respektive tillverkare eller leverantör. 
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2.22 Påhängsvikter
Den 28 kg tunga påhängsvikten av gjutgods hängs över borrmaskinens handtag. Den är lätt att hänga på och 
haka av vid borrbyte. Av påhängsvikten får borrmaskinen rätt belastning (matningstryck), vilket medför större 
borrsjunkning och lugnare gång. Maskinvikt inklusive påhängsvikt för RH 572 = ~46 kg och för RH 658 = ~54 kg.

Det är viktigt att då och då kontrollera att fjädrarna är hela. Trasiga fjädrar innebär att vikten kan hoppa av maskinen och orsaka 
olycksfall. 
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Vibrationer 
Motor- och luftdrivna maskiner utan påhängsvikt kan ge vibrationsskador redan efter en effektiv arbetstid på enbart 10 
minuter/dag. Om däremot påhängsvikt används, kan motsvarande effektiva arbetstid ökas till 2-4 tim/dag. 

Detta framgår av statshälsans rapport ”Vibrationer i handhållna maskiner” som redovisar en undersökning av vibrationsrisken. 
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2.23 Oljor och smörjapparater
Smörjning av tryckluftdrivna maskiner är mycket viktigt. En riktigt utförd smörjning minskar slitaget och ökar 
effektiviteten. Det är därför nödvändigt att maskinerna tillförs rätt oljetyp och rätt mängd. 

Under borrningsarbetet bör man då och då kontrollera att smörjolja kommer fram till borrmaskinen. Se till att oljan tränger ända 
fram till borrnacken och smörjer denna. Rätt oljemängd ställs in med regleringsventilen på smörjapparaten. Lämpliga 
luftverktygsoljor och temperaturområden för varje luftverktygsolja kan hämtas från respektive tillverkare eller leverantör. 

För konventionell luftverktygsolja 
Det vanligaste smörjsystemet för smörjning av tryckluftdrivna borrmaskiner med konventionell luftverktygsolja är Atlas Copcos 
BLG smörjapparater. Det är ett driftsäkert system som har utprovats under lång tid och är enkelt att dosera. Systemet används 
tillsammans med vattenavskiljare. Smörjapparaten monteras på slangen till borrmaskinen och maximalt 5 m från denna. 

Information om smörjapparater för konventionell luftverktygsolja kan häm-tas från respektive tillverkare eller leverantör. 

 

För syntetisk olja 
Atlas Copcos smörjsystem SLG för syntetoljan AIR-OIL är lämplig för handhållna, mindre tryckluftdrivna maskiner. Oljan har 
optimala smörj- och korrosionshämmande och fuktabsorberande egenskaper, vilket förhindrar isbildning. Den kan användas året 
runt, från -50°C till +50°C. 

Oljeförbrukningen kan reduceras med ca 80 % jämfört med konventionellt system. Smörjapparaten kan med fördel byggas in i 
kompressorn och är idag ofta integrerad med denna och kan då användas för slangar upp till 30 m. 
Spritdosering får under inga villkor användas tillsammans med syntetolja, vilket också är helt onödigt då oljan är fryshindrande. 

Information om SLG-smörjapparater för syntetisk olja kan hämtas från respektive tillverkare eller leverantör. 
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2.31 Borrtraktortyper
Borrning med borrtraktorer innebär att borrningen mekaniserats. Borrning med handhållna maskiner skall så 
långt så möjligt undvikas. Ur arbetsmiljösynpunkt är den maskinella borrutrustningen klart överlägsen. 

Borrtraktorer som normalt används vid anläggningsarbete är larvbandsburna och försedda med en bom. Den kan vara utformad 
som vikbom eller förskjutningsbar bom. Det ger stor räckvidd och medger att flera hål kan nås från en och samma uppställning. 

En borrtraktors kapacitet påverkas dels av egenskaperna hos själva bäraren, som t.ex. framkomlighet och räckvidd, dels av 
egenskaperna hos borrmaskinen men också av mataren, t.ex. borrsjunkning och stångbyte. 

De flesta tillverkare av hydrauliska borrtraktorer har som extra utrustning eller som standard en hytt och mekanisk 
stånghantering. Skarvning utförs då utan att borraren behöver röra skarvstängerna. Risken att fastna med fingrarna eller händer 
har undanröjts vid av- och pågängning. Dessutom slipper borraren tunga lyft. 
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Hydrauliska borrtraktorer kan indelas i tre klasser, efter hålområde och vikt: 
 
Minsta klassen 
Användningsområdet är mindre bergskärningar med lägre pallhöjd, borrning av konturhål och borrning vid trånga och 
svåråtkomliga utrymmen. Utrustningen är lätt att flytta, t.ex. på lastbil, på grund av den låga vikten (mindre än 6,5 ton). Bästa 
driftkapacitet är inom hålområde 27-41 mm men arbetsområdet är 27-51 mm. 

Mellanklassen 
Denna borrtraktor är främst avsedd för borrning med skarvstål 28 och 32 mm. Räckvidd och framkomlighet är jämförbar med 
den mindre klassen och vikten är 6,5-8,0 ton. Produktionsmässigt är denna typ jämförbar med den större borrtraktorn vid 
håldiameter 51 mm. Hålområdet är dock 38-64 mm. Nackdelen är att utrustningen är för klen för att utrustas med mekanisk 
stånghantering. 

Större klassen 
Räckvidd och framkomlighet är något sämre än för mellanklassen och vikten är 8,0-12,0 ton. Denna är lämplig vid större 
pallhöjder genom sin höga borrningskapacitet. Borrtraktorn kan utrustas med hytt och mekanisk stånghantering. Vid inhyrning 
eller vid köp bör det vara ett krav att denna utrustning finns. Hålområdet är här 51-89 mm. 
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2.32 Mindre borrenheter
Mindre borrenheter för montering på grävmaskin eller hjullastare är anpassade till bärarens snabbfäste, 
skopfäste. Utrustningarna är avsedda att ersätta handhållen borrmaskin. Arbetar inom hålområde 27-40 mm. Ur 
arbetsmiljösynpunkt är detta arbetssätt helt överlägsen handhållen borrning. 

Samtliga dessa utrustningar är avsedda att arbeta från plan mark, t.ex. en väg. De är vidare lämpliga för borrning av mindre 
bergskärningar, breddning av gamla befintliga bergskärningar, borrning av rörgravar, stenar och skut. 

Data för de förekommande borrenheterna kan hämtas från respektive tillverkare eller leverantör. 

Hydrauliska 
Hydrauliska borrenheter drivs av bärarens egna hydraulsystem. Manövreringen sker från förarplatsen eller ännu bättre framme 
vid mataren Flertalet är kompletta med kompressor och dammsugare sammanbyggda till en enda enhet. 
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2.33 Förankring
För förflyttning och borrning i lutande terräng finns regler i Arbetsmiljöverkets författningssamling BERGARBETE.

Vid lutning större än 45 grader ställs följande krav: 
- Spränga avsatser i bergslänten. 
- Använda luftdriven borrtraktor som förankras med extra talja. 
- Använda borrtraktor med haspel och linspel. 

 
Hasplar 
Haspelns infästning samt konstruktionen i övrigt ska vara statiskt dimensionerad för borrtraktorns totala massa eller haspelns 
bromskraft om denna är större än borrtraktorns massa. 
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Dragkraften vid föreskrivet arbetstryck på haspeln, med 3 linlager på lintrumman, ska vara minst 50% av borrtraktorns totala 
massa. Bromskraften ska, under samma förhållanden, vara minst 60% av borrtraktorns totala massa. Om borrtraktorn påverkas 
av yttre krafter större än bromskraften ska linan kunna dras ut med bibehållen bromskraft. Lintrummans manteldi-ameter ska 
vara minst 14 gånger lindiametern. Lintrumman ska rymma minst 20 m lina vid högst 3 linlager. Vid maximalt utdragen lina ska 
minst 2 säkerhetsvarv ligga kvar på trumman utanför linlåset. 

 

Lina 
Lindiametern ska väljas så att nedanstående förhållande uppnås. 

 

Uppgifterna om haspel hämtas från respektive leverantör. Endast lina med stålkärna får användas. Drag och staglina 199 trådar, 
6-partig stålkärna. 
Lina som ska användas inom olika massaområden framgår av tabellen nedan 

Borrtraktorns totala massa i ton Lindiameter i mm 
upp till 6.0 14 

6.0–8.0 16 
8.0–10.0 18 
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Vid förankring ska härför avsedd förankringsdubb enligt VV ritning nr M2-7304 (se bild ovan) användas. Dubben ska vara 
dimensionerad för borrtraktorns totala massa eller för haspelns bromskraft om denna är större än borrtraktorns massa. Borrhålen 
för förankringsdubben ska luta från dragriktningen och ha 10-15 mm större diameter än dubben. Hålet ska placeras på lämpligt 
ställe och i så homogent berg som möjligt. På borrtraktorn ska det finnas en hållare intill haspeln för placering av 
förankringsdubben då den inte används. 

Förflyttning och manövrering 
Förflyttning ska i huvudsak ske i förankringslinans förlängning och lutningens riktning, för att åstadkomma ett drag utan 
sidokrafter på borrtraktorn. 

Under förflyttning ska borrtraktorns åkreglage och haspelns reglage vara avståndsmanövrerade, eller helst fjärrmanövrerade. 
Detta för att föraren ska stå fri från borrtraktorn om den börjar rutscha. 

Haspeln ska vara utrustad med manuellt reglage för linspänning. Vid samkörning av åkmotorer av haspeln får inga slack på linan 
uppstå som kan förorsaka att borrtraktorn rutschar. Händer detta uppstår stora belastningar på utrustningen som kan medföra 
vajerbrott. Haspelns lintrumma ska bromsas automatiskt när haspelreglaget ställs i nolläge. 
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Nödstopp ska finnas vid haspeln! 

Tillsyn och underhåll av haspelns infästning och speciellt linan ska ske dagligen med hänsyn till slitage, brott och skador. 

Beräkning av tillåten lutningsvinkeln 
I de fall borrtraktorer med haspel inte uppfyller de redovisade reglerna vad gäller dragkraft, kan tillåten lutningsvinkel 
bestämmas enligt tabellen nedan. 

 

 
Maximal lutningsvinkel 

0.42–0.50 40° 
0.34–0.42 35° 
0.25–0.34 30° 
0.16–0.25 25° 
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2.34 Precisionsinstrument
För att maximalt utnyttja den utborrade hålvolymen ska borrtraktorn vara försedd med riktinstrument och 
hållängdsmätare. 

Riktinstrumentet gör det möjligt att snabbt och noggrant rikta in mataren i den önskade borriktningen och med den hållutning 
man valt för arbetet i fråga. 

Mätningar har visat att lutningsfelet vid borrning efter riktinstrument blir ca 1 cm/m. Större lutningsfel än så innebär att 
kompensation måste göras med en extra borrning. Detta för att erhålla önskad mängd sprängämne per m3 berg i den nedre 
delen av hålet, bottenladdningen. 

Ekonomisk betydelse 
Riktinstrument har stor ekonomisk betydelse. Säkerhetsskäl talar också för användning av riktinstrument. En okontrollerad 
borrning kan leda till att laddningar hamnar nära en fri yta. Resultatet kan också bli att två eller flera hål hamnar nära varandra 
med för hög laddningskoncentration som följd. Risken för stenkast ökar i båda fallen. 
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Hållängdmätare 
Hällängdmätaren fungerar så att borrningen avbryts automatiskt när förinställd hållängd uppnås. För grunt borrade hål innebär 
att eftersprängning måste göras. För djupt borrade hål ger en onödig kostnad. Ojämnt borrad hålbotten ger sämre effektivitet i 
lossbrytningen. 

 

För lämpliga riktinstrument och hållängdmätare, kontakta tillverkare eller leverantör. 
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2.35 Dammavskiljare
Effektiv dammavskiljning vid bergborrning är ett krav, se BERGARBETE. Den som arbetar får inte utsättas för 
farlig eller besvärande dammexponering. Det sker lämpligast genom att dammet tas om hand vid källan så att 
det inte sprids. 

Dammavskiljning förbättrar också miljön för omgivningen, t.ex. närliggande fastigheter eller arbetskamrater som arbetar i 
närheten. 

Vid handhållen borrning används lätta dammavskiljare avsedda för en eller två borrare. 
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Borrtraktorer 
Borrtraktorer har fast monterade dammavskiljare där borrkaxet samlas i täta säckar. De lämnas kvar på berget om de inte ställer 
till problem i det fortsatta arbetet. Där innehållet transporteras bort från berget manuellt bör vikten inte överstiga 25 kg. 

 

Tätbebyggelse 
I vissa tätbebyggda områden krävs att borrkaxet samlas upp och transporteras bort från berget före nästa salva. En metod är att 
ställa upp en stor dammavskiljare vid sidan av bergskärningen. Dammavskiljarens sugslang, vars längd inte bör överstiga 50 m, 
kopplas till borrtraktorns dammavskilja-re. Borrkaxet samlas upp i storsäck eller container som transporteras bort i hjullastare. 

 
Ungefärlig mängd borrkax vid olika borrdiametrar. 

Vatten/skummetoden 
Säckhanteringen på berget är tidsödande. Om man inte transporterar bort säckarna finns ändå dammrisken kvar på berget. Att 
trycka borrkaxet till en container kräver extra utrustning och är därmed ett mer svårarbetat system. 

Atlas Copco har tagit fram en metod där borrkaxet befuktas under transporten i borrhålet. Då slipper man använda säckar, 
borrkaxet släpps direkt på berget. 
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Metoden innebär att borraggregatet förses med en vattentank. En blandning av vatten och skumbildare tillsätts i spolluften, i 
föravskiljaren samt i kaxutloppet på dammavskiljaren. Blandningen gör borrkaxet fuktigt och hindra därmed dammet att ryka 
iväg. 

Då spolluften stängs av, töms dammavskiljaren. För att förstärka dammbindningen släpps en mängd vatten/skumblandning över 
högen som bildats. Doseringen kan varieras beroende på tiden mellan borrning och sprängning av salvan. 

Borrkaxet torkar efter en tid, och risken för att det börjar ryka på nytt uppstår.  

Om man blandar i för mycket skumbildare finns risken att borren fastnar (kaxavgången blir för dålig). 

Vattentanken rymmer 120 liter vatten, en tank räcker normalt för 10 timmar. Påfyllning av vatten sker med en eldriven pump. 
För att förhindra frysning under kalla årstider, är vattentanken försedd med en 5 kW termo-statreglerad dieselvärmare med 
cirkulationspump och utjämningsbehållare. Dieselvärmaren går dygnet runt på vintern och drar 4-6 liter diesel per dygn. 

För att förhindra frysning i slangarna och munstycke är utrustningen försedd med dimsmörjare. Efter ett längre uppehåll och vid 
arbetsdagens slut blåser man systemet rent med verktygsolja. 

För data på de befintliga luftdrivna dammavskiljare, kontakta leverantör. 

 
VARNING! 

Det finns ett problem med detta system! Men det är lätt avhjälpt om borra-ren har uppsikt var borrkaxet släpps ut. Borraren 
måste se till att borrkaxet inte faller direkt på ett borrhål som är färdigborrat, annars riskeras att sprängarbasen måste blåsa 

hålet rent för att få i sprängämne. 
 

2.41 Luftförsörjning
Kompressorns uppgift är att leverera luft till drift av luftdrivna borrmaskiner samt spolluft till hydrauldrivna 
borrmaskiner. 

Såväl transportabla som stationära kompressorer finns. Vanligen används transportabla kompressorer vid anläggningsarbeten, 
och stationära kompressorer vid arbeten av långvarig natur. 

Kompressorerna kan vara el- eller dieseldrivna. 
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42



 

  

2.51 Uppbyggnad
Tryckledningar består av slangar. Eftersom bergborrningen utförs med hydrauliskt driva borraggregat behövs 
inga långa ledningar. 

För att få ett bra fungerande ledningssystem gäller det att beräkna luftbehovet och dimensionera ledningsdiametern. Viktigt är 
att kopplingar och slangar är täta och felfria. En viktig åtgärd är att blåsa rent alla slangar från vatten och föroreningar innan 
dessa ansluts till borrmaskinerna. Vid distribution av tryckluft gäller det att den ska ske med så små förluster som möjligt.  
Nedanstående tabell visar hur stor luftförlusten är vid olika stora läckor. 

Håldiameter i mm Teoretiskt luftflöde i l/s vid 700 kPa (övertryck) Effektbehov för kom-pressorer i kW 
1 1 0.4 
3 11 4.0 
5 35 10.8 

Olyckor med tryckluftledningar förebyggs genom att instruera de berörda om följande gång vid isärkoppling: 

1. Släpp först ur luften i ledningssystemet 

2. Koppla sedan isär ledningen 

 

Slangbrottsventil 
För att undvika att svåra tillbud och olyckor inträffar vid slangbrott, genom att tryckluftslangen okontrollerat kastar av och an, 
har Arbetsmiljöverket föreskrivit om skydd vid slangbrott. Man kräver att slangbrottsventil ska finnas till slang med större inre 
diameter än 25 mm. 

En lämplig rekommendation därutöver är: 
- Använd slangbrottsventil även till slangar med innerdiameter 25 mm. 
- Vid varje övergång från fast ledning till tryckluftslang ska slangbrottsventil monteras på den fasta ledningen. 
- Varje slang måste säkras separat med en slangbrottsventil. 
- Slangbrottsventilen och den anslutande slangen måste ha samma dimension. 
- Prova alltid slangbrottsventilen efter installation samt efter ingrepp som kan påverka funktionen, som t.ex. skarvning av 
slangen. 

 
Funktionsprincip 
Vid normal luftström passerar luften runt kanten på bricka A. Om slangen brister ökar lufthastigheten vilket resulterar i att 
fjädern B trycks ihop och brickan lägger sej mot sätet C. 
Luft kan nu endast passera genom återfyllningshålet D. 
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2.52 Tryckluftsarmatur
När gummislangen används ska den vara armerad med minst 2 kordinlägg och klara temperatur från –40°C till 
+90°C 

Ett bra alternativ till gummislang är lättviktsslang typ Mantex som är mycket lätt, endast cirka 1/3 av gummislangens vikt. Den är 
väderbeständig och motståndskraftig mot petroleumprodukter och andra kemikalier. Den skall vara helt utrullad vid användning, 
annars kan tryckfall uppstå genom veck som bildats. Lättviktsslangen finns i diameter 19 - 102 mm. 

Lättviktsslangen är lätt att laga vid eventuell skada (läckage): 
- Demontera klokopplingen. 
- Kapa av en lagom längd av slangen som väl räcker för att täcka skadan. 
- Trä den kapade slangbiten på slangen, så den täcker det skadade området. 
- Montera tillbaks klokopplingen. 
- Klart att fortsätta borrningen. 
- Vid eventuell fortsatt läckage, klistra fast ändarna på slangbiten med solution. 
- För anslutning av tryckluftmaskiner till ledningsnätet används klo- eller snabbkoppling. 
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2.53 Vattenavskiljare
Vid komprimering av luft höjs luftens temperatur. Varmare luft förmår hålla en högre vattenmängd. När luften 
trycks ut i ledningsnätet avkyls den och den vattenhållande förmågan minskar. Vattnet förs ut i ledningsnätet 
som samlas upp i en vattenavskiljare. Denna placeras i den punkt som är lägst. 
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Borrstål 

 

En vattenavskiljare typ VAM bygger på centrifugalprincipen där luften tvingas till en roterande rörelse så att vattenpartiklarna 
slungas mot vattenavskiljarens väggar. Vattnet smalas sedan i avskiljarens botten där det automatiskt töms genom en 
flottörstyrd ventil. 

Data på vattenavskiljare kan hämtas från respektive tillverkare eller leverantör. 
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2.54 Kontroll av arbetstryck
För att underlätta kontroll av arbetstryck finns en speciell nålmanometer. Den kan lätt stickas snett in i 
gummislangen i luftströmmens riktning varefter trycket kan avläsas. Nålmanometern får inte användas i 
plastslangar och lättviktsslangar. Av diagrammet fram-går effektförlusten till arbetstrycket. 

 

Effekt på borrmaskinen är proportionell mot kvadraten på arbetstrycket. 

Exempelvis kan en 25 mm slang endast vara 10 m lång för att inte trycket fram till borrmaskin RH 658 ska understiga det tryck 
som ger fullgod effekt. 
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2.61 Krav på borrstål
 
Rätt vald borrstålsutrustning är ett villkor för bästa borrningseko-nomi. 

På borrstålet bör man kunna ställa krav på: 
- Hög utmattningshållfasthet 
- Hög böjstyvhet 
- God slitstyrka på t.ex. borrkronor, gängor och nackar. 
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2.62 Helstångsborr
Helstångsborr är en borr som på samma stång har uppsmidd nacke och en krona med en hårdmetallskär. Nacken 
är av 6-kanttyp. I tabellen nedan redovisas utrustningar som normalt används vid pallborrning med handhållna 
borrmaskiner samt vid rörgravs- och skutborrning. Helstångsborrar förekommer även vid borrning med 
borraggregat.

Borrstålslängd
mm 

Krondiameter i mm
H 19 x 108 mm 
Borrserie 

H 22 x 108 mm 
Borrserie H 25 x 159 mm

21 24 25 Skutborr   11 12 13 Fyrskär Mejselskär Fyrskär
400 29 - 35 24 24 29 - - 34 - - -
600 - 27 - - - - - - - - - -
800 28 - 34 23 - 28 34 40 33 - - -
1200 - 26 - - - - - - 32 - - -
1600 27 - - - - 27 33 39 31 - - -
2000 - - - - - - - - 30 - - -
2400 26 - - - - - 32 38 - 34 - -
3200 25 - - - - - 31 37 - - 35 38
4000 - - - - - - 30 36 - 32 38 -
4800 - - - - - - 29 35 - - - -
5600 - - - - - - 28 34 - - - -
6400 - - - - - - 27 33 - - - -

 
Helstångsborr 

Olika utformning av skären för helstångsborrar 
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2.63 Skarvstångsborr
Vid borrning av långa hål är det nödvändigt att använda skarvade borrstänger. Kronan behöver alltså inte tas upp 
förrän hålet är färdigt, eller då den är i behov av slipning. Skarvstångsutrustning består av nackstång eller 
nackadapter, skarvhylsor, skarvstänger och borrkronor. 

För hårda bergarter rekommenderas uppkolade stänger och för lösa bergarter ythärdade stänger. 

 

Lämplig utrustning framgår av tabellen nedan. 

Enhet
Skarvborrutrustning
25 mm 28 mm 32 mm 38 mm 45 mm
   Lätt Tung Lätt Tung

Skarvstång        
Längd mm 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050
Massa kg 11,9 15,0 17,7 18,9 25,0 25,8 34,5
        
Längd mm - 3660 3660 3660 3660 3660 3660
Massa kg  18,5 21,2 22,6 30,0 30,8 41,4
        
Skarvhylsa        
Ytterdiameter mm 33 & 35 40 44 55 55 63 63
        
Fast hylsa        
Längd mm - 3050 3050 - 3050  3050
Massa kg - 15,5 18,4 - 26,3 - 36,0
         
Längd mm - - 3660 - 3660 - 3660
Massa kg - - 23,1 - 31,5 - 43,0
        
Styrutrustning        
Håldiameter mm - - 51-57 64 76 76 89
Längd mm - - 2400 3050 3050 3050 3050
Massa kg - - 20,0 30,0 42,0 43,0 65,0
          
Längd mm - - 3050 3660 3660 3660 3660
Massa kg - - 25,0 35,0 55,0 65,0 76,0
        
Borrkrona         
Skär mm 35/38 38/41 48/51 64/76/89 76/89/102
 41/45 45 57/64     
         
Stift mm 35/38 38/41 45/48 64/70/76/89 76/89/102
 41/45 45/48 51/57 64/76/89 76/89/102
      
Retrac mm - - 51/64 64/76/89 76/89/102
        
Guidebit mm - - 51/57 64/76 79/89/102

Nackstång 
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Nackstången består av nacke av 6-kantstyp och gängad kronände. 

 

Nackadapter 
Nackadapterns utformning bestäms av borrmaskinens hylsa. Man bör vara observant på vad som passar till respektive 
borrmaskin. Kontrollera därför alltid tillverkarnas produktkataloger. 

 

Skarvstänger 
Skarvsektionen kan vara rund eller sexkantig. Sexkantstänger har mer material och är kraftigare och styvare än runda stänger 
med samma dimension. 

Det finns även så kallade lätta skarvstänger. De har mindre dimension på stångdelen än på gängdelen. Det beror på att den 
smids innan gängan svarvas. Som exempel kan nämnas att en tung stång Ø32 mm och 3050 mm lång väger 17,7 kg medan 
motsvarande lätta väger 12,3 kg. 

 

Speedrod eller MF-stång 
Dessa stänger har i ena ändan en fast hylsa med invändig gänga och i andra stångändan en utvändig gänga. Stång Ø32 finns 
endast med rep-gänga, Ø38 mm och grövre finns både med Fi- och med T-gänga. Dessa stänger ger en bättre borrsjunkning då 
det blir en gänga mindre, och är även lättare att hantera. 

 

Skarvhylsor 
Hylsorna skall fixera stängerna mot varandra så att stångändarna ligger an och med så stor kraft att energiöverföringen blir 
effektiv. Vid val av skarvhylsor måste hänsyn tas till att kaxavgången inte hindras. Använd inte slitna hylsor på nya stänger 
eftersom den nya gängan då snabbt slits ned samt att de fastnar i gängningen och är svåra att skallra loss. 

 

Borrkronor 
Borrkronan är en del av borrutrustningen som utför själva neddriften i berget. Skär- och stiftkronor är de som används. 
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Stiftkronan är vanligast. 
Innan man beslutar vilken typ som skall användas bör provborrning utföras. Borrkrona med skär i ytterkanten och stift i mitten, 
Guide bit, har visat sig ge rakare borrhål i homogena bergarter. Problem med slipning av skär och stift kan dock uppstå, eftersom 
ingen speciell slipmaskin för närvarande finns som kan slipa båda typerna av stift. 

 

Gängtyper 
Gängans funktion är att hålla samman adapter, stänger och borrkrona. Åtdragningen får inte vara för hård. När borrstängerna 
ska tas ur borrhålet måste skarvarna vara lätta att lossa. Stor slagenergi i kombination med vridning och hög berghållfasthet ger 
en kraftig åtdragning. För lågt matningstryck ökar både slitaget på gängorna och att hylsorna blir varma och vibrerar loss. 
Repgänga används i huvudsak vid dimensionen Ø32 mm och klenare. Fi- och T-gänga är allroundgängor som ger god avvägning 
mellan åtdragnings- och lossningsegenskaperna. De passar de flesta borrningsförhållanden. Gängan finns från Ø38 mm och 
uppåt. Gängfett underlättar isär-tagning av stängerna och minskar gängförslitningen. 

Repgänga, Fi- och T-gänga är två olika typer av gängor och har olika stigning. Fi- och T-gänga är i princip likadana gängtyper. 

Fi-gängan kommer ursprungligen från Fagersta och T-gängan från Sandviken. 

 

 
Tillbaka till top 

2.64 Hjälpverktyg
Stångnyckel används vid losstagning av skarvstänger från skarvhylsor eller borrkrona. 

Kronnyckel använd för att lossa borrkronan från skarvstången. 

Fånghylsa och pik används vid stångbrott. Hylsan monteras på en skarvstång, förs sedan ner i borrhålet och trycks fast över 
den brustna stången. Piken trycks fast i spolhålet. 

 

Tillbaka till top 

  

2.65 Skötsel av borrstål
Borrstålet ska hanteras varsamt. Sprickor och slagmärken som uppstår genom att borren utsätts för slag kan 
snabbt leda till stångbrott. Ett kraftigt upphettat skär får inte heller utsättas för hastig nedkylning. Vid kontakt 
med t.ex. vatten, snö eller is kan sprickbildning i skäret lätt uppstå. Tag inte av plastskydden förrän borren skall 
tas i bruk. 
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Skarvarna tas i görligaste mån isär med hjälp av borrmaskinens rotationsmekanism. Ibland måste stångnyckel användas som 
mothåll. Lås då stångnyckeln mot matarbalken så att nyckeln inte orsakar olyckor när borrmaskinens rotation slås till. Slå aldrig 
med hammare eller slägga på stängerna utan slå på nycklarna! Slag direkt på stången är liktydigt med en brottan-visning. 
Använd vid behov specialnycklar för att t.ex. lossa borrkronan från skarvstången. 

 

Om mekanisk stånghantering eller ställ på borrtraktorns bom saknas, så bör stängerna läggas upp på bockar eller liknande. Det 
underlättar arbetet och förhindrar att gängnorna förorenas. Lämplig låda för förvaring av borr-kronor bör finnas vid frakt till och 
från arbetsplatsen. 

 

Tillbaka till top 

  

2.66 Slipmaskiner
För maximal borrsjukning är det viktigt att borrkronorna inte slits ner för långt mellan omslipningarna. Förutom 
att borrsjunkningen avsevärt minskar kan en överborrning lätt leda till stång- och skärbrott. Det är inte bara 
viktigt att slipa i rätt tid utan det är minst lika viktigt att slipningen blir rätt utförd. Av mallar som tillhandahålls 
av tillverkaren framgår rätta vinklar, slipradier m.m. som krävs för att få en rätt utförd slipning. 

På marknaden finns ett antal borrslipmaskiner. De passar för slipning på såväl arbetsplatsen som vid en permanent slipstation. 
För information om slipmaskiner hänvisas till tillverkare eller leverantör. 
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Slipskivor 
Det är mycket viktigt att rätt slipskiva används. Bergborrar med hårdmetallskär ska slipas med kiselkarbidskivor med keramiskt 
bindemedel. Slipskivorna är märkta med en kombination av bokstäver och siffror, som anger skivans egenskaper. 

 

C 46 J 8 V 
 

C = Den första bokstaven betecknar slipmedel. C står för kiselkarbid, som alltid ska användas. 

46 = De två följande siffrorna visar kornstorleken (ju högre siffra desto finare korn). Kornstorleken bör vara 46 på skålskivor för 
slipning av mejselskär och 46 - 60 på raka skivor. För slipning av stiftborrkronor används trissor med kornstorlek 60. Men för att 
erhålla ett runt stift är diamantskålar det bästa. 

J = Bokstaven J för hårdhet anger hur hårt slipkornen hålls fast av bindemedlet. En större mängd bindemedel innebär att skivan 
är hård och kornen sitter fastare. Slipskivor för slipning av bergborrar av hårdmetall har hårdhetsgraderna från H till M där H 
betecknar en lös slipskiva och M en medelhård. Normalt rekommenderas hårdhet J vid våtslipning och H eller I vid torrslipning. 
För slipning av stift används hårdhet K till O. Generellt gäller att det alltid är bättre ekonomi att använda en något för lös skiva än 
en för hård skiva eftersom den kan orsaka skador på skäret. 

8 = Hårdhetsbokstaven följs ibland av en struktursiffra som anger hur tätt slipkornen sitter. Låg siffra, 5 till 6, betyder större 
täthet, dvs. mindre bindemedel och lösare skiva. En för lös skiva bränner skären. Raka skivor kan ha tätare struktur, 5 till 6, än 
skålskivor med struktur 7 till 8. 

V = Sista bokstaven anger vilket bindemedel som används. Hårdmetall i bergborrar skall alltid slipas med keramiskt bundna 
slipskivor. Dessa betecknas med bokstaven V. I ståltillverkarnas produktkataloger finns uppgifter om lämpliga slipskivor för 
mejselskär och kronor.  

På arbetsplatsen bör slipskivorna förvaras i sina förpackningar innan monteringen, för att inte utsättas för stötar och omild 
behandling. Slipskivor monterade på slipmaskin ska hållas täckta och inte utsättas för fukt med risk för frostsprängning vintertid. 
Låt skivan rotera en stund efter våtslipning för att kasta ut det vatten som fastnat i skivan. I övrigt gäller AFS fö-reskrifter för 
Slipmaskiner och slipverktyg. 

Det är av största vikt för borrningsekonomin att slipskivor, slipskålar m.m. verkligen är lämpade för slipning av hårdmetall. 
Slipskivorna ska vara självskärpande, keramiskt bundna, kiselkarbidskivor med rätt storlek och kornstorlek. Alla skivor är från 
tillverkaren märkta med en bokstavs- och sifferkombination som anger skivans egenskaper. 

Speciellt bör man undvika att använda för hårda skivor. De kan ge bra slipekonomi men förstöra hårdmetallen med dålig 
totalekonomi som följd. Givetvis ska man använda våtslipskivor för våtslipning och torrslipskivor när man slipar utan vatten. 

Tillbaka till top 

2.67 Slipning av bergborr
Slipningsintervallen är beroende av bergarten. Efter en tids borrning har man fått en uppfattning om hur många 
meter en borrkrona kan användas mellan slipningarna. Det är viktigt att kontinuerligt mäta förslitningen med 
slipmallar.
Vidare bör man följa vidstående regler: 

• Använd rätt slipskiva med rätt slipvinkel. 

51



• Överhetta inte hårdmetallen. 

• Undvik hastig avkylning av skäret. 

• Rikligt med vatten vid våtslipning. 

• Kontrollera att slipskivan är hel. 

• Överskrid inte tillåten rotationshastighet. 

• Putsa borrkronans egg med bryne eller slipskiva. 

• Använd skyddsglasögon. 

Skärborrkronor 
Olika berg sliter olika mycket och ger olika slitagebild. Högt slitage uppstår vid borrning i hårda bergarter som granit, gnejs och 
liknande. Skärets egg slits ner och får en trubbig slitfas. Vid höjdslitage ska skäret slipas när bredden på slitfasen är 3 mm, vid 
mätning 5 mm från periferin, se bild. 

Periferislitage 
Periferislitaget uppstår i vissa bergarter, t.ex. kvartsit. Det innebär att skären slits mest i periferin, i mantelytan, och att 
skärhörnen rundas av. Vid periferislitage ska borren slipas när motkonan (avståndet mellan kronans högsta punkt och den punkt 
där släppningen börjar), är 8 mm på mejselskärsborr respektive 6 mm på skärborrkronor. I princip ska hårdmetallen återställas 
till sin ursprungliga form. Eggen ska således inte slipas skarp ända ut i hörnen. På mejselskär lämnas den gamla förslitningsfasen 
kvar på ungefär 3/5 av diametern. På skärborrkronor är motsvarande mått cirka 1/10 av diametern, se bild. 

Halva skärbredden 
Vid slipning av borrkronor med kraftig förslitning på skärhörnen, lämnas den gamla hörnfasen kvar på ungefär halva 
skärbredden. Detta för att undvika att för mycket hårdmetall slipas bort. Motkonan bör helst tas bort genom slipning på höjden. 
Slipning på periferin innebär att skärets dimension minskar snabbt. En viss periferislipning kan dock vara nödvändig för att 
återställa skären. Men kom ihåg, att borrkronan inte får kärva i borrhålet. Skäreggen ska vara rak och ligga mitt på 
hårdmetallkroppen. 

Efter en slipning skall krondiametern mätas, har diametern minskat för mycket går det inte att få ner den dimension på 
sprängämnet som var planerat. Mindre sprängämne i borrhålet kräver en tätare hålsättning med ökade kostnader till följd. 

Skadade skär 
Skadade skär slipas ner så all trasig hårdmetall försvinner, för att hindra hårdmetallflisor skada övriga skär. Skärkronan går att 
borra med tre hela skär. 

Stiftborrkronor 
Karaktäristiskt för stiftborrkronor är stiften där man kan använda en mycket slitstark hårdmetall. Men även den mest slitstarka 
hårdmetall slits och behöver slipas. Slipa därför när borrsjunkningen blir alltför låg på grund av plattslitna stift. Den platta 
slutfasen är då normalt halva stiftdiametern, D/2, eller när stiften får skador efter kort tids användning, se bild. 

Hög borrsjunkning 
Ofta är det lämpligt att slipa redan när slitfasen är 1/3 av stiftdiametern. Man har då hela tiden en hög borrsjunkning och 
undviker onormal belastning på hårdmetallstiftelsen och det omgivande stålet. 

 
TÄNKVÄRT 

Man skall slita ner borrkronan och inte slipa ner den! 

Tätare omslipningar (putsning) är ekonomiskt försvarbart. Gäller för alla typer av kronor. 

Annorlunda slitage 
På borrkronor där stiften slits ner på höjden, så det inte är möjligt att slipa dessa, ska stålet runt stiften slipas bort. Det görs med 
ett slipstift sammansatt med bornitrid. Slipa sedan stiften till sin ”ursprungliga” halvsfäriska form. Slipa inte bort hårdmetall i 
onödan. Slipa inte ned stiften med för mycket på höjden. Lämna ett par mm av den gamla slitfasen på toppen av stiften. 

Skadade stift 
Eventuellt skadade stift ska slipas ner så allt skadat försvinner, för att hindra att hårdmetallflisor lossnar och skadar övriga stift. 
Undvik att slipa kronans periferi. På periferistiften ska motkronan tas bort utan att diametern minskas all för mycket. 

Gamla slitfasen 
Lämna den gamla slitfasen på 2 mm bredd från stiftens topp och ut mot kronans periferi. Borrkronan ska ha riktig släppning. 
Slipa vid behov bort stål under periferistiften så att det blir en släppning på 0.5 mm. Slipa bort instukat stål med en sliptrissa eller 
roterade fil avsedd för slipning av stål. Håll spolhål och kaxspår öppna. Borrkronan kan användas så länge som periferistiften 
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håller uppe kronans diameter. 

KOM IHÅG! 

• Mät kronans diameter efter slipning för att kontrollera att den håller för den hålsättning som den är avsedd för. 

• Sprängämnesmängden som är beräknad måste få plats i hålet. 

• För liten diameter med mindre sprängämne i respektive borrhål kräver en tätare hålsättning. 

• Alltså --> Tätare borrning betyder fler sprängkapslar som ger en högre kostnad. 

 

 

Tillbaka till top 

2.68 Raka hål
För att uppnå tillräcklig säkerhet och kvalitet vid borrning krävs raka hål. För det finns olika utrustning men 
huvudprincipen är att få så styv borrsträng som möjligt. Vanligast är runda eller sexkantiga borrstänger med 
fasta eller lösa skarvhylsor. Vid grövre borrhål kan man använda rör som ger god styvhet. Fabrikanterna har tagit 
fram olika typer av styrstänger för att styra borrsträngen mot rakare hål. 

Borrkronor av olika typer finns både med stift och skär. Här är målsättningen att borrkronans kropp skall vara så utformad att 
den ger en god styrning. Fabrikanterna arbetar vidare på att få fram nya utrustningar, borrmaskiner och borrstål som ska ge raka 
borrhål. Se även avsnitt 2.34 ”Precisionsinstrument”. 
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Belysning 
 

� 2.71 Arbetsplatsbelysning A 

  
  
  

 

Optimal borrsjunkning 
Optimal borrsjunkning eftersträvas före maximal borrsjunkning. 

Genom att mäta skarvtemperaturen kan man bilda sig en uppfattning om energiförlusternas storlek. 

Temperatur >100 C är en starkt bidragande orsak till höga produktionskostnader. 

OBSERVERA OCKSÅ ATT: 

 Stor slageffekt --> Hög matningskraft 

 Hög matningskraft --> Ökad risk för hålavvikelser 

 Hålavvikelser --> Minskad borrsjunkning 

 Minskad borrsjunkning --> Ökade energiförluster genom 
 höga skarvtemperaturer 

Optimal borrsjunkning --> Låga produktionskostnader 

Tillbaka till top 
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2.71 Arbetsplatsbelysning
Arbetsplatsbelysning är i första hand avsedd att användas vid arbetsplatser av mera stadigvarande karaktär. 

Elström kan tas från ett elnät eller från generatoraggregat. Det finns olika belysningsanordningar som är speciellt utformade för 
anläggningsarbeten. 

 

Punktbelysning kommer till användning vid arbeten av mera kortvarig natur. Belysningen kan placeras direkt på marken. 

 

Belysning på borrtraktorer 
För att under den mörka delen av året kunna använda borrtraktorer på ett säkert sätt, finns lämplig belysning för montering på 
borrtraktorn. 
Utrustningen består av 2 st. 150 W strålkastare som med en god ljusspridning täcker borrtraktorns arbetsområde. De bör 
monteras rörliga. På matarbalken monteras, ungefär 1,5-2,0 m över markplanet, en fast strålkastare med cirka 55 W som 
punktbelysning. 
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Utsättning för borrhål 
 

� 2.81 Varför utsättning? A  
� 2.82 Flukt- och korgmetoden  
� 2.83 Benetmetoden  
� 2.84 Instrumentmetoden  

  
  
  

För vidare information om belysningsutrustning på borrtraktorer, kontakta respektive tillverkare. 

Tillbaka till top 

2.81 Varför utsättning?
Utsättning av rätt ansättningspunkt och hållängd är ett delarbete av borrningen som ofta försummas. Lutande 
hål borras allt oftare istället för lodräta. 

Lutande hål ger mindre inspänning och bättre framlyft av salvor och därmed bättre ekonomi. Utsättning av lutande hål kräver 
noggrann utsättningsteknik. Idag används ofta ben eller instrumentmetoden. Utvecklingen inom mätteknikområdet går snabbt 
framåt. System med laser finns på marknaden. Framtida utveckling går mot maskinstyrning från satellit. 
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2.82 Flukt- och korgmetoden
Försättning och hålavstånd bestäms av arbetsledningen och meddelas muntligt till borraren. Ofta gäller samma 
försättning och hål-avstånd för hela bergpartiet oavsett pallhöjdsförändringar. 

Metodbeskrivning 
Utsättning med fluktmetoden innebär att stakkäppar med flukter borras fast i berget. Tätheten mellan käpparna bestäms av 
bergets profil. Käpparna placeras normalt i dikesmitt, körbanekant och vägmitt. Från samtliga platser på berget ska borren med 
samma lösflukt se minst två stakkäppars flukter. Från dessa får borraren hållängden. 

När det gäller korgmetoden borras fyra stakkäppar fast i berget så att de bildar en kvadrat med ca 1 m sida. Käpparna avvägs 
och ”horisontella” käppar spikas så att en korg med ett fluktplan erhålls. Korgarnas placering och täthet beror på hur långt man 
med godtagbar säkerhet kan flukta in hållängden. Borraren ska kunna använda minst en korg var han än befinner sig på berget. 
Till flukt- och korgmetoden upprättas normalt ingen borr- och laddplan. 
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2.83 Benetmetoden
Benet, vinkelbenet, är ett hjälpmedel för att sätta ansättningspunkterna med avsedd försättning. 

Benet består av två parallella stänger med inställbar lutning, som förbinds med en horisontell stång. Det horisontella måttet av 
försättningen är in-ställbart på en skala utefter den horisontella stången. 

 

Metodbeskrivning 
Hållinjerna i en skärning anpassas med hänsyn till kantraderna 2 eller 1, beroende på laddningsmängden i livhål och avstånd till 
konturhål. 

Se kapitel 4.4 ”BERGSLÄNTER” och 4.5 ”BORR- OCH TÄNDPLANER”. 

Avståndet, E, mellan hållinjerna är som regel konstant inom samma salva och väljs så att E/V = 1,2-1,8. Hållinjerna markeras 
med riktkäppar på stativ. Två man går i syftlinjen som markeras av riktkäpparna. Ena benet ansätts i tidigare ansättningspunkt, 
inriktningen görs i markerad syftlinje. Den horisontella stången ställs in i horisontalläge med hjälp av vattenpass, och därefter 
släpps det andra benet mot bergytan. Detta ger nästa ansättningspunkt. Ansättningspunkten markeras antingen med sprayfärg 
direkt på berget eller med plastfukt fastborrad intill ansättningspunkten. 

Varje markerad punkt avvägs och värdena matas in i en programmerbar fickdator. 

Hållängderna beräknas och skrivs ut manuellt på en borrplan som lämnas till borraren. Håldjupet kan också skrivas direkt på 
plastflukterna.  

Markering av ansättningspunkter görs av bergarbetsledaren tillsammans med mätningspersonalen. Massberäkning ingår inte i 
denna metod men kan räknas fram med de avvägda punkterna som underlag. 

 

Avståndet E mellan hållinjerna är som regel konstant inom samma salva och valt så att E/V = 1,2-1,8, normalt 1,3. 

EXEMPEL 

1. Pallhöjden för salvan är 5 m. 

2. Aktuell borrkrona är 76 mm. 

3. Diagram för försättning ger V = 2.5 m. 
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4. Skärningsbredd är 20 m. 

5. Beräkning: E = 2.5 x 1.3 = 3.25 m. 

6. 20/3.25 = 6.15 vilket ger 7 linjer. 

7. E-måttet utjämnas till 20/6 = 3.33 m. 

8. Arenan 3.25 x 2.5 m = 8.13 m2 

9. Försättning V = 8.13/3.33 = 2.44 m. 

10. E/V = 3.33/2.44 = 1.36. 

11. Värdet 1.36 ligger inom intervallet 1.2-1.8. 

Tillbaka till top 

2.84 Instrumentmetoden
Med instrumentmetoden mäts bergytan in och ansättningspunkterna sätts ut. Detta sker med en totalstation eller 
med längdmätningsinstrument apterade på en teodolit med eller utan datalagring. 

Metodbeskrivning 
Anpassning av hållinjerna i en skärning görs med hänsyn till avståndet mellan de yttre hållinjerna för kantrad 2 eller kantrad 1 
om det kan tillåtas på grund av laddningsmängden. Terränglinjerna som representerar bergytans nivåkurvor mäts in. Se kapitel 
4.4 ”BERGSLÄNTER” och 4.5 ”BORR- OCH TÄNDPLANER”. 

Utsättningsdata 
Inmatning av fältdata och beräkning av x-, y- och z-koordinater för brytpunkterna i terränglinjen görs i en PC. Där beräknas 
också bl.a. utsättningsdata för ansättningspunkterna. 

 
PRINCIP 

 

Ansättningspunkterna 
För utsättning av de beräknade ansättningspunkterna används samma typ av instrument som för inmätningen. Justering måste 
göras av hållängd och ibland ansättningspunkt när bergets beräknade verkliga profil skiljer sig i ansättningspunkten. Det är 
viktigt att föra in den nya hållängden på borrplanen. 

Borrplan 
Borraren får här en borrplan att borra efter. Vidare ger instrumentmetoden fullständig laddningsberäkning för varje hål och 
massberäkning. Markering av ansättningspunkten görs antingen på berget med färg eller med plast-flukter fastborrade intill 
ansättningspunkten. 
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Litteraturhänvisning 
 

� 2.91 Redovisning A  
� 2.92 Publikationer  

  
  
  

Laddning 
 
  
  

Förutsättningar 
Bergarbetsledaren lämnar förutsättningarna till mätaren, som utför alla mätningar, beräkningar och utsättningar av 
ansättningspunkterna. Instrumentmetoden kräver tillgång till persondator, elektroniskt längdmätningsinstrument samt teodolit. 

Tillbaka till top 

2.91 Redovisning
I det här kapitlet redovisas vissa typer av utrustningar. Som nämn-des redan i inledningen sker en ständig 
utveckling av utrustning och metoder. Därför kommer vissa sammanställda data att vara inaktuella efter en tid. 

För de som vill ha en bredare kunskap inom ämnet och informera sig om det senaste inom utrustningar och metoder, redovisas 
här nedan en del publikationer samt vilka tillverkare som kan bistå med produktionsinformation och faktaunderlag 

Tillbaka till top 

  

2.92 Publikationer
- Vägverkets regler vid förflyttning och borrning i lutande terräng 
- Vibrationer i handhållna maskiner 
- Handbok i materialförsörjning 

För närmare rapporter om utgivna rapporter som berör maskiner, borrutrustningar och metoder för bergborrning, samt rapporter 
som berör utsättning av borrhål, kontakta Vägverket, Borlänge. 

Föreskrifter inom området 
- AFS Sprängarbete 
- AFS Bergarbete 
- AFS Slipmaskiner och slipverktyg 
- m.fl. 

Ytterliggare information kan fås av: 

Tillverkare av maskinutrustning 
- Atlas Copco Sverige AB 
- Boart Longyear Sweden AB 
- IRM Svenska AB 
- Sandvik Tamrock AB 
- m.fl. 

Tillverkare av stålutrustning 
- Boart Longyear Sweden AB 
- Sandvik Rock Tools AB 
- Secoroc AB 
- Atlas Copco Sverige AB 
- m.fl. 

Tillverkare av övrig utrustning 
- Atlas Copco Sverige AB 
- IImeg system 
- m.fl. 

Tillbaka till top 
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Teknologi 
 

� 3.11 Laddmetoder  
� 3.12 Ladda rätt  

  
  
  

KAPITEL 3 LADDNING 
Förord
  

I detta kapitel behandlas tillvägagångssättet vid laddning samt utrustning för laddning och tändning liksom produkter och 
användningsområden för spräng och tändmedel. Redovisningen har begränsats till de produkter som vanligen används. För den 
som vill tränga djupare in i ämnet finns en litteraturhänvisning som sista punkt i detta kapitel. 

3.11 Laddmetoder
 
Laddning utförs normalt genom att sprängämne placeras i ett borrhål och fås att 
detonera med hjälp av sprängkapsel. Laddningen i borrhålet har olika benämningar 
beroende på var i borrhålet den är placerad. I borrhålets botten kallas laddningen för 
bottenladdning, i mitten av borrhålet är benämningen pipladdning och överst i borrhålet 
talar man om förladdning. 

Med laddkäpp 
Det finns olika metoder för laddning av borrhål. Den vanligaste metoden är manuell laddning med 
laddkäpp. Vid djupa hål sker manuell laddning genom att laddslang användes. Vid all manuell 
laddning är det viktigt att an-vända sprängämnespatroner som nära överensstämmer med 
håldiametern. 

Med laddapparat 
Laddning med laddapparat innebär att patronerna stoppas i ett rör och med hjälp av tryckluft förs de 
ned i borrhålet och packas. Laddning med pulverformat sprängämne i lösvikt kan göras manuellt 
genom att hällas från säck direkt ned i borrhålet. Det kan även ske med ett kärl, som fylls och med 
hjälp av tryckluft pressar sprängämnet genom en slang ned i borrhålet. 
 
 
 

Laddning med trögflytande sprängämne tillgår så att detta pumpas från en behållare på 
en laddtruck genom en slang ned i borrhålet. 

Normalt laddar man manuellt 600–1000 kg/man och skift vid en håldiameter av 51–89 mm. Vid 
pumpbart sprängämne 5000–6000 kg på 3–4 timmar, ett arbete som erfordrar tre man. 
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3.12 Ladda rätt
Att ladda rätt är att uppnå den packningsgrad, och därmed den laddningskoncentration som borr- och laddplaner 
upprättats efter. För att erhålla rätt bottenladdning och pipladdning gäller det att välja rätt patrondiameter i 
förhållande till håldiametern samt därtill lämplig laddutrustning. 

Innan laddning 
Man skall kontrollera samtliga hål i salvan innan laddning påbörjas så att borrningen utförts till rätt håldjup. För djupt borrat hål 
skall justeras till rätt djup med förladdningsmaterial. För grunt borrat hål borras till fullt håldjup. Vanligen borras ett nytt borrhål. 
Samtliga borrhål skall rensas väl innan laddningen påbörjas. Normalt tryckluftrensas borrhålen med blåsrör eller slang. Hinder 
som kan försvåra laddningen eller medföra risk för att sprängämne eller sprängkapsel skadas skall avlägsnas. 

Välj rätt patrondiameter i förhållande till håldiametern. 
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Förladdning 
Vad som oftast försummas är att utföra en effektiv förladdning. Rätt utförd förladdning medför: 
- att sprängämnets energi utnyttjas bättre till önskat styckefall 
- att kastet från överytan blir mindre 
- att luftstötvågen reduceras. 

Lämpligt material till förladdning är torr, stenfri sand. Till grövre borrhål kan även finkrossat stenmaterial användas. Dock bör ej 
borrkax användas. 

 
Lämpligt material till förladdning 

är sand eller finkrossat stenmaterial. 

Packningens betydelse  
Packningsgradens stora betydelse för sprängeffekten framgår av följande utdrag ur boken Bergsprängningsteknik, kapitlet 
Sprängämnen och tänd-medel, av Allan Wetterholm: 

”Det är i sammanhanget skäl att observera inverkan av sprängämnens koncentration i borrhålet eller laddningstätheten. Då 
sprängämnet detonerar i en given borrhålsvolym, är trycket på borrhålets vägg avgörande för bryteffekten. Om ett visst 
sprängämne ena gången laddas till exempelvis en täthet av 1,35 kg/lit, andra gången till 1,15 kg/lit är sprängämnesmängden 15 
% mindre men minskningen i borrhålstryck 30 % (enligt M. Cook). Detta innebär att sprängämnets effekt minskar betydligt 
snabbare än som skulle vara motiverat av den mindre sprängämnesmängden. Det är därför av stor vikt att laddningsarbetet 
utförs omsorgsfullt”. 
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Utrustning 
 

� 3.21 Laddkäpp  
� 3.22 Laddapparat för ANFO  
� 3.23 Laddutrustning för bulksprängämne  

  
  

 

Diagrammen ovan visar packningsgradens variation vid olika antal patroner för varje packning och sprängämnestemperaturens 
inverkan på packningsgraden. 

3.21 Laddkäpp
Laddkäpp har vid pallsprängning alltid varit det vanligaste hjälpmedlet för att packa sprängämne. Den kan 
användas för håldjup ner till 6 meter. 

Den skall vara tillverkad av trä eller plast. Laddkäppen skall vara utförd så att den inte orsakar tändning eller skadar 
sprängkapseln eller tändledningarna. Ändproppen på laddkäppen bör vara 10 mm mindre än håldiametern. 

 

Blåsrör 
För rensning av borrhål kan blåsrör användas, till grövre och djupare borr-hål rekommenderas användning av plastslang. Som 
luftkälla används kompressor. 

Blåsrör skall vara tillverkade av koppar, mässing eller plast. 
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3.22 Laddapparat för ANFO
Pulverformigt sprängämne i lösvikt, ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil), fordrar en speciell laddapparat. Denna 
apparat transporterar sprängämnet via laddslangen fram till borrhålet. Således undviks tung manuell hantering. 
Laddapparaten, som ger hög laddningskoncentration, skall vara jordad på grund av risken för statisk elektricitet. 
Laddslangen skall vara antistatbehandlad samt ha en tydlig och varaktig längsgående orangefärgad märkesrand. 
Utrustningen skall vara godkänd av Arbetsmiljöverket. 

Det finns två typer av laddutrustning för laddning av ANFO-sprängämnen: 
- tryckkärlsapparaten Anol, där ett högt tryck verkar i sprängämnesbehållaren och sprängämnet trycks ut genom slangen fram till 
borrhålet 
- ejektorapparaten, Jet-Anol, där en ejektor suger med sig sprängämnet från sprängämnesbehållaren och sedan blåser ut 
sprängämnet genom slang fram till borrhålet. 

Båda dessa laddutrustningar kan radiostyras från laddplatsen. 

Laddutrustning Anol 
Tryckkärlsaggregatet Anol som fylls manuellt eller med utrustningen Anolup kan användas vid borrhålsdiametrar från 25 till 150 
mm. Den kan utnyttjas i lutningar upp till 30°. Anol finns med kärl från 100 upp till 750 liter och med en laddningskapacitet på 
upp till 150 kg/min. Dynanol är ett fjärrmanövrerat laddsystem där tryckkärlet kan placeras på lättillgänglig plats. Laddningen 
sköts uppe på pallen genom ett reglage. Systemet innebär att man kan renblåsa borrhål upp till 80 meter från tryckkärlet. 

Laddutrustningen Jet-Anol 
En annan utrustning är Jet-Anol. Denna utrustning är i stort sett densamma men skillnaden ligger i högre laddningskoncentration 
genom högre tryck men lägre kapacitet. Vid användning av Jet-Anol bygger en ejektor på sprängämnesbehållaren, upp trycket i 
laddslangen ut till borrhålet. Utrustningen lämpar sig bäst för uppåtriktade borrhål. Dynanol kan användas även till Jet-
Anolutrustning. 

Anolup 
Anolup är en utrustning för påfyllning av laddkärlet direkt från en storförpackning. Utrustningen består av ett ejektorpaket med 
manöverventil monterad på luftröret till laddkärlet. Ett speciallock med kulventil på laddkärlet behövs. 

För vidare information, kontakta leverantör. Se i slutet av kapitlet. 
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3.23 Laddutrustning för bulksprängämne
Tillgänglig laddutrustning för bulksprängämnen är framtagna av sprängämnestillverkarna. Utrustningarna som är 
byggda på laddtruckar, består av tank för sprängämne, pump och laddslang. Sprängämnet tillverkas i fabrik och 
levereras färdigblandat till arbetsplatsen där det pumpas direkt ner i borrhålet via slang. Tillverkningen kan även 
ske i speciell laddtruck på sprängplatsen i anslutning till laddningen av salvan. Utrustningen skall vara godkänd 
av Arbetsmiljöverket och BEx. 

Vid långa avstånd mellan transportväg och sprängplats, kan ett laddkärl fyllas och transporteras ut på berget med hjullastare. 
Från laddkärlet pumpas sedan sprängämnet ner i borrhålet. Med denna utrustning kan man kla-ra stora avstånd mellan 
transportväg och sprängplats. Användning av bulksprängämnen kräver vissa praktiska förutsättningar. Transportavståndet från 
tillverkningsplatsen kan vara långt. Transportmöjligheterna inom arbetsplatsen måste vara gynnsamma. Bergvolymerna bör vara 
stora och ”fri sprängning” ska kunna tillämpas. 

Fördelar: 
- miljövänligt 
- ingen krävande manuell hantering 
- hög laddningskapacitet 
- ej vattenkänsligt 
- renblåsning av borrhål erfordras ej om laddslangen kan föras ner till botten av borrhålet. 

Nackdelar och krav: 
- bilväg till sprängplatsen erfordras 
- den praktiska räckvidden från laddtruck till sprängplats är ca 70 meter 
- borrhålsdiametern bör vara minst 50 mm 
- botten- och pipladdning fylls i hela sin längd med samma sprängämnesmängd. Detta ger för kraftig pipladdning 
- Vid sprickrikt berg kan sprängämne tränga ut i sprickorna och ge en okontrollerat stor laddningsmängd, med stora kast som 
följd. 
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OBS! Vid all laddning skall man kontrollera mängden berg mellan borrhål och fri bergyta. 

Speciellt gäller att vid pallhöjd över 10 meter skall borrhålen i de två främre hålraderna kontrolleras med hänsyn till hålavvikelse  

3.31 Egenskaper
När sprängämnet detonerar stiger trycket på borrhålsväggen till mycket höga värden, 5 000–10 000 MPa, under 
någon miljondels sekund. Den hastiga tryckstegringen orsakar en stötvåg som går ut i berget med hög hastighet, 
för granit ca 5 000 m/s. Stötvågen orsakar en mängd radiella sprickor omkring borrhålet vilka verkar som 
brottanvisningar vid den efterföljande berglossningen. Denna sker genom att spränggaserna tränger in i 
sprickorna och utvidgar dessa i riktning mot fria ytor och närbelägna borrhål.

 
”Spränggaserna tränger ut i sprickorna…” 

 
Ett sprängämnes viktigaste egenskaper kan delas in i följande huvudgrupper: 
- Sprängeffekt 
- Hanteringssäkerhet 
- Initieringskänslighet 
- Fysikaliska 
- Miljöpåverkan  

 
Sprängeffekt 
Det finns ingen exakt beräkningsmetod med vilken sprängämnenas arbetsförmåga direkt kan jämföras. Sprängämnestillverkarna 
redovisar i sina produktkataloger ofta sprängeffekten i så kallad viktstyrka för olika sprängämnen. Beräkningarna av viktstyrkan 
är baserad på teoretiska beräkningar och avses spegla styrkeförhållandet vid lika sprängämnesmängder per kg mot kg. Med 
viktstyrkan som bas kan därefter sprängämnets volymstyrka beräknas varvid hänsyn tas även till sprängämnets packningsgrad. 

volymstyrka = viktstyrka x packningsgrad. 
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Sprängämnestyp Viktstyrka 
(S) 

Rel tal 

Packningsgrad 
(P) kg/dm³ 

Rel tal 

Volymstyrka 
(S x P) 

Dynamit ~ 1,10 1,02 - 1,15 1,12 - 1,27 
Patronerad emulsion 0,86 – 1,13 ~ 1,15 0,99 – 1,30 
Patronerat vattengel-sprängämne ~ 1,10 ~ 1,15 ~ 1,27 
ANFO 1,00 – 1,08 0,85 – 0,90 0,85 – 0,97 
Bulkemulsion ~ 0,90 ~ 1,27 ~ 1,14 
Dekamon 1,00 0,85 0,85 

Hanteringssäkerhet 
Samtliga sprängämnen i handeln har genomgått mycket omfattande säkerhetsprov innan de godkänts av vederbörande 
myndigheter för praktisk användning. Proven omfattar bl.a. bestämning av känsligheten mot slag, friktion, värme, öppen eld och 
elektriska urladdningar. Med ledning av dessa resultat har sprängämnena därefter delats in i transportklasser, enligt ADRS. 

Initieringskänslighet 
Ett sprängämne skall vara lagom känsligt vid starten av detonationen, initieringen, och så beskaffat att detonationen inte stannar 
förrän hela sprängämnessträngen detonerat. 

Saluförda sprängämnen har varierande grad av initieringskänslighet och detonationsstabilitet. 

Primer 
Initieringen kan oftast utföras med enbart sprängkapsel. Vissa trögare sprängämnen fordrar emellertid även starthjälp av ett 
sprängkapselkänsligt sprängämne, så kallad primer med hög detonationshastighet.  

Detonationsstabilitet 
Detonationsstabiliteten för ett sprängämne är oftast beroende av laddningsdiametern. Ju grövre denna är desto säkrare löper 
detonationen. Allmänt gäller att den kritiska laddningsdiametern minskar med ökad initieringskänslighet för sprängämnet. 

Fysikaliska egenskaper 
De fysikaliska egenskaperna varierar högst väsentligt hos saluförda sprängämnen. 

 

EXEMPEL 
                   

Konsistens: 
Täthet: 
Överslagsförmåga: 
Vattentålighet: 

 
plastisk till pulverformig 
relativt låg till hög 
låg till relativt hög 
mindre god till utmärkt 

De fysikaliska egenskaperna är helt beroende av de olika sprängämnenas uppbyggnad och kommer att behandlas utförligare 
senare i detta kapitel. För ytterligare information, kontakta respektive leverantör. 

  

Sprängningsförloppet 
Sprängningsförloppet utvecklas i tre steg, från det sprängämnet initieras i ett borrhål. 
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3.32 Sprängämnesdata
Sprängämnen uppdelas normalt i fyra huvudtyper beroende på de ingående produkterna vid tillverkningen. 
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1 Nitroglycerin 
Nitroglycerinsprängämnen, NG-sprängämnen, är baserade på ett gel av nitroglykol och nitrocellulosa i vilket ammoniumnitrat är 
inknådat. 

2 Vattenbaserade 
Vattenbaserade sprängämnen, VB-sprängämnen, består bl.a. av ammoniumnitrat, natriumnitrat, vatten, oljeprodukter och 
eventuellt aluminiumpulver. Denna grupp kan uppdelas i vattengel- och emulsionssprängämnen. 

3 Ammoniumnitrat 
Ammoniumnitratsprängämnen, ANFO-sprängämnen, utgör blandsprängämnen av ammoniumnitrat och olja. Sprängämnet kan 
även innehålla aluminium och vattenavvisande ämnen. 

4 Emulsion 
Emulsionssprängämnen är av typen w/o (vatten i olja – emulsion) dvs. oljan bildar den sammanhållande fasen som omger 
mikroskopiska droppar av saltlösning. Sprängämnet har god vattenbeständighet genom det skydd oljefasen ger. Säkerhets- och 
miljömässigt ger de likvärda eller bättre resultat än vattengel- resp. nitroglyceringelsprängämnen. Konsistensen kan variera från 
pumpbart till patronerat sprängämne. 

 
Vissa av sprängämnenas fysikaliska egenskaper kan ändras vid lång lagringstid och varierande temperatur. 
Samtliga sprängämnen är en färskvara. 

Lång lagring 
Vid lång lagring av NG-sprängämne och VB-sprängämne finns risk för att initieringskänsligheten och överslagsförmågan minskar. 
Vid lagring av pulverformiga sprängämnen i fuktig luft kan med tiden vissa salter fällas ut vilket medför att patronerna hårdnar 
(sämre packningsgrad). Här uppräknade förändringar försämrar emellertid inte viktstyrkan. 

Avdunstning 
I ANFO-sprängämnen, som är en blandningsprodukt av i första hand ammoniumnitrat och olja, kan sprängeffekten minska på 
grund av avdunstning. 

Temperatur 
Sjunkande temperatur medför att de plastiska NG-sprängämnena blir hårdare, vilket i sin tur medför en sämre packningsgrad. 
Vid ökande temperatur gäller motsatt förhållande. Sprängämnet blir mjukare och kan deformeras så att hanteringen av 
patronerna försvåras. Observera att stötkänsligheten ökar med ökad temperatur! 
Pulverformiga sprängämnen påverkas inte av temperaturens växlingar. Viktstyrkan förblir i princip densamma oavsett 
temperatur. Initieringskänsligheten och överslagsförmågan minskar dock med sjunkande temperatur. 

Praktiska erfarenheter 
En sammanställning av några vanliga sprängämnestypers praktiska volymstyrka visas i tabellen nedan. Jämförelserna bör 
användas med viss försiktighet då den angivna viktstyrkan inte alltid motsvarar verkligheten. Se av-snitt ”Sprängeffekt”. 

Sprängämnestyp Konsi-
stens 

Skrymdensitet 
i kg/l 

Viktstyrka i 
% av ANFO 

Detonations-
hastighet 
(friliggande) i 
m/s

Vatten-
tålighet 

Initie-
ring 

NG-spräng-ämnen P,Pu 1,00 – 1,50 82 – 117 2200 – 6500 Mkt bra, 
mindre bra

S

VB-spräng-ämnen P 1,30 110 4000 Mkt bra S
Emulsions-
sprängämne 

P,Tr 1,15 – 1,27 86 – 113 4800 – 5300 Mkt bra S

ANFO-
sprängämnen 

Pu 0,80 – 0,90 97 – 108 2500 – 3000 Dåligt, ngt 
vatten-
skyddad

S+

      P = Plastisk     
      Pu = Pulver     
      Tr = Trögflytande, pumpbart   
      S = Sprängkapsel     
      S+ = Sprängkapsel + primer  

För ytterliggare information om förpackningsdata över lämpliga sprängämnen, kontakta leverantör. Se i slutet av kapitlet. 
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3.33 Användningsområde
Vilket sprängämne som bör väljas avgörs från fall till fall beroende på det enskilda sprängningsarbetets karaktär. 
Rätt sprängämne för en given uppgift måste alltid vara den ekonomiskt bästa lösningen. Vid 
ovanjordssprängning används exempelvis ANFO-sprängämne ofta till pipladdning. 

 
Stensprängning 

 
Dikessprängning 

 
Tjälsprängning 

En sammanställning över förslag till sprängämnen för ett antal sprängarbeten visas i tabellen nedan.  

Sprängämnesrekommendationer 
Pallsprängning Normalfall
Bottenladdning Dynamit 

Vattengelsprängämne 
Emulsionssprängämne

Pipladdning Samma som för bottenladdning eller ANFO
Våta eller vattenfyllda borrhål med hela embal-lage Dynamit 

Emulsionssprängämne 
Vattengelsprängämne 
Patronerat pulverformigt NG-sprängämne 1 max 5 tim i borrhål

Undervattenssprängning med hela emballage Dynamit något dygn i borrhål, max 10 m vattendjup
Arbete i stark kyla Dynamit
Slätsprängning Patronerat pulverformigt NG-sprängämne Pentyl-stubin (cord) 

Patronerat emulsionssprängämne
Stensprängning  
Inborrad laddning Dynamit 

Vattengelsprängämne 
Patronerat emulsionssprängämne

Påläggsladdning Dynamit 
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� 3.41 Tändmetoder  
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� 3.44 Tändning med elektriskt tändsystem  
� 3.45 Koppling  
� 3.46 Tändning med icke elektrisk tändning  
� 3.47 Elektroniskt tändsystem  

  
  
  

Vattengelsprängämne 
Patronerat emulsionssprängämne

Dikessprängning  
Torrmark Dynamit 

Patronerat emulsionssprängämne
Våtmark Dynamit 

Patronerat emulsionssprängämne 
Vattengelsprängämne

Jordsprängning Dynamit
Tjälsprängning Dynamit 

Vattengelsprängämne 
Patronerat emulsionssprängämne 
ANFO

3.41 Tändmetoder
  

 

  

3.42 Tändning med krutstubin
Tändning av sprängladdningar med krutstubin och sprängkapsel är en av de äldsta initieringsmetoderna. Denna 
metod är på stark tillbakagång och används för närvarande endast vid tändning av enstaka sprängladdningar. 
Användandet av krutstubin bör i största möjliga utsträckning undvikas då detonationsögonblicket inte går att 
kontrollera 

Krutstubinen består av en kärna av svartkrut med ett ytterhölje av impregnerat jutegarn. Stubinen har en bränntid av 2 min/m 
och tillverkas i färgerna svart och vitt. Stubin som är klämd eller innesluten i exempelvis ett borrhål på ett sådant sätt att gaserna 
inte kan avgå genom den förbrända delen, kan ha kortare bränntid. 

Stubinens längd 
Vid sprängning skall stubinen ha en längd av minst 1 m. Vid krutstubintändning med täckning får endast en laddning finnas 
under samma täckning. Stubinen skall nå minst 0,1 m utanför borrhålets mynning. Se SPRÄNGARBETE. 

Tändning 
Vid tändning av stubin får tändsticka användas endast vid tändning av 3 skott i taget. För tändning av flera skott används 
tändluntor. 

Sprängkapseln 
Sprängkapseln består av en metallhylsa av aluminium. I läget närmast den anslutande krutstubinen innehåller kapseln ett 
flamkänsligt initialsprängämne och under detta ett hårt pressat högbrisant sprängämne. Sprängämnesmängden i en kapsel är 
totalt ca 1 g. 

Aptering 
Apteringen av krutstubinen till sprängkapseln måste göras med största omsorg för att fungera säkert. Vid apteringen måste: 
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- stubinen renskäras vinkelrätt mot längdaxeln 
- eventuellt sågspån skakas ur kapseln 
- stubinen införas till kapselns botten 
- apteringen utföras noggrant, med apteringstång 
- skarven mellan stubin och kapsel isoleras väl med någon isolerings-massa om borrhålen är våta. 

 

Sprängkapslarna säljs i askar om 100 st. På arbetsplatsen är det i de flesta fall onödigt att på en gång ha en så stor kvantitet 
sprängkapslar framme. Det är istället lämpligt att ha det närmaste behovet förvarat i speciella askar, som rymmer 15 st 
sprängkapslar per ask. 

3.43 Tändning med detonerande stubin
Tändning med detonerande stubin är ett alternativ eller komplement till övriga initieringsmetoder och 
rekommenderas i bl.a. följande fall: 

- Kompletteringständning vid sprickigt och slagigt berg. 
- Vid slätsprängning och förspräckning. 
- Vid kapning av betongrör. 

Kärna av pentyl 
Den detonerande stubinen har en kärna av sprängämnet pentyl som är omspunnen med garn och isolerad med ett plastlager. 
Denna stubin detonerar med en hastighet av cirka 6 500 m/s. Detonerande stubin kan innehålla en sprängämnesmängd från 
något gram till flera hundra gram per meter. För att kunna initiera sprängämne bör stubinen innehålla >5 g/m, för vidare 
information kontakta leverantör. 

För att ett tändsystem med detonerande stubin skall fungera krävs att: 
- Anslutningarna görs med speciell plastklämma, eller med knop. 
- Anslutningarna alltid görs vinkelräta. 
- Kopplingen utförs med stor noggrannhet. 
- Ledningarna inte får ligga i kors eller närmare varandra än 20 cm. 
- Detonationsfördröjare och sprängkapslar inte får placeras närmare intilliggande ledning än 1 m utan att täckas med sand. 
- Initieringen av den detonerande stubinen kan ske med elsprängkapsel och icke-elektrisk spräng-kapsel.

3.44 Tändning med elektriskt tändsystem
Elektrisk tändning har under många år varit den dominerande initieringsmetoden. 

Fördelar 
Den största fördelen med elektrisk tändning jämfört med andra förekommande tändsystem är att man kan prova 
ledningssystemet med t.ex. en motståndsmätare före avfyrningen. Man har även kontroll över avfyrningen till skillnad mot t.ex. 
krutstubinständning. 
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Nackdelar 
Den största nackdelen med systemet är att man måste iaktta stor försiktighet vid sprängning när risk för åska föreligger. Man 
kan inte heller använda det när man spränger under kraftledningar eller i närheten av någon stark radiosändare. 

För att fungera riktigt kräver systemet kompetent och noggrann personal samt rätt dimensionerad och underhållen 
tändningsutrustning. All apparatur som används vid initiering av el-sprängkapslar och kontroll av elektriska ledningssystem måste 
vara typkontrollerad av ett kontrollorgan i tredjepartsställning eller ett certifieringsorgan som är ackrediterat för sådan kontroll. 
Dessa apparater är försedda med typgodkännandenummer. 

Den erforderliga utrustningen för elektrisk tändning består av: 

- el-sprängkapslar 
- tändkabel och skarvtråd 
- mätinstrument t.ex. motståndsmätare 
- tändapparat 
- åskvarnare. 

Åskvarnare är inget ”måste” för att spränga med elsprängkapslar, enligt 
SPRÄNGARBETE. 

El-sprängkapslar 
Två grupper av el-sprängkapslar är godkända enligt svensk standard och är indelade efter sprängkapselns elektriska egenskaper. 
Dessa benämns i SPRÄNGARBETE som grupp 1a och grupp 2. 

Varje grupp indelas i två huvudtyper med hänsyn till skillnaden i fördröjningstid av detonationen: 

- millisekundsprängkapslar, MS sprängkapslar 
- halvsekundsprängkapslar, HS sprängkapslar (används vid under-jordsarbete) 

Märkning av sprängkapselledningar 
Huvudtyp Gruppa 1a Grupp 2
MS röd och grön grå och grön
HS röd och röd grå och röd
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Grupp 2, VA-sprängkapseln 
Till grupp 2 räknas VA-sprängkapseln, som har en mycket hög säkerhet mot oavsiktlig initiering. För att initiera en VA-kapsel 
krävs en tändström som är minst 1,3 A. Resistansen i en VA-kapsel är alltid 3,6 0,3 ohm oavsett ledningslängd. Levererade 
trådlängder får under inga omständligheter avkortas eftersom säkerheten då försämras. (Motståndet sitter i ledningen) Skarvning 
är däremot tillåten. 

Samtliga VA-sprängkapslar levereras med en kopplingshylsa fastsatt på den ena trådänden och med den andra löst instoppad i 
hylsan. Kopplingshylsan medför en enkel och säker koppling samtidigt som man får ett mycket gott skydd mot jordförbindelse. 
Beträffande säkerhetsavstånd för användning av sprängkapslar typ VA i närheten av kraftledningar, radio och radarsändare 
hänvisas till SPRÄNGARBETE. 

 
Grupp 1a 
Grupp 1a sprängkapsel har en lägre säkerhet mot oavsiktlig initiering (se SPRÄNGARBETE) och kräver en lägre tändström än 
grupp 2. Grupp 1a har en lägsta resistans av 0,6 ohm och resistansen ökar med trådlängden. För ytterliggare information, 
kontakta leverantör. Se avsnitt 3.71 ”Publikationer”. 

Tändkabel och skarvtråd 
Tändkabeln är förbindelsen mellan tändapparaten och sprängsalvan. Tändkabeln skall vara så lång att tändning av salvan kan 
ske från säker plats och bör förvaras upprullad på ledningsvinda. 

Tändkabeln skall vara tvåledare med en resistans av högst 5,0 ohm per 100 m dubbelledare. Skarvtråden skall vara enledare 
med en resistans av högst 6,0 ohm per 100 m enkelledare. 

Dyno Nobel rekommenderar för VA-kapslar: 
- tändkabel typ REXV, RKXV eller RYIB 2 x 0,75 med R = 5 ohm per 100 m 
- skarvtråd typ EKUB med R = 5,3 ohm per 100 m och får endast användas en gång. 

Vid sprängningsarbeten utsätts tändkabeln ofta för stora påfrestningar. Det är därför nödvändigt att regelbundet kontrollera 
kabelns funktion. Kontrollen kan utföras på två sätt och redovisas nedan. 

 
Kontroll av tändkabel och skarvtråd 

Metod 1 (Med hjälp av tändapparat och dess provinstrument) 

a. Tändkabelns ena ände kopplas till tändapparaten och den andra till provinstrumentet. Tändkabeln bör helst ligga utlagd som 
vid sprängning. 
b. Tändapparaten laddas till "full laddning". 
c. Kontrollinstrumentet avläses när tändapparaten utlöses. Utslaget "fullgod" anger att tändkabeln är felfri. 
d. Ger instrumentet inte fullt utslag är det sannolikt fel på tändkabeln. Detta under förutsättning att instrumentet ger fullt utslag 
vid provning direkt på tändapparaten. 

Det bör observeras att instrumentet inte ger fullt utslag vid höga tändkabelmotstånd eftersom det är kalibrerat för direkt 
anslutning till tändappara-ten. Vid låga tändkabelmotstånd får man däremot fullt utslag, om kabeln är felfri. 
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3.45 Koppling
Det elektriska ledningssystemet skall alltid kopplas samman på ett noggrant och systematiskt sätt. För att lättare 
kunna överblicka kopplingen bör alltid trådarna mellan sammankopplade hål sträckas (Obs! sträckmån vid 
täckning) och för lång tråd lindas upp i nystan. Sammankoppling av sprängkapslar och anslutning till tändapparat 
bör utföras på i princip följande sätt. 

Vilket av nedanstående kopplingssätt som skall användas beror på antalet sprängkapslar i salvan och på kapaciteten hos 
tillgänglig tändapparat. Tändapparatens kapacitet vid olika förutsättningar, kontakta leverantör.Dessa uppgifter är angivna i 
locket på respektive tändapparat. För sprängkapslar grupp 2 i regel som högsta och lägsta tillåtna antal sprängkapslar vid en viss 
tändkabelresistans. Samtliga el-sprängkapslar i en salva måste vara av samma typ. Sprängkapslar av grupp 1a och grupp 2 
får inte blandas. Serierna inbördes skall ha lika motstånd med en tolerans av högst 5 %. 

 

 
Det elektriska ledningssystemet ska alltid kopplas samman på 

ett noggrant och systematiskt sätt. 
  

KONTROLLMÄTNING 

Misständning kan inträffa såväl vid för stor som vid för liten belastning av tändapparaten. Kravet på samma 
elektriska tändkänslighet innebär att sprängkapslar med samma typbeteckning, t.ex. VA (grupp 2) måste 
användas. Normalt kontrolleras tändkabelns isolering och ledningsförmåga vid en provning. 
Följande bör kontrolleras vid en provning av parallellkopplade serier: 
- Det är viktigt att resistansen utjämnas så att skillnaden mellan högsta och lägsta series resistans blir högst 5 %. 
- Mät tändkretsens eller salvans jordfelsresistans med isolationsmätare. Det är viktigt för säker tändning att uppmätt 
jordfelsresistans är större än fyra gånger tändkretsens, salvans, resistans eller lägst 400 ohm. 
- Mät den färdiga salvans resistans. 

Vid kontrollmätning av en serie med ohmmätare skall den avlästa resistansen vara lika med antal sprängkapslar i serien 
multiplicerat med resistansvärdet för en kapsel. Finns ytterligare ledningar i serien skall även resistansen för dessa beräknas och 
adderas till föregående summa. Består salvan av flera serier skall samtliga serier kontrolleras var för sig på samma sätt som 
tidigare beskrivits för en serie. Om skillnaden mellan den serie som har det lägsta respektive högsta resistansvärdet överstiger 
5% måste omkoppling utföras så att godkända värden erhålls. Efter parallellanslutning av serierna mäts resistansen, därefter 
kopplas tändkabeln. Resistansen mäts för hela ledningssystemet inklusive tändkabel. Det avlästa värdet skall då överensstämma 
med resistansen för en serie dividerad med antalet serier och med tillägg för uppmätt resistans för tändkabeln. 

75



Får man vid kontrollmätningarna värden som väsentligt avviker från det som beräknats i förväg måste felet 
lokaliseras och rättas. Följande mätningsresultat med möjliga orsaker kan erhållas: 

För hög resistans: 
- större antal sprängkapslar än beräknat 
- fel serieindelning 
- glappkontakt i någon skarv eller sprängkapsel. 

För låg resistans: 
- samtliga sprängkapslar ej inkopplade 
- fel serieindelning. 

Oändlig resistans: 
- avbrott i serien 
- fel på sprängkapsel. 

Felen finner man i regel snabbast genom att dela serien i två halvor vilka mäts var för sig. Den felaktiga halvan uppdelas i sin tur 
i två lika delar och så vidare till dess att felet hittats. 

Exempel 
Provning av en salva med 4 serier och 20 sprängkapslar i varje serie. Resistansen i tändkabeln är 5 ohm och i varje sprängkapsel 
3,6 ohm. Skarvtrådslängd per serie är ca 65 m. Enskild skarvtråd får vara maximalt 50 m. Motståndet i en serie blir då 20 st. x 
3,6 ohm = 72 ohm för sprängkapslarna samt 65 m x 0,053 ohm/m (5,30 ohm/100 m) = cirka 4 ohm för skarv-tråden eller totalt 
76 ohm. 
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3.46 Tändning med icke elektriskt tändsystem
Nonel är ett produktnamn och systemet har utvecklats av och saluförs av Dyno Nobel. Det finns flera liknande system på 
marknaden varav två st som finns på den svenska marknaden är: 
- Euronell importeras och marknadsförs av Allmex. 
- Dynashoc importeras och marknadsförs av Orica Kimit Explosives AB. 

Dessa tre system fungerar i princip lika, och kan användas vid alla slags sprängningsarbeten. I detta avsnitt redovisas enbart 
Nonel. 

Systemet är ur sprängteknisk synpunkt jämställt med elektrisk tändning. 
Noneltändningen bygger på principen för stötvågsledare. Grundkomponenten består av en plastslang, vars innervägg belagts 
med ett tunt skikt av sprängämne. Vid initieringen går en stötvåg fram genom slangen med en hastighet av cirka 2 000 m/s utan 
att påverka dess utsida. Nonelledaren har ingen egen sprängverkan vilket innebär att den kan ledas genom samtliga civila 
sprängämnen utan att initiera dessa. Denna ledare är ganska okänslig mot yttre påverkan, men är en plastslang och bör 
behandlas som en sådan.  

 
Ytkopplingsenheter 

Allmänna regler vid arbete med Nonelsystemet: 
- Lagringstid, bör förbrukas inom 2 år efter tillverkningsdatum. 
- Öppnade förpackningar bör förbrukas inom 90 dagar. 
- Skadade produkter behandlas enligt SPRÄNGARBETE. 
- Använd ej sprängkapslar med längre slanglängd än nödvändigt. 
- Salvan bör inte kopplas förrän all onödig utrustning avlägsnats. 
- Om det är praktiskt möjligt bör kopplingen utföras av en person. 
- Vid täckning ska stor försiktighet iakttas så att inte slangar och kopplingsblock skadas. 
- Nonelslang är förseglad i änden och får ej kapas. Enbart startern kapas vid avfyrning med tändapparat HN1 eller SmartStart. 
- Kontroll kan endast utföras genom noggrann okulär besiktning. 
- Nonelsystemet saknar det elektriska tändsystemets provningsmöjligheter. Detta kräver särskild uppmärksamhet t.ex. vid 
täckning av salvan. 

På marknaden finns två olika typer av noneltändsystem, nämligen 
NONEL MS och NONEL UNIDET. 

 
Detonator 

Sprängkapsel 
En nonelsprängkapsel består av följande delar: 
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Nonel MS 
Nonel MS är ett tändsystem som används i alla sammanhang där millisekundfördröjning önskas i borrhålet. Nonel MS är 
uppbyggt på konventionellt sätt så att de Nonelsprängkapslar som ingår har individuell fördröjning. Sy-stemets intervall är nr 3-
20 och fördröjningen kan vara 75-500 ms. Antal intervaller är 18 st. med 25 ms mellan intervallerna. 

Det kompletta Nonel MS-systemet består av: 
- Starter 
- Sprängkapsel intervall 3-20 
- Kopplingsenhet 
 
Koppling Nonel MS, mellan hål 
Kopplingen påbörjas med det hål som planeras att detonera först och följer sedan om möjligt den tänkta tändföljden i salvan. 
Stötvågsimpulsen i nonelslangen har som tidigare sagts en hastighet av 2000 m/s vilket innebär att systemet får en 
egenfördröjning av 2 m/ms eller 0,5 ms/m slang. För att systemet inte skall kunna skadas av kast bör alla sprängkapslar ha fått 
sin tändimpuls innan berglossningen börjar. 

Nonelsprängkapslarna tillverkas med nr 3 som första intervall vilket har en fördröjning av 75 ms från tändimpuls. Detta innebär 
att 150 m Nonelslang, 75 x 2 m/ms, har hunnit initieras innan berglossningen från hål nr 1 som skall ha det lägsta 
intervallnummret början Sprängkapslarna detonerar se-dan i stigande nummerföljd. 

 
Hål nr 1 tänds upp med sprängkapsel nr 3. No- 

nelslangen på berget har här maxlängden 150 m.  
se tabell nedan. Nonelslangen måste ha initi- 
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erat sista hålet innan berglossningen från hål nr 1 börjar. 

Är slanglängden av kopplingsenheten på bergytan mer än 150 m och man önskar koppla i en serie måste begynnelseintervallen 
ändras enligt tabellen nedan. 

Största sammanhängande längd på bergytan
m 

Tid mellan tändning och berglossning
ms

Rekommenderat 1:a intervall

Upp till 150 Max 75 3 
150 – 200 75 – 100 4 
200 – 250 125 – 150 5 
250 – 300 125 – 150 6 
osv. osv. osv. 

Koppling nonel MS 

Pallsalva 

 
                       Kopplingsplan för en mindre pallsalva med angiven tändföljd. 

Rörgravsalva 

79



 

 

 
Kopplingsplan för rörgravssalva med 3 hål i bredd. 

Nonel Unidet 
Nonel Unidet har största möjliga enkelhet i såväl hantering som lagerhållning. Systemet innehåller olika delar och är lämpligt för 
all slags sprängning där man normalt använder millisekundfördröjning. Med Nonel Unidet byggs salvans tändföljd uppe på 
bergytan. Innan första borrhålet detonerat har samtliga sprängkapslar initierats. 

Principen för Euronell och Dynashoc är likvärdig med Nonel-systemet varför endast detta system gås igenom. 

Det kompletta Nonel-Unidetsystemet utgörs av: 
- Starter (Dynoline), som är en nonelslang på rulle som kopplas ihop med första ytenhet medelst ”ventilgummi” 
- Sprängkapsel 
- Kopplingsenheter (snapline 

 
Sammankoppling  
av Starter med 
första ytenhet 
(ventilgummi). 

Komponenter i system Nonel Unidet: 

Ytkopplingsenheter 
Benämning UB 0 UB 17 UB 25 UB 42 UB 67 UB 109 UB 176
Fördröjning, ms 2 17 25 40 67 109 176
Färgkoder Grön Gul Röd Vit Blå Svart Orange

Sprängkapslar 
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Benämning U 400 U 425 U 450 U 475 U 500
Fördröjning, ms 400 425 450 475 500

Koppling Nonel Unidet 
Med Nonel Unidet behöver man inte på förhand tänka på att lägga ut sprängkapslarna med rätt intervallnummer efter den 
önskade tändföljden. Varje borrhål i salvan förses med en sprängkapsel som har grundfördröjningen. När laddningen är klar skall 
sprängkapslarna kopplas samman. Principen, enligt bilden, är att man börjar med en kopplingsenhet UB 0 som anger ögonblicklig 
tändning. I nästa steg inkopplas en UB 25, vilken tänder vidare efter 25 millisekunder, dels till sprängkapseln i borrhålet, dels till 
nästa kopplingsenhet. Om man fortsätter på samma sätt får man en kedja av ytfördröjning som ökar med 25 ms per steg. 
Sammankopplingen av sprängkapselledning och kopplingsenhet utförs på samma sätt som för Nonel ms. 

När kopplingen gjorts klar har sprängkapslarna fått sin slutfördröjning som är summan av grundfördröjningen och det tidstillägg 
som byggts upp med kopplingsenheterna. Genom sprängkapslarnas långa grundfördröjning, hinner upptändningen på ytan så 
långt före bergrörelsen att risken för avslitningar är eliminerad. 

Grundprincip för koppling: 

 

 

Sammankopplingen görs så här: 
- slangarna från sprängkapslarna och den nya kopplingsenheten sticks genom de öppningarna i ytkopplingsenhetens ände. 
- slangarna sträcks och låses fast parvis med en enkel knut. 

Initieringen sker på så sätt att när tändimpulsen i Nonelslangen når ytkopplingsenheten tänds startsprängkapseln som i sin tur 
startar detonationen i de anslutna slangarna. Tändimpulsen går således vidare dels till sprängkapslarna i borrhålen och dels till 
nästa ytkopplingsenhet där förloppet upprepas. 
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Koppling med kopplingsenhet är fullt utnyttjad med 7 sprängkapselledare och en ny kopplingsenhet. 
När stötvågen i inkommande nonelslang når kopplingsenheten kommer startkapseln att detonera. Denna tänder i sin tur alla in-
kopplade nonelslangar och på så sätt fördelas tändimpulsen dels till sprängkapslarna, dels till nästa kopplingsblock, där förloppet 
upprepas. 

Kopplingsexempel Nonel Unidet 
Här visas några exempel på hur man bygger upp lämplig tändföljd. Endast de vanligaste fallen med pall- och rörgravssprängning 
har behandlats. I samtliga fall visas dels kopplingsföljden, dels fördröjningstiderna på bergytan. Grundfördröjningen är 500 ms 
och har därför borträknats så att siffrorna blir enklare. Nonelslangens egen fördröjning har inte heller medräknats. Exempel på 
pallsprängning har för överskådlighetens skull en kopp-lingsenhet per hål. Om möjligt utnyttjas varje ytkopplingsblock för flera 
sprängkapslar. 

Radvis tändning 
Exemplet beskriver en pallsalva med radvis upptändning och med fördröjda konturhål. Kopplingen utföres med UB 25 mellan 
hålraderna och till kanthålen. Längs hålraderna används UB 0. 
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Radvis tändning med fördröjda kanthål 

Plogformad tändning 
I detta fall önskas en större kollisionseffekt i salvan, vilket åstadkommes med en plogformig upptändning. Här används UB 25 
både mellan och utefter hålraderna. Utnyttjar man kopplingsenheterna UB 25 och UB 17 i kombination, kan man åstadkomma 
andra fördröjningstider än med konventionella tändsystem. Genom växelvis hopkoppling av UB 25 och UB 17 får man en 
orytmisk tändföljd, vilken visat sig användbar då man vill minska markvibrationerna. Med seriekopplingar blir summan av 
fördröjningarna 42 ms, vilket användes t.ex. då man spränger med stor försättning. 

 

Optimala intervaller 
Bilden visar hur man kan bygga upp intervalltider på 42 ms. Metoden är effektiv när man vill förbättra styckefallet, eftersom 
förhållandet hålavstånd/försättning, E/V, i sprängningsriktningen ökar. Den orytmiska tändföljden är värdefull för 
sönderbrytningen av berget. 

 

Kopplingsexempel rörgrav 
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Tändplan som lämpar sig bra för rör- 
gravssprängning i allmänhet. Kopp- 
lingen är här utförd med UB 25 och 

tändningen sker i plogform.  
OBS! Olika grundfördröjning (475 och 500 ms). 

 
Tändplan som visar en försiktig 

sprängning med endast et 
t hål per kopplingsenhet. 

Initiering 
Tändning av salvorna kan göras enligt någon av följande metoder: 
1. Med tändapparat typ HN1 eller SmartStart som ansluts till salvan med starter. Metoden ger kontroll över 
avfyrningsögonblicket. 
2. VA-sprängkapsel tejpas på slangen till salvans första kopplingsenhet. Denna metod ger exakt kontroll av tändningstidpunkten 
men efter-som el-sprängkapsel används måste man ta hänsyn till de begräns-ningar som gäller intill exempelvis 
högspänningsledning. 
3. Krutstubin. Sprängkapsel tejpas på slangen till salvans första kopplingsenhet. Denna metod ger ett helt ”oelektriskt” 
tändsystem. Metoden bör undvikas då avfyringsögonblicket inte kan kontrolleras. 

 
Enligt SPRÄNGARBETE får metoden 
med krutstubin endast användas  

om man kan kontrollera att ingen kom- 
mer in i det farliga området. 

 

84



Tändutrustning 
 

� 3.51 Tändapparater  
� 3.52 Mätutrustning  

  
  
  

Ett råd vid användning av Nonel första gången: 
Tag gärna kontakt med tillverkaren för att få hjälp! 

3.47 Elektroniskt tändsystem
Hos de flesta större sprängkapseltillverkare pågår utveckling av elektroniska sprängkapslar. Grundprincipen är 
att det pyrotekniska fördröjningselementet i sprängkapseln ersätts med en elektronisk krets. Detta ger möjlighet 
till ett stort antal intervalltider med nära nog exakta fördröjningstider. 

Dyno Nobels elektronikkoncept har 250 olika intervallnummer. Kortaste fördröjnings- och intervalltid är 1ms och längsta 
fördröjningdstid är 6 sek. Tändapparaten utgör centralen i tändsystemet. Den förser sprängkapslarna med energi och bestämmer 
vilken fördröjningstid varje intervall skall ha. Apparaten är mikrodatorstyrd och signaleringen till sprängkapslarna sker med en 
unik kod som innebär att risken för oavsiktlig initiering är mindre än för konventionella el-sprängkapslar. Tändapparaten 
kontrollerar också salvan och klarsignal för avfyring ges bara om systemets ingående data är rätt. 

 
Elektroniskt fördröjd sprängkapsel 

3.51 Tändapparater
För närvarande används enbart kondensatortändapparater för initiering av el-sprängkapslar. Tändapparater, som 
skall vara godkända, finns i olika storlekar, kontakta leverantörer för information, se leverantörer sist i detta 
kapitel. Till varje tändapparat finns ett spe-ciellt kontrollinstrument för provning av tändkapaciteten. På re-
spektive tändapparat står kapacitetsdata, minsta tillåtna resistans och instruktion för tändapparatens 
användning. 

För eltändning 
Tändapparaterna CI 160 VA och CI 330 VA laddas, till skillnad från äldre typer av tändapparater, upp till optimal spänning vid 
varje tändtillfälle. CI 160 VA och CI 330 VA har fyra uppladdningsnivåer. Dessa apparater laddar endast upp till den energinivå 
som behövs för den aktuella salvan. Risken för jordfel minskar väsentligt då en onödigt hög tändspänning lättare bryter igenom 
en försvagning i tändsystemets isolering. Tändapparat CB 20 VA är en batteridriven tändapparat med uppladdningsbara batterier. 
Batteriuppladdningen skall ske först när batterierna är nästan urladdade. Nyladdad klarar den upp till 50 salvor. 

 

För Noneltändning 
Tändapparat HN1 är handdriven och ansluts till salvan med en NonelStarter. HN1 har en inbyggd kniv med vilken Nonelslangens 
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ändförslutningar kapas. Nonelslangen tänds med en tändhatt. Metoden ger full kontroll över tändögonblicket och rekommenderas 
framför allt där man har en skyddad plats för sprängaren relativt nära salvan. Tändhatten för HN1 skall vara typ “Shotshell 
primer nr 20”. 

1. Fäll ut den knivförsedda tändhattshållaren samt slanghållaren. Aptera tändhatten i dess 
läge. För in Nonel-slangen i slanghållarens hål, så att slangen sticker ut ca 5 cm på 
ovansidan. Vid behov kapas slangänden med klämsvetsförslutningen bort. Lås fast 
Nonelslangen i slanghållarens gaffel. 

 
 
 
 

  

   

 
 
2. Fäll in tändhattshållaren mot stoppinnen. Fäll in slanghållaren till tändläge. Därmed kapas 
den uppstickande delen av Nonelslangen till rätt längd 
 
 
 
 

 

3. HN 1 är nu färdig för avfyring. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Tryck in säkringsknappen och avfyra genom att slå ner avfyringsknap-pen. Tändhatten skall vara av typ 
“Shotshell Primers nr 20” och kan bestäl-las från Dyno Nobel. 
 
 
 
 
 
 
 

NONEL® DynoStart 2 är en vidareutvecklad elektronisk tändapparat för säker initiering av nonelsprängkapslar. Den är 
uppbyggd av en energikälla (batteri), en spänningsomvandlare, en kondensator för energiuppbyggnad, en elektrod och 
tryckknappar för initiering. Den elektriska energin omvandlas till en kraftfull gnista, som avges från elektroden till insidan av 
nonelslangen, vilket initierar stötvågsreaktionen.  

86



Varningssystem 
 

� 3.61 Åskvarnare  
� 3.62 Sprängvarnare  

  
  

 
DynoStart 2 Tändapparat 

Användning: 
1. Kapa av ändförslutningen på slangen med den inbyggda slangklipp som finns på DS 2 och sätt slangänden på elektroden. 
Skjut därefter in slangen helt. 
2. Tryck på knappen ”LADDNING” och håll ner den tills den gröna dioden lyser. Tändapparaten är nu klar för avfyrning. 
3. Medan knappen ”LADDNING” fortfarande är intryckt, tryck ner knappen ”TÄNDNING”. Energin i kondensatorn urladdas då till 
elektroden och ger en kraftig gnista som tänder upp NONEL-slangen. 
4. Om initieringen av någon anledning måste avbrytas, släpps knappen ”LADDNING” och slangen dras från elektroden. 
Kondensatorn kommer då att urladdas. 

3.52 Mätutrustning
Aktuella instrument för kontroll av det elektriska ledningssystemet är: 
- resistansmätare typ RM 1 

Samtliga mätinstrument skall vara provade och typgodkända för använd-ning på sprängplatsen under pågående laddningsarbete. 
Instrumenten är precisionstillverkade och måste därför hanteras med aktsamhet. Mellan användningstillfällena skall de förvaras 
på skyddad plats så att de inte skadas av fukt eller yttre påverkan. 

Resistansmätare för mätning och kontroll av tändsystemets resistans vid sprängning med el-sprängkapslar. Mätvärdena visas 
på en siffervisande display. Instrumentet är självstartande och har inbyggd självtestfunktion. 

Resistansisolationsmätare av äldre modell kan förekomma. De är avsedda för mätning av resistansen i elsprängkapsel-salvor 
och kontroll av jordfelsresistansen i salvans ledningskrets. 

 
Resistansmätare RM1 
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Litteraturhänsvisning 
 

� 3.71 Publikationer  

  
  
  

3.61 Åskvarnare
Laddning som anordnas för elektrisk tändning kan antändas genom åska. Sprängplats där elektrisk tändning 
anordnas skall därför utrymmas vid annalkande åskväder. Utrymningen skall ske under iakttagande av samma 
försiktighetsåtgärder som vid skottlossning. 

Lämpliga åskvarnare finns på marknaden. Åskvarnare är ett precisionsinstrument, och skall därför handhas med varsamhet. 
Hårda slag och stötar kan påverka ingående komponenter, så att felaktigheter uppstår. Störningar kan orsakas på korta avstånd 
av motorer som saknar radiostörningsskydd. Utrustningen skall funktionskontrolleras varje brukningsdag. I övrigt vad som gäller 
skötsel och montering samt varningssätt framgår av tillverkarnas publikationer. Samarbete med SMHI, Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut, är en lämplig åtgärd för att få vetskap om annalkande åskväder. Detta samarbete innebär en kostnad, 
men det kan vara värt varje öre, då man annars kan utsättas för stora problem. 

  

3.62 Sprängvarnare
Enligt SPRÄNGARBETE skall på sprängplats finnas regler för utrymning, bevakning och varning samt för tändning 
och laddning. Laddning får tändas endast om åtgärder vidtagits så att inte någon vistas inom farligt område. När 
sprängarbeten pågår inom tätbebyggt område eller i närheten av annan arbetsplats skall vid skottlossning 
förutom varningsrop även ljudsignalering ske. Se kapitel 1.6 ”SKOTTLOSSNING”. 

Man bör alltid vid skottlossning använda signalering i samband med var-ningsrop oberoende av var sprängarbetet utförs. 

 

Sprängvarnare, siren, som drivs med batteri har i regel en låg ljudnivå och dålig hörbarhet på långa avstånd. Sprängvarnare som 
drivs med tryckluft har en hög ljudnivå och god hörbarhet även på långa avstånd. Tänk på ev. vindriktning. 

3.71 Publikationer
Föreskrifter inom området 

Arbetsmiljöverket: 
- AFS Sprängarbete 
- AFS Bergarbete 

För elutrustning: 
- Svensk Standard SS 4990710 
- Svensk Standard SS 4990701 
- Svensk Standard SS 490706 
- Svensk Standard SS 490707 

  

Tillverkare och säljare av sprängämne, utrustning, tändmedel, tändutrustning och varningssystem: 
- Allmex AB, Karlstad 
- Dyno Nobel Sweden AB, Gyttorp 
- Norab, Nora 
- Orica Kimit Explosives AB, Eskilstuna 

Litteratur i ämnet: 
- Bergsprängningsboken av Rune Gustavsson 
- Bergsprängningsteknik av Sten Brännfors 
- Sprängämne och tändmedel av Allan Wetterholm 
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Pallsprängning 
 
  
  
  

 

Produktionssprängning 
 

� 4.11 Vad är pallsprängning? A 

  
  
  

- Modern bergsprängningsteknik av Stig O Olofsson 

KAPITEL 4 PALLSPRÄNGNING 
Förord
  

I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet vid produktionssprängning. Beräkningsgången vid bestämning av 
krondiameter och hålsättning genomgås också. Redogörelse sker av gleshålssprängning och för tekniken vid ut-
sprängning av branta slänter med minimala skador på kvarstående berg. Beskrivning görs av borr- och 
tändplaner som kan ha varierande utseende beroende på vilka förutsättningar som gäller. Litteraturhänvisning 
och ytterligare information kan fås som sista punkt i kapitlet. 

  

4.11 Vad är pallsprängning?
Pallsprängning är sprängning av en bergpall som har minst två fria ytor. Denna typ av sprängning förekommer 
både vid arbeten ”ovan jord” och ”under jord”. 

Vid pallsprängning används i huvudsak nedåtriktade, vertikala, borrhål. Dessa kan vara lutande eller lodräta. Men även en 
kombination av vertikala och horisontella hål eller enbart horisontella hål förekommer. 
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Tillvägagångssätt 
 

� 4.21 Vad ska berget användas till? A  
� 4.22 Val av krondiameter  
� 4.23 Borrhålets lutning och inspänning  
� 4.24 Avvikelser  
� 4.25 Laddning  
� 4.26 Laddningens fördelning  

  
  
  

 

 
Benämningar vid pallsprängning 
H = Håldjup i meter för lodräta hål.
K = Vertikalt avstånd i meter mellan bergyta och teoretisk schaktbotten
V = Vinkelräta avståndet i meter mellan två hålrader i utslagsriktningen.
E = Avståndet i meter mellan två hål i samma rad. Normalt värde på E = 1,3V
A = Konturhålsavstånd, avstånd mellan borrhål i yttersta hålraden, slutkonturen.
Hlut= Längd i meter för borrat hål.
Q = Sammanlagd mängd sprängämne i kilo för ett borrhål.
h Sammanlagd laddningshöjd.
hb = Sammanlagd laddningshöjd för bottenladdningen.
Qb = Sammanlagd mängd sprängämne i kilo för bottenladdningen.
hp = Sammanlagd laddningshöjd för pipladdningen.
Qp = Sammanlagd mängd sprängämne för pipladdningen.
hf = Förladdning i meter som fylls med sand eller stenflis.
Uh = Underborrning. För att vid sprängning få lossbrytning ända ned till den avsedda schaktbotten måste hålen borras till ett 

visst djup under denna. Ett normalt värde på underborrningen är 0,3 V.

4.21 Vad ska berget användas till?
Innan man tar ställning till val av utrustning och metod, ska man ta reda på vad bergmassorna ska användas till. 
Ska de gå till vidareförädling, till låg bergbank till hög bergbank eller till sidotipp? 

Bergmassor till krossning kräver ett styckefall som är ”anpassat” till krossens intagsöppning. För stora block innebär stopp i 
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krossningen och att skutsprängning eller skutknäckning måste tillgripas med stillestånd och höga kostnader som följd. 

Till låga bergbankar krävs också ett litet styckefall anpassat till bankens höjd. För stora block kräver skutsprängning eller 
skutknäckning eller om möjligt att de borttransporteras till sidotipp. Berg är normalt ett bra material som kan tillvaratas.  

Till höga bergbankar kan styckefallet vara ganska grovt och för sidotipp behöver massorna endast vara last- och transportbara. 

Ett mindre styckefall kan erhållas genom tätare hålsättning. Sprängämnet fördelas i flera borrhål och bryter sönder berget från 
flera angreppspunkter. Här är det lämpligt att använda en klenare borrkrona som gör att man även laddar högre upp i borrhålet 
och får en bättre sönderslagning i ytdelen. Man får även tänka på att inte ”slå sönder” ett bra grundmaterial genom en för 
våldsam hantering. 

”Viktigt med anpassat styckefall!” 

 

 
 
För att erhålla ett stort styckefall används en grövre borrkrona. Även omvänt värde på V + E ger större styckefall. 
Man har då mer sprängämne i ett färre antal hål. Laddning får inte ske för långt upp i hålet då kastrisken 

91



därigenom ökar. 

Tillbaka till top 

  

4.22 Val av krondiameter
Borrhålets bottendiameter avgör hur stor mängd sprängämne i kg/m borrhål som får plats i hålets bottendel. 
Möjlig försättning varierar med laddningskoncentrationen. Ett borrhåls håldiameter förutsätts vara densamma 
som den använda borrkronans ursprungliga krondiameter. Detta motsvarar inte alltid verkligt värde då hålets 
diameter varierar med borrkronans nedslitning på diametern. 

Nominell krondiameter har valts som enhet på grund av de praktiska svårigheterna att fastställa den verkliga håldiametern i 
botten av hålet. Val av krondiameter och därmed också håldiameter påverkas av följande faktorer: 
- Bestämning av mest ekonomiska borrutrustning. Dvs. den utrustning som ger den lägsta totala kostnaden för hela arbetscykeln 
Denna omfattar etablering, borrning, laddning, sprängning, skuthantering, lastning, transport, förädling eller mottagning på tipp.
- Hänsyn till risk för skadeverkningar orsakade av markskakning. Detta behandlas utförligare i kapitel 5.1 ”VAD ÄR FÖRSIKTIG 
SPRÄNGNING?”. Maximal laddningsmängd per borrhål kan vara dimensione-rande för val av krondiameter. Krondiametern bör 
om möjligt inte väljas större än vad som är nödvändigt för att få plats med tillåten laddning. 

Försättning och hålavstånd 
Normal försättning, V, framgår av bergsprängningsdiagrammet i kapitel 4.32. Normalt värde för hålavståndet E = 1,3 x 
försättningen, V. Förhållan-det E/V = 1,3. 

Detta förhållande mellan E och V kan ändras till både större och mindre värden med bibehållen specifik borrning (borrmeter/m³). 
Rekommenderat värde E/V = 1,2 – 1,8. 

Större värden på E/V medför normalt att: 
- styckefallet blir mindre 
- skutfrekvensen minskar 
- salvans bakkant blir ojämnare 
- risk för gaddar i botten ökar. 

Erfarenheter från sprängningar med större värden än normalt för E/V redovisas i avsnitt 4.6 ”GLESHÅLSSPRÄNGNING”. För att 
kunna tillgodogöra sig fördelarna med denna hålsättningsmetod krävs en relativt stor skärningsbredd. Mindre värden på E/V 
medför normalt att sprängningsresultatet blir det motsatta till vad som angetts ovan. Om man önskar grovt styckefall 
rekommenderas att E/V väljs till mindre än 1,0. 

 

Tillbaka till top 
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4.23 Borrhålets lutning och inspänning
Ett borrhåls inspänning är till stor del beroende på dess lutning. Lodräta borrhål är mera inspända än lutande 
borrhål då berget i botten måste tryckas ut, framåt. 
Vid lutande hål lyfts berget uppåt, utåt och då mot en friare yta. Ut-sprängningen av berget sker lättare ju mindre 
inspänningen är. 

Lutande borrhål har följande fördelar jämfört med lodräta hål: 
- försättning kan ökas på grund av lägre inspänning 
- specifika borrningen minskar trots att hållängden ökar 
- risken för gaddar i schaktbotten minskar 
- en jämnare bakkant erhålls 
- bättre framlyftning av salvan. 

Normalt borras hål i lutning 3:1. Det kan även förekomma hål i andra lutningar eller i lod. Utförda kostnadsjämförelser visar att 
det ekonomiska utfallet blir bättre med ökad hållutning. Samtidigt blir dock borrstångshanteringen  tyngre. Detta problem har 
man löst genom att utrusta borrtraktorer med mekanisk stånghantering vilket gör detta arbete lättare. 
I tabellen nedan görs en jämförelse för inspänning, försättning, hållängder och specifik borrning vid varierande hållutningar. 

Relationstal i förhållande till hål lutande 3:1 
Hållutning Inspännings-faktor Försättning 

V 
Hållängd 

H 
Specifik 
borrning 

2:1 0,95 1,03 1,07 0,96
3:1 1,00 1,00 1,00 1,00
4:1 1,05 0,98 0,98 1,04
5:1 1,10 0,95 0,95 1,10

Lodhål 1,10 0,95 0,95 1,10

4.24 Avvikelser
För att fördelarna med lutande borrhål ska utnyttjas helt krävs hög noggrannhet på utsättnings- och 
borrningsarbetet. Det är främst följande felkällor som orsakar avvikelser från avsedd borrning. 

 
1. Utsättningsfel 
Utsättningsavvikelsen minimeras genom att använda noggrann utsättning. Då sådan metod ej används 
har beräknad area avvikit från verklig area upp till 40%. Med noggrann utsättning kan avvikelser 
begränsas till ca 5%. 

2. Ansättningsfel 
Ansättningsavvikelsen beror på bristande noggrannhet. Ansättningen ökar i svårigheter med ökad 
hållutning och på att bergytan är ojämn på den markerade punkten. Större avvikelse än krondiametern 
bör inte förekomma. 

 
 
 
 
3. Lutnings- och riktningsfel 
Vid användning av lutningsmätare kan hålavvikelsen begränsas till ca 1 cm/m utan att inställningstiden 
ökar. Då hjälpmedel för hålinriktningen inte använts har avvikelsen för utförda mätningar i medeltal varit 
7 cm/m med variationer på 0-19 cm/m. Inverkan av hålavvikelsen ökar med ökat håldjup vilket kan ge 
avsevärda variationer på hålsättningen i bottenplanet. 
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4. Hålböjning 
Hålböjning uppkommer bl.a. på grund av glapp i borrnings- och borrstålsutrustning, ogynnsam riktning 
på slagen i berget, samt att borrmaskinens matningskraft är för stor. Vid ladd-ningsberäkningarna har 
förutsatts en maximal avvikelse på 2 cm/m. För tillräcklig säkerhet och kvalitet vid borrning mot 
kvarstående bergvägg och första hålraden i salvan STÄLLS KRAVET PÅ MAX 2 CM/M i lutnings och 
inriktningsavvikelser. Då inriktnings- och hålböjningsfel är avgörande för säkerhet och kvalitet, skall 
borrhålen kontrolleras. När hålböjningen frångår de krav som ställts skall hänsyn till detta tas vid 
laddning. Om man med en nedfirad ficklampa ser ljusstrålen på 2/3 av det färdigborrade hålets hela 
längd anses detta godkänt. Skul-le ljusstrålen försvinna tidigare skall hålet kontrolleras med en metod 
som visar hålets läge i dess hela längd. Utrustning för sådan kontroll finns bl.a. hos borrstålstillverkare. 
Vid större avvikelser än ställda krav skall hå-let borras om. 

 
5. Fel håldjup 
Det är viktigt att borra till avsedd borrhålsbotten. För grunda hål medför extra kostnader för lastning 
samt för efterborrning och eftersprängning av gaddar i bottenplanet. För djupa hål medför ökad volym, 
extra borrnings-, sprängnings-, och lastningskostnader. Bästa förutsättningarna för att borrhålsbotten 
skall komma på rätt nivå erhålls om borraren får uppgift på borrhålslängden för varje hål och borrtraktor 
är utrustad med hållängdsmätare, se kapitel 2 ”BORRNING”. 
 
 
 
 
 
 

  

4.25 Laddning
Laddningen påverkas av vilken utrustning som används för att uppnå rätt packningsgrad. 

Det använda sprängämnets viktstyrka multiplicerad med packningsgraden ger volymstyrkan. Denna har stor betydelse för 
sprängningsresultatet. Volymstyrkan för de vanligaste sprängämnestyperna i förhållande till sprängämnet ANFO framgår av 
avsnitt 3.32 ”Sprängämnesdata”. 

Packningsgrad 
Vid laddning i borrhål har sprängämnets packningsgrad, dvs. dess täthet där det packas i hålet, en avgörande betydelse för 
hålsättningens storlek och därmed för borrningskostnaden. Packningsgraden, P, mäts i kg sprängämne per dm³ borrhålsvolym 
och varierar med sprängämnestyp, sprängämnestemperatur, antal patroner per packning och packningstryck. 

Packningen av sprängämnet i borrhålen utförs normalt med laddkäpp. Vid laddning med laddkäpp kan packningsgraden för 
bottendelen variera mellan 0,9-1,3 kg DYM/dm³ borrhålsvolym. Ett normalt värde för P = 1,15 kg DYM/dm³. En undersökning 
med syfte att utröna bl.a. packningsgradens variation vid olika antal patroner för varje packning har utförts. Se avsnitt 3.12 
”Ladda rätt”. 

För att få högsta möjliga packningsgrad med laddkäpp bör följande synpunkter beaktas: 
- Lämplig laddkäpp skall användas. Stabil, ca 1 m längre än maximalt håldjup. Lämplig änddiameter är cirka 10 mm mindre än 
borrhålets diameter. 
- Patronens diameter bör nära överensstämma med borrhålets diameter. 
- Sprängämnets temperatur bör inte vara för låg. En minskning av temperaturen från +15 till –15° C medför att packningsgraden 
minskar med 0,15-0,20 kg/dm³ borrhålsvolym. 

Packningsgradens betydelse 
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Exempel på att en ökad packningsgrad ger en större area 
Ändring av P från 1,15 till 1,30 ger för 1,30 enligt ovanstående diagram relationstalen 1,08 för V och 1,17 för arean. 

V väljes till 2,30 som ger arean 6,88 m2. 
Detta ger här V = 2,30 x 1,08 = 2,48 m  
och arean 6,88 x 1,17 = 8,0 m². 
 

 
 
Med ökad packningsgrad erhålles en större area. 

Bergkonstanten 
Bergkonstanten, c, är ett mått på bergets sprängbarhet. Normalt värde på c är 0,4. Avvikelsen håller sig allmänt inom ± 25 %. 
Bergkonstanten bestäms genom provsprängning och definieras som den mängd sprängämne DYM i kg/m³ berg som behövs för 
lossbrytning av berget. 
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4.26 Laddningens fördelning
 
 
Förladdning 
En effektiv förladdning medför att: 
- sprängämnets energi utnyttjas bättre och man erhåller ett mindre styckefall 
- stenkastet blir mindre 
- luftstötvågen reduceras. 

Förladdningsmaterialet bör bestå av torr sand eller ett välgraderat stenmaterial. 

Pipladdning 
Pipladdningen sträcker sig från bottenladdningen till förladdning och kräver en 
laddningsmängd som är 50-60% av botten-laddningens koncentration i kg/m. 
Uppladdningshöjden påverkar starkt sönderdelningen av ytlagret. Vid försiktig 
sprängning kan pipladdningen tillåtas stiga till avståndet V från bergytan. 
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Vid friaresprängningsförhållanden kan uppladdningshöjden ökas till cirka 0,6-0,8 V från bergytan. Risken för kast ökar med 
uppladdningshöjden. 

Bottenladdning 
På grund av att bergets inspänning är större vid borrhålets botten än högre upp i hålet behövs i botten större laddningsmängd 
för lossbrytning än vad som krävs för berget i övrigt. Bottenladdningen ges en höjd, hb, som är 1,5V. Sprängämne som placeras 
högre upp i hålet inverkar obetydligt på lossbrytningen i schaktens botten. I bottendelen skall sprängämnet packas så mycket att 
det fyller ut hela hålet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Laddningen i ett borrhål benämns nedifrån räknat i: 
- bottenladdning 
- pipladdning 
- förladdning. 

 

 
Pipladdningens mängd, Qp, i kg/hål erhålls genom att laddningskoncentrationen, lp, i kg/m multipliceras med laddningshöjden, 
hp. 

Qp = lp x hp 
lp = 50% av lb i kg/m 
hp = Hela hålets längd, H, minskat med längden för både botten-laddningen, hb, och förladdningen, hf. Vilket ger 
hp = H – hb – hf. 

 
Bottenladdningens mängd, Qb, i kg/hål erhålls genom att laddningskoncentrationen, lb, i kg/m multipliceras med 
laddningshöjden, hb. 

Qb = lb x hb i kg/hål 
lb = P x 10 x (  x db2)/4 i kg/m 
P = packningsgraden i kg/dm3 borrhålsvolym. 
10 = 10 dm i hållängd. 
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db = krondiameter i dm vid borrhålets botten. 
hb = 1,5V. Detta gäller då hela hålets längd, H, är större eller lika med 1,5V + förladdningens, hf, längd. 
hb = H – hf. Detta gäller då hela hålets längd, H, är mindre än 1,5V + förladdningens, hf, längd. 
Värdet hb = 1,5V som rekommenderas i dessa beräkningar är prak-tiskt anpassat. 

4.31 Underlag för diagram
De flesta sprängarbeten som utförs är någon form av pallsprängning. Dvs. en sprängning, vanligen med vertikala 
borrhål, som sprängs ut mot en fri yta. När man bestämmer borrhålens läge, bestäms även försättning, 
hålavstånd och krondiameter. Ytterligare faktorer som spelar in är pallhöjd, specifik laddning och önskat 
styckefall. 

Pallsprängningsdiagram 
För att snabbt kunna bestämma försättning och laddningsmängd vid varierande håldjup och krondiameter har ett 
bergsprängningsdiagram tagits fram. Diagrammet bygger på packningsgraden P = 1,15 och hållutning 3:1. Vid annan 
packningsgrad än 1,15 måste en omräkningsfaktor användas. Exempelvis med packningsgrad 1,30 ges en omräkningsfaktor 
på 1,08. Se diagram i avsnitt 4.25 ”Laddning”. 

Diagrammet är uträknat för normala värden på inverkande faktorer vilka är angivna i diagrammet. 

 
Beräkning av försättning, V 

Formeln för beräkning av försättning gäller för angivna förutsättningar. Förutsättningarna är i huvudsak baserade på samband 
och beräkningar utförda av U. Langefors och B. Kilström. 

 
Grundformel: 
(gäller för lodräta hål) 
 

 
 
db = nominell krondiameter i borrhålets botten angiven i dm 

  

= faktor för inverkan av laddningens fördelning i bottenladdningen 

H H H
1,1V 0,10 1,7V 0,66 2,3V 0,9
1,3V 0,30 1,9V 0,78   
1,5V 0,50 2,1V 0,85   

P = Packningsgraden i kg/dm3 borrhålsvolym för DYM. 
P = 1,15 ger V = 3,73db – (0,07 + 0,02H) i m 
P = 1,30 ger V = 3,97db – (0,07 + 0,02H) i m. 
S = Sprängämnets viktstyrka i förhållande till DYM. S för DYM = 1,0. 
  = Laddningsfaktor. Normalt 1,4 (= 40% överladdning). 
f = Faktor för inspänning. Lutning 3:1 = 1,0. 
c = Bergkonstant. Normal bergkonstant = 0,4. 
H  2,3V vilket erhålles av full längd på bottenladdning, 1,5V och förladdning, 0,8V. 
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Justering av V, m, vid ändrad bottenladdning. Detta gäller inom gult fält i diagrammet. Inom vitt fält används reducerade värden. 

 

Diagrammet i avsnitt 4.32 ”Bergsprängningsdiagram” bygger på pack-ningsgraden P = 1,15 och hållutning 3:1. 
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4.32 Bergsprängningsdiagram
 Bestämning av försättning 
 vid hål lutande 3:1 

- Packningsgrad 1,15 
- Sprängämne Dynomit 
- Bergkonstant, c = 0,4 
- E = 1,3V 

 

Krondi-meter 
mm 

Justering av laddning % 
-30 -20 -10 Normal 

laddning 
+10 +20 +30 +40 +50 +60

33-51 +0,29 +0,17 +0,08 0 -0,07 -0,13 -0,18 -0,23 -0,27 -0,31
64-76 +0,47 +0,28 +0,13 0 -0,12 -0,21 -0,30 -0,38 -0,44 -0,50 
89-102 +0,66 +0,40 +0,18 0 -0,16 -0,30 -0,42 -0,52 -0,62 -0,71 
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med data enligt nedanstående tabell. 

  

 

 
med data enligt nedanstående tabell. 
 

Beräkning av ladd- 
ningsmängd. 

Beräknas separat för botten- respektive pipdel. 

kg sprängämne/hål = kg sprängämne/laddad m x laddningslängd i m.

Delladd- 
ning 

Laddningsmängd, kg/laddad m Laddningslängd,m 
Krondiameter, mm 

inom gult fält inom vitt fält 
33 35 37 39 45 51 64 70 76 89 102 

Bottendel 1,0 1,1 1,2 1,4 1,8 2,4 3,7 4,4 5,2 7,3 9,2 1,5V 1,5V 
Pipdel 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,2 1,9 2,2 2,6 3,7 4,6 H-2,3V - 

Inom gult fält förladdningslängden = 0,8V och inom vitt fält = V. 
Laddningslängden för pipdelen blir således normalt: 
H – 1,5V – 0,8V = H – 2,3V 
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4.33 Diagrammets användning
Ur diagrammet för lutande hål 3:1 kan lämplig försättning, V utläsas för: 

Borrserie 12 vid håldjup, H, upp till 6,4 m. Krondiameter 38 mm vid H upp till 8 m och 45–102 mm vid H upp till 15 m. Vid H 
större än 15 m, utanför diagrammet, minskas V med 2 cm/m för respektive krondiameter. Angivna värden för V förutsätter 
normalsprängt berg och ger en specifik laddning ca 0,4 kg/m³ berg. 

Justering av V 
Önskas större eller mindre specifik laddning, ändras V med värden ur tabel-len under diagrammet. Detta gäller för samtliga 
krondiametrar vid H större än 2,3V, inom det gula fältet. Vid H mindre än 2,3V, inom det vita fältet, minskas behovet av ändring 
av V successivt med håldjupet. Vid utsprängning av pall för läggning i bank är det tillräckligt med normal laddning. Material till 
låga bankar och till krossning kräver i regel en större specifik laddning och då justeras V med värden enligt tabellen nedan. 

Krondiameter 
mm Justering av laddning %

-30 -20 -10 Normal 
laddning

+10 +20 +30 +40 +50 +60

33-51 +0,29 +0,17 +0,08 0 -0,07 -0,13 -0,18 -0,23 -0,27 -0,31
64-76 +0,47 +0,28 +0.13 0 -0,12 -0,21 -0,30 -0,38 -0,44 -0,50
89-102 +0,66 +0,40 +0,18 0 -0,16 -0,30 -0,42 -0,52 -0,62 -0,71

Beräkning av laddningsmängd 
Mängden sprängämne i kg/laddad m borrhål framgår av tabellen nedan. Total laddningsmängd i kg/hål kan beräknas med hjälp 
av dessa värden. Vid H mindre än 2,3V, inom det vita fältet och då enbart bottenladdning används förutsätts att laddningen inte 
får stiga högre än till avståndet V från ytan. Vid H större än 2,3V, inom det gula fältet och då både botten- och pipladdning 
används, får bottenladdningen stiga till 1,5V från botten av hålet. Pipladdningen fördelas från denna höjd till avståndet 0,8V från 
ytan. 

Beräknas separat för botten- respektive pipdel. 

kg sprängämne/hål = kg sprängämne/laddad m x laddningslängd i m.
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Inom gult fält förladdningslängden = 0,8V och inom vitt fält = V. 
Laddningslängden för pipdelen blir således normalt: 
H – 1,5V – 0,8V = H – 2,3V 
 
 
 
 
 
 

 

Delladd- 
ning 

Laddningsmängd, kg/laddad m Laddningslängd,m 
Krondiameter, mm inom  

gult fält 
inom vitt  

fält 33 35 37 39 45 51 64 70 76 89 102 
Bottendel 1,0 1,1 1,2 1,4 1,8 2,4 3,7 4,4 5,2 7,3 9,2 1,5V 1,5V 

Pipdel 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,2 1,9 2,2 2,6 3,7 4,6 H-2,3V - 

Relationstal vid ändrad hållutning 
Diagrammet kan användas vid beräkning av försättning och laddningsmängder för såväl andra lutningar som för lodräta borrhål. 
Beräkningsprincipen är den samma i båda fallen. Vissa värden för lutningarna 2:1 och 4:1 samt lodräta hål måste dock ändras 
med omräkningsfaktor, relationstal en-ligt nedanstående tabell. 

Hål- 
lutning

Relationstal
Försättning 

Vlut 

Utsättnings-avstånd 

Ulut

Hållängd 

Hlut

2:1 1,03 1,15 1,12
3:1 1,00 1,05 1,05
4:1 0,98 1,01 1,03
5:1 0,95 0,95 1,00
Lodhål 0,95 0,95 1,00
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4.34 Exempel
Förutsättning: 
Ett berg ska sprängas. Borrhålsdjup H = 7,6 m. Borrning ska ske med krondiameter Ø64 mm. Ange med hjälp av 
bergsprängningsdiagrammet försättning samt laddningsmängd i kg/hål för såväl bottenladdning som pipladdning vid: 

1) Lutande hål i lutning 3:1 och normalladdning. 
2) Lutande hål i lutning 3:1 och 20% ökad laddning 
3) Lodräta hål och 20% ökad laddning. 
4) Samtliga förutsättningar framgår av exemplet. 
5) Samtliga förutsättningar framgår av exemplet. 
6) Samtliga förutsättningar framgår av exemplet. 

EXEMPEL 1)
Bestämning av försättning: 
Utgå från H = 7,6 m på diagrammets horisontella skala. Gå sedan lodrätt upp till kurvan för krondiameter Ø64 mm och därifrån 
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vågrätt ut till vänster och avläs storleken på V i m. I detta fall blir V = 2,28 m, vilket avrun-das till 2,30 m. Hållängden vid lutning 
3:1 blir 7,6 x 1,05 =  
7,98 avrundas till 8 m. Ur diagrammet utläses laddningsmängden i bottendelen till 3,7 och pipdelen till 1,9 kg/m. 

Beräkning laddningsmängd: 
Bottenladdning = 3,7 kg/m x 1,5x 2,30 m = 12,8 kg/hål 
Pipladdning = 1,9 kg/m x (8,0 m – 2,3 x 2,30) = 5,2 kg/hål 

EXEMPEL 2)
Bestämning av försättning: 
Avläsning enligt lösning 1, V = 2,28 m. Detta justeras med värdet ur tabellen under diagrammet. Tabellen anger för 20 % ökad 
laddning en minskning av avläst V med 0,21 m. V blir således 2,28 – 0,21 = 2,07 m (2,05). Hållängden blir samma som i ex. 1 
dvs. 8 m. 

Beräkning av laddningsmängd: 
Bottenladdning = 3,7 kg/m x 1,5 x 2,05 m = 11,4 kg/hål 
Pipladdning = 1,9 kg/m x (8,0 m – 2,3 x 2,05) = 6,2 kg/hål 

EXEMPEL 3)
Bestämning av försättning: 
Som i lösning 1 blir V = 2,28 m vid lutande hål. Vid lodräta hål ska V multipliceras med faktorn 0.95 enligt tabell i ”diagrammets 
användning”. 
V blir således 0,95 x 2,28 = 2,17 m. 
Härefter justeras V för en 20 % ökad laddning. Justeringsvärdet utläses, ur tabellen under diagrammet, till 0,21 m. V blir således 
2,17 – 0,21 = 1,96 m (1,95). 

Vid lodräta hål blir hållängden samma som håldjupet dvs. 7,6 m och även bottenladdningen 3,7 och pipladdningen 1,9 kg/m är 
lika. 

Beräkning av laddningsmängd: 
Bottenladdning = 3,7 kg/m x 1,5 x 1,95 m = 10,8 kg/hål 
Pipladdning = 1,9 kg/m x (7,6 m – 2,3 x 1,95) = 5,9 kg/hål 

EXEMPEL 4)
Ett berg ska sprängas med följande förutsättningar:
Packningsgrad, P  = 1,15
Lodräta hål    
Håldjup     = 5,0 m
Krondiameter   = 45 mm
Normalladdning    
Förladdning   = 0,8V
Beräkningar sker enligt följande av:
Hållängd   = 5,00 m
Försättning 0,95 x 1,53  = 1,45 m
Hålavstånd 1,3 x 1,45 =1,89 = 1,90 m
Förladdning 0,8 x 1,45 = 1,16 = 1,15 m
Bottenladdning    
laddningslängd 1,5 x 1,45 = 2,18 = 2,20 m
laddningsmängd 1,8 x 2,20 = 3,96 = 4,0 kg
Pipladdning    
laddningslängd 5,00 – (2,3 x 1,45) = 1,67 = 1,65 m
laddningsmängd 0,9 x 1,65 = 1,49 = 1,5 kg
Specifik borrning (5,00/5,00 x 1,45 x 1,90) = 0,36 m/m3
Specifik laddning (4,0 + 1,5)/(5,00 x 1,45 x 1,90) = 0,40 kg/m3
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EXEMPEL 5)
Samma förutsättningar som i exempel 4 men med 10% ökad ladd-ning och hållutning 3:1:
Beräkningar:
Hållängd 5,00 x 1,05  = 5,25 m
Försättning 1,53 – 0,06 = 1,47 = 1,45 m
Hålavstånd 1,3 x 1,45 =1,89 = 1,90 m
Förladdning 0,8 x 1,45 = 1,16 = 1,15 m
Bottenladdning       
laddningslängd 1,5 x 1,45 = 2,18 = 2,20 m
laddningsmängd 1,8 x 2,20 = 3,96 = 4,0 kg
Pipladdning     
laddningslängd 5,25 – (2,3 x 1,45) = 1,91 = 1,90 m
addningsmängd 0,9 x 1,90 = 1,71 = 1,7 kg
Specifik borrning (5,25/5,00 x 1,45 x 1,90) = 0,38 m/m3
Specifik laddning (4,0 + 1,7)/(5,00 x 1,45 x 1,90) = 0,41 kg/m3

EXEMPEL 6)
Ett berg ska sprängas med följande förutsättningar:
Packningsgrad, P   = 1,15
Lodräta hål   
Håldjup   = 7,6 m
Krondiameter   = 64 mm
20% minskad laddning    
Förladdning   = 0,8V
Beräkningar sker enligt följande av:
Hållängd  = 7,60 m
Försättning (0,95 x 2,28) + 0,28 = 2,45 m
Hålavstånd 1,3 x 2,45 = 3,18 = 3,20 m
Förladdning 0,8 x 2,45 = 1,96 = 1,95 m
Bottenladdning    
laddningslängd 1,5 x 2,45 = 3,68 = 3,70 m
laddningsmängd 3,70 x 3,7 = 13,69 = 13,7 kg
Pipladdning    
laddningslängd 7,60 – (2,3 x 2,45) = 1,97 = 1,95 m
laddningsmängd 1,95 x 1,9 = 3,71 = 3,7 kg
Specifik borrning (7,60/7,6 x 2,45 x 3,18) = 0,13 bm/m3
Specifik laddning (13,7 + 3,7)/(7,6 x 2,45 x 3,18) = 0,29 kg/m3

4.41 Begränsning av skadezon
På vissa ställen önskas en begränsning av skadorna på berget, exempelvis på kvarstående bergvägg. Ju mer 
sprängämne desto större effekt , vilket innebär att berget bryts sönder beroende på laddningsmängden. För att 
minska, och helst undvika, skador används så kallad skonsam sprängning. Vid laddning med små 
laddningsmängder är det lämpligt att borra med klenare borrkrona. 

Vid kontursprängning är det viktigt att borrhålen ansätts i rätt punkt och borras i avsedd lutning och riktning. Hjälpmedel för 
ansättningsmarkering och hålinriktning bör alltid användas. För att uppnå tillräcklig säkerhet och kvalitet vid borrning ställs kravet 
på hålavvikelse till max 2 cm/m. Rester av borrhålet står ofta kvar efter sprängningen som ett bevis på utförd borrningskvalitet. 
Men det viktigaste med rätt kvalitet är, att kvarstående bergvägg blir stabilare och kräver mindre framtida underhåll. För att 
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resultatet av kontursprängningen inte skall äventyras vid utsprängningen av kanthå-len skall dessa laddas med små 
laddningsmängder. Laddningsmängden i konturhålen får högst vara 0,50 kg/m² bergvägg, samt laddas med ett låg-brisant 
sprängämne. När kontursprängning utförs beräknar man att skade-zonen erhållits in i kvarstående berg till ett djup av 0,3 m 
(DYT 1 17 mm). Laddningskoncentrationen i kg/m får inte överstiga avståndet till kvarstående bergvägg i m. Vid t.ex. 2 m 
avstånd till bergväggen får laddningsmängden således inte överstiga 2 kg DYM/m. Se tabell. 

 
När kontursprängning är utförd med DYT 1, 17 mm, kan erhållen skadezon utnyttjas vid beräkning av hålavståndet för 

kanthålen. 

Tillbaka till top 

  

4.42 Sprängmetoder
Kontursprängning är en speciell sprängmetod som används för att få fram släta bergytor och minska påkänningar 
på kvarstående berg. Kännetecknande för kontursprängningen är att konturhålen borras med reducerad 
hålsättning jämfört med livhålen. Vidare laddas konturhålen med ett sprängämne som har låg 
laddningskoncentration per meter och i övrigt egenskaper med mild verkan. 

För att resultatet av kontursprängningen skall bli bra bör borrningen av konturhålen utföras med en utrustning som är anpassad 
till erforderlig laddningsmängd. Ø51 mm krondiameter kan användas med gott resultat. Prov har visat att Ø64 mm borrkrona kan 
användas, om man inte utnyttjar håldiametern till överladdning. 

Man har olika metoder: 
- förspräckning 
- slätsprängning 
- slitsborrning, redovisas i avsnitt 5.55 ”Slitsborrning”. 
- sågning av bergvägg, redovisas i avsnitt 5.55 ”Slitsborrning”. 
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4.43 Förspräckning
Förspräckning är en sprängning där konturhålen sprängs före huvudsalvan. Vid förspräckningen skall en spricka 
eller sprickanvisning bildas mellan konturhålen. Avsikten är sedan att berget vid sprängning av huvudsalvan skall 
brytas loss mot sprickan utan att skada kvarstående bergvägg. 
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För att resultatet vid förspräckning skall bli bra är det viktigt att anpassa hålavstånd, laddningsmängd och laddningshöjd till det 
aktuella berget. En avgörande faktor för sprängkvalitén är bergets beskaffenhet. Ett homogent berg ger lättare ett bra resultat 
än ett berg som är rikt på sprickor och slag. Ett mindre antal hål sprängs för att kartlägga förutsättningarna. 

 

Förspräckning skall utföras som en helt separat sprängning och inte som första intervall i en salva. Separat sprängning ger det 
bästa resultatet av följande orsaker: 
- Resultatet kan inspekteras före sprängning av livhålen. 
- Konturhålen kan eventuellt laddas och sprängas ytterligare en gång om resultatet inte har blivit det förväntade. 
- Vid sprängning tillsammans med salvan är risken stor att livhålen skjuvas av, då konturhålen detonerar. Detta speciellt om 
berget inte är homogent. Stora delar av salvan kan då stå kvar efter sprängningen med stora säkerhetsproblem och extra 
kostnader som följd. 

Borrning och laddning 
Bottenladdningens storlek är beroende av håldjupet. I vissa fall kan bottenladdningens storlek behöva ökas exempelvis vid djupa 
underborrningar. För kraftig bottenladdning kan ge skador i kvarstående bergvägg. 

Pipladdningen bör laddas upp till cirka 1 m från bergytan. Laddningshöjden måste alltid anpassas. Vid speciellt sprickrika 
bergarter bör laddningshöjden minskas. Om ett horisontellt slag finns ovanför planerad laddningsnivå kan det vara fördelaktigt 
att ladda förbi detta för att få hela bergväggen förspräckt. 

Tänk dock på ökad kastrisk ! 

Förladdning bör ej utföras. Detta kan resultera i kast vid detonationen. Därför ska täckning utföras där risk finns för skada. Vid 
förladdning kan bergytan brytas upp om berget är sprickrikt. Pipladdning bör vid MS-tändning låsas fast med någon typ av 
spärranordning för att förhindra uppblåsning av laddningen. 

Riktvärden för konturhålsavstånd och laddningsmängder: 
De högre värdena används i lättsprängt berg. 

Borrning Laddning
Krondia- Kontur- Botten- Pipladdning
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Tabell A 

 
 
 

meter hålsavstånd laddning Laddn.konc.
d A DYM Laddningsenhet DYT 1 DYM
mm m kg  kg/m kg/m
25-32 0,4-0,6 se tabell A DYT 1 11 mm 0,11 0,08
32-41 0,6-0,8   DYT 1 17 mm 0,23 0,18
41-51 0,6-0,8  DYT 1 17 mm 0,23 0,18
64 0,6-0,8  DYT 1 17 mm 0,23 0,18

Håldjup 
m 

Bottenladdning 
kg DYM/hål 

1-2 0,05-0,1

2-4 0,1-0,2

4-6 0,2-0,3

6-10 0,3

Rekommenderad hålsättning och laddningsmängd kan efter provsprängning behövas justeras med hänsyn till eventuella 
avvikelser i sprängbarhet. 

Tändning 
Bästa sprängresultat erhålls med momentan tändning. Med momentan tändning menas att alla sprängkapslar detonerar på 
samma millisekund. Här erhålles det bästa sprängningsresultatet. Vanliga el- och icke-elektriska sprängkapslar har en spridning 
på ± 5 till ± 8 ms. Detta är för stor spridning för att ge ett godtagbart resultat. Sannolikt kommer det att finnas odetonerat 
sprängämne kvar i salvan. 

Vid användning av detonerande stubin sker detonationen momentant, detonationshastigheten är hög, 6500 m/s. Det modernaste 
tändmedlet är elektroniska sprängkapslar, se avsnitt 3.46 ”Tändning med elektroniskt tändsystem”. Dessa går att programmera 
så de kommer att detonera på ”exakt” samma millisekund. Alltså, det sker en momentan tändning. 

Följande tillvägagångssätt rekommenderas: 
Detonerande stubin fästes i bottenladdningen och får fortsätta upp utefter pipladdningen och till 0,5-1,0 m ut på bergets yta. 
Stubinändarna från de olika borrhålen kopplas sedan in på en sammanbindande ledning av detonerande stubin, vilken initieras i 
båda ändar. Detta för att öka säkerheten mot detonationsavbrott i stubinen. 

Vid risk för skador på grund av markskakningar måste den samtidigt detonerande laddningsmängden ofta reduceras. Alla 
laddningar får inte detone-ra samtidigt utan man måste dela upp i flera delar, så man ligger inom godkänt vibrationsvärde. 
Sprängresultatet blir sämre än vid momentan detonation. 
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Tändningen kan utföras på flera sätt: 

 
Samma intervallnummer eller enbart deto- 
nerande stubin för hela hålraden. 
Hela förspräckningen detonerar samtidigt. 

 

 
Indelning i avsnitt med en kombination 
av detonerande stubin och MS- 
sprängkapslar. 

 

 
Indelning i avsnitt med enbart MS-sprängkapslar. En MS-sprängkapsel för varje hål tejpas fast på den detonerande 
stubinen som går ned i hålen. 

 

Val av initieringsmetod bestäms normalt av maximalt tillåten detonerande laddningsmängd i varje enskilt fall. Det skall vara minst 
4 á 5 hål i varje avsnitt för att få godtagbart sprängningsresultat. Vid användning av MS- tändning skall kapslar väljas med lägsta 
möjliga intervalltider och intervallspridning. 

Tillbaka till top 

  

4.44 Slätsprängning
Slätsprängning har blivit den metod som ger det bästa resultatet. Vidare slipper man de höga markvibrationer 
som uppstår vid förspräckning. Förutsättningen är att man utför skonsam sprängning, vilket skall göras vid all 
sprängning där det finns kvarstående bergväggar. 

 
Vid slätsprängning förekommer två metoder: 
1. Konventionell slätsprängning. Kanthål och konturhål sprängs efter det att livhålen sprängts och lastats ut. Konturhålen 
skall vid denna metod ha praktiskt taget fritt utslag. 
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De högre avståndsvärdena används i lättsprängt berg. 
 
Bottenladdningens storlek varierar med håldjupet. 
 

Tabell B. 

 
Samtliga värden gäller för V = 0,7–1,1 m 

 

2. Slätsprängning. Konturhålen sprängs med någon intervallfördröjning i samma salva som livhål  och kanthål. Detta kan 
medföra något sämre resultat i jämnhet på bergväggen. Även här förutsättes att skonsam sprängning utföres. 

 

Borrning och laddning. 
Vid slätsprängning skall konturhålsavståndet vara något mindre än försättningen för att sprickbildningen i första hand skall ske 
mellan konturhålen. Pipladdningen bör laddas upp till avståndet 0,5–0,8 m från bergytan. Laddningarna måste placeras i 
borrhålet med stor omsorg så att en sammanhängande laddningssträng erhålles. Rekommenderad hålsättning och 
laddningsmängd kan efter provsprängning behöva justeras med hänsyn till eventuella avvikelser i sprängbarhet. 

Borrning Laddning
Kron- 
dia- 
meter

Försätt- 
ning

Kontur- 
håls- 
av- 
stånd

Pipladdning 
Laddnings- 
enhet 

Laddnings- 
kon- 
centration

Botten- 
ladd- 
ning 
DYM 
 

d V A  DYT 1 DYM  
mm m m  kg/m kg/m kg
25-32 0,4-0,7 0,4-0,6 DYT 1 11 mm 0,11 0,08 se 

tabell B 32-45 0,7-0,8 0,6-0,8 DYT 1 17 mm 0,23 0,18
48-51 0,8-0,9 0,6-0,8 DYT 1 17 mm 0,23 0,18  
64 0,8-0,9 0,6-0,8 DYT 1 17 mm 0,23 0,18  

Håldjup
m 

Bottenladdning
kg DYM/hål 

1-2 0,1-0,2
2-4 0,2-0,4
4-6 0,4-0,6
6-10 0,5-0,6

Förladdning 
Förladdning utförs med torr sand eller ett välgraderat stenmaterial (sten-flis). För att hindra sanden att rinna ned i 
pipladdningsdelen bör en propp (papper eller plast) placeras i botten av förladdningen. Om förladdning inte utförs måste 
laddningarna låsas med speciella laddlås eller liknande. Detta för att hindra en urblåsning ur hålet vid detonation. 

Tändning 
Initieringen bör göras med minsta möjliga tändspridning. Bästa resultatet erhålles med momentan tändning. Vid risk för 
markskakningsskador måste antalet hål som detonerar samtidigt ofta begränsas. Sprängkapslar eller detonerande stubin kan 
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Borr- och tändplaner 
 

� 4.51 Bergvägg med lutning 5:1 A  
� 4.52 Slänt med lutning 1:2  

  
  
  

användas. Säkraste tändningen erhålles om deto-nerande stubin dras utefter hela laddsträngen. 

4.51 Bergvägg med lutning 5:1
Med borrplan avses en ritning som visar borrhålens läge och riktning för en salva. Med tändplan avses en ritning 
med intervallnummer, läge och tändningsföljd för sprängkapslarna. 

En borr- och tändplan kan ha varierande utseende beroende på vilka förutsättningar som gäller för salvan. 

Principiellt skall planerna konstrueras så att: 
- berget erhåller önskat styckefall 
- önskad kastriktning erhålls 
- hålens inspänning är minsta möjliga 
- hänsyn tas till bergets slagriktningar 
- slänterna blir jämna och stabila. 

En borr- och tändplan för en bergskärning med bergväggen 5:1 skiljer sig från tidigare planer. Detta genom att 
denna plan skall byggas upp med inriktning på utförandedelen där slutresultatet med säkerhet ska ge en 
”oskadad” kvarstående bergvägg. 

Om schaktbredden tillåter, skall i första hand konventionell slätsprängning användas, där kanthål sprängs efter livet i en separat 
salva. Är det svårt att få plats med utsprängning av schaktbredden enligt ovan, används slätsprängning där kanthål och 
konturhål sprängs sist i hela salvan. 

Är berget av god kvalité och inga markskakningsrisker föreligger kan konturhålen sprängas före huvudsalvan genom 
förspräckning. Särskild omtanke bör ägnas den lägst belägna bottendelen i den förspräckta sprickan. Berget kan där stå kvar. 
Inträffar detta skall som första åtgärd försök med eftersprängning i konturhålen ske. För att sprängningsresultatet ska bli så bra 
som möjligt gäller det att använda skonsam sprängning för att bevara kvarstående bergvägg. 
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Tillvägagångssätt 
Följande tillvägagångssätt rekommenderas: Konturhålen borras med Ø51 mm borrkrona och med ett största konturhålsavstånd 
på 0,8 m. Hålen borras ned till minst 0,5 m under dikesbotten. 
Kanthålet, rad 1, borras med max Ø51 mm borrkrona och parallellt med konturraden på 0,8 m avstånd från denna. Hålavstånd 
1,90 m, se avsnitt 4.41 ”Begränsning av skadezon”. 

Kanthål, rad 2, borras med Ø51 mm borrkrona och parallellt med rad 1 på 1,45 m avstånd från denna. Hålavstånd 2,10 m. Se 
avsnitt 4.41 ”Begränsning av skadezon”. Livhålens hålavstånd, E, anpassas till avståndet mellan kanthålens två rader, rad 2. 
Livhålet närmast rad 2 får inte vara närmare den kvarstående bergväggen än vad som anges i tabellen nedan. Livhålen placeras 
och laddas enligt laddningsdiagrammet. Försättningen, V, anpas-sas till det anpassade E så att rätt hålsättning, V x E, enligt 
bergspräng-ningsdiagram erhålls. Härvid beaktas att {1,2  E/V  1,8}. 

Livhålen borras till 0,3V under schaktbotten för undvikande av gaddar. Hjälphål behövs då avståndet på bergytan mellan rad 2 
och livhål är större än livhålens hålavstånd, E. 

Minsta håldjup för livhål samt max tillåten laddningsmängd från kvarstående bergvägg vid olika 
borrkronsdiametrar framgår av tabellen nedan. 

Borrkrona
Håldjup 
H 
min 

Laddningsmängd=avstånd bergvägg

DYM ANFO

102 mm 6,0 m 9,4 kg/m 7,0 kg/m

89 mm 5,0 m 7,2 kg/m 5,3 kg/m

76 mm 4,0 m 5,2 kg/m 3,9 kg/m

70 mm 3,5 m 3,7 kg/m 3,3 kg/m

64 mm 3,5 m 3,7 kg/m 2,7 kg/m

51 mm 2,5 m 2,4 kg/m 1,7 kg/m

45 mm 2,0 m 1,8 kg/m -

38 mm 1,0 m 1,3 kg/m -

Beräkningsexempel 
Bestäm lämplig hålsättning för en salva med följande förutsättningar: 
- bergschakt med bergvägg 5:1 
- schaktbredd i dikesbotten 20,40 m 
- håldjup 4,5 – 9,0 m 
- hållutning 3:1 
- krondiameter Ø64 mm 
- kanthål placeras innanför dikesbotten enligt tabell 
- konturhål borras med hålavstånd 0,8 m 
- bergkonstant 0,4 
- underborrning under dikesbotten 0,3V 
- kanthål borras 0,8 m respektive 2,25 m från konturhålet 
- sprängämne Dynomit och Dynotex 1. 

Beräkningar 
1. Konturhålen borras med hålavståndet 0,8 m. Hålen borras ned till dikesbotten +underborrning. 
2. Yttre livhål placeras minst 3,70 m innanför dikesbotten, enligt tabell 
3. Värden enligt bergsprängningsdiagram för V: 
vid H 4,5 m blir V = 2,20 m 
vid H 9,0 m blir V = 2,25 m 

vid H 5,5 m blir V = 2,33 m (maximalt värde) 

Variationen på V är tämligen liten. Välj V = 2,30 m för hela salvan. 
E blir då = 1,3 x 2,30 m = 3,00 m 
Arean per hål = 2,30 x 3,00 = 6,90 m2 

Anpassning till V och E 
Avstånd mellan kanthålen, rad 2 = 20,40 – 2 x 2,25 = 15,90 m. 
Antal hålavstånd = 15,90/3,00 = 5,3 avstånd 
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Prova med 5 avstånd! 

E = 15,90/5 = 3,18 m 

För att arean per hål skall bli 6,90 m² blir 
Vlut = 6,90/3,18 = 2,17 m 

 
 

Kontroll -->

 
Lämplig hålsättning för salvan blir V = 2,17 m och E = 3,18 m. Kontrollen ger värdet 1,47 vilket ligger inom förutsättningen 
{1,2  E/V  1,8}. An-passningen ger 5 avstånd och 4 livhål. Avstånd räknas mellan kanthålen, rad 2. 

Tillbaka till top 

4.52 Slänt med lutning 1:2
En borr- och tändplan för bergskärning med släntlutning 1:2 byggs upp på följande sätt: 

Yttersta livhålen placeras 1 m utanför dikesbotten. Håldjup 0,3V under di-kesbotten. Livhålens hålavstånd anpassas till avståndet 
mellan livhålen utanför dikesbotten. Försättningen anpassas därefter. Härvid beaktas att {1,2  E/V  1,8}. Livhålen borras 
minst 0,3V under schaktbotten för und-vikande av gaddar. Yttersta slänthålen placeras 0,5 m utanför teoretiskt släntkrön. 
Slänthålens försättning beräknas på samma sätt som livhålens försättning. Underborrning minst 0,75 m. Slänthålens hålavstånd 
anpassas till befintligt avstånd och varieras så att rätt hålsättningsarea per hål erhål-les. Beakta slänthålens minskande djup i 
närheten av släntkrön. Använd en klenare borrkrona. Bibehåll hålens avstånd i schaktens längdriktning, för-sättning V. Minska 
hålens avstånd i schaktens bredd. 

Med denna metod kommer slänthålen att kastas framåt och inåt, vilket ur sprängningssynpunkt är en fördel. 
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Gleshålssprängning 
 

� 4.61 Metodbeskrivning A  
� 4.62 Beräkningsexempel  

  
  
  

 
Släntlutning 1:2. Borrhålens placering och djup i slänt. 

 
Borr- och tändplan. 

Tillbaka till top 

4.61 Metodbeskrivning
Gleshålssprängning är en metod som används för att förbättra styckefallet jämfört med vanlig sprängning. Man 
får i många fall både minskat styckefall och lägre skutfrekvens genom att ändra på hålsättningen utan att 
förändra borrning och laddning i övrigt. 
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Förhållandet mellan E och V ökas från normalt 1,3 till värden mellan 4 och 8. Detta innebär att V minskas och att E ökas i 
motsvarande grad jämfört med normala värden. Metoden fordrar viss minimibredd på schakten, minst 5 hål/rad, för att kunna 
användas praktiskt. Tändplanen konstrueras på samma sätt som vid vanlig pallsprängning. 

Hålsättning och laddningsmängd 
Vid gleshålssprängning minskas V i samma proportion som E ökas så att arean per borrhål, V x E, blir densamma som vid vanlig 
hålsättning eller: 
V x E = V1 x E1 
V och E = vanliga värden 
V1 och E1 = gleshålsvärden och {4  E/V  8} 

Laddningsmängden i kg/hål är densamma vid båda sprängningsmetoderna. För att undvika kast behålls normal försättning 
framför första radens hål. Massorna från första raden fungerar då som en barriär och fångar upp kastet från efterföljande 
hålrad. Önskas en jämn bakkant rekommenderas normalt V- och E-avstånd även för salvans sista hålrad. Kommande exempel 1–
3 förutsätter normal sprängbarhet och sprängämne DYM. Beräkningen i exemplen av specifik borrning och specifik laddning 
gäller endast för varje enskilt hål. Vid utsprängning av en bergschakt måste hänsyn tas till konturhålens inverkan. För jämförelser 
och som planeringsunderlag måste verklig specifik borrning och laddning beräknas för det enskilda fallet. 
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4.62 Beräkningsexempel
Här nedan följer tre beräkningsexempel:

EXEMPEL 1)
Förutsättning: 
Förändra normalvärdena V = 2,10 och E = 2,70 till gleshålsvärden V1 och E1 för en gleshålssalva där E1 = 4V1. 
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Beräkningar: 
2,10 x 2,70 = 5,67 m2 
4V1 = 4V12 = 5,67 m2 
  
E1 = 4 x 1,19 = 4,76 m 

Kontroll: 1,19 m x 4,76 m = 5,66 m2 vilket motsvarar arean för normal hålsättning = 5,67 m2. 

EXEMPEL 2)
Förutsättning: 
Packningsgrad = 1,15 
Hållutning = 3:1 
Håldjup = 10 m 
Krondiameter = 76 mm 
Normalladdning 

Beräkningar: 
Hållängd 10 x 1,05 = 10,50 m 
Försättning enl. diagram  = 2,65 m 
Hålavstånd 2,65 x 1,3 = 3,45 m 
Förladdning 0,8 x 2,65 = 2,12 m 

Bottenladdning 
laddningslängd 1,5 x 2,65 = 3,98 m 
laddningsmängd 5,2 x 3,98 = 20,7 kg 

Pipladdning 
laddningslängd 10,50 – (2,3 x 2,65) = 4,40 m 
laddningsmängd 4,40 x 2,6 = 11,44 kg 

Specifik borrning = 10,50/10,0 x 2,65 x 3,45 = 0,11 m/m3 

Specifik laddning = 20,7 + 11,44/10,0 x 2,65 x 3,45 = 0,35 kg/m3 

EXEMPEL 3)
Förutsättning: 
Beräkna en gleshålssalva med samma värden som i exempel 2 ovan. Vanlig hålsättning V = 2,65 m och E = 3,45 m. Beräkna V1 
och E1 för en gleshålssalva då E1 = 4V1. 

Beräkning 1 
V x E = 2,65 x 3,45 = 9,14 m2 
V1 x E1 = 4V12 = 9,14 m2 
V1   = 1,51 m 
E1 = 4 x 1,51 = 6,05 m 

Kontroll: V1 = 1,51 m x E1 = 6,05 m = 9,14 m2 vilket motsvarar ytan för normal hålsättning = 9,14 m2. 

Beräkning 2 
Hållängd  = 10,50 m 
V1  = 1,51 m 
E1  = 6,05 m 
Förladdning 0,8 x 1,51 = 1,21 m 

Bottenladdning 
laddningslängd 1,5 x 1,51 = 2,27 m 
laddningsmängd 5,2 x 2,27 = 11,8 kg 

Pipladdning 
laddningslängd 10,50 – (2,3 x 1,51) = 7,03 m 
laddningsmängd 7,03 x 2,6 = 18,3 kg 
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Litteraturhänvisning 
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Försiktig sprängning 
 
  
  
  

 

Vad är försiktig sprängning? 
 

� 5.11 Särskild hänsyn A  
� 5.12 Anmälan  

  
  
  

Specifik borrning = 10,50/10,0 x 1,51 x 6,05 = 0,11 m/m3 

Specifik laddning = 11,8 + 18,3/10,0 x 1,51 x 6,05 = 0,33 kg/m3 

4.71 Publikationer
- Byggnadstekniska föreskrifter 
- Arbetarskyddsstyrelsens författningar 
- Sprängarbete 
- Bergarbete 

Litteratur i ämnet: 
- Bergsprängningsboken av Rune Gustavsson 
- Bergsprängningsteknik av Sten Brännfors 
- Sprängämnen och tändmedel av Allan Wetterholm 

Tillverkare och distributörer av explosiva varor. 
- Allmex AB, Karlstad 
- Dyno Noben Sweden AB, Gyttorp 
- Norab, Nora 
- Orica Kimit Explosives AB, Eskilstuna 

Tillverkare av borrstålsutrustning. 
- Atlas Copco Sverige AB 
- Boart Longyear Sweden AB 
- Sandvik Rock Tools AB 
- Secoroc AB 
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KAPITEL 5 FÖRSIKTIG SPRÄNGNING 
Förord
  

I detta kapitel behandlas sprängning i tätort och på platser med sådana förhållanden i omgivningen att dessa starkt inverkar på 
sprängningens genomförande. Kapitlet behandlar även effekter på närmiljön vid sprängning och förebyggande åtgärder mot 
dessa effekter. Materialet har tagits fram i nära samarbete med Nitro Consult AB. Försiktig sprängning är ett omfattande 
ämnesområde och behandlas i ett flertal publikationer. För den som vill tränga djupare i ämnet finns en litteraturhänvisning som 
sista punkt i detta kapitel. 
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Ansvarsfördelning 
 

� 5.21 Arbetsledning A  
� 5.22 Ansvar och skadereglering  
� 5.23 Dokumentation  

  
  
  

5.11 Särskild hänsyn
Försiktig sprängning är sprängning där man måste ta särskild hänsyn till omgivningen. Närmiljön kräver således 
att man vid utförandet av sprängarbetet till fullo behärskar markvibrationer, stenkast och luftstötvågor. 

Försiktig sprängning sker främst på sådana platser där ett misslyckande skulle kunna medföra avsevärda egendomsskador och 
därmed orsaka såväl ekonomiska som andra förluster. Ofta kommer denna typ av sprängning till användning intill fastigheter, 
industrier eller anläggningar för el- och vattenförsörjning. Vid allt sprängarbete av detta slag måste gällande lagar och 
bestämmelser noggrant följas och betryggande skyddsåtgärder vidtas. Försiktig sprängning styrs i regel av tillåtna 
vibrationsvärden. Vid försiktig sprängning är det ännu viktigare än vid mera fri sprängning att tillräcklig tid ägnas år 
förberedelserna. Såväl borrningen som laddningen måste noggrant planeras och beräknas och givetvis vid utförandet följa dessa 
beräkningar. Sprängningen ska dessutom vara dokumenterad så att den kan rekonstrueras. 

 

Hänsyn måste tas till: 
- markvibrationer 
- luftstötvågor 
- stenkast 
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5.12 Anmälan
Sprängning ska ske på ett sådant sätt att inte någon som helst risk för personskada finns. 

För varje sprängning kan utrymning av hus således bli aktuell. Där så behövs för att förebygga olycksfall stängs arbetsplatsen av 
för allmänheten. t.ex. gata och väg samt sådan gård eller tomt som är tillgänglig för allmänheten. De som svarar för berörda 
gator, vägar och ledningar underrättas om arbetet genom anmälan om igångsättning. Detta ska ske i så god tid före arbetet att 
de ansvariga hinner med att vidta nödvändiga åtgärder såsom besiktning och riskanalys. 

 
anmälan i god tid före…!
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5.21 Arbetsledning
Vid all sprängning inom detaljplanelagt område krävs att arbetsgivaren utser en sprängarbetsledare. Denne skall 
ha erforderlig utbildning och praktik. Denna kompetens kan även krävas vid försiktig sprängning utanför 
detaljplanelagt område.

 
Allt inom föreskrifter hittar Du i kapitel 1 

 

Sprängarbetsledare 
Sprängarbetsledaren är ofta arbetsgivarens ställföreträdare på sprängarbetsplatsen. Han har skyldighet att se till att lagar och 
bestämmelser följs samt att övervaka skyddsarbetet. Ansvaret för att sprängplan upprättas i den omfattning som erfordras ligger 
på sprängarbetsledare, liksom att sprängningen sedan utförs enligt denna plan. Att sprängjournal förs och att den förvaras på 
arbetsplatsen åvilar även honom. Sprängarbetsledare skall även bevaka så att sprängning inte ger markvibration, luftstötvåg eller 
stenkast av den storlek att skador inträffar. Används täckning ska även den kontrolleras före sprängning. Sprängplatsen skall 
kontrolleras efter spräng-ning. Det ankommer på sprängarbetsledare att se till att skrotning, om så erfordras, blir utförd innan 
arbetsplatsen lämnas. 

 

Tillstånd till sprängning 
För att utföra sprängning inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från polismyndighet. Även vid sprängning utanför 
detaljplanelagt område kan lokala föreskrifter finnas som kräver detta tillstånd. Ansökan upprättas på rikspolisstyrelsens, RPS, 
blankett och lämnas till polismyndigheten på den ort inom vilken sprängningen skall ske. Till ansökan ska bifogas sprängplan och 
kopia på kompetensbevis för såväl sprängarbetsledare som sprängarbas. 

 
”…både för sprängarbetsledare som för sprängarbas!” 

 

5.22 Ansvar och skadereglering
För markarbeten, vilket även omfattar sprängning, finns lagar och rättspraxis. Dessa ålägger byggherren ett 
ansvar för skador som uppstår. 

Detta ansvar regleras i Skadeståndslagen, Miljöbalken och Jordabalken. Enligt liggande förslag sammanslås delar av dessa till en 
miljölag. Denna lag ska säkerställa ekonomiskt skydd för skadelidande, tredje man. 
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Påverkan i omgivningen 

”Byggherrens ansvar mot tredje 
man kan inte överföras på entre-
prenör!”

 
... att skadelidande skyddas ekonomiskt 

säkerställs enligt lag 
 

Skadereglering 
Ansvarsförsäkring för skador som uppstår genom sprängning kan tecknas av den som spränger, antingen denna är byggherre 
eller entreprenör. Vägverket som byggherre tecknar inte ansvarsförsäkring. Vid sprängning i egen regi tas frågan om reglering av 
inträffad skada upp internt. Uppkommer skada vid sprängning som utförts av entreprenör kan frågan om skadeersättning tas upp 
antingen med vägverket som byggherre eller entreprenören. Vem av de två som slutligen skall svara för skadeersättning är 
beroende på uppgörelsen dem emellan. I avtalet mellan parterna skall klart framgå deras inbördes ansvar. Anspråk på ersättning 
som riktas mot väg-verket skall genast sändas till vägverkets juridiska sektion. 

Tillbaka till top 

  

5.23 Dokumentation
Samtliga handlingar vid försiktig sprängning såsom sprängplan, sprängjournal, dokumentation från 
vibrationsmätningar och besiktningsprotokoll skall sparas. 

Dessa handlingar ska, efter slutbesiktning sändas till beställaren och där förvaras i 10 år. Sprängplan och sprängjournal som 
dokumentation kommer att behandlas längre fram i kapitlet. 

 
”Handlingarna förvaras hos beställaren i 10 år” 

Tillbaka till top 
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5.31 Markvibrationer
Vid sprängning uppstår vågrörelser som ger vibrationer i marken. Vågrörelserna har en utbredning som påminner 
om de ytrörelser som uppstår när ett föremål kastas i vatten. Vågorna sprider sig symmetriskt utåt från 
sprängcentrum. Nära sprängplatsen höga och täta vågor med hög förskjutningsamplitud och hög frekvens. Med 
ökande avstånd dämpade vågrörelser till en lägre förskjutningsamplitud och lägre frekvens. 

 

 

Markvibrationens utbredning är beroende av ett flertal faktorer varav de två viktigaste är: 
- vågtyp som tryck-, skjuv- och ytvåg 
- markbeskaffenhet. 

Markvibrationens storlek beror främst av faktorerna: 
- avståndet till sprängplats 
- energin från samverkande laddning. 

Vibrationsöverföringen från mark till byggnad är beroende av byggnadens kontakt med undergrunden. Vidare av vibrationernas 
frekvens och våglängd i förhållande till byggnadens utformning. Markvibrationerna kan således beroende på 
marksammansättningen ”vandra” långt. Detta kan förklara varför folk på mycket långa avstånd från sprängplatsen klagar över 
vibrationer. En förklaring kan också vara att den dominerande frekvensen i vågtåget ligger nära någon av byggnadens egen 
frekvens som därigenom förstärker vibrationsnivån. Vibrationen kan således komma utan förvarning eftersom avståndet till 
sprängplatsen kan vara så långt att sprängsignaler och varingsrop inte hörs. 
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Vid jorddjup på 15 m till fast berg och byggnad med 

2–4 våningar inom frekvensområdet 10–20 Hz 
kan enskild byggnad komma i svängning. 

Markvibrationernas svängningshastighet används vanligen som mått på skaderisken i normal bostadsbebyggelse. Det 
teoretiska sambandet för stationära sinusformade vibrationer framgår av formlerna. 

 

Markskakningarnas acceleration kan användas som mått för skaderisken i närheten av anläggningar med känsliga instrument, 
reläer, dataanläggningar och liknande. 

v = 2  x f x A a = 4  x f2 x A 
v = svängningshastighet i mm/s a = acceleration i g. 
f = frekvens i Hz 1 g = 9,81 m/s2 
A = förskjutning i m 
1 = 0,000001 m 

  

Olika slag av vågrörelser 
De vågrörelser som vid sprängning uppkommer i marken är av tre typer: 

1. P-våg =tryckvåg 
2. S-våg =Skjuvvåg 
3. R-våg =Rayleighvåg, ytvåg 

P-våg och S-våg kallas gemensamt för volymvågor beroende på att de ut-breder sig tredimensionellt. 

 
P-vågen, tryckvågen, är den snabbaste vågen och den våg som sätter materialpartiklarna i en fram och återgående 
rörelse längs utbredningsriktingnen, på samma sätt som ljudvågor i luft. 

 
P-vågens effekt på byggnader 
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S-vågen, skjuvvågen, sätter material- 
partiklarna i rörelse vinkelrätt mot  
vågens utbredningsriktning. 

 
S-vågens effekt på byggnader 

  

 
R-vågen, ytvågen, rör sig i gränsytor mellanmark-luft och mark- 
vatten. I denna våg rör sig materialpartiklarna i en elipsformad,  
tillbakariktad rörelse i utbredningsriktingen. Vågrörelsen avtar  
relativt snabbt med djupet. 

 

Vilken storhet bör mätas? 
Vid all vibrationsmätning är det viktigt att mäta den storhet som angetts som skadekriterium på omgivningen. Till övervägande 
del användes givare där svängningshastigheten mäts direkt för att därefter beräkna förskjutning och acceleration. Den senare 
kan även mätas direkt med accelerometer. Vid dessa omräkningar från de uppmätta värdena till andra storheter får man inte 
använda de formler som gäller för stationära sinusformade vibrationer. Om dessa formler används innebär detta att en 
underskattning görs av förskjutningens storlek till ungefär hälften av den verkliga. Denna feltolkning kan leda till att den 
samverkande laddningen vid sprängning ökas. Påföljden blir att skadekriteriet överskrids och skada uppstår. För att med 
säkerhet veta förskjutningen måste svängningshastighetens tidsförlopp integreras i beräkningen. 

Vågutbredning 
De olika vågtyperna kännetecknas av olika vågutbredningshastigheter. P-vågen har den största hastigheten, S-vågen oftast 
betydligt lägre och R-vågen i sin tur ytterligare något lägre. Våghastigheterna bestäms av materialens elastiska egenskaper. På 
långt avstånd är oftast R-vågen den enda klart urskiljbara vågen. 
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Skjuvningsvinkeln 
Den skjuvning som uppstår i en byggnad när en markvibrationsvåg passerar beror inte enbart på vågens svängningshastighet. 

Vågens utbredningdshastighet i marken under byggnaden är även utslagsgivande. Skjuvningsvinkeln är direkt proportionell mot 
skaderisken. 

    �= våglängd i m 

   �= skjuvningsvinkeln i mm/m 

              v = svängningshastigheten i mm/s 
 
              c = utbredningshastigheten i m/s 
 
              f = frekvens i Hz 

Våglängd 
Om våglängden är kortare än byggnadens utbredning så skjuvas byggnaden. Om våglängden däremot är längre än byggnadens 
utbredning påverkas byggnaden mindre av vågrörelsen. 

Utbredningshastighet c = 5000 m/s 
Frekvens f = 100 Hz 
Våglängd = 50 m 

 

Utbredningshastighet c = 1000 m/s 
Frekvens f = 100 Hz 
Våglängd = 10 m 
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Markvibrationsvågens längd är i många fall av storleksordningen ett tiotal meter. Detta är ett relativt ogynnsamt 
våglängdsområde genom att byggnader oftast ligger omkring dessa längder.  
Vågor med dessa korta våglängder dämpas väldigt snabbt med ökat avstånd. Var gränsen går för när skada uppkommer är 
beroende på dels byggnadens aktuella tillstånd och dels grundläggningsförhållandena. I varje särskilt fall måste därför en 
bedömning göras av hur stor skjuvningsvinkel som kan tillåtas utan risk för skada. I områden med byggnader av sämre kvalitet 
brukar erhållen skjuvningsvinkel, normalt 0,014 sänkas till 0,010. Det kan nämnas att man många gånger uppmätt 
skjuvningsvinkeln 0,020 utan att skador på byggnader uppstått. Kraftiga betongkonstruktioner kan vid enstaka sprängningar tåla 
skjuvningsvinkeln 0,040-0,045. 
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5.32 Luftstötvåg
Vid sprängning uppstår förutom markvibrationer också ett tryck i luften. Tryckvågens styrka beror på 
laddningens styrka och placering. 

Många gånger är det luftstötvågen man känner men som upplevs som en markvibration. Detta fenomen är speciellt påtagligt vid 
stora sprängningar i bergtäkter och speciellt om de ligger i närheten av bebyggelse. Väderleken inverkar på luftstötsvågens 
utbredning. Luftstötsvågen kan påverka fastigheter på långa avstånd från sprängplatsen. Då tryckvågen i luft går långsammare 
än markvibrationen kan sprängningen uppfattas som om den förorsakar två skakningar, varav den senare oftast som den 
kraftigaste. Vibrationskänslan förstärks även genom hörselintrycket från fönster, glas och porslin som skallrar. 
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5.33 Kast
Dagens välutvecklade sprängteknik tillsammans med de kunskaper som finns om samspelet mellan sprängämnet 
och berget gör att kastolyckor lyckligtvis sällan förekommer. 

Innan borrningen påbörjas rensas berget från allt löst material. Detta för att kartlägga eventuella slag och sprickor som kan ställa 
till besvär vid borrning och laddning. Det är viktigt att man utför en noggrann inspektion av berget före laddning så att hänsyn 
tas till rådande förhållanden. Salvan skall sedan vara laddad på ett sådant sätt att täckning enbart används som ett 
kompletterande skydd. Se vidare avsnitt 5.46 ”Stenkast”. 
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Begränsningar och riktvärden 
 

� 5.41 Riskanalys  A  
� 5.42 Syneförrättning  
� 5.43 Utdrag ur SVENSK STANDARD  
� 5.44 Rekommendationer  
� 5.45 Luftstötvåg  
� 5.46 Stenkast  

  
  
  

 

De vanligaste orsakerna till kast är att: 
- salvan har inget ”fritt utslag”, dvs. försättningen är för stor 
- slag, sprickor och svaghetszoner i berget 
- felaktig ansättning och inriktning av borrhål 
- fel i tändplan 
- felaktig laddningsmängd 
- bergets yta är för dåligt rensad. 

Tillbaka till top 

5.41 Riskanalys
För de flesta sprängarbeten finns det restriktioner. När det gäller försiktig sprängning är det förhållandena i 
omgivningen som är avgörande för begränsningarna. När det gäller bostadsbebyggelse är det 
svängningshastigheten som är avgörande. Finns datorer, teleanläggningar eller elektriska installationer är det 
accelerationsni-vån som är avgörande för skadekriteriet. 

Vid planering av sprängarbeten gäller det att fastställa vilken borrdiameter och hålsättning som borrningen skall utföras med, och 
vilken samverkande laddning som kan tillåtas. För att få svar på detta måste omgivningen kartläggas. När markförhållandena är 
lätta att bedöma och det gäller ett fåtal fastigheter. Räcker det i regel med en syneförrättning. Vid denna bedöms fastighetens 
kondition och därefter bestäms tillåten vibrationsnivå. 
Vid större sprängarbete i tätbebyggt område skall en riskanalys utföras. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Riskanalysen bör innehålla: 
1. Redovisning av spränguppdragets omfattning och syfte. 
2. Bedömning av risk beroende på geologiska förhållanden, geotekniska- och grundvattenförhållanden samt stabilitetsproblem, 
behov av sättningskontroller. När risk för sättning föreligger bör en geoteknisk utredning utföras. 
3. Redovisning av närliggande byggnaders konstruktion och dess grundläggning. 
4. Inventering av känslig utrustning såsom datorer och reläer. 
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5. Redovisning av arbetsplatser där för sprängningen känsliga arbetsmoment utförs. 
6. Förteckning över befintliga ledningar, tunnlar och bergrum. 
7. Tillåten vibrationsnivå. 
8. Anvisningar om var vibrationsmätning skall göras och vilka kontroller som skall vidtas. 
9. Dokumenterade uppgifter som anger inom vilket område som syneförrättning av fastigheter, provtryckning av rökkanaler och 
information till kringboende bör ske. 
10. Specifikation av erforderlig dokumentation från arbetsplatsen såsom sprängplaner och sprängjournaler. 
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5.42 Syneförrättning
Endast genom en väl utförd syneförrättning, i dagligt tal kallad besiktning kan i efterhand svar ges på om skador 
uppstått eller ej. Stora krav ställs på besiktningsförättaren. God kännedom krävs av om hur byggnader reagerar, 
dels vid naturliga förändringar och dels när de utsätts för vibrationer. Dessa kunskaper gör det möjligt att utföra 
besiktningar på ett riktigt sätt. 

Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA, rapport, ”syneförrättning – sprickbildning av byggnader”, innehåller rekommendationer vid 
besiktningsförfa-randen. 

 

Besiktningsområde 
En strävan bör vara att besiktningen omfattar de byggnader och objekt som kan tänkas bli skadade av förväntade störningar. 

Då byggnaderna står på berg eller annat hårt material bör besiktningszonen minst omfatta byggnader inom 50–60 m. Vid löst 
material, t.ex. lera, kan besiktningszonen behöva utsträckas till 100–150 m. 
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Vid bedömningar av erforderlig besiktningszon skall man inte beakta endast det markslag som byggnaderna är 
grundlagda på. 

Övriga faktorer som bör tas med i bedömningen är exempelvis den form av verksamhet som skall utföras, ingående material i 
byggnaden, grundläggningssätt och byggnadens status för att nämna några. Detta innebär att besiktningen kan behöva 
utsträckas över angivna avstånd vid exempelvis känsligare objekt. Denna gräns är även beroende av sprängningens omfattning 
och sprängarbetenas varaktighet i tid. När ovan uppräknade faktorer beaktas kan i praktiken besiktningszonen komma att ha 
skiftande storlek i olika riktningar. 

Förbesiktning 
Förbesiktningen bör ske i omedelbar anslutning till sprängarbetets påbörjande. Förutom en besiktningsförrättare, vilken upprättar 
skriftligt protokoll, ska förbesiktningen ske i närvaro av representanter för husägaren, och eventuellt byggherren, entreprenören. 
Låga markskakningsvärden skadar normalt inte byggnader. Trots detta kan fastighetsägare ändå resa skadeståndsanspråk för 
påstådd skada. Är byggnaden då inte förbesiktigad kan det bli besvärligt att utreda förhållandena. Förbesiktningen kan vara 
nödvändig även för andra arbeten än sprängning. Här kan nämnas schakt-ningsarbeten, tunga transporter, vibrationsvältning 
och pålningsarbeten i närheten av bebyggelse. 

 
”protokoll skrivs…!”

 

Mellanbesiktning 
Vid längre uppehåll i sprängarbetet är det lämpligt att utföra en mellanbesiktning i anslutning till nedläggningen respektive före 
återupptagandet av arbetet. Det kan också vara motiverat att göra en mellanbesiktning av vis-sa fastigheter under arbetets 
gång. Exempelvis om man vet att ett visst hus är dåligt grundlagt eller i dåligt skick och man vill kontrollera om an-vända 
laddningsmängder givit skador i huset. Denna mellanbesiktning ut-förs omedelbart efter sprängning. Någon gång kan det även 
vara nödvän-digt att omedelbart före sprängning göra en extra mellanbesiktning. Det kan vara något parti eller viss del av 
huskropp man vill bevaka särskilt noga. En sådan del kan t.ex. vara övergången mellan grundläggning på jord, pålar och på berg. 
Ett hus grundlagt på detta sätt är mycket känslig för markskakningar och sprickbildningar uppstår lätt i övergångszonen. 

Slutbesiktning 
Slutbesiktning ska ske så snart som möjligt efter sprängarbetets slutförande och helst av samma personer som utförde 
förbesiktningen. För att få ett likvärdigt utförande på hela besiktningen skall denna ske i enlighet med vad som anges i IVA:s 
rapport. Även det i rapporten föreslagna besiktingsprotokollet bör användas. 
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Täthetsprovning av rökkanaler 

Täthetsprovning av rökkanaler i skorstenar skall utföras enligt Boverkets ”Byggregler”. Vid provtryckning av skorstenar i samband 
med slutbesiktningen ska samma tryck användas som vid förbesiktningens provtryckning. Skorstensfejarmästaren på orten utför 

röktrycksprovningen och upprättar protokoll. 

5.43 Utdrag ur SVENSK STANDARD
 
Vid fastställande av riktvärdet för vibrationer i byggnader gäller SVENSK STANDARD. 

Vibrationer och stöt 
Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader 

Standarden gäller vid beräkning av riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader. Dessa riktvärden skall 
användas vid bestämning av tillåtna vibrationsnivåer, gränsvärden, vid sprängningsarbeten. Dessa gränsvärden är satta så att 
skador inte skall uppstå på närliggande byggnader. Standarden gäller alla slags sprängningsarbeten, såsom tunnlar, gruvor och 
bergtäkter, grund- och anläggningsarbeten. Riktvärdena tar inte hänsyn till den psykologiska effekt som sprängning kan ha på 
dem som vistas i byggnaderna, ej heller till de risker för skador som kan uppstå i vibrationskänslig utrustning, såsom datorer 
med skivminnen, reläer, svepelektronmikroskop o.d. För sådan utrustning ger vederbörande tillverkare vägledning beträffande 
riktvärden. Riktvärdena avser toppvärdena av de vertikala svängningshastigheterna. 

Riktvärden 
Riktvärdena i denna standard är baserade på omfattade erfarenheter av sambandet mellan vertikal svängningshastighet och 
konstaterade skador på byggnader, uppförda på olika typer av undergrund i Sverige. 

 
Riktvärdet (v) vid sprängning avser vibrationsvärdet i grundläggningsnivån och kan beräknas ur följande formel: 

 V = V0 x Fk x Fd x Ft

 

där V0 = okorrigerad svängningshastighet i mm/s, beroende på typ    av undergrund

 

 Fk = konstruktionsfaktor 

 Fd = avståndsfaktor, som beaktar inverkan av avståndet mellan    sprängningsplats och mätpunkt, 
 Ft = verksamhetsfaktor som tar hänsyn till om sprängningsarbetet   är kort- eller långvarigt. 
 

Okorrigerad svängningshastighet V0 

Om en noggrannare bestämning av svängningshastigheten v0 erfordras kan tryckvågens (P-vågens) utbredningshastighet, Cp, 

mätas och nedanstående formel användas. Mätningen skall ske på grundläggningsnivån. 

  där v0 anges i mm/s och Cp i m/s

 

 
Följande värden på okorrigerad svängningshastighet v0 används vid olika markförhållanden: 

 
Undergrund 

 
Löst lagrad morän, sand, grus, lera 

Vertikal svängningshastighet v0 mm/s 

 
18 
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Fast lagrad morän, skiffer, mjuk kalksten 
 
Granit, gnejs, hård kalk-sten, kvartsitisk diabas 

35 

70 

Konstruktionsfaktor Fk 

Konstruktionsfaktorn Fk är beroende av byggnadens vibrationskänslighet och byggmaterial.

 

Konstruktionsfaktorn Fk beräknas på följande sätt: 

Fk = Fb x Fm

 

där Fb = byggnadsfaktor 

 Fm = materialfaktor 

Förklaringar Fb och Fm sid 224 

 

Byggnadsfaktor Fb 

Byggnader indelas med hänsyn till vibrationskänsligheten i konstruktionen i följande 5 klasser. Klass 1-4 gäller byggnader i gott 
skick: 
Klass 
 

1. Tunga konstruktioner såsom broar, kajer, försvarsanläggningar o.d. 
 
2. Industri- och kontorsbyggnader 
 
3. Normala bostadsbyggnader 
 
4. Speciellt känsliga byggnader såsom museer och övriga byggnader md höga valv eller konstruktioner med 
stora spännvidder 
 
5. Historiska byggnader i ömtåligt skick samt känsliga ruiner 

Byggnadsfaktor 
Fb 

 
 
 
1,70 
 
1,20 
 
1,00 
 
0,65 
 
 
0,50  

Materialfaktor Fm 

Byggnadsmaterial indelas med hänsyn till vibrationskänsligheten  
i följande 4 klasser: 
Klass 

1. Armerad betong, stål, trä 
 
2. Murade väggar, betongväggar, be-tonghålsten 
 
3. Autoklaverad lättbetong 
 
4. Fasader av kalksten 

Materialfaktor Fm  

1,20 
 
1,00 
 
0,75 
 
0,65 

Avståndsfaktor Fd 
 
Avståndsfaktorn, Fd som funktion av kortaste avståndet mellan sprängsalvan och varje berörd byggnad framgår av följande 
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diagram. 

 

För sambanden gäller följande ekvationer: 

1. Fd = 1,91 x d–0,28

 

2. Fd = 1,56 x d–0,19 

3. Fd = 1,91 x d–0,29 

4. Fd = 2,57 x d–0,42 
5. Avståndsfaktorerna: 
- Fd = 0,22 
- Fd = 0,35 
- Fd = 0,50  

För större avstånd än 350 m är avståndsfaktorerna beräknade på sådant sätt att den kombinerade faktorn v0 x Fd för v0 = 70, 35 

respektive 18 mm/s blir 15 mm/s för berg, 12 mm/s för morän och 9 mm/s för lera. 

Vid sprängning i närområdet  10 m kan problem uppstå. Dels kan ogynn-samma markförhållanden, t.ex. förekomst av 
horisontala slag, medföra sto-ra förskjutningar, dels kan förekomst av höga frekvenser göra att större uppmärksamhet måste 
riktas på vibrationens utseende och en mer detalje-rad dokumentation av sprängsalvan redovisas. 

 
”dokumentation av sprängsalvan redovisas…!” 

Verksamhetsfaktor Ft 

Verksamhetsfaktorn Ft är beroende av hur lång tid sprängningsarbeterna skall pågå.

 

Klass 
 

För tunnlar, bergrum, vägskärningar,  
grundläggningsarbeten och liknande an-läggningsprojekt. 
 
För fasta anläggningar såsom bergtäkter  
och gruvor 

Verksamhetsfaktor Ft  

 
1,0 
 
 
1,0 – 0,75 
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5.44 Rekommendationer
När det gäller vibrationskänslig utrustning typ datorer, teleutrust-ning eller elektriska installationer, är det 
tillverkarna som lämnar uppgift på riktvärden eller gränsvärden. 

Datorer är normalt mycket känsliga för vibrationer, så känsliga att spräng-ningsarbeten oftast är praktiskt taget omöjliga i 
närområdet om inte vibra-tionsdämpande åtgärder vidtas för att undvika skador. Vissa datautrust-ningar med skivminnen får 
normalt ej utsättas för en acceleration översti-gande 0,25g vid sprängning. Normalt är gränsvärdet för telestationer en 
svängningshastighet på 20 mm/s. Även värden mellan 0,1–3,0 g i accelera-tion kan förekomma. 

 

Gränsvärdet för turbiner och pumpar med olika typer av lager har olika re-striktioner. Dessa kan variera, allt beroende på om det 
är glid- eller kulla-ger, i rörelse eller står stilla. 

Riskanalysen skall även ge gränsvärden för underjordsanläggningar, tunn-lar och bergrum. Ur säkerhetssynpunkt skall även 
högspänningsledningar eller radiosändare undersökas. Dessa kan initiera oavsiktlig tändning varför ett icke elektriskt tändsystem 
måste användas. 

Tillbaka till top 

5.45 Luftstötvåg
Som tidigare nämnts är det oftast luftstötvågen man känner som uppfattas som en markvibration. Då detta 
upplevs som mycket obehagligt är det viktigt att förebyggande åtgärder vidtas. 

Sprängning som ger kraftiga luftstötvågor är fritt liggande laddningar, pål-äggsladdningar, och fritt liggande ledningar av 
detonerade stubin. Dessa typer av laddningar ska undvikas när bebyggelse finns i närheten. Den svagaste luftstötvågen ger en 
inborrad laddning med en väl packad för-laddning av ett torrt sandmaterial eller av stenflis. Förladdningens längd ska motsvara 
försättningen, V. Tyngdtäckning av gummimattor med ett splitterskydd av filt minskar ytterligare luftstötvågen. 

 
Påläggsladdningar ska undvikas när bebyggelse finns i närheten 

Tillbaka till top 

5.46 Stenkast
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Förebyggande åtgärder 
 

� 5.51 Samverkande laddning A  
� 5.52 Provsprängning  
� 5.53 Praktisk tillämpning  
� 5.54 Reducerad hålsättning  
� 5.55 Slitsborrning  
� 5.56 Tändmedel och tändplaner  
� 5.57 Checklista  

  
  

Åtgärder mot kast Kommentarer
Riktad utslagsriktning Borrhål och intervallnumren placeras så att utslaget riktas från känsliga föremål.
Noggrann borrning och 
laddning

Speciellt viktigt för första hålraden. Laddningen där ska vara mindre än i den övriga salvan. 
Innan första raden borras måste framkanten på pallen besiktigas. Detta för att undvika att 
försätt-ningen blir alltför liten. Salvans två första rader skall kontrolleras avseende riktning. Se 
BERGARBETE

MS-sprängkapslar Kastet minskas genom att respektive intervall fungerar dämpande på efterföljande intervall. 
Det lossbrutna berget bildar i luften en skyddande ridå. Denna effekt uppnås om berget från 
framförva-rande rad har förflyttat sig 1/3 V innan bakomvarande rad detone-rar.

Avlägsna lösa partier före 
sprängning

Kastrisk föreligger om löst material föreligger på berget. ATB Väg:s krav på avtäckning är ej 
tillräckliga från sprängteknisk synpunkt.

Noggrann förladdning Förladdningens längd bör vara minst lika med försättningen, V. Bergsprängningsdiagammet 
ger i vissa fall en förladdningslängd av 0,8 V vid normal sprängning. 

Undvik hög 
laddningskoncentration i övre 
pipdelen

Använd svaga pipladdningar som kan ladda högre upp i borrhålet. På så sätt undviks grova 
skut

Tändplan som ej ger inspända 
hål

Ju mindre inspänt hål desto mindre kastrisk.

Täckning av framkant Efter besiktningen läggs berget tillbaka så högt att åtminstone bottenladdningen täcks.
Täckning: 
- tyngd 
- splitterskyddande 

Täckning redovisas i kapitel 5.8 ”TÄCKNING”, dock används inte täckning vid påläggsladdning

Skyddsplank Skyddsplank är en stor och kostsam åtgärd.
Täckning av fönster och 
liknande

Täckning används mot stenflis

Minska: 
- borrhålsdiameter 
- försättning 
- hålavstånd 

Flera mindre laddningar ger mindre 
kastrisk än ett fåtal stora 

I Boverkets ”byggregler” och SPRÄNGARBETE föreskrivs att täck-ning skall användas om det finns risk för 
stenkast från sprängning. 
Det åligger sprängarbetsledaren, eller i de fall då arbetsledare ej är utsedd sprängarbasen, att förhindra kast som kan medföra 
skada. 

 

Tillbaka till top 
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Laddnings- och avståndstabell 1 för olika laddningsnivåer. 

  

5.51 Samverkande laddning
För att planera och förbereda ett sprängarbete har man som hjälpmedel riskanalysen eller syneförättningen. 
Dessa anger vilka riktvärden eller vibrationsnivåer som gäller. För beräkning av svängningshastigheten, V, för det 
aktuella avståndet se SVENSK STANDARD. 

Provsprängning bör alltid utföras för att bestämma samverkande laddning som i sin tur ligger till grund för vilken hålsättning och 
utrustning som skall väljas. Under sprängningen utförs vibrationsmätning för att följa det verkliga vibrationsvärdet. Dessa 
mätningar dokumenteras. Vibrationsmätningarnas resultat kan också vara arbetsledare till hjälp vi behov av förändringar under 
sprängningens gång. Om gränsvärdena styr bör man för att uppnå optimalt sprängresultat ligga nära gränsvärdet för tillåten 
vibration dvs. variera hålsättning och laddning under arbetets gång för att uppnå den bästa ekonomin för sprängarbetet. När det 
gäller försiktig sprängning är det lämpligt att använda förpackade sprängämnen, typ patron, rörladdning eller plastslang, för att 
få rätt mängd i varje borrhål. Använd inte pulver-formade sprängämnen, som hälls ner i borrhålet, då laddningsmängdens vikt 
inte kan kontrolleras även om laddningdhöjden har beräknats. 

Laddningstabell 1 
Laddningstabellen kan användas vi provsalvor och provsprängning. Vidare vid mindre sprängobjekt som enbart begränsas av 
någon fastighet av normal standard och i de fall då de geologiska värdena inte utretts genom provsprängning. Hänsyn skall tas 
till byggnadens konstruktionsfaktor enligt SVENSK STANDARD. 

Tabellen grundar sig på formeln: 

 

 

eller      

v = svängningshastighet i mm/s. 
K = värde som varierar med geologiska faktorer och med avståndet. 
Q = samverkande laddningsmängd i kg DYM. 
R = avstånd i m mellan sprängplats och mätplats. 

Laddningsmängd, Q kg DYM med momentan detonation 
Nivå vic c = 4500 – 6000 m/s k = 400

Avstånd 
R i m

Nivå 0,002 0,004 0,008 0,015 0,03 0,06
För berg i  
mm/s

18 25 35 50 70 100

0,5      0,02 0,04
1  0,002 0,004 0,008 0,015 0,03 0,06
2  0,006 0,012 0,025 0,05 0,09 0,2
3  0,010 0,02 0,04 0,08 0,16 0,33
4  0,015 0,03 0,06 0,12 0,25 0,5
5  0,022 0,045 0,09 0,18 0,36 0,73
6  0,027 0,055 0,11 0,23 0,47 0,95
7  0,035 0,07 0,14 0,27 0,57 1,15
8  0,045 0,09 0,18 0,36 0,72 1,45
9  0,05 0,10 0,2 0,42 0,85 1,7
10  0,06 0,12 0,25 0,5 1,0 2,0
12  0,07 0,15 0,3 0,6 1,3 2,5
14  0,10 0,20 0,4 0,8 1,6 3,2
16  0,12 0,25 0,5 1,0 2,0 3,9
18  0,15 0,30 0,6 1,2 2,4 4,7
20  0,17 0,35 0,7 1,4 2,8 5,6
30  0,32 0,65 1,3 2,6 5,2 10,4
40  0,50 1,0 2,0 4,0 8,0 16
50  0,70 1,4 2,8 5,5 11 22
60  0,95 1,9 3,8 7,5 15 30
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Samverkande laddningsmängd, Q kg DYM för uppskattade k-värden enligt samlade erfarenheter 
v = svängningshastighet i mm/s för berg.
Avstånd 
R i m

mm/s 
9

12 18 25 35 50 70 K-värde

5 - - - 0,04 0,08 0,17 0,34 400
10 - 0,04 0,08 0,16 0,32 0,65 1,3 350
15 0,05 0,09 0,2 0,4 0,8 1,6 3,1 300
20 0,11 0,21 0,46 0,89 1,75 3,6  250
25 0,25 0,45 1,0 1,95 3,8 7,8  200
30 0,59 1,1 2,4 4,6 9,0   150
35 1,1 1,9 4,3 8,2 16,2   125
40 2,1 3,6 8,2 15,8     100
45 3,0 5,4 12,1     90
50 4,5 8,0 17,9

Värden uträknade enligt samma formel som för laddningstabell 1
80

70 12,5 22,1  65
100 32,4        50

Laddningstabell 2 har beräknats av Nitro Consult AB. Laddningstabellen skall i första hand användas som ett hjälpmedel vid 
planering och kalkylering för hus grundlagda på berg. Angivna K-värden i tabellen har uppskattats men bygger på samlade 
erfarenhetsvärden från ett stort antal mätningar. Tabellen kan användas där provsprängning med regressionsanalys inte blivit 
utförd. K-värdet kontrolleras så fort sprängningarna påbörjas. 
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5.52 Provsprängning
Vid alla slag av sprängning rekommenderas provsprängning. Vid försiktig sprängning bör provsprängningen även 
omfatta en utredning om utbredningshastighet och beräkning av K-värde. Hur om-fattande provsprängningarna 
bör göras beror på objektets storlek och omgivande förhållanden. 

Dessa provsprängningar ger kännedom om bergets egenskaper, såsom homogenitet, slag och svaghetszoner vilka kan verka 
dämpande på markvibrationerna. Provsprängning bör utföras på ett flertal ställen. K-värdet varierar förutom med avståndet även 
med markbeskaffenheten mellan sprängplatsen och mätpunkten. Därför är det viktigt att mätningarna utförs på olika avstånd 
och i olika riktningar. Ibland kan byggnader som ligger på längre avstånd ha högre vibrationsnivå än byggnader som ligger 
närmare sprängplatsen. Detta kan bero på att byggnaden är grundlagd på ett tunnare jordlager eller att markvibrationen har 
ökat genom samgående vågrörelser, interferens. Det kan vara välbetänkt att någon av mätpunkterna placeras utanför 
besiktningszonen. Provsprängningarna bör om möjligt ske under samma årstid som arbetet skall bedrivas. Uppföljningar visar 
t.ex. att svängningshastigheten i tjälad mark kan öka 1,2 till 1,5 gånger i jämförelse med otjälad mark. Provsprängning bör om 
möjligt ske i samband med salvor i den pågående produktionen. Vibrationsmätningarna kan även göras för enstaka inspända hål. 
Laddningarna kan varieras. Vid laddningsberäkningarna bör hänsyn tas till de osäkerhetsfaktorer som kan finnas vid 
provsprängningarna. De erhållna K-värdena bör därför kontrolleras under sprängningens utförande. 

 

Tillbaka till top 

  

5.53 Praktisk tillämpning
Exempel som visar tillvägagångssättet vid bestämning av tillåten svängningshastighet med svensk standard som 
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underlag. Utredning av K-värde genom provsprängning och efter erhållna värden för beräkning av tillåten 
momentan laddningsmängd. 

Laddningsberäkningarna grundar sig på Langefors–Kilhströms formler. 

    eller      

v = svängningshastighet i mm/s. 
K = värde som varierar med avstånd och geologiska faktorer. 
Q = samverkande laddningsmängd i kg DYM. 
R = avstånd mellan sprängplats och mätplats i m. 

Exempel 
Byggnad grundlagd på morän. Vid besiktning bedömd som normal byggnad med murade väggar. Avstånd till sprängplats är 30 
m. 

 

Bestämning av svängningshastighet: 

okorrigerade svängningshastigheten, v0 = 35 mm/s

 

byggnadsfaktorn, Fb = 1,0 

materialfaktorn, Fm = 1,0 

Fk  = Fb x Fm

 

konstruktionsfaktorn, Fk = 1,0 

avståndsfaktorn, Fd = 0,75 

verksamhetsfaktorn, Ft = 1,0 

Riktvärdet, v. 
v = v0 x Fk x Fd x Ft i mm/s 

v = 35 x 1,0 x 0,75 x 1,0 

--> v = 26 mm/s 

Provsprängning utförs med 1,5 kg DYM, uppmätt svängningshastighet i 15 mm/s. 

 
Beräkning av K-värde: 

      eller          

Erhållet K-värde ökas med 30%, K-värde 205 används för beräkning av till-låten samverkande laddningsmängd: 

  ger     ger Q = 2,64 kg/DYM 
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Laddningstabell för nivå 18 mm/s 

Om man misstänker att fastighetens grundläggning är felbedömd eller om det saknas uppgifter bör Cp, utredningshastigheten, 

bestämmas och v0 räknas fram ur formeln 

 

Provsprängning, regressionsanalys 
Om det behövs en större utredning och undergrundens beskaffenhet och man vill få fram en speciell laddnings- och 
avståndstabell för sprängarbets-platsen bör expert anlitas. För att utreda det empiriska sambandet mellan 
svängningshastigheten, v, laddningsvikt, Q och avstånd, D används for-meln: 

 

v = svängningshastighet i mm/s 
A = konstant 
D = avstånd mellan spräng- och mätplats 
Q = samverkande laddning 
B = konstant 

Där konstanterna A och B varierar med grundförhållanden, sprängningsgeometri och sprängämnestyp. Konstanterna A och B 
bestäms vid provsprängningar på arbetsplatsen. Provsprängningarna görs med små laddningar för att inte skada omgivningen, 
där ett antal geofoner bildar en linje mellan sprängplats och det objekt man vill skydda. 

 

- Regressionslinje innebär att 50 % av förväntade vibrationsvärden ligger under gränsvärdet. 
- Säkerhetslinje I innebär att 84 % av förväntade vibrationsvärden ligger under gränsvärdet. 
- Säkerhetslinje II innebär att 98 % av förväntade vibrationsvärden ligger under gränsvärdet. 

Avstånd i m
Samverkande laddningsmängd i kg
98% 84% 50%

10 0,2 0,5 1,3
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Laddningstabell för nivå 35 mm/s 

Laddningstabell för nivå 0,25g 

  

20 0,9 2,1 5,3
30 2,0 4,8 11,9
40 3,5 8,6 21,2
50 5,4 13,4 33,1

Avstånd i m
Samverkande laddningsmängd i kg
98% 84% 50%

10 0,6 1,4 1,3
20 2,3 5,7 5,3
30 5,2 12,9 11,9
40 9,2 22,9 21,2
50 14,5 35,7 33,1

Avstånd i m
Samverkande laddningsmängd i kg
98% 84% 50%

10 0,0 0,1 0,3
20 0,1 0,4 1,3
30 0,3 1,0 3,0
40 0,6 1,8 5,3
50 0,9 2,8 8,3
60 1,3 4,0 11,9
70 1,8 5,4 16,2
80 2,4 7,1 21,2
90 3,0 9,0 26,8
100 3,7 11,1 33,1

Svängningshastighetens toppvärde för olika avstånd kan därmed bestämmas. Vill man veta acceleration, 
förskjutning samt tidsförloppet, kräver detta en särskild analys. 

De olika mätvärdena läggs in i ett så kallat skallagsdiagram och en regressionslinje dras genom punkterna. Vid riskanalysen har 
en bedömning gjorts av omkringliggande bebyggelse, där det maximala gränsvärdet har fastställts. Detta gränsvärde läggs in i 

diagrammet och skärningen mellan regressionslinjen och säkerhetslinje ger det minsta som får användas. För varje bestämt 

avstånd finns nu en unik laddningsvikt som ej får överskridas. För varje objekt intill sprängplatsen kan därmed en laddnings- och 
avståndstabell framtas som är unik för denna sprängplats. 
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5.54 Reducerad hålsättning
När den totalt samverkande laddningen bestämts skall borr- och laddplan upprättas och håldiameter väljas. 

Som preliminär ledning vid val av håldiameter kan värden hämtas i diagrammet. Detta visar förändringen av totalt kg/hål vid ett 
visst håldjup vid varierande krondiameter. Om den samverkande laddningen är så liten att normal hålsättning inte kan utnyttjas 
får inte den specifika laddningsmängden minskas. Den är normnalt 0,35–0,40 kg/m3. Minskas den specifika laddningen kan detta 
betyda större risk för bomsalva eller att salvan går för tungt, vilket i bägge fallen ger ökade markvibrationer. Reducera då 
hålsätt-ningen och utnyttja inte hela borrhålsvolymen. 

Om alternativet med reducerad hålsättning måste användas, får särskilda beräkningar utföras. Man utgår då från: 

- Q–tillåten 
- Specifik laddning, vanligen ca 0,5–0,40 kg/m3 borrat fast berg. 
- Håldjup H 
- Räkna sedan ut värden för V respektive E. 
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Exempel
Tillåten momentan 
Laddningsmängd     = 1,0 kg 
 
Specifik laddning     = 0,35 kg/m3 
Håldjup 

 
       = 2,85 m3/hål 

 
             = 0,71 m2/hål 

V x E                      = 0,71 m2

 

V x 1,3V                 = 0,71 m2 

V2 =                = 0,55 m2

 

V =               = 0,74 m

 

E = 0,74 m x 1,3     = 0,96 m.

 

Svar: V = 0,74 m, E = 0,96 m

 

 
Sammanlagd laddningsmängd i kg/hål 

Bottenladdning och pipladdning enligt berg- 
sprängningsdiagram  

Förladdning = V 

Sprängning med delladdningar 
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Att minska försättningen och därmed öka den specifika borrningen medför ökade kostnader och måste därför jämföras med en 
glesare hålsättning, där man istället använder delladdningar i varje hål. 

Den samverkande laddningen kan även vid reducerad försättning bli för stor och en kombination med delladdning blir därmed 
nödvändig. En kombination kan också bli aktuell när borrningen utförs i förväg efter riktvärden som har bestämts genom 
provsprängning. Men förhållandena kan förändras som innebär att vibrationerna markant ökar om provsalvorna har utförts på 
annan nivå i berget. 

Viktigt! 

Vid laddning är det viktigt att man börjar med det lägre intervallnumret i den övre delladdningen. Sandproppen mellan 
deladdningen skall vara så lång att inte överslag sker mellan laddningarna. En tumregel säger 15 x borrhålsdiametern uttryckt i 
m. Exempelvis borrkrona 34 mm medför en propplängd av ca 0,5 m. Överslagsförmågan styrs även av proppsandens kvalitet. 
Normalt bör sandproppen vara 1,0 m vid hål större än 51 mm. 

Delad pall 
Då de tidigare åtgärderna med reducerad försättning i kombination med delladdningar inte räcker för attminska vibrationsnivån 
finns det egentligen bara en sprängmetod kvar för att minska den samverkande laddningen. Man spränger inte ut schakten till 
fullt djup på en gång, utan delar upp den i flera pallar. Detta medför extra kostnader i form av ställtider, transporter och berg 
avrensning. Dessa kostnader kan dock vara väl motiverade i jämförelse 
med de skador som annars kan åsamkas 
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5.55 Slitsborrning
Det finns flera olika metoder för att få en öppen slits. Slitsborrning kan användas vid skärningar, med konturhål, 

137



nära bebyggelse, då man därigenom kan dämpa markvibrationerna med 50–80%. Utförs slitsborrning kan man 
spränga normala salvor utan att dela i flera pallar. Idag kan slitsen även sågas, fräsas eller laserskäras. 

Andra fördelar 
Andra fördelar är att ingen ny sprickbildning uppkommer i kvarvarande berg. Detta innebär minskade underhållskostnader i 
framtiden och eventuellt att ingen skrotning eller bultning behöver göras efter sprängningen. Vidare förhindrar man ”lyftning” av 
berggrunden under byggnader. Nackdelen med slitsborrning är att den är tidskrävande och kostsam. 

 
Borrad slits 

Bra alternativ 
Vid slitsborrning kan man använda en större dammsugare och säckar, eftersom dammsugaren kan stå på samma ställe under en 
längre period. En kranbil kan lyfta säcken och frakta bort borrkaxet till lämplig plats. Kapacitet på ett borrdjup på max 8 m är ca 
10 m2/dag och vid borrdjup 10–14 m 5 m2/dag. Slitsborrning är ett bra alternativ vid närhet till bebyggelse och kan användas 
vid pallhöjder upp till 10 m. Vid större pallhöjder kan vissa delar av slitsytan förbli oslitsad. 

 
Sågad slits 
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Tamrocks metod 
Tamrocks metod innebär att man borrar en serie pilothål med 64 mm krona och med ett c/c-avstånd på 100 mm. Denna serie 
pilothål borras ca 1,5 m i slitsens längdled, detta på grund av borraggregatets räckvidd. Pilothålen borras ned till fullt håldjup. 
Därefter borrar man med 76 mm krona upp återstående bergvägg mellan hålen med hjälp av ett slitsdon. Slitsdonet styrs av 
tidigare borrade pilothål. Detta slitsdon är patenterat och får inte användas utan Tamrocks medgivande. När slitsborrningen är 
klar på hela längden flyttas borraggregatet och hela arbetsmomentet upprepas. 

En tredje metod 
En tredje metod har använts av verket och metoden går till på följande sätt. Först borras en serie styrhål med ett c/c-avstånd på 
285 mm i slitsens längdled. Hålen borras ned till fullt håldjup med 76 mm borrkrona och med borrstål utrustat med styrstång. 
Denna borrning sker med stor noggrannhet vad avser riktning och ansättning. Hålen borras lodrätt. Därefter borras de 
mellanliggande slitshålen på samma sätt som styrhålen. Denna borrning styrs med ett styrrör som sätts i intilliggande styrhål. 
Styrröret är fast fixerat på avståndet 95 mm från styrhålet. Detta resulterar i att slitshålet borras på ömse sidor om ett styrhål 
varefter utrustningen flyttas till nästa styrhål och utförandet upprepas. 
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5.56 Tändmedel och tändplaner
Vid försiktig sprängning måste man begränsa storleken av den samverkande laddningsmängden. MS-kapslar, 
som medför minskad markskakning och kastrisk, ska därför användas. 

Tändmedel 
MS-kapslarna har en individuell spridning i fördröjningssatsen. Sannolikheten för att samtliga sprängkapslar inom intervallet skall 
detonera samtidigt är därför mycket liten. Om frekvensen överstiger 100 Hz beräknas endast hälften av sprängkapslarna 
samverka inom intervall 1-10. För intervall 11-20 beräknas endast en tredjedel av sprängkapslarna samverka inom intervallet. För 
Nonel Unidet som har spridningen ±6 ms beräknas hälften av sprängkapslarna samverkar. Detta görs hur många sprängkapslar i 
intervallen man än använder med samma slanglängd. 

På sprängplats där frekvensen har fastställts genom mätningar framgår lämplig reduktionsfaktor av tabell. Elektroniska 
sprängkapslar med exakta tidsintervall kommer snart på marknaden. Dessa kan framför allt utnyttjas vid kontursprängning och 
försiktg sprängning. 

Typ/sort Intervall Spridning 
ms

VA/MS 1-10 
11-20 
24-80

±5 
±8 
±30

VA/HS 1-12 ±150
NONEL GT/MS 3-10 

11-20 
24-44 
50-80

±5 
±8 
±30 
±50

NONEL UNIDET U500 
U475

±6

f 
p/s 

T 
ms 

r 
�r = ±5 ±10 ±25 

5 200 1 1 1 
10 100 1 1 1 
20 50 1 1 1/2 
50 20 1 1/2 1/3 
100 10 1/2 1/3 1/4 

139



  

  

Tändplan  
Tändplan är en redovisning av hur de olika intervallen är uppbyggda i sprängsalvan. Planen visar även i vilken ordning de olika 
hålen kommer att detonera Man kan inte beräkna laddningsmängden för hela intervallet genom att dividera tillåtan samverkande 
laddningsmängd med 2 eller 3 vid stor variation i pallhöjd. Hänsyn måste tas till laddningsmängden för varje sprängkapsel. De 
största laddningarna måste summeras, eftersom summan av dessa kan bli verklig samverkande laddningsmängd.

Exempel 

En liten salva om totalt 8 hål ska sprängas. VA-sprängkapslar nr 1-10 finns disponibla. 

Tillåten samverkande laddningsmängd                          Q = 14 kg 
Laddningsmängd Hål nr 1, 2, 3 och 4                                = 5 kg i varje hål 
Laddningsmängd Hål nr 5, 6, 7 och 8                                = 2 kg i varje hål 
                                                                          Totalt 4 x 5 kg + 4 x 2 kg 
                                                                                                               = 28 kg 

Hur många intervallnummer
måste användas?

Vid användning av ett intervall kan 4 av dessa hål detonera samtidigt. I extremfallen kan det vara de fyra kraftigaste laddade 
hålen, nr 1-4. Detta skulle medföra 4 x 5 =20 kg samverkar. Således alldeles för mycket, ef-tersom Q-tillåten = 14 kg. 

Om däremot hål nr 1, 2, 3 och 4 initieras med intervall nr 1 och hål nr 5, 6, 7 och 8 med intervall nr 2 överskrid inte Q-tillåten. 

Då samverkar  10 kg i första och  4 kg i andra intervallet 

Svaret blir alltså 2 intervallnummer! 

Ett hål per intervall 
Om man har ett absolut krav på att markskakningarna inte får överskrida de värden som normalt kan tillåtas, måste samtliga 
laddningar inom intervallet betraktas som samverkande. 

Med NONEL Unidet är det även möjligt att spränga nästan hur stora salvor som helst och ändå förse varje borrhål med en unik 
intervalltid. Att man därefter endast behöver använda ett hål per intervall gör sprängningen både effektivare och säkrare. Skriv 
alltid ut nominella tiden i tändplanen för att undvika för liten spridning och samverkan mellan borrhålen. 
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5.57 Checklista
Åtgärder mot markvibrationer vid pall- och rörgravssprängning.
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Vibrationsmätning 
 

� 5.61 Mätning och analys A 

  
  
  

Åtgärd Kommentar
Borr- och laddplaner Efter provsprängning upprättas borr- och laddplan där hänsyn tas till de momentant detonerande 

laddningsmängder som kan användas.
Borrningsarbetet Noggrannheten vid borrningsarbetet kan inte överbetonas. Lutande borrhål bidrar också till att 

minska markvibrationerna.
Laddningsarbetet Rätt mängd sprängämne och rätt fördelning medverkar till lägsta möjliga markvibration.
Tändplanen Laddningsmängden sprids på flera intervall så att den samverkande laddningen inte överstiger 

tillåtet värde. Tändplanen får inte byggas upp så att den ger inspända borrhål. MS-kapslarnas 
inbördes spridning bör utnyttjas enligt vedertagen reduceringsfaktor. Det bör också eftersträvas 
att salvans utslagsriktning planeras så att stötvågens huvudriktning inte direkt påverkar det 
vibrationskänsliga objektet. Stötvågens huvudriktning är motsatt riktning mot utslagsriktningen.

Tätsöm med hålavstånd 15 cm. 
Alla hål i tätsömmen l laddas 
inte

Dämpar markskakningarna och minskar risken för uppbrytning från livhålen. Tätsöm c/c 15 cm 
används endast i undantagsfall. Exempelvis vid byggnad där risk för lyftning föreligger

Slitsborrning Metoden innebär att man borrar en spalt som avgränsar det berg som skall stå kvar och det berg 
som skall sprängas. Denna metod är ur både vibrations- och bergförstärkningssynpunkter bäst 
och mest lönsam vid berg som skall stå kvar nära större byggnader. Slitsen har en 
vibrationsdämpande effekt och minskar vibrationerna med 50-80 %. Den största fördelen är att 
man kan skjuta betydligt större salvor med slitsborrning än utan.

Slätsprängning Minskar risken för lyftning och/eller uppsprucken bergkontur.
Förspräckning Då krav på kvarstående berg är höga kan i vissa fall förspräckning-en minska vibrationer på 

samma sätt som en slits. OBS kontrollera laddningens storlek i förspräckningen.
Restriktioner vid sprängning i 
närheten av nygjuten betong

Vid nygjuten betongkonstruktion bör sprängning ej utföras tidigare än två veckor när SH-cement 
används respektive fyra veckor vid LH-cement. Om sprängning måste utföras tidigare får 
konstruktio-nen ej utsättas för högre värde än: 
0-5 tim ingen restriktion (härdning vid +21°C) 
0-10 tim vid +21°C, härdning vid 5°C 
v = 30 mm/s fram till betongen uppnått 50% av sin kubhållfasthet 
v = 70 mm/s fram till betongen uppnått 80% av sin kubhållfasthet 
v = 70-110 när betongen nått över 80% av sin kubhållfasthet 

Uppdelning i flera delladdningar 
i samma borrhål

Varje delladdning uppdelas i botten- repsektive pipladdning och åtskiljs från nästa delladdning 
med sandpropp av minst 1.0 m längd. Lägsta intervall placeras längst upp. Metoden kan 
medföra grövre styckefall i uppsprucket berg.

Uppdelning i flera pallar Minskar momentan i laddningsmängd. Kräver noggrann bergrensning före borrning av undre 
pallen.

Minskad borrhålsdiameter Minskar momentan laddningsmängd.
Reducerad hålsättning Minskar momentan laddningsmängd. Detta innebär att hålvolymen inte kan utnyttjas. I riktigt 

besvärliga lägen kan metoderna behöva kombineras för att arbetet skall kunna genomföras.
Vibrationsisolering av känsliga 
instrument och  anäggningar

Minskar markskakningarnas fortplantning mot ömtåliga delar.

Största möjliga salvor på kortast 
möjliga tid

Minskad störning på omgivningen genom färre salvor.

Undvik för lång förladdning och 
hög laddningskoncentration i 
pip-delens övre skikt.

Använd svagare pipladdning som laddas upp högre i borrhålet. På så sätt undviks att ytberget 
bryts loss och förskjuts i stora block.

5.61 Mätning och analys
Boverket föreskriver i ”Byggregler” att om det finns risk för skador till följd av markskakning skall 
vibrationsmätningar göras på berörda objekt. Vibrationsmätningens resultat skall föras in i respektive 
sprängjournal. 

Mätpunkternas placering  
Huvudprincipen för mätpunkternas placering är den att vibrationerna skall mätas där de kommer in i byggnaden och att givaren 
fästs i bärande del av konstruktionen. När P-vågens utbredningshastighet skall fastställas görs detta på byggnadens 
grundläggningsnivå. 

Övervakningsmätningar 
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Sprängplanens innehåll 
 

� 5.71 Sprängplan A  
� 5.72 Sprängjournal  

Med övervakningsmätning kontrollerar man att angivna riktvärden inte överskrids. Instrument som används ska visa vibrationens 
toppvärde i mm/s samt tidpunkten för detta. Vid redovisning av uppmätta mätvärden skall det också anges var man mätt dessa 
och med vilken typ av instrument. Dessutom skall avståndet till salvan anges. 

Utvidgade mätningar 
Vid osäkerhet beträffande relationen mellan skaderisk och riktvärde eller mellan redovisade mätvärden bör mätinsatsen utökas. 
Vid utvidgad mätning kan följande ingå: 
- tre-komponentmätning av de inkommande vibrationerna i byggnaden, 
- mätning uppe i byggnaden 
- töjningsmätning. 

Det är endast den inkommande vibrationens vertikala komponent som kan relateras till tillåten vibrationsnivå. För information om 
instrument för vibrationsmätning kontakta leverantör. 

 
Mätpunkt på husgrund 

 
Mätinstrument för övervakningsmätning 
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5.71 Sprängplan

 

Boverket föreskriver i ”Byggregler” under sprängning att vid varje sprängarbete, såväl under som över mark, 
skall en sprängplan upprättas i den omfattning som fordras med hänsyn till sprängningens storlek, beskaffenhet 
och belägenhet. Detta föreskriver även SPRÄNGARBETE. 

Sprängplanen skall upprättas av en person med sakkunskap om sprängning. Planen skall innehålla uppgifter om borrningar, 
laddningar, täckningar och tändningssätt samt även uppgift om avspärrnings-, utrymnings- och bevakningsåtgärder. Vidare skall 
även uppgift om omfattningen av vibrationsmätningar och skadeförebyggande åtgärder finnas. Planen skall förvaras på 
arbetsplatsen. Borrplanen skall upprättas på blankett som kan rekvireras från polismyndigheten. 

”
 
Varningsskyltar ska sättas upp. Muntlig eller skriftlig information om sprängningarna ska lämnas till boende i 
fastigheter inom riskområdet. Den kompletta sprängplanen skall ligga till grund för sprängarbetet. Utsättning 
skall ske med ledning av borrplanen. 
 

borrningar................................... !

Den av polis registrerade sprängplanen skall förvaras på arbetsplatsen

laddningar................................... !
tändningar................................... !
tändningssätt............................... !
avspärrningar.............................. !
utrymningsvägar.......................... !
bevakning.................................... !
vibrationsmätningar...................... !
skadeförebyggande ..................... 
åtgärder...................................... !

Här finns polisens blankett för upprättande av sprängplan. Sprängarbetsledarens ansvar redovisas i kapitel 1. 
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5.72 Sprängjournal
Boverket föreskriver i ”Byggregler” under sprängning att sprängplanen skall följas upp med sprängjournal vilken 
skall föras under varje laddning. Här skall de verkliga värdena för håldjup, ladd-ningsmängd, förladdning och 
tändföljd noggrant anges under ladd-ningens gång. 
  
Det kan inträffa att avsteg från borr-, ladd- och tändplaner måste göras under arbetets gång. Det är en förutsättning att 
sprängjournalen överensstämmer med verkligheten om den skall få juridiskt värde vid eventuella skadeståndskrav. I 
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Täckning 
 

� 5.81 Utförande av täckning A  
� 5.82 Täckningsmaterial  
� 5.83 Arbetarskydd vid täckning 

  
  
  

sprängjournalen skall även redovisas salvstorlek, specifik borrning, specifik laddning, tillåtna och erhållna värden för 
markskakningar samt maximalt beräknad samverkande laddningsmängd. 

 

Sprängjournalen skall kompletteras med verklig borrplan, där såväl hål- som intervallnummer återfinns på ett sådant sätt att det 
går att utläsa det verkliga läget i salvan. 

Sprängjournalen skall undertecknas av den som för in uppgifterna. Blankett för upprättande av sprängjournal finns här. 

 

Efter sprängningen införs i journalen även sådana resultat som avsevärt skiljer sig från de beräknade t.ex. stenkast åt fel håll. 
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5.81 Utförande av täckning
Boverket föreskriver i ”Byggregler” under punkt sprängning att täckning ska utföras i erforderlig omfattning. 
Detta föreskriver även SPRÄNGARBETE. Det är spräng arbetsledaren som ur säkerhetssynpunkt ska bedöma 
omfattning och erforderlig täckning. 
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Det finns också tillfällen då utomstående intressenter kräver speciella åtgärder som skydd för sina anläggningar, t.ex. 
kraftledning eller järnväg. Kraven införs i sprängplanen, som upprättas i samråd med berörda parter. Om täckningen utförs med 
flera enheter, skall de läggas omlott och kunna hopfogas på lämpligt sätt så att bindning erhålls. Täckningen skall gå en bit 
utanför slavan, så att skadliga kast inte kan komma från lossbrutna partier i ytterkanterna. På lutande berg måste 
tyngdtäckningen kunna förankras i kanten. Vid täckningsarbetet måste försiktighet iaktagas så att inte kopplingstrådarna i salvan 
skadas. Trådarna måste vara omsorgsfullt isolerade för att inte komma i kontakt med ledande material i täckningsmaterialet. Då 
ickeelektriska sprängkapslar används måste särskild uppmärksamhet ägnas täckningsarbetet så att ledningsnätet förblir intakt. 
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5.82 Täckningsmaterial
Till täckning, fördämning, skall användas material av lämplig ”täthet”, betryggande tyngd och hållfasthet samt 
med följsamhet efter bergkonturen. 

Även andra krav ställs på materialet. Det bör vara hopkopplingsbart och möjligt att förankra, täcka relativt stor yta och inte vara 
helt tätt. 

 
 
 
 
 
 
 
Två olika typer av täckningsmaterial finns: 
 
- tyngdtäckning 
- splitter-skyddande täck-ning 

  

Tyngdtäckning ska hindra kast av större stenar och i viss mån 
bromsa bergmassans rörelse framåt. 

Splitterskyddande täckning ska hindra kast av mindre stenar från bergytan. 

Ofta används såväl tyngd- som splitterskyddande täckning. Vid korta avstånd mellan salvan och föremålet som skall skyddas 
täcks salvan med båda typerna. Vid längre avstånd kan tyngdtäckning ibland begränsas till salvans kastbenägnaste delar såsom 
första och sista raden, sprickzoner, slag och uppstickande partier. 

 
Tyngdtäckning 
 

 
Splitterskyddande täckning

Splitterskyddande täckning Industrifilt
Stockmattor Armeringsnät
Wire-mattor Trådnät
Stockar Fiberduk
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Litteraturhänvisning 
 

� 5.91 Redovisning A  
� 5.92 Publikationer  

  
  
  

5.83 Arbetarskydd vid täckning
Ur arbetsskyddssynpunkt är bergtäckningsarbete med hjälp av grävmaskin inte tillfredsställande. Arbetet är förenat med risk för 
såväl halka och klämskador som för grävmaskinständer som lossnar och faller. 

Om hjälp av grävmaskin måste tillgripas skall, för att undvika skada genom grävmaskinstand som lossnar, följande 
tillvägagångssätt tillämpas: 
1. Innan arbetet börjar skall infästningen av grävmaskinständerna noga    kontrolleras 
2. Ingen får vistas under eller mellan skopan och maskinen. Om man ändå riskerar att komma under eller i närheten av skopan 
skall grävmaskinständerna monteras av före täckningsarbetet. 
3. Skopan bör vikas in mot grävmaskinen 
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5.91 Redovisning
Försiktig sprängning är ett omfattande ämnesområde som kräver en stor praktisk och teoretisk kunskap. För de som vill bredda 
sin kunskap i ämnet, eller informera sej om det senaste inom bestämmelser, föreskrifter och metoder, redovisas här nedan en 
del publikationer. 
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5.92 Publikationer
  

- Kapacitetsdata 
- BD-rapporter 
- Materialförsörjningshandboken VV 1987:99 
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Övrig sprängning 
 
  
  
  

 

Skut- och stensprängning 
 

� 6.11 Metodval  A  
� 6.12 Inborrad laddning  
� 6.13 Påläggsladdning  
� 6.14 Stenspräckaren  

  
  
  

Lagar m.m. inom området: 
- Arbetsmiljölagen 
- Byggregler 
- Miljövårdslagen 
- Miljöskyddslagen 
- Lokala ordningsstadgan 
- Allmänna ordningsstadgan 
- Miljöbalken 
- Sprängarbete 
- Bergarbete 
- Explosivvaruförordning 
- Svensk Standard, riktvärden för spränginducerade vibrationer i bygg-nader. 

Litteratur: 
- Bergsprängningsboken, Gustavsson R 
- The Modern Technique of Rock Blasting, Langefors U, Khilström B 
- Betong- lättbetonghus utsatt för vibrationer från sprängning. BFR-rapport R 32:1977, Bergling J O, Eklund K, Sjöberg C 
- Markvibrationer och skadekriterier BFR-rapport R 85:1981 Holmberg R, Lundborg N, Rundqvist G 
- Vibrationer i samband med trafik- och byggverksamhet BFR-rapport T 43:1982, Holmberg R 
- Syneförrättning-sprickbildning av byggnader. Rekommenadtioner av utförande. Rapport 187 Ingenjörsvetenskapsakademin. Ag-
5, IVA; kommitté för vibrationsfrågor 
- Naturlig sprickbildning i nya småhus. Hjälpmedel för besikting efter sprängning. BFR-rapport R 7:1988, Rundqvist G 
- Sprängteknik, Nitro-Nobel 
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KAPITEL 6 ÖVRIG SPRÄNGNING 
Förord
  

I detta kapitel behandlas utöver det som redovisats i kapitlet 4 ”Pall-sprängning”, metoder för sprängning av rörgrav, jord och 
tjäle samt is och skut. Vidare behandlas vägbanks- och brosprängning liksom sprängning under vatten. För den som vill tränga 
djupare in i ämnet, eller söker en metod utöver de upptagna finns en litteraturhänvisning som sista punkt i detta kapitel. 

6.11 Metodval
För sprängning av skut och fältsten använder man sig av inborrad laddning eller påläggsladdning, s.k. ”bulldosa”. 
Valet av sprängmetod är beroende av sådana faktorer som: 

- sprängningens omfattning 
- storlek på sten och skut 
- sprängbarhet 
- arbetsplatsens bemanning och utrustning 
- sprängplatsens omgivning. 

När det gäller skutspräckning finns det även mekaniska alternativ. Den vanligaste metoden är spräckning med hydraulisk 
slaghammare monterad på grävmaskin. 
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6.12 Inborrad laddning
Inborrad laddning utförs lämpligast med lätta borrmaskiner utrustade med borrstål med minsta möjliga 
krondiameter. Vid mindre arbeten kan motorborrmaskin användas. Vid större arbeten erhålles bästa ekonomin 
med lätta tryckluftmaskiner eller mindre borrenheter som ger bättre kapacitet, driftsäkerhet och arbetsmiljö. 

Hålen borras så att laddningen beräknas bli placerad i stenens tyngdpunkt, om stenen ligger fritt. Laddningens läge skall vara 
under tyngdpunkten om stenen ligger helt eller delvis i jord. Hur djupt under tyngdpunkten är beroende på 
inspänningsförhållandet. 

 
Laddningens läge i tyngdpunkten. 

Laddningsmängd och antal borrhål per sten varierar med stenens form, kravet på styckefall, inspänning och omgivning. 

Ett riktvärde på laddningens storlek för en sten är ca 0,1 kg DYM per m³ sten. Motsvarande riktvärde för antal hål framgår av 
tabellen nedan. 

Vid helt friliggande stenar som enbart ska sönderdelas kan laddningsmängden minskas till ca 0,05 kg per m³ sten. Är stenen helt 
jordbunden kan laddningsmängden behöva ökas till ca 0,2 kg DYM per m³ sten. För att få bästa effekt av sprängämnet 
rekommenderas noggrann förladdning med sand eller stenflis. Risken för kringkastning av skärv vid stensprängning är relativt 
stor. Fördämning är därför nödvändig. 

Inborrad laddning 
För att exakt kunna bestämma initieringstidpunkten bör tändning ske med Nonel- eller el-sprängkapslar. 

Stenstorlek
m3 

Antal
hål/sten

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
12 5 
20 6 
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Jordbundna stenar är betydligt mer svårsprängda än friliggande. 

 
För att eliminera risken för kringkastning 

av skärv är ofta täckning nödvändig. 
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6.13 Påläggsladdning
Vid påläggsladdning placeras sprängämnet direkt på stenen. Över laddningen läggs en förladdning av fuktig lera 
eller annat lämpligt stenfritt material. Med denna sprängmetod sönderdelas stenen i princip endast av den 
stötvåg som orsakas av detonationen. Den förorsakar även en luftstötvåg. Den kan vara så kraftig att 
fönsterrutor i intilliggande byggnader kan tryckas sönder. Påläggsladdningar får aldrig ha täckning t.ex. mattor 
på grund av kastrisken från luftstötvågen. 

Tändning av påläggsladdningar bör ske momentant, dvs. alla skott ska de-tonera samtidigt, för att undvika spridning av 
initieringstidpunkten. Risk finns annars att första skottets luftstötvåg blåser bort resterande laddningar. 

Påläggsladdningen kan vara antingen hopbuntade laddningar eller slag-laddning. Ett riktvärde på laddningsstorleken är 0,6-1,0 
kg sprängämne per m³ sten. 

I hopbuntade laddningar utgörs sprängämnet normalt av patronerade dy-namit- eller vattenbaserade sprängämnen. 

En slagladdning består av ett dynamit- eller emulsionssprängämne som är förpackad i plastpåsar om ca 0,5 kg/st. Laddningen 
fungerar på samma sätt som hopbuntade laddningar men är något dyrare. Förladdning ska användas för att helt kunna utnyttja 
sprängämnets effekt. 
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Rörgravssprängning 
 

� 6.21 Val av sprängmetod A  
� 6.22 Kabel och dränering  
� 6.23 Vatten- och avloppsledning  
� 6.24 Skonsam rörgravssprängning  
� 6.25 Försiktig rörgravssprängning  

  
  
  

Tillbaka till top 

6.14 Stenspräckaren
Stenspräckaren är en bärbar utrustning som främst användes vid 
skut/stensprängning (spräckning) samt vid spräckning av betong. 

Stenspräckaren får förvärvas från 18 års ålder och kräver inte sprängkort. För att få bästa resultat ska volymen vara 1-2 m³ och 
ha en höjd på minst 1 m samt 2 friliggande ytor. 

 

Vid användning av denna metod ska användarmanualen följas noggrant! Säkerhetsföreskrifterna från tillverkaren är inte helt 
tillfredsställande utan kräver ett större mått av försiktighet vad gäller laddning och säkerhetsav-stånd (råd från 
Arbetsmiljöverket). 

Använd alltid täckning! 

Tillbaka till top 

6.21 Val av sprängmetod
Rörgravssprängning i berg utförs för kabel, dränering, vatten och avloppsledningar. Vid sprängning för kabel och 
dräneringsledning är rörgraven oftast smalare än för vatten- och avloppsledningar. 

Noggrant protokoll ska föras vid sprängning då ledningsgrav ligger intill byggnad. 

 
Vid försiktig rörgravssprängnig beräknas först tillåten sam- 
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verkande laddningsmängd och därefter hålsättningen. 

Vid rörgravssprängning i berg är inspänningen på grund av få fria ytor betydligt större än vid pallsprängning. Det medför att 
borrningen och laddningen måste ökas. Den ökning kan motverkas genom att borrhålen utförs i lutning 3:1 vilket minskar 
inspänningen och därigenom erfordras också mindre mängd sprängämne. Detta medför i sin tur minskad markvibration. 
Hållängden i lutning 3:1 blir 5% längre än motsvarande vertikala hål. 

Lätta borrenheter  
På grund av den täta borrningen kan den utborrade volymen inte helt utnyttjas vid laddningen. Av den anledningen är det 
ekonomiskt fördelaktigt att använda klena borrutrustningar. Lätta borrtraktorer eller mindre borrenheter som kan monteras på 
hjullastare och grävmaskiner kan vara ett bra utrustningsval. 

Vid rörgravssprängning är lämplig underborrning 0,3 x försättningen, V, dock minst 0,2 m. Borrhål i rörgravens ytterkanter 
benämns konturhål. Borrhål mellan konturhålen mot rörgravens centrum kallas mittenhål. 
Vid täckning av rörgravssalvor används i regel tyngdtäckning. Den mest använda tyngdtäckningen är stora gummimattor, 3x4 m, 
som läggs med bred överlappning. Tyngdtäckningen kan även behöva kompletteras med splitterskyddande täckning, se avsnitt 
5.82 ”Täckningsmaterial”. 

Vid rörgravssprängning där hänsyn inte behöver tas till markskakning och kastrisk kan borrhålsdiametern ökas till 51 mm och 
försättningen utökas till 1,1 m, om håldjupet tillåter. 

Bergets svällning 
Vid rörgravssprängning måste hänsyn tas till bergets svällning. Därför bör salvlängden inte överstiga 5-10 m. Där detta inte 
beaktas kan bergmassan pressas bakåt så att bakomvarande salva blir störd. Risken för kast ökar, se kapitel 6.7 
”KLENHÅLSSPRÄNGNING”. 

 

Tillbaka till top 

  

6.22 Kabel och dränering
Sprängning av grav för kabel och dränering förekommer inte så ofta. För kabel och dränering skulle det för det 
mesta räcka med en mindre gravbredd, men många gånger är det schaktmaskinens skoputformning som är 
avgörande för vilken gravbredd som erfordras. Det krävs minst två hål i bredd. Bottenbredd är 0,4 m och 
schaktdjupet 0,6 1,6 m. Försättning V = 0,5 m. 

 
Borr- och tändplan 

Laddningskoncentration 
Vid laddning används vanligen DYM 22 till bottenladdning och DYT 1 17 mm till pipladdning. Normal pipladdningskoncentration 
anges till cirka 0,25 kg DYM/m vid normal försättning. 

Laddning 
Torr sand används som förladdning. Sandproppen bör ha en längd motsvarande försättningen. Det är viktigt att placera en 
propp, exempelvis av papper, mellan pip- och förladdning så att förladdningen, sanden, inte rinner vidare ned i borrhålet. För att 
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få önskad laddningskoncentration i pipladdningen, kan olika sprängämnen kombineras. 

 
Laddningsdiagram 

Diagrammet visar laddningsmängden i kg/hål samt antal patroner/hål då DYM 22 mm används. Diagrammet är beräknat efter en 
laddningsmängd av 0,6 kg/m³ för ett dike med lodräta väggar och 0,4 m bottenbredd.  

 
Exempel 

Förutsättningar: 
Vid sprängning av en rörgrav är schaktdjupet 0,7 m och borrhålens lutning 3:1. 

1. Hur stor blir borrhålslängden? 

2. Hur mycket skall laddas i varje hål? 

Beräkning: 

1. Borrhålets längd = 1.05 x (0,7 + 0,2) = 0,95 m 

2. För schaktdjupet 0,7 m blir enligt diagrammet laddningsmängden 
 = 0,18 kg DYM/hål 

Sprängämne 

Typ Diameter 
i mm 

Längd 
i mm 

Vikt i 
kg/st 

Vikt i 
kg/m 

Motsvarar 
kg DYM/m 

DYT 1 11 460 0,05 0,11 0,08 
DYT 1 17 500 0,11 0,23 0,18 
DYT 1 22 1000 0,40 0,40 0,46 

Tabellen visar t.ex. att DYT 1 11 mm + DYT 1 17 mm ger 0,34 kg/m som motsvarar 0,26 kg DYM/m.´ 

Tillbaka till top 
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6.23 Vatten- och avloppsledning
Sprängning av rörgrav för vatten och avlopp är den vanligast förekommande gravsprängningen. Denna typ av 
grav borras vanligen med lätt borrvagn eller mindre borrenhet monterade på hjullastare. Även i detta fall 
dimensioneras rörgraven ofta av skopbredden. Rörgravsbredden kan variera mellan 0,5-2,0 m. 

Hålsättning 
Borrningen utförs med borrserie 11. Antalet hål i bredd ökar med tilltagande bottenbredd. Liv- och konturhålens lutning bör vara 
3:1. 

Laddning 
Nödvändig laddningsmängd varierar mellan 0,6-1,0 kg/m³ berg. Pipladdningen är beräknad efter 0,5 kg DYM/m. 

Borr- och laddplaner 

 
 

 
 
 

 

  

2 hål i bredd 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
  

 
 3 hål i bredd 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

4 hål i bredd  
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Schakt-djup i m Hål-längd
i m 

 
Försätt-ning,

V, i m 

Bottenladdning i kg/hål för bot-tenbredden 
Pipladd- 

ning i kg/hål 
0,5-0,7 m
2 hål i 
bredd

0,8-1,4 m 
3 hål i bredd

1,5-2,0 m 4 hål i bredd

0,4 0,6 0,40 0,05 0,05 0,05     1) - 

0,6 0,9 0,60 0,10 0,10 0,10     1) - 

0,8 1,1 0,70 0,15 0,15 0,15     1) - 

1,0 1,3 0,80 0,15 0,15 
0,20     1) 0,10 

1,2 1,5 0,80 0,15 0,15 0,25     1) 0,20 

1,5 1,8 0,80 0,20 0,20 0,30     1) 0,25 

2,0 2,4 0,80 0,25 0,25 0,30     1) 0,35 

2,5 2,9 0,75 0,30 0,30 0,45 0,45 
3,0 3,4 0,75 0,40 0,40 0,55 0,60 
3,5 3,9 0,70 0,50 0,50 0,65 0,70 
4,0 4,4 0,70 0,60 0,60 0,90 0,80 

1)    3 hål i bredd vid schaktdjup mindre än 2,5 m och med 1,5 m bottenbredd 

Tabellen visar hållängd, med tillägg för hållutning och underborrning samt försättning. Riktvärden för laddning fås ur tabell som 
visar kg DYM/hål för botten- och pipladdning. 

 
Exempel 

Förutsättningar: 
En rörgrav med djupet 2,5 m och bottenbredden 1,5 m skall sprängas (se bild). 

1. Hur stor blir borrhålslängden? 
2. Hur stor blir försättningen, V? 
3. Hur stor laddning behövs i varje hål? 
4. Antal hål i bredd ? 

 

Svar, enligt tabellen ovan fås: 
1. Borrhålslängd = 2,9 m. 
2. Försättningen V = 0,75 m 
3. Laddningsmängd 0,45 kg i bottenladdning och 0,45 kg i pipladdning. Totalt 0,9 kg DYM/hål. 
4. Antal hål i bredd 4 st. 

Tillbaka till top 

  

6.24 Skonsam rörgravssprängning
Skonsam rörgravssprängning är en konturhålssprängning. Den skiljer sig från den normala metoden genom att 
borrhålen har samma försättning i en obruten rad. Kraven på borrningsutförandet är detsamma som för vanlig 
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1) DYT 1  22 mm motsvarar en laddningskoncentration av 0,32 kg DYM/m

 

2) DYT 1 17 mm motsvarar en laddningskoncentration av 0,18 kg DYM/m 

Tabell 2 Rörgravs Bredd 1,5 m och 3 hål i bredd. 2,0 m och 4 hål i bredd. 

rörgravssprängning. 

Korta bottenladdningar 
Således skall borrhålen ha rätt lutning, noggrann ansättning och borras till angivet djup. Det senare är ett måste för de korta 
bottenladdningarna. Om borrhålet blir för djupt hamnar laddningen under avsett bottenplan, och följden blir då att bottenplanet 
hindrar utslaget. 

Vid rörgravsbredd upp till 1,5 m delas hålavståndet lika. 

 
 
 

3 hål i bredd 
 
 
 

  

 
 

                         5 hål i bredd 
 
 
 
 

 
 Vid rörgravsbredder över 1,5 m ges första hålavståndet från konturhålet ett avstånd av 60 cm och resterande avstånd delas lika.

Laddningsmetoden 
När det gäller laddning så laddas borrhålen i livet med en kraftigare bottenladdning medan motsvarande laddningsmängd i 
konturhålen minskas. I pipladdningen används ett svagare sprängämne ända upp till bergytan. Totalt är laddningsmängderna 
desamma för båda metoderna. Skonsam rörgravssprängning ger mindre överberg och är ur den synpunkten mer ekonomisk än 
den normala metoden. För att förenkla laddningsarbetet laddas både konturhålen och livhålen med samma mängd sprängämne i 
bottenladdningen. Pipladdningen i livhålen laddas upp till förladdningen. Den skall ha samma längd som försättningen. 
Pipladdningen i konturhålen laddas till bergytan och förses med spärrhylsa. 

Riktvärden för borrning och laddning med DYM erhålls ur tabell 1 och 2 nedan. 

Tabell 1 Rörgravs Bredd 1,0 m och 3 hål i bredd. 

Schakt-djup 
i m 

Hål-längd 
i m 

Försätt- 
ning, V, 

i m 

Botten- 
laddning 

kg 
DYM/hål 

Pipladdning 
Livhål Konturhål 

kg 
DYM 

kg 
DYM/m 

kg 
DYM 

kg 
DYM/m 

0,4 0,6 0,40 0,05 - - - - 
0,8 1,1 0,70 0,18 - - - - 
1,0 1,3 0,70 0,20 0,10 0,35 1) 0,15 0,18 2) 

1,5 1,8 0,70 0,25 0,30 0,35 1) 0,25 0,18 2) 

2,0 2,4 0,75 0,30 0,45 0,35 1) 0,30 0,18 2) 

2,5 2,9 0,75 0,35 0,65 0,35 1) 0,45 0,18 2) 

3,0 3,4 0,75 0,45 0,80 0,35 1) 0,50 0,18 2) 

3,5 3,9 0,70 0,55 0,95 0,35 1) 0,55 0,18 2) 

Botten-laddning 
Pipladdning 
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Schakt-djup 
i m 

Hål-längd 
i m 

Försätt-ning, V, 
i m 

kg 
DYM/hål 

Livhål Konturhål 
kg 

DYM 
kg 

DYM/m 
kg 

DYM 
kg 

DYM/m 
0,4 0,6 0,40 0,05 - - - - 
0,8 1,1 0,70 0,18 - - - - 
1,0 1,3 0,80 0,25 0,10 0,35 0,15 0,18 
1,5 1,8 0,80 0,35 0,30 0,35 0,25 0,18 
2,0 2,4 0,85 0,40 0,60 0,50 3) 0,30 0,18 

2,5 2,9 0,75 0,50 0,85 0,50 3) 0,45 0,18 

3,0 3,4 0,75 0,60 1,05 0,50 3) 0,50 0,18 

3,5 3,9 0,70 0,70 1,25 0,50 3) 0,55 0,18 

Exempel 

Förutsättningar: 
- Borrserie 11 
- Hållutning 3:1 
- Rörgravsbredd 1,5 m 
- Schaktdjup 2,0 m 
- Maximal salvlängd 5 m 

 

Enligt tabell 2 fås: 
Antal hål i bredd             = 3 st. 
Hållängd                        = 2,4 m 
Försättning, V                 = 0,8 m 
Bottenladdning               = 0,40 kg DYM/hål 
Pipladdning i livhål          = 0,60 kg DYM/hål eller 0,80 kg DYT 1 
Pipladdning i konturhål    = 0,30 kg DYM/hål eller 0,40 kg DYT 1 

Antal rader i salvan =  6,25 � 6 st 

Svar: 
Sammanlagd sprängämnesmängd = 
6 x (0,4 + 0,6) + 12 x (0,4 + 0,3) = 14,4 kg DYM 

Specifik laddning = = 0,83 kg DYM/m3 

Tillbaka till top 
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1)    Vid 2,5 – 3,0 m rörgravsdjup minskas försättningen, V, till 0,75 m. 
 
Rörgravsbredd 1,5 – 2,0 m. 3 och 4 hål i bredd. 

6.25 Försiktig rörgravssprängning
Vid sprängning intill byggnad och grundkonstruktion måste stor försiktighet iakttas. Laddning per borrhål måste 
minskas för att inte tillåtna vibrationsvärden skall överskridas. 

Sandproppar 
Detta kan ske genom att försättningen minskas eller på så sätt att laddningen i borrhålet delas upp med sandproppar. 
Upptändning av delladdningarna skall ske med olika intervall. I vissa fall kan det bli nödvändigt att dela upp rörgraven i flera 
pallar för att inte överskrida tillåtna värden på markvibrationerna. Se kapitel 5 ”FÖRSIKTIG SPRÄNGNING”. 

 
Delad laddning 

 
 
 
 
 

  

 
 
Minskad försättning                    Delad 
pall 

V = Normal                               I vissa besvärliga lägen är det nödvändigt att 
V1 = Minskad                            dela upp rörgraven i flera pallar. 

Borrning och laddning 
För laddningsberäkning vid försiktig rörgravssprängning kan tabell 3 och 4 nedan användas. 

I kapitel 5.5 ”FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER” finns laddningstabell nr 1. Den anger total laddningsmängd i kg DYM 
vid olika avstånd. 

Rörgravsbredd 0,8–1,0 m. 3 hål i bredd. Borrserie 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Försätt- 
ning, V, 

i m 

Bottenladdning 
i kg DYM/hål vid olika schaktdjup Pipladdning 

1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m kg DYM/m Laddningsenhet

0,40 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,08 DYT 1 11 

0,50 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,12 DYT 1 11 + ¼ patr. DxM 22 

0,60 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,18 DYT 1 17 

0,70 0,12 0,17 0,23 0,28 0,35 0,23 DYT 1 17 + ½ patr. DxM 22 

0,80 1) 0,13 0,20 0,27 0,32 0,40 0,25 DYT 1 17 + ½ patr. DxM 22 

Specifik laddning 
i kg/m3 

0,80 0,90 1,00 1,10 1,20     

 Bottenladdning 
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1) Vid 2,5 – 3,0 m rörgravsdjup minskas försättningen, V, till 0,75 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Försätt-ning, V, 
i m 

i kg DYM/hål vid olika schaktdjup Pipladdning 
1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m kg DYM/m Laddningsenhet

0,40 0,08 0,13 0,18 0,23 0,30 0,08 DYT 1 11

0,50 0,11 0,16 0,21 0,27 0,35 0,12 DYT 1 11 + ¼ patr. DYM 22

0,60 0,15 0,19 0,24 0,31 0,40 0,18 DYT 1 17

0,70 0,18 0,24 0,29 0,37 0,47 0,23 DYT 1 17 + ½ patr. DYM 22

0,80 1) 0,22 0,30 0,37 0,45 0,55 0,25 DYT 1 17 + ½ patr. DYM 22

Specifik laddning 
i kg/m3

0,75 0,78 0,81 0,84 0,87   

1. Det bör sättas en propp mellan dynotexladdning och förladdning. 
2. Oladdad del sätts ungefär lika med försättningen. Pipladdning upp till en relativt hög nivå är gynnsam ur 
markskakningssynpunkt men kräver omsorgsfull täckning. 
3. För att underlätta beräkningsarbetet finns formulär som visar beräkningsgången 

Viktigt vid försiktig rörgravssprängning är: 

 
 Hållutning 3:1 eller större: Mindre hållutning ökar inspänningen och ger 

3-4 gånger större markvibrationer. 
 Begränsa salvornas längd vid djupa rörgravar. 
 Lasta ut mellan varje salva. 
 Lämna enbart berg framför den del som skall laddas i nästa salva. 

  

Beräkningsgång vid försiktig rörgravssprängning 
En rörgrav 1,5 m x 1,5 m ska borras 10 m från ett hus som är grundlagt på berg. 

 

Beräkningsgång 
Använd blankett enligt nedan. Uträkning med hänvisning till tabellerna på följande sidor och egna 
uträkningar.  
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Jordsprängning 
 

� 6.31 Arbetsmetoder A  
� 6.32 Tjälsprängning  
� 6.33 Dikessprängning  

  
  
  

  
 Beräkningar enligt ovan ger: 
 Borrningen utförs med 4 hål i bredd. 
 Försättningen, V 0,5 m. 
 Laddning med 0,25 kg per hål. 
 
 
Tillbaka till top 

6.31 Arbetsmetoder
Sprängning av morän och lera utförs numera i liten omfattning. Vid dessa arbeten borras lodräta hål. Risken för 
ett sådant hål ska rasa igen är mindre än för ett lutande hål. Arbetet utförs bäst med borrtraktorer. Lämplig 
utrustning är 38 mm skarvstål och 64-89 mm 4-skärs borrkronor. 

Bäst för jordborrning är en helhydraulisk borrvagn med fastborrningsautomatik. Lämpligt sprängämne är patronerade dynamit 
eller vattenbaserade sprängämnen. Tändning med icke-elektriskt eller elektriskt system bör väljas. 
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Krona typ Retrac bör användas då borrhålen visar tendens att rasa och förorsaka fastborrning 

  

Borrkronan har bakåtriktade eggar så att den kan borra sig ur igenrasade hål. 

 

Borrningsmetodik 
Hålets första del måste borras försiktigt. Full effekt kan inte användas förrän efter någon halvmeters borrning. 
Där har materialet blivit fuktigare och har bättre sammanhållning än i ytan. 

Under borrningen är det viktigt att undvika fastborrning, därför ska hålet hållas öppet så att "kaxet" kan blåsa upp. När 
blåsningen upphör, slås matningsriktningen om så att borren dras upp. Detta sker med borrmaskinen och luftspolningen 
påslagen. Borren dras uppåt tills "kaxet" börjar blåsa ut. 

4-skärskrona 
Om borrhålen visar tendens att rasa och förorsakar fastborrning bör 4 -skärskrona typ Retrac användas. Denna borrkrona har 
även bakåtriktade eggar, så att den kan borra sig upp ur igenrasade hål. Skiftning av borrstängerna utförs på samma sätt som 
beskrivs för långhålsborrning, se kapitel 2 ”BORRNING”. Om materialet är så flytbenäget att hålen snabbt rinner igen kan hålen 
fodras. Detsamma gäller vid längre uppehåll mellan borrning och laddning. 

Tunnväggiga plaströr  
Fodringen sker bäst med tunnväggiga plaströr, t.ex. PVC-plast med godstjocklek 2 mm. Isättning av rören kan göras manuellt. I 
vissa fall kan, dock med försiktighet, aggregatets matning och borrmaskinens slag användas för neddrivning. Används foderrör, 
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medför detta att totalkostnaden för jordsprängningen ökar med 30-50 %. 

Försättning, hålavstånd, underborrning 
Hålen placeras som vid pallborrning i rader och med hålavståndet = 1,3 V. Den specifika borrningen är dock väsentligt mindre än 
vid berg. Något direkt mått på nödvändig underborrning kan inte ges. Denna påverkas av ett flertal faktorer såsom jordartens 
schaktbarhet samt schakt- eller lastmaskinens storlek och brytkraft. 

 
”Jordartens schaktbarhet?” 

 

Laddning 
Sprängämnet packas i borrhålet med laddstake. Jorden är vanligen fuktig och ett uppborrat hål kan till och med bli vattenfyllt. 
Därför bör ett dynamitsprängämne användas. Nödvändig laddningsmängd är 0,1-0,2 kg/m³. Sprängämnet kan laddas upp till 
försättningsavståndet, V, från markytan. En högre laddningsnivå medför väsentligt ökad kastrisk. 

Rymligare 
Erforderlig laddningsmängd i kg/laddad m framgår av diagram. Sprängämnet i bottenladdningen packas maximalt. Borrhål i jord 
beräknas bli 25% rymligare än borrhål i berg vid borrning med lika borrkronor. Förladdning utförs alltid. 

 

Tillbaka till top 

  

Jordsprängningsdiagram 

Packningsgrad, P = 1,10                                    Lodräta hål 

Förutsättningar:                                          Specifik laddning 0,1–0,2 kg/m³´ 
V = försättning i m                                      Håldjupet H = pallhöjden K 
E = hålavstånd i m =1,3V                            Borrhål i jord beräknas bli 25%  
Lodräta hål                                                 rymligare än borrhål i berg, om 
Sprängämne Dynomit                                  lika borrkronor används. 

1. Bestämning av försättning 

Försättning, V, i m. 
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Håldjup, H, i m 

 
2. Bestämning av laddningsmängd 

Del-laddning 

Laddningsmängd, kg/laddad m   
Innerdiam., 

foderrör, mm 
Krondiam., 

mm Inom blått fält Inom 
vitt fält 

59 71 85 64 76 89 
Bottendel 2,9 4,3 6,1 4,3 6,1 8,4 V H – V 

Pipdel 1,5 2,2 3,1 2,2 3,1 4,2 H – 2V - 

 
Tändning 

För att minska markskakningen bör MS-
sprängkapslar eller Nonel Unidet användas

 

6.32 Tjälsprängning
Sprängning av tjäle är ett arbete för vilket det är svårt att ge allmängiltiga anvisningar.  

Tjälat material kan variera mycket i sammansättning och grad av frusenhet. Vid kompakt material som t.ex. morän erhålls högre 
sprängeffekt än vid porösare material som dy och grus. Tjälsprängning i vägkropp är vanligast. Arbetet med tjälsprängning 
utanför vägkroppen har minskat beroende på att schaktmaskinernas storlek och styrka har ökat. Dessa maskiner är dessutom 
ofta försedda med utrustning för rivning eller lossbrytning av tjäle. 

 
Tänk på att vibrationerna i tjälad mark kan öka 1,2-1,5 gånger. 

 

Försiktig sprängning 
Vid sprängning i närheten av byggnad eller vibrationskänslig anläggning måste försiktig sprängning ske. För beräkning av största 
momentana laddningsmängd, se kapitel 5 ”FÖRSIKTIG SPRÄNGNING”. 

Generell hålsättning kan inte anges utan försättning och hålavstånd måste provas ut för varje särskilt fall. Minsta specifika 
laddning för sönderslagning av tjäle är cirka 0,2 kg DYM/m³ tjäle. Hålen borras lodräta och så djupt att de nästan når ned till den 
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ofrusna jorden. Vid stora tjältjocklekar avslutas borrningen cirka 0,3 m före den nedre tjälgränsen, annars 0,1-0,2 m före denna 
gräns. 

Val av utrustning 
För tjälborrning rekommenderas lätta, enboms borrtraktorer med skarvborrutrustning och 51-64 mm fyrskärsborrkronor. Vid 
borrning i jordarter med stor risk för fastborrning bör Retrac borrkronor användas. Vid tjälborrning är det av stor vikt med 
effektiv luftspolning. Dålig spolning medför igensättning av spolhål med fastborrning som följd, se kapitel 2 ”BORRNING”. 
Handhållen borrutrustning bör endast användas i mycket liten omfattning vid tjälborrning. 

  

Tjäldjupet mindre än schakt-                Tjäldjup större än schaktdjupet 
djupet 

Borrning i vägkropp 
Vid tjälborrning i vägkropp behålls ofta ena väghalvan öppen för trafik. För att bättre kunna utnyttja hålsättningen samt minska 
inspänningen bör salvan riktas vinkelrätt från vägen. Hålen bör borras lodrätt. Hålavståndet, E, sätts till 1,3 V. 

 

Vid borrning i vägkropp måste försättningen,V, anpassas till salvans längd, halva vägbredden. Detta bör ske genom en minskning 
av försättningen,V, och en ökning av hålavståndet,E, så att V x E = V1 x E1 där: 

V1 = den nya försättningen

 

E1 = det nya hålavståndet 

 
Diagram för försättning vid varierande håldjup och krondiametrar. 
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Diagrammet bygger på följande förutsättningar: 
- Håldjupet ,H, i m 
- Lodräta hål 
- Försättning, V, i m 
- Hålavståndet, E, i m = 1,3V 
- Förladdning, hf, i m = 0,6V 
- Packningsgraden, P, 1,0-1,15 i kg DYM per dm³ 
- Laddningsmängder enligt bergsprängningsdiagram. 
- Heldragna kurvor ger en specifik laddning av 0,35 kg DYM per m³ tjäle. 
- Streckad linje ger högre specifik laddning. Rekommenderade laddnings-mängder måste därför reduceras för att specifika 
laddningen 0,35 kg DYM per m³ tjäle ska erhållas. 

På grund av stora variationer i det tjälade och underliggande materialets sammansättning kan diagrammet endast användas som 
hjälpmedel vid borrning av första salvan. Värdena kan behöva justeras. 

Exempel 

Förutsättning: 
Tjäldjup                        = 2,0 m 
Schaktdjup                    = 1,0 m 
Salvlängd, 
halva vägbredden          = 3,8 m 
Borrkrona                     = Ø45 mm 

Beräkning: 
Håldjup, H                 = Schaktdjupet + 0,2 m                 = 1,2 m 
Normal försättning, V                                                     = 1,25 m 
Normalt hålavstånd, E = 1,3 V = 1,3 x 1,25                      = 1,63 m 

Väljs 4 hålrader blir V1                                             = 0,95 m

 

Hålavståndet E, blir då: 
V x E = V1 x E1 

1,25 x 1,63 = 0,95 E1 

E1 = = 2,14

 

Tillbaka till top 

6.33 Dikessprängning
Samma sprängningsmetod används i såväl torr som våt mark. Lämpligt sprängämne är DYM. Hålen placeras i 
dikesmitt. I våta marker kan hålen spettas upp. I torrare mark behövs någon typ av borrmaskin. 
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Undervattenssprängning 
 

� 6.41 Arbetsmetoder A  
� 6.42 Borrning, laddning från plattform  
� 6.43 Borrning, laddning genom bergbank  
� 6.44 Sprängning av berg för brostöd  

  
  
  

 
Används detonerande stubin dras en stubin- 

ledning längs med det blivande diket. 

Med hänsyn till hur sprängmedlet arbetar skall håldjupet vara så stort att laddningarnas tyngdpunkt hamnar på minst hälften av 
det färdiga dikes-djupet. 

Samma intervallnumer  
För att jorden ska kastas maximalt upp och bort från dikesgraven bör initieringen ske med samma intervallnummer. Man kan 
välja mellan elektrisk eller icke-elektrisk tändning. Vid elektrisk eller icke-elektrisk tändning placeras en sprängkapsel i varje 
laddning. Används detonerande stubin, dras en stubinledning längs med det blivande diket. Till denna stubin kopplas vinkelrätt 
de grenledningar som kommer från varje laddning. Initieringen kan ske med icke-elektrisk eller elsprängkapsel. 

 Normala diken 
Mindre än 3 m

Breda diken 
Mer än 3 m

Antal hålrader 1 1
Håldjup Laddningarnas tyngdpunkt placeras 

på minst hälften av önskat dikes- 
djup.

Hålavstånd, m 0,6-0,8 ca 1,0
Laddningsmängd, kg DYM/hål 0,25-0,30 ca 1,0
Rekommenderade säkerhetsavstånd 
Stenbunden mark = 300 m 
Torv = 200 m

6.41 Arbetsmetoder
Innan sprängning påbörjas ska omkringliggande stränder besiktigas för att säkerställa att man undviker 
erosionsskador på grund av vibrationer i vattnet.  

Sprängning under vatten innebär stora kostnader och utförandet har relativt låg kapacitet. 

Vanligaste arbetsmetoderna är: 
- borrning, laddning från plattform eller med dykare  
- borrning, laddning genom bergbank 

Framförallt vid större undervattenssprängningar är den mest använda metoden borrning och laddning från plattform. Vid mindre 
undervattenssprängningar nära land och vid ringa vattendjup kan borrning och laddning ske genom bergbank. 
Undervattenssprängning förekommer vid grundläggning för broar, byggande av färjlägen och bryggor samt vid fördjupning av 
färjleder och hamnar. 
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6.42 Borrning, laddning från plattform
För utförande av borrning och laddning från plattform eller med dykare krävs följande utrustningar: 
- Pråm eller flotte för dykare och borrare eller borraggregat. 
- Borrplattform uppbyggd som fast ställning som ett alternativ till pråm. 
- Kompressor med erforderlig kapacitet. 
- Borraggregat, borrmaskiner med vattenspolning. 
- Borrstänger, sprängämne, förstärkta sprängkapslar. 
- Pump för vattenspolning. 
- Högtryckspump för rengöring av berget. 

Muddring 
Är berget täckt av jordmassor av större mäktighet och borrningen inte utförs enligt genom ett foderrör, ODEX-principen, måste 
jordmassorna först avlägsnas. Detta sker genom muddring eller med grävmaskin. Denna avtäckning behöver inte göras alltför 
noggrant. I stället kan dykare göra en begränsad rengöring för varje hål. 

Spolning 
Är jordmassan lös och lagret mycket tunt kan jorden spolas undan med tryckluft. Men är jordmassan däremot hård krävs 
vattenspolning med högt tryck, exempelvis med brandspruta. Vid mycket begränsade arbeten under vatten kan borrningen 
utföras av dykare med handhållen borrmaskin. Var noga med att vid arbetets slut “köra och blåsa ur” maskinen ordentligt samt 
därefter köra igenom rikligt med olja som fylls direkt i handslangen. 

 
Kontrollera vad gällande säkerhetsföreskrifter säger 
om utrustning och arbetsmetoder innan dykare och 

hjälpare börjar arbeta. 

Stora borrningsarbeten 
Vid något större arbeten sker borrningen med maskinerna placerade på pråm. Utmed pråmens kant uppsätts en ställning med 
taljor där handhållna maskiner hängs upp. Detta görs för att underlätta hanteringen vid borrbyten och för att säkra maskinen så 
den inte faller ned vid stångbrott. Ett alternativ är att använda mataremonterade maskiner. Matardelen fästes då i en balk som 
tidigare placerats utmed pråmens kant. 
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Vattenspolning 
Borrmaskiner med vattenspolning skall användas då det har visat sig att enbart luft inte förmår lyfta upp borrkaxet ur hålet. Blir 
kaxet kvar får detta till följd att det blir både svårt och tidsödande att dra upp borren vid borrbyte. Undantagsvis kan enbart 
luftspolning räcka. 

Utsättning 
Utsättning av borrhålen och ansättningen görs av dykare. Denne kan betjäna 2 till 3 borrmaskiner. I grumligt vatten underlättas 
dykarens utsättning av hålen om en lina spänns upp för respektive hålrad. Om det är möjligt kan riktkäppar sättas upp på land 
eller som bojar i vatten. Med dessa kan inriktningen av hållinje för hålavstånd och försättning ske från flotten. 

Hålen pluggas 
Efter borrning pluggas hålen lämpligen med en väl tilltagen plugg som drivs ned i hålet. Pluggarna bör sitta stadigt för att inte 
lossna om de kommer i kontakt med slangar, förtöjningswirar och dylikt. Om arbetet är av större omfattning och tillgång finns till 
en stadig pråm eller en stadig ställning kan borrningen även ske med borrtraktor. Då detta fordrar något större arrangemang får 
lönsamheten bedömas från fall till fall. 

Foderrör 
Väljer man ODEX-principen, borrning genom foderrör, behöver ingen avtäckning ske då borrning och laddning utförs utan 
dykare. Innan foderröret dras upp, nedsätts ett plaströr till hålets botten och fixeras med stenflis i borrhålet. Inriktningen av 
borrhålet sker med riktkäppar eller bojar. Laddningen utföres från båt eller flotte, efter det att borrningen färdigställts. 

 
Finns tillång till stadig pråm eller kraftig ställning kan borr- 

ning ske med borrtraktor. 

 
Vid upprättande av borrplan för undervattenssprängning
skall hänsyn tas till: 
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- extra laddning vid ökad underborrning 
- hanterbart styckefall 
- kompensation för ökat vattentryck 
 

Svåra förhållanden 
Undervattenssprängning kan jämföras med normal pallsprängning. Skillnaden är att vattnets massa verkar som en bromsande 
kraft vid sprängning. Därtill kommer svåra förhållanden vid laddning och eventuell utebliven tändning av enstaka borrhål. 

Styckefallet 
För att underlätta uppgrävningen av de sprängda massorna är det viktigt att styckefallet inte innehåller större block. Kostnaden 
för upptagning av massorna med gripskopa ökar kraftigt med ökad stenstorlek. Muddringsarbete är ännu dyrare. Vid försiktig 
sprängning ska provsprängning utföras. Vid undervattenssprängning är det svårt att beräkna maximal samverkande laddning. 

 
Laddning av borrhål under vatten. 

 

 
Vid laddning i foderrör av plast är det plaströrens innerdiameter som gäller vid beräkning. 

Tillbaka till top 

  

Laddning
Lämpligt sprängämne:        DYM

Lämplig sprängkapsel: Förstärkt VA eller Nonel

hf          = oladdad del, 0,3V dock minst 0,5 m.

Q = (H – hf ) x P = 1,2-1,3 kg/dm³ borrhål

P = laddningsmängd enligt laddningsdiagram avsnitt 4.25 ”Laddning”.

6.43 Borrning, laddning genom bergbank
Bergbank fylls ut över den yta som skall borras. Borrningen utförs med borrtraktor utrustad med s.k. ODEX-
utrustning som består av ett förborrningsrör som borras ned några decimeter i det fasta berget. 

Vattendjupet 
Därefter borras inuti röret med en smalare borrstång. När hålet är färdigborrat tas borrstålet upp och en plastslang förs ned 
genom förborrningsröret till borrhålsbotten. Därefter dras förborrningsröret upp. Plastslangen utgör nu förbindelsen mellan 
hålbotten och ytan. Laddningen genomförs sedan som tidigare har beskrivits. Denna metod är lämplig om vattendjup och 
pallhöjd inte överstiger schaktningsdjupet för en grävmaskin med djupgrävningsaggregat. 

 
 
Om det är möjligt bör hål- 
lutningen vara 2:1 eller 3:1. 
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Bergbanken fylls ut över den yta som ska borras. 

Tillbaka till top 

  

6.44 Sprängning av berg för brostöd
Anger grundläggningsritningen till bron att bottenplattorna skall ligga på packad sprängbotten har man inte lika 
höga krav på exakta nivåer för den sprängda bergytan som vid placering på rensat berg. Men ju mer berg som 
sprängs desto mer berg måste lastas bort och sedan ersättas med dyrt friktionsmaterial eller krossprodukter.  

Skall bottenplattorna ligga på rensat berg får de normalt inte utan konsekvenser på brokonstruktionen ha en tjocklek som avviker 
med mer än ca 0,5 meter. Om så blir fallet måste storleken på bottenplattorna ökas vilket i värsta fall kan medföra ytterligare 
behov av sprängning. Man måste därför ta stor hänsyn till bergets kvalitet för att kunna avgöra till vilken nivå man skall borra. 
Vid användning av grova hål och kraftiga laddningar får man större skador än om man fördelar laddningen i flera klenare hål. För 
att få ett bra resultat måste bottenplattornas läge i plan markeras tydligt på berget. Noggrann utsättning av flukter eller med 
laser ska ske som anger till vilket djup varje borrning skall utföras. 

Försättning och hålavstånd markeras och anpassas till håldjupet. Dessa i sin tur måste anpassas efter de grundläggningsnivåer 
som anges på arbetsritning och till bergets struktur och kvalité. Utslagsriktningen har stor betydelse för resultatet och väljs så att 
man får så liten inspänning som möjligt. Skulle det bli gaddar kvar i botten, som inte får sticka upp över angiven nivå, får dessa 
klenhålssprängas separat eller bilas bort. Detta ska ske utan att skada på kvarvarande berg uppstår. 

 

Bottenplattor 
Bottenplattor kan ligga både i torrhet och under vatten. Slutresultatet får inte påverkas av detta. Vid undervattenssprängning 
krävs en högre specifik laddning. Den skall fördelas på ett större antal hål än vad som krävs om sprängning utförs i torrhet.  
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Brosprängning 
 

� 6.51 Rivningsmetoder A  
� 6.52 Slitssprängning  
� 6.53 Sprängning av brofarbana  
� 6.54 Sprängning av frontmur  
� 6.55 Täckning  

  
  
  

 

Kostnadsjämförelse 
Kostnadsjämförelse bör göras mellan dels en mer "påkostad" sprängteknik utan extra kostnader för brodelen och dels 
inbesparingen vid själva sprängarbetet genom en "våldsammare" sprängteknik men med kostnads-ökning för bron på grund av 
skadat berg och felaktigt bergutfall. 

Tillbaka till top 

6.51 Rivningsmetoder
Vid rivning av gamla broar med svag armering och tunn betongkonstruktion kan med stor framgång grävmaskin 
med påmonterad hydraulisk slaghammare användas. Maskinen knackar bort betongen i en linje så att 
armeringsjärnen friläggs för avskärning. Storleken på de bitar som tas bort är beroende på tillgänglig 
lyftkapacitet. 

Kraftigare konstruktioner 
På nyare och kraftigare brokonstruktioner är ovanstående metod för närvarande inte ekonomisk, utan där får sprängning av 
farbana och frontmurar tillgripas. Några generella regler för sådan sprängning finns inte. Vid all be-tongsprängning måste därför 
provsprängningar göras. Korrigering av hål-avstånd och laddning kan därefter ske för att nå önskat resultat. 

Tillbaka till top 

  

6.52 Slitsprängning
Den vanligaste metoden är att dela upp brofarbanan i stycken av den storlek som lyftkapaciteten tillåter. Därefter 
sprängs slitsar som frilägger armeringsjärnen för skärbränning, varefter bortlyftning sker. 
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Tändning med MS sprängkapslar eller Nonel Unidet. 

Tillbaka till top 

  

 
Plan 

Exempel 

En 0,5 m tjock brofarbana ska sprängas och slitssprängning ska tillämpas. Borrningen sker i två rader med 0,3 m försättning och 
0,4 m håldjup. Hålet laddas med 0,10 kg DYM samt initieras med MS-sprängkapsel. I vissa fall kan det vara nödvändigt att öka 
laddningen för att nå önskat resultat. 

 
Detalj av hålsättning 

Riktvärden för borrning och laddning vid slitssprängning. 

Brofarbanans 
tjocklek i m 

Håldjup 
i m 

Försätt- 
ning, V, i m 

Antal hålrader Laddning 
kg DYM/hål 

Radav- 
stånd i m 

0,30 0,20 0,30 2 0,05 0,2 
0,40 0,30 0,30 2 0,07 0,2 
0,50 0,40 0,30 2 0,10 0,2 
0,60 0,50 0,30 2 0,12 0,2 

6.53 Sprängning av brofabrarna
I vissa lägen kan metoden "Söndersprängning av bro för nedrasning" användas. Metodens mest ekonomiska del 
ligger i utlastningsfasen. 

Om denna metod skall användas nära bebyggelse måste noggrann täckning utföras! Detta beror på att sprängmetoden kräver 
relativt stora laddningsmängder, och förhållandevis små förladdningar med sina tillhörande effekter, för att sönderslagningen och 
nedrasandet ska bli så effektivt som möjligt. 

Om total nedsprängning av bron ska ske i ett moment, borras och laddas frontmurar och bärande pelare enligt avsnitt 6.54 
”Sprängning av frontmur”. 

Riktvärden för borrning och laddning vid sprängning av brofarbana 

Brofarbanans be- 
tongtjocklek i m 

Håldjup 
i m 

Hålsättning 
V = E, i m 

Laddning kg 
DYM/hål 

0,30 0,20 0,40 0,05 
0,40 0,30 0,40 0,08 
0,50 0,40 0,50 0,12 
0,60 0,50 0,50 0,15 
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6.54 Sprängning av frontmur
Frontmurarna borras till bottenplattans överkant. I de fall även bottenplattan skall sprängas är tekniken följande. 
Bottenplattan borras och laddas som vid bergsprängning med undantag av att försättningen är lika med 
hålavståndet. 

 

  

Tändning med MS-sprängkapslar eller Nonel Unidet 

 
Detalj av hålsättningen 

 
  

Tillbaka till top 

Exempel 
Frontmuren har en tjocklek av 
0,5 m och en höjd av 4,5 m. En-
ligt tabellen rekommenderas en
hålsättning av 0,3 m i en rad. 
Borrhålen laddas med DYM- 
patron apterad med sprän- 
gkapsel. Hålen förladdas med 
sand. 

Frontmurens 
betongtjock- 

lek i m 

Försätt- 
ning, 
V, i m 

Antal 
hålrader 

st 

Hålavstånd 
i m 

Laddning 

0,40 0,40 1 - 1 patron DYM 22 
i botten. Sedan  
DYT 1 17 till  
ca 0,3 m från 
borrhålets överkant

0,50 0,30 1 -
0,60 0,60 2 0,15
0,70 0,50 2 0,15
0,80 0,40 2 0,15

6.55 Täckning
 
Om sprängning sker i närhet av bebyggelse eller där kast inte kan 
tillåtas måste en noggrann och kraftig täckning utföras. Då det 
gäller brobanan kan täckningen med fördel utgöras av ett 0,5 m 
tjockt lager av stenfri sand kompletterad med stora 
gummimattor.Stora gummimattor och splitterskydd rekommenderas 
som täckning vid sprängning av frontmurar och bottenplattor, se 
även kapitel 5 ”FÖRSIKTIG SPRÄNGNING”. 

Till detta avsnitt finns även en videofilm som förslagsvis kan användas. Kontakta vägverket för vidare information. 
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Vägbankssprängning 
 

� 6.61 Arbetsmetoder A  
� 6.62 Sprängning före bankutfyllnad  
� 6.63 Sprängning efter bankutfyllnad  

  
  
  

  

  

Tillbaka till top 

6.61 Arbetsmetoder
Vid ogynnsamma grundförhållanden är nedpressning av bankfyllningsmassor till "fast botten" en metod som ofta 
används för att säkerställa en vägbanks stabilitet. Utfyllning enligt denna metod reducerar sättningar i den 
färdiga vägen. Se även VV:s Nedpressningsanvisningar. 

För att åstadkomma denna nedpressning fordras ibland att undergrunden luckras upp genom sprängning. 

 
Två metoder används för detta:
- sprängning före bankutfyllning 
- sprängning efter bankutfyllnad 
 

Spetsade rör 
För båda metoderna gäller att rör förs ned till önskat djup. Rören skall  vara spetsade och täta i nedre änden. Dels för att 
underlätta själva nedslagningen och dels för att förhindra att jord tränger upp i rören och försvårar laddningen. Ska rören stå 
kvar under sprängningen, måste hänsyn tas till att rören kan kastas upp i luften vid sprängningen, med risk för skada. 

Plastslang 
Skall rören bytas ut mot plastslang eller om laddningen skall ligga fritt och rören dras upp efter laddningen kan rören inte vara 
spetsade. Man måste då före nedslagningen sätta på en separat spets på röret, som vid uppdragandet lossnar från röret. 
Spetsen blir då kvar under laddningen eller plastslangen. En spets behövs för varje hål. 

Rörmuffar 
För att underlätta nedslagning av rören sätts en muff på rörets nedre ände, ca 0,2 m från spetsen. Muffens uppgift är att förstora 
hålet och därmed minska friktionen utmed röret vid neddrivningen. Måste rören skarvas genom svetsning skall man se till att 
inga hindrande svetsningsrester blir sittande kvar inne i röret. 

Rörets dimension är beroende av storleken på de laddningar som behövs. Lämpligt sprängämne är DYM eller motsvarande och 
den specifika laddningen kan variera mellan 0,05-0,10 kg/m³ jord. Laddningen bör ej överstiga halva rörlängden. Initiering sker 
med VA eller Nonelsprängkapslar. Ur säkerhetssynpunkt bör man placera laddningarna i rörens nedre hälft. Vid för hög 
laddningsnivå kan rören flyga avsevärda sträckor vid detonationen. Utsträckta laddningar ger bättre effekt än koncentrerade 
laddningar. Man bör alltså eftersträva smala rör och täta avstånd mellan rören. 
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6.62 Sprängning före bankutfyllnad
Laddningarna placeras i rör som slagits ned lodrätt i ett kvadratiskt rutnät inom den del som skall uppluckras. De 
yttersta rören bör vara placerade i den beräknade släntfoten.  

”Rören slås ned lodrätt!” 
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Ibland kan markmotståndet vid tippfronten, trots att sprängning genomförts före utfyllnaden, bli så stort att 
bankens nedsjunkning i stort sett upphör. 

För att motverka detta spränger man på nytt framför tippfronten. Laddningarna placeras enligt något av de visade alternativen. 
Beräkningen av avståndet, a, och laddningsmängden görs. Hur många rader som behövs avgörs från fall till fall. 

Exempel 
Förutsättningar: 

Beräkna hålavstånd och laddning/hål. 
- Rörets innerdiameter är 76 mm.  
- Bankens bredd L + L = 28 m. 
- Djup till fast botten H = 6 m. 
- Laddning 5,2 kg DYM enligt bergsprängningsdiagram och packningsgrad 1,15. 

 
 
 

Alt. 1 
 
 
 
 
 
 
 

Beräkning:
H       = Djup till fast botten

L = Halva sektionen

a = Hålavståndet

Total laddning per rör: kg/rör = kg/m x H/2

 
Avståndet mellan rören: a =

 
Antal hål per rad

=

Beräkning
 
kg/rör

=  
= 15,6 kg DYM/rör

 
a = 

 
= 5,09 m

 
Antal hål per rad = 

 
= 6,5 � 7 hål

 
Anpassning av a

=  
= 4,66

Svar: Hålavstånd = 4,66 m. Laddning per hål = 15,6 kg DYM
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Alt. 2 
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6.63 Sprängning efter bankutfyllnad
Laddningarna måste här placeras under den tidigare utfyllda banken. Rören trycks ned i den utfyllda bankens 
släntfot och riktas så att de når den fasta botten under vägbankens mitt. Rören skall stå på båda sidor om 
banken i ett sicksackmönster. Avstånden mellan rören anpassas efter både erforderlig laddningsmängd och till 
den laddningsmängd som rören kan rymma.  

 
Rören under banken placeras i sicksackmönster. 

 
Planskiss 

Beräkning görs enligt följande: 
Total laddning per rör: 
Y = rörlängd 

kg/rör = kg/m x   

Y =  

Avstånd mellan rören = a 

a =   

Exempel 

Beräkna hålavstånd och laddning per rör. 
- Bankens bredd är L + L = 28 mm.  
- Djup till fast botten H = 6 m. 
- Rörets innerdiameter är 76 mm. 
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Klenhålssprängning 
 

� 6.71 Arbetsmetoder  A 

  
  
  

  

  

- Laddning 5,2 kg DYM/m enligt bergsprängningsdiagram och packningsgrad 1,15. 
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Beräkning
 
Y =  = 15,23

 
� 15,2 m

 
kg/rör

=  = 39,54  
� 39,5 kg/rör

 
a =  

 
= 3,5 m

Svar: Hålavstånd på varje sida = 3,5 m.
Laddning per hål = 39,5 kg DYM

6.71 Arbetsmetoder
Vid allt sprängarbete är håldiametern av avgörande betydelse. I de flesta fall strävar man efter största möjliga 
håldiameter för att kunna få loss så mycket berg som möjligt per borrad meter. Det finns dock tillfällen då det 
kan vara fördelaktigt att sträva åt motsatt håll dvs. att välja en klenare håldiameter.  

 

Exempel på sådana tillfällen kan vara försiktig sprängning, plansprängning, rörgravssprängning samt sten och skutsprängning. 
Klenhålsmetoden innebär att man använder 22 mm håldiameter samt laddar med ett sprängämne som är anpassat till denna 
klena håldiameter. 

Fördelarna med att använda denna metod är följande: 
- Mindre borrningstid 
- Bättre inneslutning av sprängämnet vilket leder till större utnyttjande av sprängämnets energi 
- Förladdningens mothållande kraft ökar 
- Mindre kastrisk 
- Med denna klena håldiameter kan man borra och spränga så grunda hål som 0.3 m. 

En nackdel att använda klenhålsmetoden, är att borrning av 22 mm hål vanligtvis görs med handhållna maskiner. 
Detta behöver dock inte vara något problem då det finns flera olika typer av maskinell utrustning.

Sten och skutsprängning 
Vid sten och skutsprängning är klenhålssprängning förträfflig. Vid klenhåls-sprängning av natursten erfordras, beroende på 
stenens art och önskat styckefall, en specifik laddning av 0.02-0.04 kg/m³. Vid helt eller delvis jordbundna stenar kan dock den 
specifika laddningen behöva ökas. Det bästa vid ett sådant tillfälle, både sprängtekniskt och säkerhetsmässigt, är att gräva fram 
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stenen. Vid skutsprängning kan laddningsmängden reduce-ras till 0.01-0.02 kg/m³. 

 
Gräv fram stenen! 

Skut som bildas i sprängsalvor är ofta lättsprängda jämfört med naturligt bildade stenar, eftersom de varit utsatta för 
brytningskrafter i samband med salvsprängningen. En laddningsmängd på ca 50–60 %, av det som behövs för en natursten, är 
tillräckligt. Skuten bör undersökas noggrant innan borrningen påbörjas så att inte borrhålspipor med sprängämne finns kvar från 
salvsprängningen. 

 
Skutsprängning 

För klenhålssprängning finns det en speciell rörladdning, Miniprime 17x150 mm, vikt 43 gram (3g/cm). Rörladdningen innehåller 
sprängämnet PRI-MEX™ – ett sprängämne ned hög detonationshastighet. Svårigheter kan uppstå vid aptering av sprängkapseln i 
korta bitar av rörladdningen. En speciell plasthylsa för klenhålssprängning har därför tagits fram, i vilken rörladdningsbiten kan 
införas och sprängkapseln apteras. Vid utnyttjande av ovannämnda laddningar (hylsa eller rörladdning) erhålls en förbättrad 
säkerhet, då sprängämne och sprängkapsel bildar en robust enhet som ej kan separera under laddningsarbetet.  

 

Rörgravssprängning 
Med rörgravssprängning avses i allmänhet sprängning av pallar med mindre bredder än ca 4 m. Gränsen mellan vanlig 
sprängning och rörgravssprängning kan vara lite flytande. Det viktigaste är dock att man känner till de ändringar i borr- och 
laddplan som måste göras vid smala inspända salvor. Rörgravssprängning erfordrar hög specifik laddning och även hög specifik 
borrning beroende på bergets inspänning. Ett sätt att minska inspänningen är att luta borrhålen. En lämplig lutning är 3:1 vid 
rörgravssprängning och så även för all annan sprängning. Vid rörgravar med mindre djup än 0.8 m används med fördel 
klenhålsmetoden. 

 
Klenhålsmetoden/Borr- och tändplaner 

Schaktdjup 
m 

Håldjup  
3:1, m 

Försättning,  
V, m 

Bottenladdning 
kg 

Oladdad del, m 

0,3 0,5 0,3 0,06 0,3 
0,4 0,6 0,4 0,08 0,4 
0,5 0,7 0,4 0,10 0,4 
0,6 0,8 0,4 0,12 0,4 
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0,8-1,2 m rörgravsdjup ger 3 hål i bredd
 1,5-2,0 m rörgravsdjup ger 4 hål i bredd

 
(Borrhålsdiameter Ø22 mm, sprängämne: PRIMEX). 

Issprängning 
 

� 6.81 Val av arbetsmetoder A  
� 6.82 Sprängning av istäcke  
� 6.83 Sprängning av isblock  

  
  
  

Rörgravs- 
djup, m 

Håldjup 
3:1, m 

Försättning,  
V, m 

Bottenladdning 
kg 

Oladdad 
del, m 

0,3 0,5 0,3 0,03 0,3 
0,4 0,6 0,4 0,05 0,4 
0,5 0,7 0,4 0,08 0,4 
0,6 0,8 0,4 0,10 0,4 

Tabellerna ovan avser borrning med klenhål Ø22 mm. 
Sprängämne PRIMEX 17 mm. 

Plansprängning 

Plansprängning är sprängning där pallhöjden är mindre än 0,7 m. 

Plansprängning kännetecknas av en hög specifik borrning, 3-4 borrmeter/m³. Om man använder sig av Ø22 mm håldiameter kan 
man minska borrningstiden och därmed göra stora inbesparingar. Bättre sprängverkan erhålles också genom att sprängämnet får 
verka i ett litet hålrum där sprängämnets energi bättre tillvaratas. 

Borrnings- och laddtabell för klenhål.  

Pallhöjd 
K 
m 

Håldjup 
Hållutning 3:1 

H 
m 

Borrhåls- 
diameter i botten

d 
mm 

Försättning, V
m 

Hål-avstånd
E 
m 

Vikt 
Botten-laddning 

kg 

För-laddning
hf 
m 

0,3 0,5 22 0,3 0,5 0,01 0,4 
0,4 0,6 22 0,4 0,5 0,02 0,45 
0,5 0,7 22 0,5 0,65 0,05 0,65 

Försiktig sprängning 
Vid försiktig sprängning är klenhålsmetoden mycket fördelaktig. Man kan med ovannämnda metod och håldiamtern Ø22 mm 
reducera laddningsmängden med 60% i förhållande till håldiametern Ø34 mm. Fördelarna man uppnår genom att minska 
laddningsmängden är främst minskade vibrationer samt mindre kastrisk. 
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6.81 Val av arbetsmetoder
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Det effektivaste sättet att spränga is är att placera sprängämnet i vattnet ett stycke under isen. 

Issprängning används för att åstadkomma vakar för olika ändamål. Då en laddning detonerar under isen, lyfts vattenytan inom 
ett cirkelformat område, vilket medför att isen bryts sönder och delvis kastas undan. Isstycken och issörja ligger kvar i vaken, 
vilket innebär att vaken snabbt fryser till vid kyla. Vill man erhålla en “renare” vak bör man öka laddningens storlek och/eller 
placera laddningarna närmare isens underyta. 

För att få ner laddningarna under isen, krävs att man har laddningshål. Dessa hål görs bäst med isborr men man kan även 
spränga upp laddningshål. Tillvägagångssättet är att man hugger upp ett hål till minst ¼ av isens tjocklek, placerar laddningen, 
ca 0,2 kg/dm istjocklek, i hålet samt fördämmer med våt snö eller issörja. 

All sprängning inom tätort kräver tillstånd av polismyndigheten. 
Före sprängningen ska fiskeriintendenten informeras. I speciellt känsliga fall måste tillstånd från fiskeristyrelsen inhämtas. 
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6.82 Sprängning av istäcke
Sprängning av istäcke utförs så att sprängämnet buntas ihop och hängs cirka 1,2 m under isen. 

Detta förfarande används när vattendjupet under isen är 2,5 m eller större. Är djupet mindre placeras laddningarna på halva 
vattendjupet under isen. I strömmande vatten bör laddningarna, av naturliga skäl, fixeras med tyngder. Laddning sker genom hål 
i isen som upptagits med isborr. 

Riktvärden för laddningsmängder och hålavstånd. 

Vattendjup 
i m 

Istjocklek 
i m 

Hålavstånd 
i m 

Laddnings- 
mängd kg DYM 

Anmärkning 

2,5 0,7 4-5 0,7-1,0 Ju mindre  
vattendjup 

desto mindre  
hålavstånd 

2,0 0,5 3 0,7-1,0 

1,0 0,5 2 0,7-1,0 
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6.83 Sprängning av isblock
Vid broar, bryggor, hamnar, kraftverk och liknande platser kan det uppstå ansamling av isblock som kan behöva 
sprängas. 

Sprängämnet placeras några decimeter under isblocket. Man kan antingen borra hål och hänga sprängämnet under isen eller 
också fästs laddningen på en stång och sedan för man in den under blocket. Beroende på isens konsistens och önskad 
sönderslagning är generella laddningsmängder svåra att ange. Ett riktvärde är 0,10-0,15 kg DYM/m3 is. 
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Litteraturhänvisning 
 

� 6.91 Publikationer B 

  
  
  

Bergsförstärkning 
 
  
  
  
  

 

Berggrundens förutsättningar 
 

� 7.11 Mineral A  
� 7.12 Fysikaliska egenskaper  
� 7.13 Kemiska egenskaper  
� 7.14 Bergartskarta  
� 7.15 Bergartsindelning  
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6.91 Publikationer
Den litteratur som finns inom området Övrig sprängning ingår i regel som delar i litteratur som behandlar bergsprängning. 

Här nedan redovisas en del litteratur och även företag som tillhandahåller litteratur och publikationer. 
- VV Nedpressningsanvisningar 
- Miljövårdslagen 
- Vattenlagen 
- Bergsprängningsboken Rune Gustavsson 

Ytterligare information kan fås av: 
- Nitro Consult AB, Stockholm 
- Atlas Copco Sverige AB, Stockholm 
- Dyno Noben Sweden AB, Gyttorp   
- SveBeFo, Stockholm 
- Swedengineers Minetech AB, Kiruna 
- Karl Göran Gustafsson Spräckutrustningar AB, Uppsala 
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KAPITEL 7 BERGFÖRSTÄRKNING 
Förord
  

I det här kapitlet behandlas berggrundens uppbyggnad, bergets inverkan på borrning och sprängning samt 
förädlingsmöjligheterna Stabilitetsproblem i bergväggar och åtgärder för att eliminera risken för ras elimineras behandlas också, 
liksom vissa åtgärder för att minska risken för nedfallande stenar från rasbenägna berg. I slutet av kapitlet hittar du en 
litteraturhänvisning. 
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� 7.16 Sedimentära bergarter  
� 7.17  Eruptiva bergarter  
� 7.18 Metamorfa bergarter  
� 7.19  Behov av kunskaper  

  
  
  

  

7.11 Mineral
Mineral kallas de minsta fasta ämnena i jordskorpan. Vi känner idag till cirka 2000 olika mineral. Ungefär 100 
finns i Sverige. 

Endast ett tiotal mineral bygger upp cirka 90% av bergarterna i jordskorpan. De vanligaste mineralerna i 
jordskorpan består av ki-selföroreningar med kvarts och silikat. 

Mineral kan vanligen identifieras på sin färg och hårdhet och kris-tallstrukturen är ofta synlig för blotta ögat. 
Mineral med låg håll-fasthet och dålig kornbindning ingår ofta i det vi i dagligt tal kallar för ”dåligt berg”. 

Varje mineral har en bestämd kemisk sammansättning och kristallform. I jordskorpan har de flesta mineral kristalliserats 
oregelbundet. Vanligen beror det på att det råder högt tryck och begränsat utrymme för kristalltillväxten. 
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7.12 Fysikaliska egenskaper
De ur materialsynpunkt viktigaste fysiska egenskaperna hos mine-ral är i nämnd ordning nötningsmotståndet, 
tryck-, eller slaghåll-fastheten (dvs. vittringsgraden lokalt), kornbindningen och korn-formen. 

Nötningsmotstånd 
Finkorniga bergarter har starkare kornbindning än grovkorniga och de får därigenom ett högre nötningsmotstånd. Slipvärde är 
ett sätt att uttrycka bergmaterialets nötningsmotstånd. Metoden att få fram slipvärdet redovisas i Materialförsörjningshandboken, 
kapitel 5. 

Tryck- eller slaghållfasthet 
Finkorniga material har hög hållfasthet. En bergart med fysiskt hårda mineral har hög slaghållfasthet. Surhetsgraden hos en 
bergart påverkar hållfastheten. Surhetsgraden bestäms av kvartshalten, vilken måste vara större än 65% för att bergarten skall 
kallas sur. När kvartshalten är mindre 52% kallas bergarten basisk. Bergarter mellan en kvartshalt mellan 52% och 62% kallas 
intermediära. Sura bergarter är spröda medan basiska bergarter med låg kvartshalt är mer sega. 

Vittringsbenägenhet 
Vittringsmekanismerna är fysiska, kemiska eller biologiska. Det kan vara frågan om frost-, sol-, eller saltsprängning samt nötande 
och nedbrytande verkan från is och vatten. Vittringsmassan som bildas genom de fysikaliska-kemiska förloppen invaderas snabbt 
av organismer. Ett annat exempel är rotsprängning. 

Betydelse för all vittring är temperaturen som påverkar fuktighetsgrad, gaser, saltets löslighet samt den kemiska 
reaktionshastigheten. 

Om ett mineral bildas genom snabb avkylning uppkommer inga kristaller. Sådana mineral är inte stabila. Inom stora rörelsezoner 
i berget krossas det ner till ett fint mjöl. Vid sammankittning och omkristallation av bergartsmjölet bildas bergarten mylonit som, 
om den utsätts för senare påverkan, oftast vittrar sönder. 

Kornbindning och kornform 
Goda egenskaper för kornbindning och kornform är finkornighet, jämn kor-nighet, en kornform som tillsammans med andra korn 
ger en ”kilverkan” samt kubisiteten. 

Kornbindningen och kornformen bestämmer mineralens hårdhet. I vissa mineral är bindningen starkare i en riktning och svagare 
i en annan. 

Mineralogen F Mohs graderade hårdheten i en skala från 1-10. I hårdhets-skalan repar ett mineral med hög hårdhetssiffra ett 
mineral med lägre hårdhetssiffra. 

Mohs´hårdhetsskala
1 Talk Repas lätt av nagel
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2 Gips Repas nätt och jämnt av nagel
3 Kalkspat Repas av järnspik
4 Flusspat Repas av glasbit
5 Apatit Repas av pennkniv
6 Kalifältspat Repas av kvarts
7 Kvarts Repas av fil av specialstål
8 Topas, beryll Repas av smärgel
9 Korund, smärgel Repas bara av diamant
10 Diamant Kan ej repas

7.13 Kemiska egenskaper
Den ur materialsynpunkt viktigaste kemiska sammansättningen hos mineral 
är silikatet. Övriga viktiga kemiska sammansättningar framgår av neda 

 

nstående tabell, modifierad efter Pusch 1974. 
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7.14 Bergartskarta
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7.15 Bergartsindelning
En bergart uppstår när flera korn eller kristaller av ett eller flera mineral växer samman genom högt tryck och 
värme. Bergarter med hög kvartshalt kallas för sura bergarter. 

Bergarterna har olika egenskaper. Det beror på deras sammansättning, ålder och den omgivande miljöns påverkan (klimatet, 
vatten med sin frostspräng-ning osv.). För bergsprängningsändamål klassificerar vi berget från arbets-teknisk synpunkt: 
borrbarhet och sprängbarhet. 

Bergarterna indelas i grupperna ytbergarter, djupbergarter och gångberg-arter. Beroende på hur de bildats skiljer man mellan tre 
huvudtyper av bergarter: 
- Sedimentära. 
- Eruptiva, magmatiska. 
- Metamorfa, omvandlade. 

 
Sedimentära bergarter 
Sedimentära bergarter har bildats genom att avlagringar av vatten, vind eller is avsatts i sjöar eller på land och fått en fast form. 

Eruptiva bergarter 
Eruptiva bergarter har bildats när den vulkaniska magman har stelnat. Det kan ske såväl vid jordytan som på några kilometers 
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djup. 

Metamorfa bergarter 
Metamorfa bergarter har uppstått då sedimentära och eruptiva bergarter genom rörelse i jordskorpan nedsänkts till sådana djup 
att temperatur och tryck blivit så höga att nya mineral bildats. 
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7.16 Sedimentära bergarter
Sedimentära bergarter är ytbergarter som har bildats genom dia-genes, dvs. sammanpressning, avvattning, 
sammankittning och omkristallisering av material. Med material avses sedimenter, lavor, fällningar i vatten, 
vittringsjordar och lagrade organiska produkter. 

Sandsten 
Sandsten, lerskiffer och kalksten är de vanligaste sedimentära bergarterna. 
Sandsten bildas av sandavlagringar. Ibland syns strömskiktning och bölje-
slagmärken i bergarten. 

Konglomerat, gråvacka och arkos är närbesläktade bergarter. Konglomerat 
innehåller rundade stenar av olika bergarter blandat grus. Gråvackan är en 
speciell sandsten som innehåller hög halt fältspat och lättvittrade mörka 
mineral. Mängden lerigt material i gråvackan är större än 15 procent. Arkosen 
består av hopkittat vittrings-grus med mycket fältspat. Inom fjäll-kedjan 
benämns arkoser för sparag-mit. 

Lerskiffer 
Lerskiffer är hårdnad lera. Skiffrarna kan ha olika färger men är vanligen 
gråsvarta. Alunskiffer är en svart lerskiffer rik på kol och kjärnsulfid. 

Kalksten 
Kalkstenen som består av förhårdnande lager av skal och rester av djur va-
rierar från vit till grå eller rödbrun. Magnesiumrik kalksten kallas dolomit och är 
oftast mycket lik kalkstenen. 

De sedimentära bergarterna indelas efter kornstorlek i: 
- Grovkorniga >2 mm      t.ex. Konglomerat 
- Medelkorniga 2-0,2 mm t.ex. Sandsten 
- Finkorniga <0,2 mm      t.ex. Lerskiffer 

Borrbarhet 
Sedimentära bergarter med hög kvartshalt, t.ex. konglomerat och sandsten, har god borrsjunkning men å andra sidan en hög 
borrkronepåverkan. Denna yttrar sig inte i normalt slitage utan uppstår genom värmesprickor i hårdmetallen, s.k. reptilhud. 

Sprängbarhet 
Ett bra sprängresultat innebär att salvan ”vänder sig”, dvs. inte enbart lyfter och förflyttar sig en bit i utslagsriktningen. 
Sedimentära bergarters porösa och sprickrika sammansättning ger en viss seghet vid utsprängningen. Det resulterar i att salvan 
inte ”vänder sig”. Det sega motståndet ger även större spelrum vid laddningen. För lite sprängämne slår sönder berget men 
orkar inte lyfta salvan framåt. För mycket sprängämne ger inte onormalt långa kast. Någon förädling inom Sverige av dessa 
bergtyper låter sig knappast göras när det gäller högklassiga material. 
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7.17 Eruptiva bergarter
Eruptiva bergarter benämns ofta magmatiska. De har bildats av magma, dvs. flytande, gashaltig, bergartssmälta i 
eller på jordskor-pan. Om magman stelnat långsamt på stort djup och under stort tryck, bildas en djupbergart 
med relativt stora kristaller, t.ex. gra-nit. 

När magman trängt högre upp i gångar eller till jordytan har finkorniga bergarter som diabas och basalt bildats. Lavabergarter 
kallas de bergarter som bildats på jordytan. 

De eruptiva bergarterna kan vanligen identifieras på färgen. Mörka bergar-ter har låg kvartshalt, men ljusa bergarter har en hög 
kvartshalt. Surhets-graden bestäms av kvartshalten. Surhetsgraden hos en bergart påverkar dess hållfasthet och densitet. Sura 
bergarter är spröda, medan basiska bergarter med låg kvartshalt är mer sega. 

Granit 
Granit är den vanligaste djupbergarten. Graniterna är oftast jämnkorniga. Den mest ojämnkorniga typen, ögongranit, innehåller 
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ögon av fältspatkristaller. Denna granittyp har benägenhet till grusvittring. 

Granodiorit och kvartsdiorit är två granitvarianter som innehåller lite re-spektive mycket mörka mineral. 

Inom stenindustrin kallas ofta diabaser för svartgraniter. 

 

 
Porfyr 
Granitporfyr, som även kallas kvartsporfyr, är den gångbergart som har samma sammansättning som graniten. En grovkornig 
variant av granit kallas pegmatit. Pegmatiten uppträder i gångar och ådror i bergmassan. En finkornig variant, som kallas aplit, 
uppträder ibland tillsammans med pegmatiten. Båda dessa bergarter har bildats genom att lösningar kristalliserats, den första 
långsamt och den andra snabbt. 

De dioritiska bergarterna omfattar diorit, andesit och porfyrit. Bergarterna har samma sammansättning men olika textur på grund 
av olika stelnings-förhållanden. Dioriten är grå samt grov till medelkornig. Andesit är en vul-kanisk ytbergart. Andesiten är 
vanligen porfyrisk. Porfyriten har som namnet antyder en porfyrisk textur i vilken strökorn finns, som vanligen består av kvarts 
eller alkalifältspat. 

Bland de basiska bergarterna är gabbro, basalt och diabas de vanligaste. Dessa bergarter brukar kallas grönstenar. Gabbro är en 
mörkgrön till svart grovkornig djupbergart. Den vulkaniska ytbergarten basalt är svart, finkornig och mycket tät. Diabas är en 
mörkgrön till svart grovkornig djupbergart. Den grovkorniga varianten förekommer i breda gångar medan finkornig diabas 
vanligen uppkommer i smala gångar. Diabasgångarnas bredd varierar från några centimeter till flera tiotal meter. 

Kornstorleken är texturell egenskap som beror på dess stelningsförhållanden. Denna egenskap, t.ex. kornstorlek, form och 
mönster, kan inte ses utan optiskt hjälpmedel. Långsam stelning ger grovkorniga bergarter. Indelning sker efter kornstorlek 

De eruptiva bergarterna indelas efter kornstorlek i: 
- Grovkorniga >5 mm   t.ex.Granit 
- Medelkorniga 5-1 mm t.ex. Diorit 
- Finkorniga <1 mm      t.ex. Aplit 
- Tät Ej synliga korn     t.ex. Basalt 

 
Borrbarhet 
Typiskt för bergarterna är få sprickor och en homogen sammansättning.  

Borrsjunkningen är lägre än för sedimentära bergarter. Kronslitaget är större och slipintervallen tätare än för övriga bergarter. 
Hög kvartshalt ger stort kronslitage. 

Sprängbarhet 
Den homogena sammansättningen kräver rätt mängd sprängämne för att påverkas. För lite sprängämne ger ingen påverkan alls, 
utan resulterar i så kallad bomsalva. För stor sprängämnesmängd ger okontrollerade kast. Rätt mängd sprängämne ”vänder 
salvan”. 

Eruptiva bergarter lämpar sig väl till förädling, även till högklassigt material. Dock är de bergarter där mineralkornen har dålig 
kornbindning oftast spröda. 

Tillbaka till top 

7.18 Metamorfa bergarter
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Metamorfa bergarter bildas genom att sedimentära och eruptiva bergarter omvandlas under högt tryck och 
temperatur. Det kan ske då bergartens djupläge förändras eller då berggrunden deformeras. Metamorfa 
bergarter är således ur bergbearbetningssynpunkt en blandning av både bra och dåliga egenskaper. 

Den ursprungliga bergartens textur och struktur förändras vid omvandlingen, metamorfosen. Dessa egenskaper, t.ex. lagring, 
bandning och sprickighet kan iakttas utan optiska hjälpmedel. Denna förändring och nybildning av mineral sker för att anpassa 
bergarten till dess nya miljö i jordskorpan. 

Gnejs 
Gnejs, som är den vanligaste omvandlade bergarten, har bildats av olika ursprungsbergarter. Det finns således gnejser med 
sedimentärt och eruptivt ursprung. Gnejser kan också ha bildats genom omvandling av finkorniga sandstenar och vulkaniska 
bergarter. Finkorniga urbergsgnejsar med vulkansikt ursprung kallas i Norden för leptiter. Hälleflinta: är en med leptit besläktad 
bergart, som bildats genom omvandling av vulkaniska , sura bergarter. Bergarten har ett flintliknande utseende på grund av sin 
finkris-tallinska textur, mindre än 0,05 mm, jämfört med leptiten som har medel-kornstorlek mellan 0,05 och 0,5 mm. 

Bandgnejser är uppbyggda av band med olika sammansättning, färg och kornstorlek. Bandgnejserna har olika egenskaper i olika 
riktningar. Denna egenskap benämns anisotrop. 

Lågmetamorfa, svagt omvandlade, graniter benämns ofta gnejsgraniter eller granitgnejser. I det första fallet dominerar 
granitstrukturerna och i det andra fallet dominerar gnejsstrukturerna. 

Granit kan bildas genom kraftig omvandling av andra bergarter, t.ex. sand-sten. Ett mellanled i denna omvandling är migmatit, 
som innehåller rester av ursprungsbergarten. 

 

Vid metamorfos omvandlas sandsten till kvartsit. Vid omvandling av lerskiffer bildas först fyllit och glimmerskiffer. Vid ökat tryck 
och temperatur bildas sedimentgnejs, som ibland kallas för tvåglimmergnejs. Fortsätter om-vandlingen ytterligare bildas slirig 
gnejs och ådergnejs. Kalksten och dolomit som omkristalliseras omvandlas till marmor. Det svenska urbergets marmor benämns 
ofta för urkalksten. 

Inom stora rörelsezoner i berggrunden krossas berget delvis ner till ett fint mjöl. Vid sammankittning och omkristallisation av 
bergartsmjölet bildas bergarten mylonit. Myloniten är vanligen mycket hård och tät. Om myloniten utsätts för senare påverkan 
vittrar den ofta sönder. 

Vid rörelser i berggrunden bryts ibland berget sönder i större stycken. När dessa sammankittas bildas bergarten breccia. 

Denna av eruptiva och sedimentära berg blandade bergarten har i sig en mängd olika bergtyper. Bland dessa kan nämnas: 
- Fyllit är en finkornig bergart med planparallell sammanfogning vilket gör den klyvbar. Den består främst av de planskiviga 
mineral klorit och finkornig muskovit, så kallad sericit. 
- Basiska bergarter, som har låg kvartshalt, omvandlas till amfibolit, grönskiffer och kloritstenar. Dessa bergarter har ofta 
låg hållfasthet. 
- Amfiboliter är förskiffrade och har en gnejsig struktur och består hu-vudsakligen av amfibol och plagioklas samt innehåller 
ofta lermineral. 
- Grönskiffer bildas genom omvandling av basiska eruptiva bergarter och är ofta glimmerrik. 

De metamorfa bergarterna indelas efter kornstorlek i: 
- Grovkorniga >2 mm t.ex. Gnejsgranit 
- Medelkorniga 2-0,2 mm t.ex. Leptit 
- Finkorniga <0,2 mm t.ex. Fyllit 

Borrbarhet 
Borrbarheten i dessa bergarter varierar starkt. Precis som bergarten är här borrbarheten ojämn. Gnejsgraniter ger högre 
borrsjunkning jämfört med graniter som inte är omvandlade. Den lagrade bergarten glimmerskiffer är mjuk, vilket ger högt 
vridmotstånd vid borrning. Intervallen mellan slip-ningarna är längre än vid eruptiva bergarter. 
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Sprängbarhet 
Sprängbarheten hos metamorfa och eruptiva bergarter är i stort densamma, medan sprängbarheten hos sedimentärt berg 
avviker. 

Metamorfa bergarter med stark kornbindning och låg glimmerhalt är lämpliga till förädling. Gnejser av god kvalitet är fullt 
användbara medan glim-merskiffer är oanvändbar till förädling. 

Tillbaka till top 

7.19 Behov av kunskaper
Berggrundens uppbyggnad är av stor betydelse för allt sprängarbe-te. Det är därför nödvändigt att 
undersökningar utförs redan i pro-jekteringen och resulterar i en beskrivning av bergets byggnads-tekniska 
egenskaper. 

I planeringen klarläggs sedan med vilken metod sprängningen ska utföras och hur bergsektionen ska se ut i slutskedet. När 
sprängarbetet väl är igång är det svårt att göra förändringar utan störningar i det löpande arbetet. Oftast måste omdisponeringar 
tillgripas med fördyringar som följd. Erfarenheten visar att berg med slänter utförda i lutning 1:1 eller flackare kräver minst 
underhåll. På sikt är de mest ekonomiska och minst arbetskrävande. 

Vanligen redovisas berggrunden med dess bergartsnamn. Dessa ger en in-formation om bergartens sammansättning och 
bildning. De geologiska för-undersökningarna redovisas i mer tekniska termer för att lättare förstås av icke geologiskt kunniga. 

Den på sikt bästa lösningen beskrivs och samtidigt anges förväntade problem och kostnader med olika alternativa lösningar. Det 
är viktigt för all bergsprängning att även bergsmassans egenskaper, såsom spricksystem, vittring och hållfasthet beskrivs. Detta 
för den kommande behandlingen av det kvarstående berget. För att rätt hantera stabilitetsproblemen i kvarstående berg krävs, 
som all tidigare erfarenhet visat, både teoretiskt och praktiskt kunnande. 

Vanliga stensorter i Sveriges berggrund  

Mineral och bergarter valda i samråd med Doc. Per H. Lundegårdh. 

Bergsbildande mineral 
1. Vitkvarts 
2. Gråkvarts 
3. Rosenkvarts 
4. Kalifältspat (mikroklin) 
5. Kalknatronfältspat (plagioklas) 
6. Mörk glimmer (biotit) 
7. Ljus glimmer (muskovit) 
8. Hornblände 
9. Epidot 

Eruptiva bergarter 
10. Småkornig granit 
11. Medelkornig granit 
12. Grovkornig granit 
13. Diorit (grönsten) 
14. Diabas 
15. Röd porfyr 
16. Mörk porfyr 

Sedimentära bergarter 
17. Dalasandsten 
18. Kambrisk sandsten 
19. Lerskiffer 
20. Ortoceratitkalksten 

Metamorfa bergarter 
21. Grå gnejs 
22. Röd gnejs 
23. Glimmerskiffer 
24. Amfibolit (grönsten) 
25. Urkalksten (marmor) 

Malmer 
26. Blodstensmalm 
27. Svartmalm 
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Sprängtekniska förutsättningar 
 

� 7.21 Inverkan vid losshållning A  
� 7.22 Sprickiga bergmassor  
� 7.23 Sprängning av sprickiga bergmassor  

  
  
  

28. Kopparkis 
29. Svavelkis 
30. Blyglans 

 

7.21 Inverkan vid losshållning
Merparten av de sprängningar som görs ovan jord sker inom granit och gnejsområden. Bergarter inom sådana 
områden är vanligen friska och ovittrade och har relativt låg sprickfrekvens. 
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Borrsjunkningen varierar normalt endast lite inom samma bergart. Den kan variera mycket lokalt inom en och samma skärning. 

Det sedimentära berget är mjukt och har därigenom hög borrsjunkning. På grund av bergets skiktning har det olika egenskaper i 
olika riktningar. Borr-ning i denna bergart, med sina sprickor och svaga partier, medför att man lätt råkar ut för fastborrning. 

Hur arbetet ska genomföras styrs av bergegenskaper som påverkar: 
- Borrsjunkningen 
- Borrkroneslitaget 
- Laddningskoncentration 
- Styckefall 
- Skador på kvarstående berg 

Laddningskoncentration, styckefall och skador på kvarstående berg behandlas i kapitel 3 ”LADDNING” och 4 
”PALLSPRÄNGNING”. 

Tillbaka till top 

  

7.22 Sprickiga bergmassor
En bergmassa består av ospruckna bergblock och mellanliggande sprickor. Bergmassans hållfasthet är beroende 
av bergartens- och sprickornas hållfasthet. 

Berghållfastheten beror på bergartstyp, kornbildning och mängden mikro-sprickor. Hållfastheten bestäms genom bergmekaniska 
prov på uttagna borrkärnor. Vid dessa prov bestäms också bergets elastiska egenskaper. 

Sprickor mellan blocken har ingen draghållfasthet. Detta är viktigt att beakta ur kastsynpunkt vid sprängning. Sprickorna kan 
dock överföra stora trycklaster och har också en viss skjuvhållfasthet. 

Skjuvhållfastheten i en spricka är beroende av dels sprickytornas skrovlighet, råhet och dels hållfastheten hos mineralkornen i 
sprickväggarna. Släta sprickor med skiktat material på ytorna, såsom glimmer, har låg skjuvhållfasthet. Råa, ovittrade sprickor 
utan skiktat mineral har hög skjuvhållfasthet. 
Sprickvidden har stor inverkan på effekten vid sprängning. Är sprickorna öppna minskar gastrycket och en mindre 
sönderbrytningseffekt erhålls. Sprickorna i en bergmassa bildar olika sprickgrupper. De i gruppen ingående sprickorna har samma 
riktning och oftast samma egenskaper. Ett spricksystem består av flera sprickgrupper. 

Vid planering för sprängning av en bergvägg brantare än 1:1, är det viktigt att bergmassans spricksystem beskrivs. Beskrivningen 
skall omfatta sprickornas frekvens, orientering och hållfasthet inom varje sprickgrupp. Antalet sprickgrupper och sprickornas 
avstånd inom sprickgrupperna kommer att bestämma blockstorleken och därmed bergets naturliga styckefall. Berg-massans 
uppbyggnad inverkar på risken att få skador vid sprängning. Blir det skador i kvarstående berg minskar stabiliteten och 
därigenom ökar un-derhållskostnaderna. Även en jämn bergvägg kan ha skador i form av mik-rosprickor som resulterar i att 
berget vittrar onormalt fort. Mikrosprickor uppstår då berget utsätts för höga vibrationer. 

Med hänsyn tagen till bergmassans spricksystem kan resultatet av spräng-ningen optimeras. Detta sker genom lämpligt val av 
försättning, hålavstånd samt ansättning av hålen. 

För att bestämma bergets sprängbarhet, bergkonstanten c och överförings-faktorn K, utförs en eller flera provsprängningar. 
Resultatet från prov-sprängningar bör sedan utvärderas tillsammans med gjord geologisk förun-dersökning av bergmassan. 
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7.23 Sprängning av sprickiga bergmassor
Sprängning i ett berg med varierande egenskaper kan ge helt olika resultat. För att erhålla den mest stabila 
bergväggen och det bästa ekonomiska resultatet efter en sprängning måste hänsyn tas till bergets spricksystem. 
Därvid gäller att problemen med den kvar-varande bergväggen växer med bergväggens höjd. För att belysa detta 
förhållande följer här några praktikfall. 

 
Praktikfall 1 

 

En sprängning har utförts i en bandad gnejs som är skivigt söndersprucken och stupar i ca 45°. Strykningen har samma riktning 
som den efter sprängning kvarstående bergväggen. 

Då berget är söndersprucket av stupande sprickgrupper har stabiliteten bli-vit olika i uttagets motstående väggar. Även om 
skonsam sprängning hade utförts, hade inte bergväggen med stupning mot uttaget område blivit sta-bil. Detta beroende på att 
berget är söndersprucket av det stupande sprick-systemet. Bergväggen med stupning från det uttagna området är stabil av 
samma orsak. 

Bergväggens slutliga utformning bör anpassas till bergets spricksystem.  

”Tar man inte hänsyn till spricksystemet innebär det stora under-hållskostnader” 

Om den för ras mest utsatta bergväggen ges en lutning som är densamma som den naturliga sprickriktningen undviks rastrisken 
helt.

För att minimera risken för ras och minska erforderlig bultning bör berg-väggen med stupning mot uttaget område sprängas 
flackare. Motsatta bergvägg kan behålla tänkt lutning med bibehållen stabilitet. 
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Ett bergparti har sprängts. Innan bergavtäckningen utfördes karterades berget på de avsnitt av partiet som hade ”berg i dagen”. 
Karteringen visade att berget bestod av en storblockig, homogen granit. Vid bergavtäckningen visade det sig att en skivig gnejs 
fanns under graniten. Detta innebar att block av den underliggande, skiviga gnejsen gled ut vid sprängningen. När block av 
gnejsen gled ut, blev de ovanpåliggande granitblocken instabila genom att det naturliga stödet försvann och även dessa block 
föll ned. 

Med kännedom om bergets egenskaper bestämmer man sig nu för en annan slutgiltig utformning. För den underliggande 
gnejsen blir stupningen den naturliga lutningen. Den ovanpåliggande graniten blir bergväggsutformad med början i den punkt, 
där bergarterna sammanfaller. 

Arbetet utfördes så att först sprängdes det övre granitpartiet ut i en pall. Därefter sprängdes det undre liggande gnejspartiet ut i 
en andra pall. 

Ibland kan man tvingas till mindre goda lösningar. Om erforderlig mark inte kan erhållas, kan en lösning vara att det övre 
granitpartiet  på det avsnitt som erbjuds - sprängs ut i en pall. Därefter utförs förbultning av det underliggande gnejspartiet. 
Detta för att låsa den del som i slutskedet skall utgöra den kvarvarande bergväggen i gnejspartiet. Först därefter sprängs den 
undre, förbultade gnejsdelen ut. Efter utförd sprängning kan kompletterande bultning erfordras. 

 

Praktikfall 3 

 
En sprängning skulle ske i ett berg med tre olika, lodrätt stående bergarter. Dessa är dels en skivig gnejs och innanför den 
finns en diabasgång som är söndersprucken. Intill diabasen finns en storblockig granit. Mellan diabasgången och graniten 
finns en spricka innehållande lera. 

Enligt den planerade utformningen skulle endast en tunn skiva av diabasen stå kvar efter sprängningen. Ett sådant uttag 
kommer att kräva mycket skrotning och bergförstärkning även om skonsam sprängning används. 

192



Bergstabilitet 
 

� 7.31 Bergegenskaper som ger ras A  
� 7.32 Bergväggens höjd och lutning  

  
  
  

Den planerade utformningen reviderades vid utförandet så att hela diabasgången och lersprickan togs ut. Detta dels beroende på 
diabasens vittringsbenägenhet i de av sprängvibrationer bildade sprickorna dels på grund av diabasens goda egenskaper som 
förädlat material. 

Den bästa lösningen är en naturlig bergvägg och att graniten får utgöra gränsen mot uttaget område. Denna bergart ger även en 
stabil bergvägg. 

 
 
 
 
 
Här gör man en flackare slänt i diabasen 
Alternativt kan bergväggen i stället utformas som slänt i de fall diabasgången av praktiska skäl inte kan tas ut i sin helhet. Om 
förspräckning används blir resultatet en slät bergvägg. Den småblockiga diabasen som utsatts för höga vibrationer gör att 
bergväggen blir mycket vittringsbenägen. 

Se vidare avsnitt 7.57 ”Nät”. 

Tillbaka till top 

7.31 Bergegenskaper som ger ras
Utöver ett väl planerat och utfört sprängarbete erfordrar slänt-stabilitet en extra omtanke. Många gamla 
bergskärningar som sprängdes ut med kraftiga laddningar har fått stora skador. Efter sprängningen har genom 
klimatets påverkan bergväggarna utsatts för en successiv nedbrytning. Om beskärningen haft en flackare 
släntlutning, mindre än 1:1, hade det inte förelegat någon rasrisk. 

Ras börjar vanligen med att en viss del av massan börjar glida. Detta får till följd att stödet försvinner för ovanpåliggande 
bergpartier som i sin tur kan börja rasa. Förhållandet att vissa block låser andra utnyttjas även vid för-stärkning av berg. Ett 
större ras består således av en serie ras där tidsskill-naden kan variera från sekunder till flera år. 

Följande egenskaper ger ras: 
A. Löst och kraftigt söndersprucket berg ger 
skredliknande ras.

B. Vid mycket brant och skivigt berg kan överdelens successivt 
vikas utåt för att till slut brytas av och falla ned.

  
C. Korsande sprickriktningar ger kilfor-made 
utglidningar.

D. Skivigt berg med kraftig stupning ger lätt ras
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Ras i bergväggar kan uppstå på grund av: 
- Brott i bergmassan när hållfastheten överskrids. 
- Utglidning längs glidplan i bergmassan. 
- Vattentryck i vittrande bergarter och i sprickor. 
- Frostsprängning. 

 
Ett lossnande block i bergvägg 

Faktorer som bestämmer stabiliteten är: 
- Bergväggens höjd. 
- Bergmassans hållfasthet. 
- Bergmassans inre friktion. 

  

Man kan välja mellan flera olika lutningar på samma bergvägg eller välja en av flera alternativa lutningar. 
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7.32 Bergväggens höjd och lutning
Höga bergväggar har länge sprängts ut i lutning 5:1. Detta har givit bergväggar med bristande stabilitet. Ras från 
en låg bergvägg med-för inga större problem då de nedrasade massorna stannar intill bergfoten. Ras från höga 
väggar leder till att massorna från berg-väggen kan studsa ut på intilliggande område. 

Den vanligaste orsaken till instabilitet i bergskärningen är att stödet från enstaka block sprängts bort. I de fall där stöd som bär 
upp stora ovanpå-liggande volymer tas bort kan nedsprängning vara den enda åtgärd som kan tillgripas för att få en stabil vägg. 
När arbetet planeras och utförs skall därför de partier som ger bergväggen sin stabilitet om möjligt sparas. 

När det gäller bergväggens lutning innebär branta lutningar stora under-hållskostnader. Flacka lutningar ger mindre 
underhållskostnader, bättre sikt för fordonsförare, bättre upptorkning och dessutom bättre plats för undan-röjd snö. Uttagna 
volymer innebär bättre utnyttjande av borrningen. Berg går vanligtvis att förädla till byggnadsmaterial. 

Tillbaka till top 
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Planering 
 

� 7.41 Planeringsunderlag A  
� 7.42 Slutlig släntutformning  

  
  
  

7.41 Planeringsunderlag
Vid all projektering där höga bergslänter uppstår är det viktigt att noggranna geologiska undersökningar har 
utförts. 

Kartläggningen bör omfatta strykning, stupning och frekvens av glidytor, sprickplan samt förekomst av kross- och vittringszoner, 
gångar och berg-artsgränser. 
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7.42 Slutlig släntutformning
I blockrikt berg kan lämpligt utförande vara att en övre pall först tas ut och bultas och därefter tas en nedre pall 
ut som även bultas. I skärningar där berget efter sprängning lutar inåt skärningen, så kallat överhäng, kan ras 
lätt uppstå. 

Säkring kan utföras med förbultning vid skivigt berg om inte utglidningsk-rafterna är för stora. Vid höga skärningar med branta 
väggar blir krafterna mycket stora och kräver en omfattande förbultning. Dessa krafter kan vara så stora att väggen måste 
läggas i en flackare lutning. 
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Förstärkning 
 

� 7.51 Orsak och verkan A  
� 7.52 Skrotning  
� 7.53 Besiktning  
� 7.54 Bergbultars egenskaper  
� 7.55 Arbetsmetoder vid bergbultning  
� 7.56 Betongstöd  
� 7.57 Nät  
� 7.58 Dokumentation  
� 7.59 Checklista  

  
  
  

 

Med ledning av undersökningen planeras sedan arbetet med avseende på: 
- Bergväggens lutning. 
- Andra släntalternativ. 
- Sprängningens utförande. 
- Förstärkningsåtgärder. 

 
De frågor som måste besvaras är: 
- Vilken är den gynnsammaste lutningen med hänsyn till bergets egenskaper? 
- Vilka risker innebär olika lutningar? 
- Hur skall sprängningen utföras? Jämför ”skonsam sprängning”. 
- Vilka förstärkningsåtgärder kan bli aktuella? 
- Vilket framtida underhåll kommer bergskär-ningen att kräva? 

Finns det utrymme ska alla beskärningar planeras flacka för att undvika ras och 
minska framtida underhållskostnader! 

Tillbaka till top 

7.51 Orsak och verkan
Mycket av det förstärkningsbehov som uppstår hör samman med den åverkan berget utsatts för under 
sprängarbetena. Detta visar sig även senare när bergytorna en tid varit utsatta för klimatets påverkan. 
Erfarenheten visar att skonsam sprängning och slätsprängning normalt ger de bästa resultaten. 
Förstärkningsarbeten visar sig ofta behövliga hur varsamt arbetet än bedrivs. 

Vid bedömning av förstärkningsåtgärder skall alltid kostnaderna för dessa jämförs med kostnaderna för att spränga om slänterna 
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i flackare lutning. Ett sådant utförande ger låga eller inga underhållskostnader i framtiden. Förstärkningarna skall göras så 
optimala som möjligt. 

Av bergförstärkningsåtgärder är bergbultning den mest använda metoden. Även nätning av bergskärningar och betonggjutning 
av stöd förekommer, men i mindre omfattning. Genom att bulta fast enstaka låsblock kan mycket stora bergpartier säkras med 
en liten förstärkningsinsats. Det huvudsakliga förstärkningsarbetet bör utföras med ingjutna kamstålsbultar. Vid montering bör 
man se till att bultarna blir noggrant ingjutna vilket är avgörande för såväl bultarnas förmåga att ta upp last som för skyddet mot 
korrosion. 

 

Tillbaka till top 

  

7.52 Skrotning
Innan bultningsarbetet påbörjas ska alltid skrotning, borttagning av lösa block, ske! Denna skrotning utförs alltid 
uppifrån och nedåt. 

Utförandet skall ske av personal med erfarenhet av dessa arbeten. Skrotspett med vassa spetsar skall användas. 
Bestämmelserna anger att skrotning skall utföras av två man med samtidigt arbetande skrotspett. 

Arbetet som är tungt och tröttsamt utföres i regel från en krankorg. Tillämpas maskinskrotning måste detta ske 
med omtanke för att erhålla tänkt resultat. Ett extremt dåligt berg kan ”jämnas med marken” om 
maskinskrotning överdrivs. 

Skrotaren skall först undersöka berget med avseende på hur utförandet ska ske och vilka risker som föreligger. I BERGARBETE 
får ett okunnigt öga lätt uppfattningen att kraven inte är så stora, men arbetets utförande fordrar stort yrkeskunnande. 

Efter inträffat bergras konstateras många gånger att förstärkningsarbetet borde ha utfört tidigare eller utförts på ett mer erfaret 
sätt. 

Juridiska följder förekommer 

 
 
Juridiska följder förekommer. 

Rätt årstid 
Att skrota under den kalla årstiden är i regel bortkastat arbete. Is och frost gör 
det i stort sett omöjligt att få loss block. En missuppfatt-ning att blocket sitter 
fast kan lätt fås. Låsblock får inte skrotas bort. Dessa block kan säkras med 
någon eller några bultar och kvarliggande utgöra en förstärkning där det i annat 
fall hade behövts ett flertal bultar. 
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7.53 Besiktning
Efter det att skrotning utförts sker besiktning av slag och sprickor som kan ge glidytor. Denna besiktning är viktig 
då kostnaden för de kommande förstärkningsåtgärderna är så stora. 

Vid besiktningen, som utföres bäst från krankorg, skall när det gäller bultning markering ske för varje bult. Utöver läge skall helst 
även angivelse av beräknad bultlängd ske. Ett av syftet med besiktningen är att få förstärk-ningsåtgärderna så optimala som 
möjligt. 

 

  

Tillbaka till top 

7.54 Bergbultars egenskaper
Bergbultning är den vanligaste metoden att förstärka berg. Innan ingjutningen börjar ska de uppborrade hålen 
rensas med vatten el-ler tryckluft. Vid bultsättningen skall temperaturen vara lägst +5° C, annars tar bruket 
skada och ger inte tillfredsställande förank-ring. Det finns specialbruk, köldbruk, som kan användas vid lägre 
temperaturer, men detta ger en något sämre kvalitet på ingjut-ningen. Blandningen av bruket bör ske i en 
aktivator eller tvångs-blandare så att ett smidigt bruk erhålls med ett lågt vattencement-tal, VCT. 

Fyllnadsgraden av cementbruk i hålet skall vara så stor att bruket kommer ut ur hålet då bulten är helt införd. Skulle så inte ske, 
exempelvis på grund av stora sprickor inne i berget, skall bulten dras ut och cementbruket kom-pletteras så att rätt utfyllnad 
erhålls. Skulle man misslyckas med att dra ut bulten måste man borra ett nytt hål intill det tidigare och sätta i ytterliggare bult. 

Bult utsatt för dragning och skjuvning har en bärförmåga som bestäms av: 
- Bultens tvärsnitt. 
- Stålets kvalitet. 
- Ingjutningens kvalitet. 
- Vinkeln mellan bulten och den glidyta berget vilar på. 
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Vid hål med vattenläckage från berget och i övrigt där ett snabbt tillstyv-nande av bruket är önskvärt kan en bindetidsaccelerator 
tillsättas. Dessa acceleratorer påverkar emellertid negativt brukets sluthållfasthet och bör därför användas restriktivt. Vid stort 
vattenläckage kan ingjutna bultar inte användas. I dessa fall är Swellexmetoden lämplig. Ingjutningen i det fasta berget bakom 
blocket skall vara lika med bultens längd genom blocket, dock minst 1 m. 

Vanligen används bultar med diametrar mellan Ø20 och Ø32 mm. Mest an-vänds Ø25 mm. Normalt nyttjas bultar av kamstål. De 
kvaliteter som kan användas är B 500 BT samt B 500 BB, där T står för ythärdat och det sista B:et i B 500 BB står för 
microlegerat. Dessa stål har en sträckgräns på 500 N/mm2. Om man behöver gänga stålet skall B 500 BB användas. 

B 500 BT går att gänga, men då ythärdningen är den del av stålet som tas bort vid gängningen, får man en svaghetszon i 
övergången mellan gängning och orört stål. Här kan ett brott uppstå. En lösning kan vara att gänga upp hela stålet, då får man 
inte denna svaghetszon. 

Kamjärnet har sin begränsning när det gäller att ta upp belastningar. Då det gäller mycket stora laster bör man välja att spränga 
ner det instabila berget eller gjuta en kontreforter, se avsnitt 7.56 ”Betongstöd”. 
Bultar är sällan utsatta för rena dragkrafter. Bultarna skär oftast den glidyta som blocken vilar på och blir därigenom utsatta för 
en kombination av dragning och skjuvning. Vid bultning har storleken på vinkeln mellan bulten och glidytan en avgörande roll. 
Bästa verkan fås med bulten lutande i 30-40° vinkel mot glidytan. 

Bulten arbetar med hjälp av friktion mot borrhålsväggen. Anliggningsytan skall vara längs hela borrhålet och runt hela 
borrhålsväggen för att ge full effekt. Arbetsutförande kan ske på olika sätt. 

Tillbaka till top 

7.55 Arbetsmetoder vid bergbultning
Målsättningen med bultning är att låsa blocket. För detta erfordras att bultens botten skall befinna sig minst 1 
meter in i bakomvarande fasta berg. Vidare att hålen anpassas efter bultdiametern. Rent arbetsmässigt erhålls 
kunskapen om gränsen, sprickan, mellan blocket och det fast berget vid själva borrningsutförandet. ”Det känns” 
när borren passerar genom sprickan. Väsentligt är också var bulten är placerad. Den vanligaste borrmetoden är 
användning av knämatare från arbetskorg. Ren handhållen borrning vid starkt lu-tande hål skall inte användas. 
Mekaniserad borrning kan användas på speciella ställen. 
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Mekaniserad borrning utförs från markplanet med borraggregat placerat på mobilkran. Denna metod har dock sina 
begränsningar. Dels för att man inte når högre än vad utrustningen tillåter och framförallt erhåller man inte kunskapen om hur 
bulten skall placeras och inte heller känslan för var sprickans läge är inne i berget. Om metoden skall användas ska borrarbetet 
följas från en arbetskorg. Vid högre skärningar måste tidigare nämnd teknik tillämpas. 

Risker 
Risker vid själva borrningsarbetet, berg som lossnar och arbete med stora block, beskrivs i avsnitt 7.52 ”Skrotning”. 

 
 Ingjutna bultar  

Ej förspända bultar 
Ej förspända bultar, så kallade slaka bultar, används alltid ingjutna och är i de flesta fall av kamstål. Sedan det uppborrade hålet 
rensats från borrkax och vatten, fylls det till rätt mängd med cementbruk därefter placeras bulten i hålet. Rätt mängd 
cementbruk innebär att hålet har fyllts så, att när bulten är införd i sin hela längd skall bruket tränga ut ur borrhålsmynningen. 
Detta är den enda garantin för ett fullgott utförande. Om bruket inte tränger ut skall hela arbetsmomentet göras om. När bruket 
brunnit utgör detta tillsammans med bulten den kvarhållande kraften. Bulten skall på en längd av cirka 10 cm sticka ut utanför 
bergytan. Detta för att möjliggöra en kontroll, med Boltometer, av bultens ingjutningskvalitet. 

När det gäller arbetsutförandet av ingjutna bultar kan cembolt-, perfo- och SN-metoderna användas. 

Cemboltmetoden 
Cemboltmetoden är ingjutning med hjälp av cembolt. Cembolt består av cement inneslutet i ett av papper omslutet 
”plastperforör” till formen av en patron. Dessa  patroner sänks ned i vatten för att cembolten ska mättas. När luftbubblor slutar 
att komma från patronen är detta ett tecken på att den är vattenmättad. Patronen stoppas sedan i borrhålet med hjälp av 
laddkäpp och i den mängd som krävs för att hålen ska vara rätt fyllda. Därefter förs bulten in i borrhålet. 

Fördelar: 
Lätt att hantera samt ringa behov av utrustning. 
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Perfometoden 
Perfometoden är ingjutning som utförs med hjälp av perforerade rör så kal-lade perforör. Ingjutningen går så till att ett slitsat rör 
eller två rörhalvor fylls med ett cementbruk av trögflytande konsistens. Cementbruket är normalt en blandning av standarcement 
och vatten. Rörhalvorna placeras sedan parvis vända mot varandra så att ett brukfyllt rör bildas. Rörhalvorna binds ihop med 
najtråd och förs därefter in i borrhålet. Bulten pressas sedan in och tränger utbruket genom perforeringarna så att detta fyller ut 
hålutrymmet mellan perforöret och borrhålssidorna. Perforören finns i olika längder och för olika borr-, hål- och bultdimensioner. 
Såväl längd som dimension ska anpassas till borrhålet om ingjutningen ska bli fullgod längs hela bulten. Om perforör med för 
liten diameter används i ett grovt hål räcker inte bruket i röret till för att fylla utrymmet mellan perforöret och hålväggarna och 
ingjutningen blir bristfällig. 

Perfometoden är den mest kostsamma. 

Bultdiameter mm Borrhål Perforör innerdiameter mm 
16 27-28 23 
20 31-32 27 
20 33-34 27 
20 34-38 29 
25 36-39 31 
25 41-44 38 
32 44-46 38 

SN-metoden 
SN-metoden, Stor Norrfors-metoden, innebär en form av ingjutna bultar. Först fylls ett borrhål från hålbotten och utåt med hjälp 
av slang från ett tryckkärl med cementbruk. Sedan förs ett kamstål in i det brukfyllda hålet. Det är viktigt med rätt 
vattencementtal, VCT, på bruket så att detta stannar i hålet. I dag finns det utrustning med VCT-mätare placerad på tryckkärlen. 
Det finns även utrustning för hela arbetsmomentet. 

Nackdel: 
Kräver ordentlig rengöring efter slutfört dagligt arbete. Alltså mycket vatten. 

Fördelar: 
Fyller borrhålet väl samt även sprickor i berget, rationellt vid stora mängder bultsättning. 

Förspända bultar 
Förspända bultar, så kallade brickbultar, har samma utförande som de ej ingjutna bultarna men användningsområdet är 
permanent förstärkning med ögonblicklig verkan. Utförandet är att borrhålet fylls med cementbruk, där-efter inplaceras bulten i 
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borrhålet och fås att expandera i borrhålsbotten. När muttern dras åt uppstår en dragkraft i bulten som pressar 
förankringsbrickan mot berget. Den utstickande bultändan, brickan och muttern skall vara rostskyddsbehandlade, 
varmgalvaniserade. Arbetsmetoderna är densamma som för ej förspända bultar. 

I de fall tiden medger att bruket får brinna innan åtdragning av bulten er-fordras inte ett bultutförande med expander, då det 
brunna bruket ger samma verkan som expandern. 

 Ej ingjutna bultar  

Förspända bultar 
Förspända bultar används vid tillfälliga förstärk-ningar. Ej ingjutna bultar användes vid 
sprickigt berg för att ta upp laster och hålla block på plats. Dessa bultar har ena ändan 
gängad och den andra utförd med någon form av expander. Den expanderade delen skall 
låsa fast bulten i botten av borrhålet. Den gängade delen av bul-ten som efter inplacering i 
borrhålet ska sticka ut utanför bergytan förses med en bricka och mutter. När muttern dras 
åt uppstår en drag-kraft i bulten som pressar förankringsbrickan mot berget och ger den 
kvarhållande effekten, den förspända bulten. 

Kirunametoden 
Kirunametoden är idag en sällan förekommande metod. Den går ut på att bulten i sin inre 
ända är kluven och i den andra gängad. En ”kil” är placerad i klyvsprickan. Bulten slås, efter 
infö-randet i borrhålet, så att kilen får bultändan att expandera mot borrhålsbottens sidor. 
Den gängade delen förses med bricka och en mutter som dras åt för att erhålla 
fasthållningen. 

 

Ej förspända bultar 
Ej förspända bultar används vi permanent förstärkning. Ett användnings-område är vid stort vattenflöde i bulthålet. Vidare när 
omedelbar förankring önskas. 

 

Tillbaka till top 

7.56 Betongstöd
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Betongstöd, kontreforter, utförs där det inte är möjligt att genom bultning eller utsprängning motverka ras. 
Stödkonstruktioner i be-tong utförs från en halv till flera meters bredd. Utformningen är be-roende på behovet av 
bärförmåga för ovanliggande massor och det bottenstöd som kan erhållas för kontreforten. 

Betongstöd som förstärkningsåtgärd är både en kostsam och arbetskrävande metod att motverka ras. Åtgärden kommer 
undantagsvis till användning och då i de fall där det är fråga om stora laster som visar sig svåra att åtgärda med andra metoder. 

 

Tillbaka till top 

7.57 Nät
Instabil bergyta som inte kan åtgärdas med bultning kan istället säkras med nät. Avsikten med nätet är att styra 
lossnad sten ned till skärningsbotten. Vid uppsättning av bergförstärkningsnät skall sektionerna fogas samman 
på ett sådant sätt att öppningar undviks. Nätet sätts upp så tätt som möjligt mot bergytan. Nätet motverkar 
stenfall från bergväggytan. Ras kan däremot inte klaras med denna metod. 
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Isnätning 
Nät kan användas för att motverka isras. På många ställen uppstår lätt svallis på bergpartier. Svallis medför stora risker för isras 
ned på underliggande områden. En åtgärd för att minska denna risk är att först placera nät på det sätt som tidigare beskrivits. 
Därefter lyfts nätet, 20-30 cm, ut från bergytan med hjälp av bultar. Nätet kommer då att fungera som en ”armering” i isskiktet 
och genom sin bindning i svallisen motverka ras. 

 

 Material och fastsättning  

Toppförankring 
Galvaniserad öglebult Ø19 mm. Borrdjup min 0,5 m. Montera 1,5-2,0 m från bergkant i stabilt berg med c/c-avstånd 1,5 m. Wire 
10 mm 144 trådig som väves in genom nätet ca 0,5 m in på nätet. Wiren skall ha 2 st wirelås i respektive skarv och wireslut. 
Nätet vikes runt wiren samt sys med bindtråd. 

Nät 
Gabionnät är mest lämpligt vid bergväggssäkring. Nät med maskor 80 x 100 mm med trådtjocklek Ø3 mm. Förstärkt kanttråd Ø4 
mm. Nätet hängs kant i kant och skarvas med bindtråd Ø2,4 mm som väves in i minsta varannan maska. 

Bottenförankring 
Galvaniserad pinnbult Ø19 mm med gängning. Borrdjup 250 mm c/c av-stånd 1,5 m. Galvaniserad bricka 150x150 mm tjocklek 3 
mm. Galvaniserad mutter. Nätet avslutas cirka 0,5 m från markytan. Nätet skall vikas in mot berget i sin nedre kant. 

 
Vid isnätning används samma material och fastsättning som vid bergsäkring. Det är lämpligt vid montering av bultar, som skall 
hålla nätet på 20-30 cm avstånd, att dessa monteras efter hängning av nät. Det är lättare att se var man behöver lyfta ut nätet. 

Brickan som skall sitta innanför nätet kan vara utstansad av bildäck. Den går att vika ihop och träs in igenom och innanför nätet. 
Denna bricka har endast till uppgift att hålla nätet ut från berget. Här krävs ytterliggare en galvaniserad mutter för att hålla den 
inre brickan på plats. 

Fångstnät 
Stennedfall som sker i naturliga slänter går ej att förhindra med tidigare redovisade metoder. Här kan säkringen ske med nät 
uppsatt på stolpar (staket). Detta nät måste vara konstruerat för respektive typ av behov av säkring. 

Nätet måste vara av en stark konstruktion samt vara eftergivligt så det inte brister vid första påkänning. 

Nätet kan vara av typen bergförstärkningsnät (Gabionnät) eller ett ännu starkare av wiretyp. Gabionnätet är inte eftergivligt och 
brister vid en mindre påkänning än det eftergivliga wirenätet. Generellt skall nätet placeras nära den misstänkta 
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utlösningsplatsen. Stennedfallet bör fångas upp så tidigt som möjligt för att reducera dess kraft till ett minimum. 

Stolparna måste placeras och förankras väl, så att de håller för den kraft som uppstår då stenar och block kommer i rullning. 
Nätet kan kompletteras med fångstvall som byggs upp i anslutning till nätet. För att kunna dimensionera säkringen bör man 
känna till geometrin och fallenergin. 

Fritt fall --> E = mgh 

 

Faktorer som har betydelse är blockstorlek, maximal fallhöjd och släntens beskaffenhet (friktion). 

Försök ”in situ” har visat följande: 

 

Om man bygger fångstvallar måste man se till att blocken (stenarna) har möjlighet och kan stanna på rätt sida om vallen. Vid 
stora mängder av stenar, måste man rensa upp emellanåt för att hindra stenarna att studsa över vallen. 

 

 
Blockens hastighet vid träff i punkt A (bilden ovan): 

V = (m/s) 

E = m x g x h = ½ x m x v2 (kNm) 

Energiförlust vid träff i punkt A är beroende på underlaget. Generellt kan man följa nedanstående tabell: 

Jordartstyp Energiförlust vid fall på underlaget Hastighets-minskning 
På berg 10% 5% 
På grus 35 cm 70% 45% 
På grovgrus 70 cm 80% 55% 
På jordmassor 80% 55% 
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I praktiken använder man den kinetiska energin som omräknas från fri fall-höjd: 

E = ½ x V2 x E = m x g x h = Z x h = E/mg

 

Därefter kan man gå in i dimensioneringsdiagrammet: 

 

Viktiga faktorer som har betydelse för nätets mekaniska egenskaper är: 
- Materialinnehållet i nätet. 
- Trådtjocklek. 
- Nätets konstruktiva utformning. 

 
Fångstnät av gabionnät med stag 
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Utförande: 
Borra och gjut fast bulten. Spänn upp wiren. Klipp upp nätet i bitar som passar mellan tre långa bult (ca 6 m). Fäst kanttråden till 
den övre wiren på yttre sidan. Klipp nätet i 15 cm under den nedre wiren och fäst till denna. Ta den avklippta biten och fäst dess 
kanttråd till wiren på ovansidan av staketet, vik nätet uppåt berget i nederkant och fäst det till wiren i underkant. Montera 
bakåtförankringarna. 

Fångstnät av gabionnät med stag, forts. 
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Fångstnät av wiretyp 
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7.58 Dokumentation
Då förstärkningsarbetet är avslutat skall åtgärderna slutligen do-kumenteras. I handlingarna skall återfinnas var 
bultarna sitter, längden på respektive bult samt ingjutningsförfarandet. Vidare ska dokumenteras den 
boltometertest som utförts på samtliga bultar för att kontrollera ingjutningens kvalitet. 

Fotodokumentation är en tillgång. Dokumentationen skall användas som underlag vid kommande förstärkningsåtgärder och 
därför bevaras för fram-tiden. 
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Litteraturhänvisning 
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7.59 Checklista
Denna checklista kan tjäna som hjälpmedel vid bergförstärkning-sarbeteten. Listan upptar de väsentligaste 
punkterna som bör ihåg-kommas. 

Planeringsstadiet: 
- Tidigare dokumentation. 
- Lämplig tid för arbetets påbörjande, ingående i planeringen. 
- Kontrollera erforderliga tillstånd från myndigheter och fastighetsägare. 
- Vägavstängningar, förbifarter. 
- Tillgång till el och vatten. 
- Kompetent personal. 
- Kontakt med massmedia, räddningstjänst, polis. 
- Plats för bodar och övrig utrustning. 
- Återställning av arbetsplats. 

Nödvändig utrustning: 
-Utrustning för utmärkning av arbetsplatsen. 
-Bodar för personal och utrustning. 
-Mobilkran av tillräcklig storlek och lämplig arbetskorg. 
-Skrotspett, olika längder, extra spetsar. 
-Fyllhackor, skyfflar, yxor, sågar. 
-Kompressor, diesel. 
- Borrutrustning, borrmaskin, borrstål, slang, smörjapparat. 
- Dammavskiljningsutrustning. 
- Borrnycklar, skiftnycklar, rörtänger, bågfilar, avbitare. 
- Liten borrmaskin, adapter för ”inslagning” av bult. 
- Metallkapsåg, reservskivor, skyddsglasögon 
- Visp för blandning av cementbruk, hinkar med grepe, murslevar, skott-kärra.  
- Kamstål, dimension, kvalitet, brickor, gängning av kamstål, muttrar, rostskydd. 
- Perforör, dimension, cement, vatten, beroende på metod. 
- Cembolt, beroende på metod. 
- Swellex, beroende på metod. 
- Utrustning för Swellex. 
- Nät. 
- Öglebult, längd. 
- Bultar, brickor, muttrar. 
- Najtråd. 
- Wire, wirelås. 
- Utrustning för att lyfta nätvådor. 
- Grävmaskin, lastbil för bortskaffning av skräp. 

Tillbaka till top 
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� 7.61 Redovisning A  
� 7.62 Publikationer  

  
  
  

Kalkylering 
 
 
 
 

 
 

 
 

Varför kalkylering? 
 

� 8.11 Behov av kalkyl A  
� 8.12 Kalkylunderlag  
� 8.13 Kalkylmetod  

  
  
  

7.61 Redovisning
Litteraturen som behandlar bergförstärkning är för dagen inte av någon större omfattning. Detta specialområde, för sprängning 
ovan jord, kommer till användning främst vid ”dåligt berg” och där nedsprängning av hög skärning inte låter sig göras. 

Tillbaka till top 

  

7.62 Publikationer
- BD-rapporter 
- Materialförsörjningshandboken VV 1987:99 
- Geologi, Material, processer och Sveriges Geologi, Loberg, B. 1980, PA Nordstedt & Söners förlag, Stockholm. 
- Berg och jord i Sverige, Lundegårdh, PH. Lundqvist, J. och Lindström, M. 1967, Almqvist & Wiksell, Stockholm 
- Bergmekanik, Pusch, R. 1974, Almqvist & Wiksell, Stockholm 
- Bergbultning (rock bolting), Stillborg B 1986 
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Bergarbete 
- Norsk vegvesen. Sikring av skråninger/skjeringer i fjell. 
- Swegab. Nätning. 
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KAPITEL 8 KALKYLERING 
Förord

I detta kapitel behandlas uppgifter och faktamaterial som är avsedda att användas vid planering och kostnadsberäkning inom 
bergsprängningsom-rådet. Faktaunderlag har utöver egna erfarenheter, BDa-rapporter mm, er-hållits vid kontakter med 
tillverkare av utrustningar. Litteraturhänvisning och var ytterliggare information kan fås finns som sista punkt i kapitlet.

8.11 Behov av kalkyl
En kalkyl, beräkning av en kostnad, för att jämföra tidsåtgång och kostnader vid val mellan olika metoder och 
utrustningar är nödvän-dig för att med största säkerhet välja rätt. Man kan inte överföra ett tillvägagångssätt 
från ett borr- och sprängobjekt, med bra eko-nomiskt utfall på ett nytt objekt i tron att nå samma goda resultat. 
Detta inte ens om det nya objektet innehåller ett flertal likartade faktorer. En ny och förutsättningslös kalkyl 
erfordras alltid. 

Tillbaka till top 

8.12 Kalkylunderlag
Borrning och sprängning påverkas av en mängd olika faktorer. Kännedomen om de olika faktorernas inverkan och 
sammanhang är viktig för att nå önskat slutresultat med bästa möjliga ekonomi. Va-let av den lämpligaste 
metoden och utrustningen bestäms bl.a. av dessa faktorer. 

Borr- och sprängobjekt 
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Tidsfaktorer 
 

� 8.21 Påverkande faktorer A  
� 8.22 Flödesschema  

  
  
  

Bergets kvantitet, pallhöjd, tillgänglighet samt bergets fysikaliska uppbyggnad och vad bergmassorna skall användas till har stor 
betydelse för arbetets genomförande. Ju större bergvolym eller högre pallhöjd desto större och kraftigare utrustning bör väljas. 
Vid mycket ojämn bergyta måste kapacitet och framkomlighet för olika utrustningar vägas mot varandra. I ett sprickigt eller 
slagrikt berg krävs borraggregat med mekanisk stånghantering och fastborrningsautomatik. 

Omgivningens krav 
Omgivningen kan bli bestämmande för arbetssättet, exempelvis tidpunkt för sprängning. Arbetsmetoden måste i regel anpassas 
till uppsatta riktvär-den för markskakningar. 

Närliggande bebyggelse kan framtvinga att klena borrhål måste användas, då laddningsmängden i grövre hål skulle ge upphov 
till skadlig markskakning. 

Liten kastrisk, genom ökad längd på förladdningen, kan vara ett krav för omgivningen. Ibland behöver försiktig sprängning 
tillgripas för att klara ställda krav. 

Beträffande försiktig sprängning se kapitel 5 ”FÖRSIKTIG SPRÄNG-NING”. 
Krav på kvarstående berg 

Kravet kan vara att minska olycksrisken vid nedfall från den kvarstående bergväggen och att hålla underhållskostnaderna nere. 
Minsta olycksrisken och den lägsta underhållskostnaden fås om berget utformas med flack slänt. Beträffande kvarstående berg 

hänvisas till kapitel 4 ”PALLSPRÄNGNING”. 
 
Kravet på styckefall 
Bergmassornas kommande användning styr styckefallet. Skall utsprängt berg krossas eller läggas i låg bank skall styckefallet vara 
mindre än om det läggs i höga bankar eller ska transporteras till sidotipp. Det är därför av stor vikt att känna till vad 
bergmassorna ska användas till. Se vidare kapitel 4 ”PALLSPRÄNGNING”. 

Tillgängliga resurser och kostnader 
Ett sprängobjekt av mindre omfattning är mer beroende av tillgängliga re-surser än ett större. Ju större omfattning ett 
sprängningsarbete har desto mindre inverkan får etableringskostnaden och desto större vikt bör läggas vid låga resurskostnader 
beräknade i kr/enhet. Kostnaderna blir i de olika fallen utslagsgivande. 

Planering vid förutbestämd tid 
Om sprängobjektet ingår som en del av ett större arbete är det ofta nöd-vändigt att utföra sprängningarna under ett visst 
tidsskede. Detta blir i så fall det som bestämmer arbetsstyrkans storlek och den maskinella utrust-ningen. 

Tillbaka till top 

8.13   Kalkylmetod
Kalkylering utförs manuellt eller med hjälp av dataprogram. I sam-arbete med Norska vegvesendet har ett 
dataprogram för beräkning vid sprängning tagits fram. I detta kapitel kommer inte detta data-program att 
presenteras, utan kalkylarbetet som manuell metod kommer att beskrivas. 

Vid jämförelse mellan olika metoder kommer bara de faktorer som påver-kar tiden och kostnaden att redovisas. Kostnader som 
är lika för samtliga metoder jämförs inte, t.ex.etablering och flyttning inom arbetsplatsen. 

Tillbaka till top 

8.21 Påverkande faktorer
För att få fram tidsfaktorer för borrning och laddning krävs kunskap om vissa grunduppgifter. Dessa framgår av 
kommande flödessche-ma och är desamma för både borrning och laddning. Med utgångs-punkt från dessa 
grunddata erhålles antalet borrmeter. 

Borrutrustningen ger en driftskapacitet som delat med erhållet antal borr-meter ger sökt borrtid. 

När det gäller laddningen fås driftskapaciteten för denna ur den arbetsmetod som väljs. Sökt laddtid erhålles genom att dela 
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antalet borrmeter med laddkapaciteten. 

I driftkapaciteten ingår inte flyttning mellan arbetsställen, väntetid, stopp och reparation. Dessa uppgår vanligen till 10-25% av 
driftkapaciteten. Vid beräkning av långtidskapaciteten måste man ta hänsyn till dessa tider. Detta sker genom att man minskar 
driftskapaciteten med den erhållna pro-centsatsen.

8.21 Påverkande 

 

Tillbaka till top 

8.22    Flödesschema
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Resursfaktorer 
 

� 8.31 Borr- och laddtid  A  
� 8.32 Kapaciteter  
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8.31 Borr- och laddtid
För att erhålla resursfakorerna Borrtid och Laddtid erfordras vissa grunddata. Grunddata för borrtid är 
driftkapaciteten med tillägg för långtidskapaciteten. Grunddata för laddtid bygger på samma kapa-citeter som för 
laddningen. 

Tidsåtgången för borrning och laddning fås: 
 
 

För borrning:   
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Arbetstidsåtgång 
 

� 8.41 Borrning  A  
� 8.42 Laddning  
� 8.43 Borrstålsåtgång  
� 8.44 Service  

  

För laddning:   

”…Tidsåtgång!”

Tb = arbetstiden i timmar för borrning 

Tl = arbetstid i timmar för laddning och sprängning 

KL = långtidskapacitet i m(b)/h för respektive arbete. 

  Långtidskapaciteten är driftkapaciteten, KD, med 10-25 % 

  tillägg enligt flödesschemat. 
m(b) = totalt antal borrmeter. Borrmeter m(b) = Volym x Sb 

Volym = borrad bergvolym i m³ (bf) är summan av teoretisk 
  bergvolym och volymen av underborrningen. 
Sb = specifika borrningen i m(b)/m³(bf) kan fås från 

  Kapacitetsdata. I de fall en noggrannare beräkning av 
  arbetstiden behövs bör den baseras på verklig specifik 
  borrning. 
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8.32 Kapaciteter
Kapaciteter för borrning fås genom uppmätt borrsjunkning per timme med tillägg för flyttning, inställning och 
stångbyten inom ar-betsstället. Denna kapacitet är driftkapaciteten, KD. 

Kapaciteter för de vanligaste utrustningarna för borrning och laddning finns angivna i Kapacitetsdata. Maskintillverkare har även 
sådana data. Angivna värden avser driftkapaciteter, KD. 

För laddning erhålles motsvarande driftkapacitet genom uppmätning av laddmomentet för borrmeter per timme. Här görs även 
visst tillägg för själva sprängutförandet. 

 

Tillbaka till top 
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8.41 Borrning
Borrning, laddning och sprängning kan erfordra olika storlekar på arbetsgruppen. Då borrningen tar avsevärt längre tid än 
laddningen och sprängningen blir borrtiden dimensionerande för erforderligt antal skift. 

Erforderligt antal skift fås ur formeln: 
 

 
= Skift 
 

 
tb = antalet maskintimmar beräknade efter långtidskapaciteten 
n = antalet maskiner 
t = skiftets längd i timmar, normal skifttid är 8 timmar 
 
Exempel: 
 
A)   Hur många skift erfordras vid borrning av livhål under följande förutsättning. Maskintid vid 
långtidskapacitet 70 timmar, 1 st borrtraktor och normal skifttid? 
 

 
= 8,8 = 9 skift 
 

 
B) Hur många skift erfordras vid borrning av konturhål under följan-de förutsättning. Maskintid vid långtidskapacitet 45 timmar, 
1 st borrtraktor och normal skifttid? 
 
 

 
= 5,6 = 6 skift 
 

 
Om borrning av kontur- och livhål startar samtidigt kommer konturhålen således att vara utförda 3 skift före livhålen. 
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8.42  Laddning

Det är önskvärt att arbetsgruppens storlek anpassas så att salv-storleken blir minst 4-5 hålrader och att 
arbetsgruppen hinner slut-föra både laddning och sprängning på 1 skift. 
 

 
= Skift 
 

 
tl = antalet arbetstimmar beräknade efter långtidskapaciteten 

n = antalet personer 
t = skiftets längd i timmar, normal skifttid är 8 timmar
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Exempel: 
 
Förutsättningar: 
En bergskärning skall laddas. Skärningsbredden är 21,0 m och medelhål-djupet för livhålen, Ø64 mm, är 
5,40 m och för konturhålen, Ø51 mm, är detta djup 5,70 m. Hålen skall laddas med laddkäpp och salvans 
storlek bestäms till 5 rader. Försättning, V, är 2,30 m, hålavståndet, E, är 2,30 x 1,3 = 3,0 m och 
konturhålsavståndet, A, väljs till 0,80 m. Beräkna laddtiden. 
 
Beräkning 
I detta alternativ kommer hålsättningen med ett hål i varje sida att ge: 
 

 Livhål:     =  = 7 + 1 = 8 st 

 
Konturhålen på varje sida ger: 
 

2 x  2 x = 5,7 = 6 konturhål/rad 

 
Salvstorleken som bestämts till 5 rader ger: 

5 x 8 = 40 livhål/salva 
5 x 6 = 30 konturhål/salva 

Laddtiden blir då enligt diagrammet. 

Livhål 10 persontimmar 
Konturhål 5 persontimmar 
Summa 15 persontimmar 

Beräknad laddtid = 15 persontimmar eller 2 man under 7,5 timme. 

Om gruppstorleken bestäms till 3 man blir tillgänglig tid under ett skift = 24 persontimmar. Vid laddning 
minskas tillgänglig arbetstid från 8,0 till 7,0 timmar/skift på grund av risken för oförutsedda händelser 
vilket för 3 man ger 21 timmar. 
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I detta fall bör salvstorleken utökas till: 
 

x 40 livhål = 56 livhål = 7 rader 

 
x 30 konturhål = 42 konturhål 

 
Kontroll enligt diagrammet ger laddtiden: 
 
Livhål 12 persontimmar 
Konturhål 8 persontimmar 
Summa 20 persontimmar, vilket är mindre än 21 timmar. 
Laddning med Bulksprängämne, färdigblandat i tankbil och pump-bart i borrhål där transportväg krävs fram till 
salvan.
Borrmeter per timme 

Exempel 
 
Förutsättningar: 
En bergtäkt skall sprängas med en salvbredd av 52 m. Medelhålsdjupet för livhålen är 15 m och borr Ø76 
mm används. Salvans storlek bestäms till 4 rader. Hålen laddas med bulk. Försättning, V, är 2,5 m och 
hålavståndet, E, 
är 2,5 x 1,3 = 3,25 m. 

Beräkna antal livhål, antal kg/hål och laddtid med förladdning, hf = 2,0 m. Vid bulksprängning räknas inte 
botten- och pipladdning utan enbart botten-laddning för "hela hålet". 

Hålsättningen, med ett hål i varje sida ger: 
 

Livhål: + 1 + 1 = 16 + 1 = 17 st 
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Salvstorleken som bestämts till 4 rader ger: 

4 x 17 = 68 hål/salva. Antal livhål = 68 st 

Antal kg/hål fås genom hålvolymen x densiteten för bulk = 1,27 
Laddad hållängd = 15 m - 2 m = 13 m 
Hålvolymen =  x 0,38 dm x 0,38 dm x 130 dm = 58,5 dm³. 

Antal kg/hål = 58,5 x 1,27 = 74,3 kg/hål 

Total laddning för hela salvan = 74,3 kg/hål x 68 hål = 5 052 kg. 

Diagrammet ger för håldjupet 15 m en laddningskapacitet av 
730 kg/h. 
 
Laddningstid: = 6,9 timmar. 
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8.43 Borrstålsåtgång

Borrstålets livslängd är beroende av hur mycket det används. För helstänger, nackstänger, borrkronor och 
nackadaptrar räknas livs-längden i antalet borrade meter. För skarvstänger och skarvhylsor anges livslängden i 
stångmeter då flera stänger och hylsor kan an-vändas samtidigt. 

Sambandet mellan stångmeter och håldjup kan avläsas av diagrammet som gäller för stänger med 3,0 och 3,6 m längder. 
Kortare stänger än 3,0 m bör om möjligt ej användas eftersom varje skarv innebär en effektförlust. 

218



Förklaring 

 

 
Borrkronor 
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Bergkalkyl 
 

� 8.51 Manuell metod A  
� 8.52 Arbetstidsblankett  
� 8.53 Kommentarer  
� 8.54 Exempel på beräkning av arbetstid  
� 8.55 Kostnadskalkylblankett  
� 8.56 Kommentarer  
� 8.57 Exempel på beräkning av kostnad  

För håldjup 16 m har  
den första 3,0 meters 
stången nedre del gått:
    16 m
2:a 13 m
3:e 10 m
4:e 7 m
5:e 4 m
6:e 1 m
och resterande 2 m är 
ovan bergytan
Summa = 51 m

Exempel: 
 
Borrning med skarvstångsutrustning, L = 3,0 m. 
För borrning av 100 hål till ett djup av 16 m erfordras 1600 borrmeter. En-ligt diagrammet ovan erhålls 51 
stångmeter för varje hål eller sammanlagt 5100 stångmeter. Beräkningsgång för bestämning av erforderligt antal 
de-taljer framgår av tabellen nedan. 

En komplettering av borrstålsdetaljer kan bli nödvändig under ett senare skede i arbetet. Detta på grund av onormal 
borrstålsförlust genom fast-borrning eller stångbrott och även på grund av kortare medellivslängd än beräknat. 

Borrstångsdel,
typ

Beräknat 
antal

 
Nackadapter

 
Borrkronor

 
Skarvstänger

 
Skarvhylsor 

8.44  Service

För att sprängarbetet skall fungera utan störningar är det av vikt med en god kringservice till den framräknade 
bemanningen för borrning och laddning/sprängning. 

Vid större bergarbeten behövs ofta en extra insats för borrslipning. Smärre reparationer och åtgärder utöver daglig tillsyn kräver 
även insatser. Resur-ser för transporter av reservdelar och förbrukningsmaterial är även en del av servicen. Extra personal 
erfordras även för den skutborrning och sprängning som är en följd av sprängresultaten. Därtill kommer viss hant-langning vid 
själva sprängtillfället. 

Tillbaka till top 
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8.51 Manuell metod
Första delen av detta kapitel har ägnats åt att redovisa de faktorer och åtgärdstal av olika slag som erfordras som 
grunduppgifter för att utföra den manuella bergkalkylen. 

Gången i kalkylen är att först klara ut erforderlig arbetstid och därefter kostnaderna. Nästa steg är att välja alternativ till de 
framtagna bakgrun-derna och till det valda alternativet bygga upp en organisation. Ett hjälpmedel och tillika checklista i detta 
arbete är de framtagna blanketterna för arbetstid respektive kostnad. 

Arbetstidsblankett 
Blanketten används för beräkning av arbetstid och för jämförelse mellan olika alternativ för val av arbetsmetoder och 
utrustningar. Blanketten kan också användas som underlag vid kalkyler både för en enskild bergschakt och för flera schakter. 
Den största noggrannheten fås då beräkningarna ut-förs för varje enskild schakt för sig och där variationen i pallhöjd är liten. 

Här finns länk till blankett BERGKALKYL, ARBETSTID samt kommentarer till blankett BERGKALKYL, ARBETSTID. 

För beräkningsexempel, se avsnitt 8.54 ”Exempel på beräkning av arbets-tid”. 
 
Kostnadsblankett 
Med utgångspunkt från beräknad arbetstid och erhållna kapaciteter gäller det sedan att ta fram aktuella á-priser. Därefter 
beräknas kostnaderna, delsumma för delsumma. Kostnaderna får man genom att multiplicera beräknade arbetstider och 
kvantiteter med aktuella arbets-, maskin- och ma-terialkostnader. 

Den blankett för kostnadskalkyl som framtagits är en direkt fortsättning på blanketten för beräkning av arbetstid. 

Här finns länk till blankett BERGKALKYL, KOSTNAD samt kommentarer till blankett BERGKALKYL, KOSTNAD. 

För beräkningsexempel, se avsnitt 8.57 ”Exempel på beräkning av kost-nad”. 
 
 
 
 
”Både arbetstids-blanketten och kost-nadsblanketten behövs nu!” 
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8.52 Arbetstidsblankett
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Arbetstidblankett 
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8.53 Kommentarer

Rad 
nr

KOMMENTARER TILL BLANKETT "BERGKALKYL, ARBETSTID"

1 I de fall schaktlängderna inte är lika för hela schakten måste medellängden beräknas.
2 Schaktbredden, L + L mäts mellan dikesbottnarna.I de fall schaktbredden inte är lika för hela schakten måste medellängden 

beräknas.
3 Släntlutningen erhålls från arbetsplanen.I de fall släntlutningen inte är lika för hela schakten måste en separat beräkning 

göras för de olika släntlutningarna.
4 Vid annan hållutning än 3:1 se kap 4.
5 Underborrning,UH, är olika för liv - respektive konturhål. 

 
Livhål = 0,3 V under schaktbotten

Konturhål 5:1 = 0,5 m under dikesbotten

Slänthål = 0,3 V under slänt, dock minst 0,75 m

6 Medelpallhöjden,K,  beräknas olika för liv - respektive konturhål. 

  

Livhål = Medelvärde från tvärsektionerna mätt mellan bergyta och teoretisk schaktbotten.

Konturhål 5:1 = Medelvärdet från tvärsektionerna beräknat i konturhålsläget mellan bergyta och teoretisk dikesbotten.

Slänthål = Medelvärde från tvärsektionerna i släntavsnittet mät mellan bergyta och teoretisk släntyta.

7 Medlhållängden,H,framtas genom att till medelpallhöjden,K,lägga såväl underborrningen,UH,som tillägget för 

hållutningen.Se kap 4.
8 Den längsta borrhålslängden,Hlul,i schakten anges.

9 Försättning,V,enligt bergsprängningsdiagram.
10 Hålavstånd,E, normalt 1,3 V.
11 konturhålsavstånd,A,normalt 0,8 m.
12 Totala bergvolymen fås från arbetsplanens massberäkning.Därefter beräknas volymen i livet som är den totala 

schaktlängden gånger schaktbredden,L+L,gånger medelpallhöjden,K.Totala bergvolymen minskat med livvolymen utgör 
volymen för kanterna.

13 Borrad bergvolym för livet är livvolymen enligt ovan med tillägg för volymen för underborrningenvilken är totala 
schaktlängden gånger schaktbredden,L+L,gånger UH.Borrad bergvolym för kanterna är kantvolymerna enligt ovan med 

tillägg för volymen för underborrning.Tilläggsvolymen erhålls geneom att multiplicera underborrningsarean för slänterna 
med schaktlängden.konturhål 5:1 ger ingen underborrningsvolym.

14 Totalt utlastad bergvolym fås genom att till den teoretiska totala bergvolymen lägga volym från uppsvälld 
underborrning.Normalt utlastas 25 % av underborrningsvolymen.

15 Här anges borrad hållängd i meter per verklig fast m3 berg. Uppgiften kan även tas från kapacitetsdata.
16 Summa borrning erhålles genom att multiplicera den specifika borrningen med borrad volym.
17 Kapaciteten på borrutrustningen fås från kapacitetdata i form av driftkapacitet.Avdrag,10-20%,görs för att få 

långtidskapaciteten.
18 Arbetstid för borrningen fås genom att dividera summa borrning med långtidskapaciteten.
19 Kapaciteten för laddning och sprängning fås genom kapacitetsdata.Hänsyn skall tas till salvstorlek och pallhöjd.
20 Arbetstid för laddning och sprängning fås genom att dividera summa borrning med laddningskapaciteten.
21 Här anges den arbetstid som ledning av arbetet kräver.

8.54 Exempel på beräkning av arbetstid

Ett berg skall sprängas. Bergschakten som skall tas ut har en längd av 100 m. Bredden mellan dikesbottnarna är 30 m. 
Släntlutningarna är satta till 1:2 och schaktdjupet 8 m. Total bergvolym är ca 36 800 m3. 
 
Alt I Borrning i liv med Ø76 mm borrkrona och i slänt med Ø51 mm. Laddning med patronerat 
sprängämne. 

221



Alt II Borrning i liv och slänt med Ø76 mm. Laddning med patronerat sprängämne i bottenladdningen och med ANFO i 
pipladdningen. 

Alt III Borrning i liv och slänt med Ø76 mm. Laddning med Bulk spräng-ämne. 

GRUNDUPPGIFTER 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BERÄKNINGAR 

  

ARBETSTIDSBLANKETT 

VÄGVERKET BERGKALKYL,ARBETSTID

Arbetsplats: Handläggare: Datum: Alt:

K4 Öjebyn S Hällstrand 03-03-12 I

Utrustning Livhål Konturhål
Borrningsutrustning Roc 722 Rock 722
Borrkrona,diameter 76 mm 51 mm
Laddningsmetod Laddkäpp Laddkäpp
Bottenladdning,sprängämne DYM 65x550 mm DYM 43x550 mm
Pipladdning,sprängämne DYM 50x550 mm DYM 32x550 mm
Förladdningsmaterial Kross 4-8 mm Kross 4-8 mm
Täckning - -

Rad 
nr Moment Enhet

Resultat 
l liv l kanter Totalt

1 Total schaktlängd m 100 100

 

2 Schaktbredd, dikesbotten L+L m 30 32
3 Släntlutning m - 1:2
4 Hållutning - 3:1 3:1
5 Underborning,UH - 0,3V 0,75 m

6 Medelpallhöjd,K m 8,00 4,00
7 Medelhållängd,H m 8,82 5,63
8 Längsta hållängd,Hlul m 12,00 8,75

9 Försättning,V m 2,70 1,60
10 Hålavstånd,E m   
11 Konturhålavstånd,A m - - 
12 Bergvolym,teoretisk sektion m3(tf) 24000 12800 36800

13 Bergvolym,borrad m3(bf) 26460 18016 44476

14 Bergvolym,utlastad m3(vf) - - 38015

15 Specifik borrning m(b)/ 
m3(bf)

0,11 0,30 -

16 Summa borrning m(b) 2911 5405 8316
17 Borrning,långtidskapacitet m(b)/h 30 30  
18 Borrning,arbetstid h 97 180 277
19 Ladd o sprängning,kapacitet m(b)/h 30 27   
20 Ladd o sprängning,arbetstid h 97 200 297
21 Arbetsledning h - - *
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* =  Lika för alla alternativen. 

GRUNDUPPGIFTER 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BERÄKNINGAR 

* =  Lika för alla alternativen. 

  

ARBETSTIDSBLANKETT 

VÄGVERKET BERGKALKYL,ARBETSTID

Arbetsplats: Handläggare: Datum: Alt:

K4 Öjebyn S Hällstrand 03-03-12 II

Utrustning Livhål Konturhål
Borrningsutrustning Roc 722 Rock 722
Borrkrona,diameter 76 mm 51 mm
Laddningsmetod Laddkäpp Laddkäpp
Bottenladdning,sprängämne DYM 65x550 mm DYM 65x550 mm
Pipladdning,sprängämne ANFO ANFO
Förladdningsmaterial Kross 4-8 mm Kross 4-8 mm
Täckning - -

Rad 
nr Moment Enhet

Resultat 
l liv l kanter Totalt

1 Total schaktlängd m 100 100
2 Schaktbredd, dikesbotten L+L m 30 32
3 Släntlutning m - 1:2
4 Hållutning - 3:1 3:1
5 Underborrning,UH - 0,3V 0,75 m

6 Medelpallhöjd,K m 8,00 4,00
7 Medelhållängd,H m 8,82 6,40
8 Längsta hållängd,Hlul m 12,00 8,75

9 Försättning,V m 2,70 2,65
10 Hålavstånd,E m 3,51 3,44
11 Konturhålavstånd,A m - -
12 Bergvolym,teoretisk sektion m3(tf) 24000 12800 36800

13 Bergvolym,borrad m3(bf) 26460 20480 46940

14 Bergvolym,utlastad m3(vf) - - 38015

15 Specifik borrning m(b)/ 
m3(bf)

0,11 0,11 -

16 Summa borrning m(b) 2911 2253 5164
17 Borrning,långtidskapacitet m(b)/h 30 30  
18 Borrning,arbetstid h 97 75 172
19 Ladd o sprängning,kapacitet m(b)/h 30 24  
20 Ladd o sprängning,arbetstid h 97 94 191
21 Arbetsledning h - - *
      
      

  

ARBETSTIDSBLANKETT 

VÄGVERKET BERGKALKYL,ARBETSTID
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Beräknade arbetstider för de tre alternativen 

GRUNDUPPGIFTER 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BERÄKNINGAR 

* =  Lika för alla alternativen. 

Arbetsplats: Handläggare: Datum: Alt:

K4 Öjebyn S Hällstrand 03-03-12 III

Utrustning Livhål Konturhål
Borrningsutrustning Roc 722 Rock 722
Borrkrona,diameter 76 mm 76 mm
Laddningsmetod Bulkladdning Bulkladdning
Bottenladdning,sprängämne Powergel Powergel
Pipladdning,sprängämne Powergel Powergel
Förladdningsmaterial Kross 4-8 mm Kross 4-8 mm
Täckning - -

Rad 
nr Moment Enhet

Resultat 
l liv l kanter Totalt

1 Total schaktlängd m 100 100
2 Schaktbredd, dikesbotten L+L m 30 32
3 Släntlutning m - 1:2
4 Hållutning - 3:1 3:1
5 Underborning,UH - 0,3V 0,75 m

6 Medelpallhöjd,K m 8,00 4,00
7 Medelhållängd,H m 8,82 6,40
8 Längsta hållängd,Hlul m 12,00 8,75

9 Försättning,V m 2,70 2,65
10 Hålavstånd,E m 3,51 3,44
11 Konturhålavstånd,A m - -
12 Bergvolym,teoretisk sektion m3(tf) 24000 12800 36800

13 Bergvolym,borrad m3(bf) 26460 20480 46940

14 Bergvolym,utlastad m3(vf) - - 38015

15 Specifik borrning m(b)/ 
m3(bf)

0,11 0,11 -

16 Summa borrning m(b) 2911 2253 5164
17 Borrning,långtidskapacitet m(b)/h 30 30  
18 Borrning,arbetstid h 97 75 172
19 Ladd o sprängning,kapacitet m(b)/h 364 281 323
20 Ladd o sprängning,arbetstid h 8 8 16
21 Arbetsledning h - - *
      
      

Rad
Nr Faktor Enhet 

Alternativ 
I II III 

12 Bergvolym, teoretisk sektion m3 (tf) 36800 36800 36800
13 Bergvolym, borrad m3 (bf) 44476 46940 46940
14 Bergvolym, utlastad m3 (vf) 38015 38015 38015
16 Summa borrning, i liv m (b) 2911 2911 2911
16 Summa borrning, i kanter m (b) 5405 2253 2253
16 Summa borrning, totalt m (b) 8316 5164 5164
      
 Borrning      
18 Arbetstid, i liv h 97 97 97
18 Arbetstid, i kanter h 180 75 75
18 Arbetstid, totalt h 227 172 172
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Tillbaka till top 

  

  

  
Tillbaka till top 
  

 

       
 Laddning och sprängning     
20 Arbetstid, i liv h 97 97 8
20 Arbetstid, i kanter h 200 94 8
20 Arbetstid, totalt h 297 191 16

8.55  Kostnadskalkylblankett

  

Kostnadskalkylblankett 

Tillbaka till top 

8.56  Kommentarer

Rad 
nr

KOMMENTARER TILL BLANKETT "BERGKALKYL,KOSTNAD"

30 Totala kostnaden för borraggregat inklusive drivmedel och service erhållees genom att multipicera total borrtid med kronor 
per timme för aggregatet.Om man har kostnaden per borrmeter erhålles motsvarande totalsumma genom att multiplicera 
priset per borrmeter med totala antalet borrmeter.Om olika utrustningar används i liv och konturer räknas dessa ut var för 
sig och utgör tillsammans totalkostnaden.

31 Totalkostnaden för kompressor inklusive drivmedel och service erhålles genom att multiplicera antalet timmar med kronor 
per timme för kompressorn.

32 Förarkostnaden erhålles genom att multiplicera arbetstiden med kronor per timme för föraren.
33 Borrstålskostnaden utgörs av inköpssumman .Alternativt räknas delkostnaden i kronorper borrmeter fram till en totalsumma.
34 Man beräknar  de olika kostnaderna för borrslipning,borrolja,gängfett,mindre reparationer,säckar för borrkax,tillbehör samnt 

service utslaget på kronor per borrmeter.Totalkostnaden fås genom kronor per borrmeter multiplicerat med totala antalet 
borrmeter.

35 Arbetskostnad får genom personalkostnad i kronor per timme gånger  arbetstiden för laddning och sprängning.
36 Man beräknar kostnaden för tänd - och laddutrustning,förbrukningsmateria och förådsutrymmen samnt transporter på 

arbetsplatsen som tillsammans utgör totalsumma.
37 Kostnaderna för sprängkapslarna fås genom att multiplicera kapslarnas kostnad i kronor per styck med antalet 

borrhål.Borrhålens antal fås genom att dividera antalet borrmeter med medelhållängden.
38 Kostnaden för sprängämnet fås genom att multiplicera sprängämneskostnaden i kronor per kg med specifik 

sprängämnesmängd i kg per m3(bf) och detta resultat med borrad bergvolym.Normal specifik sprängämnesmängd är 0,3-
0,6 kg per m3(bf)

39 Kostnaden för förladdningen utgörs av material- ocharbetskostnad.kostnadenberäknas per borrhål och multipliceras med 
antalet borrhål för att få totalkostnaden.

40 Kostnaden för skutsprängning kan beräknas med stöd av uppgifter i kapacitetsdata.
41 Kostnaden beräknas från fall till fall beroende på svårighetsgraden.Ikostnaden ingår syneförrättning,vibrationsmätning och 

det merarbete somkrävs för att uppnå försiktighetsgraden,exempelvis mindre salvstorlek.
42 Kostnaden för täckning i kronor per m multiplicerad med den yta som skall täckas ger summan.Uppgifter om kapaciteter 

finns i kapacitetsdata.
43 Här anges de extra kostnader för arbetstid och maskintimmar som erfodras för arbetets bedrivande under vintertid.
44 Här anges de kostnader som ligger på arbetsplatsledning.Dessa kostnader erhålles genom att multiplicera arbetstiden med 

arbetsledningens kostnad i kronor per timme.
45 Här anges kostnaden i kronor för de olika m3 av berget.
46
47

8.57  Exempel på beräkning av kostnad

Samma förutsättningar som i exemplet under avsnitt 8.54 ”Exempel på beräkning av arbetstid”. Nu gäller det att 
beräknande kostnader för alternativ I - III. 
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I kalkylen ingår inte kostnader för: 
 
- etablering och avslutning 
- förflyttning mellan olika arbets-ställen inom samma objekt 
- eftersprängning i terrass och slän-ter 
- skrotning av slänter 

I de fall dessa kostnader påverkar metodvalet måste de tas med i kalkylerna. Vid 
förplanering måste samtliga kostnader för bergsprängningen beräknas. 

GRUNDUPPGIFTER 

KALKYL 

  

KOSTNADSKALKYLKYLBLANKETT
VÄGVERKET BERGKALKYL,KOSTNAD

Arbetsplats: Handläggare: Datum: Alt:

K4 Öjebyn S Hällerstrand 03-02-12 I

Utrustning Livhål konturhål
Borrningsutrustning Roc 722 Roc 722
Borrkrona,diameter 76 mm 51 mm
Laddningsmetod Laddkäpp Laddkäpp
Bottenladdning,sprängämne DYM 65x550 mm DYM 43x550 mm
Pipladdning,sprängämne DYM 50x550 mm DYM 32x550 mm
Förladdningsmaterial Kross 4-8 mm Kross 4-8 mm
Täckning - -

Rad 
Nr Moment

Resultat 
I liv I kanter Totalt

  BORRNING       
30 Borraggregat inklusive service 97x300= 

29100
180x300= 
54000

83100

31 Kompressor inklusive service - - -
32 Förarkostnad 97x300= 

29100
180x300= 
5400

83100

33 Borrstålsutrustning 2911x5= 
14555

5405x5= 
27025

41580

34 Slipning,olja,verktyg och tillbehör 2000 3000 5000
 DELSUMMA 74755 138025 212780
 LADDNING OCH SPRÄNGNING
35 Arbetskostnad 97x300= 

29100
200x300= 
60000

89100

36 Laddkäpp,laddutrustning 1000 2000 3000
37 Sprängkapslar 330x17= 

5610
960x17= 
16320

21930

38 Sprängämne 11132x16= 
178112

6306x17= 
100896

279008

39 Förladdning 1500 2000 3500
 DELSUMMA 215322 181216 396538
40 Skutsprängning - - -
41 Försiktig sprängning - - -
42 Täckning - - -
43 Vinterkostnader - - -
44 Arbetsledning - - -
 TOTAL KOSTNAD 290077 319241 609318
45 Kostnad i kr/m3(bf) 10:96 17:72 13:70
46 Kostnad i kr/m3(vf) - - 16:03
47 Kostnad i kr/m3(tf) 12:08 24:94 16:56
 ÖVRIGT    
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GRUNDUPPGIFTER 

KALKYL 

  

 
  

KOSTNADSKALKYLKYLBLANKETT
VÄGVERKET BERGKALKYL,KOSTNAD

Arbetsplats: Handläggare: Datum: Alt:

K4 Öjebyn S Hällerstrand 03-02-12 II

Utrustning Livhål konturhål
Borrningsutrustning Roc 722 Roc 722
Borrkrona,diameter 76 mm 51 mm
Laddningsmetod Laddkäpp Laddkäpp
Bottenladdning,sprängämne DYM 65x550 mm DYM 43x550 mm
Pipladdning,sprängämne ANFO ANFO
Förladdningsmaterial Kross 4-8 mm Kross 4-8 mm
Täckning - -

Rad 
Nr Moment

Resultat 
I liv I kanter Totalt

  BORRNING       
30 Borraggregat inklusive service 97x300= 

29100
75x300= 
22500

51600

31 Kompressor inklusive service - - -
32 Förarkostnad 97x300= 

29100
75x300= 
22500

51600

33 Borrstålsutrustning 2911x5= 
14555

2253x5= 
11265

25820

34 Slipning,olja,verktyg och tillbehör 2000 1500 3500
 DELSUMMA 74755 57765 132520
 LADDNING OCH SPRÄNGNING
35 Arbetskostnad 97x300= 

29100
94x300= 
28200

57300

36 Laddkäpp,laddutrustning 1000 1000 2000
37 Sprängkapslar 330x17= 

5610
352x17= 
5984

11594

38 Sprängämne 117470 120193 237663
39 Förladdning 1500 2000 3500
 DELSUMMA 154680 157377 312057
40 Skutsprängning - - -
41 Försiktig sprängning - - -
42 Täckning - - -
43 Vinterkostnader - - -
44 Arbetsledning - - -
 TOTAL KOSTNAD 229435 215142 444577
45 Kostnad i kr/m3(bf) 8:67 10:50 9:47
46 Kostnad i kr/m3(vf) - - 11:70
47 Kostnad i kr/m3(tf) 9:56 16:81 12:08
 ÖVRIGT    
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GRUNDUPPGIFTER 

KALKYL 

KOSTNADSKALKYLKYLBLANKETT
VÄGVERKET BERGKALKYL,KOSTNAD

Arbetsplats: Handläggare: Datum: Alt:

K4 Öjebyn S Hällerstrand 03-02-12 III

Utrustning Livhål konturhål
Borrningsutrustning Roc 722 Roc 722
Borrkrona,diameter 76 mm 51 mm
Laddningsmetod Laddkäpp Laddkäpp
Bottenladdning,sprängämne Powergel Powergel
Pipladdning,sprängämne Powergel Powergel
Förladdningsmaterial Kross 4-8 mm Kross 4-8 mm
Täckning - -

Rad 
Nr Moment

Resultat 
I liv I kanter Totalt

  BORRNING       
30 Borraggregat inklusive service 97x300= 

29100
75x300= 
22500

51600

31 Kompressor inklusive service - - -
32 Förarkostnad 97x300= 

29100
75x300= 
22500

51600

33 Borrstålsutrustning 2911x5= 
14555

2253x5= 
11265

25820

34 Slipning,olja,verktyg och tillbehör 2000 1500 3500
 DELSUMMA 74755 57765 132520
 LADDNING OCH SPRÄNGNING
35 Arbetskostnad 8x300= 

2400
8x300= 
2400

4800

36 Laddkäpp,laddutrustning 4000 4000 8000
37 Sprängkapslar 330x17= 

5610
352x17= 
5984

11594

38 Sprängämne 150720 103319 254039
39 Förladdning 1500 2000 3500
 DELSUMMA 164230 117703 281933
40 Skutsprängning - - -
41 Försiktig sprängning - - -
42 Täckning - - -
43 Vinterkostnader - - -
44 Arbetsledning - - -
 TOTAL KOSTNAD 238985 175468 414453
45 Kostnad i kr/m3(bf) 9:03 8:57 8:83
46 Kostnad i kr/m3(vf) - - 10:90
47 Kostnad i kr/m3(tf) 9:95 13:71 11:26
  ÖVRIGT    

Rad 
Nr Arbete 

Alternativ 
I II III 

 Borrning    
30 Borraggregat inkl service 83100 51600 51600
31 Kompressor inkl service - - -
32 Förarkostnad 83100 51600 51600
33 Borrstålsutrustning 41580 25820 25820
34 Slipning, olja och tillbehör 5000 3500 3500
 Delsumma 212780 132520 132520
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Tillbaka till top 

Planering 
 

� 8.61 Anbudskalkyl A  
� 8.62 Produktionskalkyl  
� 8.63 Personalplanering  
� 8.64 Etablering av arbetsplats  
� 8.65 Produktionskontroll  

  
  
  

 Laddning och sprängning    
35 Arbetskostnad 89100 57300 4800
36 Laddkäpp, laddutrustning 3000 2000 8000
37 Sprängkapslar 21930 11594 11594
38 Sprängämne 279008 237663 254039
39 Förladdning 3500 3500 3500
 Delsumma 396538 312057 281933
      
40 Skutsprängning - - -
 Total kostnad 609318 444577 414453
     
45 Kostnad i kr/m3 (bf) 13:70 9:47 8:83
46 Kostnad i kr/m3 (vf) 16:03 11:70 10:90
47 Kostnad i kr/m3 (tf) 16:57 12:08 11:26

8.61 Anbudskalkyl
I anbudskalkylen tas i grova drag upp de volymer som skall borras och sprängas. Vidare när i tid olika delarbeten 
skall utföras med hänsyn till övriga arbetsmoment i den totala arbetsuppgiften. 
Kalkylen skall utföras så, att bästa ekonomiska resultat fås med hänsyn till de 
förutsättningar som gäller för ar-betsplatsen, exempelvis försiktig sprängning. Härvid 
studeras samtliga delarbeten som ingår i arbetscykeln som t.ex. utsättning, borrning, 
laddning, sprängning, skuthatering, upplastning, transport och krossning. 
Detta sker för att få fram den skiftkapacitet som krävs för att genomföra 
arbetsmomenten enligt gjord tidplan. Beräkningen görs efter långtidskapaciteten för 
de olika enheterna. Anbudskalkylen utförs i samråd med sprängansvarig, arbetsledare 
och platschef. 

  

Tillbaka till top 

8.62 Produktionskalkyl
Produktionskalkylen omfattar slutligt val av arbetsmetod, borr-nings- och laddningsutrustning genom insamling 
av kapacitetsdata för olika utrustningar och arbetsmoment, beräkning av nödvändig borrstångsutrustning, 
beräkning av arbetstid och kostnader för al-ternativa arbetsmetoder och utrustningar allt med anbudskalkylens 
uppgifter som grund. Därefter sker val av metod och utrustning. 

Metod och utrustning 
När det gäller metoden bestäms här antal pallar, drivningssätt och hur bergschakten skall tas ut. Vidare beaktas eftersprängning 
och avslutning. Typ av sprängämne och laddmetod bestäms även liksom skuthanteringen. Upplag och transport av sprängämne 
klaras även ut här.  

Vad avser utrustningen lägger man här fast borrvagnstyp och antal borr-vagnar samt krondiameter. Vidare laddutrustningen vad 
avser antal ladd-enheter exempelvis laddtruckar. Kringarbeten till alla arbetsmoment, så-som bränsle, reservdelar, borrslipning 
och övrig service planeras här. 
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Åtgärder vid försiktig sprängning som detaljplaneras är: 
- riskanalys 
- sprängplan 
- tillstånd 
- syneförrättning 
- information till berörda parter 
- uppsättning av instrument för registrering av markskakningar 

Arbetstid 
Den skiftkapacitet som framtagits i stort i anbudskalkylen detaljplaneras sedan. Detta innebär en uppjustering av tiden mot de 
metoder och utrust-ningar samt personal som slutligen valts. 

Kostnader 
Den för arbetet budgeterade kostnaden fördelas och justeras på de olika detaljplanerade momenten och utrustningarna. 

Detaljplaneringen som utförs av utsedd arbetsledare, platschef och spräng-ansvarig sker i så nära anslutning som möjligt till 
arbetets påbörjande. 
 

 

Tillbaka till top 

8.63 Personalplanering

Utöver det behov av personal som framkommit i produktions-kalkylen erfordrar denna typ av arbeten en speciell 
personalplane-ring.  

Utöver platschef utses en för sprängarbetena sprängarbetsledare. Inom de-taljplanelagt område kan sprängarbetsledaren 
antingen vara godkänd av Boverket och vara rikstäckande eller godkänd av byggnadsnämnd och vara lokalt knuten. 

Arbetsledaren för bergsprängningsarbetet utses så tidigt som möjligt, helst redan under anbudskalkylsskedet. 

I denna personalplanering tas antalet borrare och sprängare som har kom-petens för arbetet ut ur produktionskalkylen. Utsedd 
sprängarbas skall ha ett för arbetet giltigt sprängkort. 

Tillbaka till top 

8.64 Etablering av arbetsplats
När produktionskalkylen är slutförd vidtar etablering av arbetsplat-sen. Denna innefattar en serie av 
förberedelsearbeten som i regel måste utföras innan bergarbetet kan påbörjas. All upphandling skall ske i så god 
tid att arbetets starttidpunkt inte försenas. Eta-bleringen omfattar bl.a.:  

- att tillräcklig avtäckning skett  
- anordnande av transportvägar, förråds- och uppställningsplatser 
- uppställning av kompressorer och bränsletan-kar 
- anordnande av upplag för spräng- och tänd-medel 
- anordnande av upplag för borrstål, reservdelar m.m. 
- anordnande av borrslipningsstation 
- uppställning av rastvagnar 
- uppsättning av arbetsplatsbelysning 
- kontroll av att beställd borr- och sprängutrustning levererats. 

Väl planerade och utförda etableringsarbeten är en förutsättning för höga kapaciteter och låga störningstider. En annan 
förutsättning är en planerad information till berörd personal om arbetets utförande och arbetsplatsens organisation. 
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Uppföljning 
 

� 8.71 Arbetstid A  
� 8.72 Ekonomi  
� 8.73 Uppföljningsblankett  
� 8.74 Kommentarer  

  
  
  

Tillbaka till top 

8.65 Produktionskontroll
Produktionskontrollen är en löpande kontroll av de kapaciteter för borrning samt laddning och sprängning som 
förutsatts i produk-tionskalkylen. 

Om det visar sig att kapaciteterna inte är de förutsatta kan detta bero på följande:  
- ökad väntetid förorsakad av andra arbetsgrupper 
- att skutsprängning utförts så att den stör borrning och sprängning 
- att slitdelar och förbrukningsmaterial inte finnstillgängliga  
- en undermålig service vid borraggregat 
- behov av kortare slipintervaller och/eller förbättrad slipning 

Uppföljning av styckefallet 
Planerat styckefall fås genom provsprängningar. Om förändringar sker av styckefallet under det fortsatta arbetet kontrolleras: 
 
 
- borrhålens placering, inriktning och djup 
- laddningsmängd i bottendel 
- om laddningen är nedförd till borrhålets botten 
- laddningens höjd 
- förladdningens utförande 
- tändningsföljd 

  

  

  

Tillbaka till top 

8.71 Arbetstid
Total tidsåtgång för arbetets slutförande, där deltider för olika mo-ment läggs samman, jämförs med den 
planerade totala tiden. Varje deltid för de olika momenten studeras sedan för att klarlägga even-tuella 
problemområden som givit tidsförluster. Problemområden vid sprängarbetet kan vara att: 

- vissa detaljer som inte kommit med vid planeringen kan visa sig vara dyra sådana. Exempelvis bergets egenskaper eller 
bergytans utformning med tanke på framkomligheten. 
- under hela arbetets gång förutsattes en långtidskapacitet. Klarades den? 
- ändrade förutsättningar under "resans gång". Detta innebär fel i jämfö-relseresultaten/alternativberäkningarna. 

Uppföljningen av arbetstider kan ske med hjälp av blanketten i avsnitt 8.73 ”Uppföljningsblankett”. 

 

Tillbaka till top 

8.72 Ekonomi
De definitiva slutkostnaderna vet man inget om förrän arbetet är slutfört. Under hela arbetets gång måste man 
ha "ett grepp" om kostnadsutvecklingen. En riktig uppmätning måste ligga till grund när man jämför 
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timkostnader och mängder av m³ respektive borr-meter. Uppföljningen skall ske mot kalkylerade kostnader. 
Detta för att vid nästa kalkyltillfälle känna till: 

Vad var det som blev dyrare? 
Vad var det som blev billigare? 

Den ekonomiska uppföljningen skall ge svar på dessa frågor. Ett hjälpmedel för denna uppföljning är blanketten i avsnitt 8.73 
”Uppföljningsblankett”. 

”Det gäller att borra på rätt ställe…” 

 

Tillbaka till top 

8.73 Uppföljningsblankett
  

Uppföljningsblankett 

Tillbaka till top 

8.74  Kommentarer

Blanketten ger svar på de olika avvikelserna. Vid markanta avvikel-ser bör en kommentar ges till den troliga 
orsaken. Detta för att er-hålla ytterligare kunskaper inför den framtida planeringen. Kom-mentarerna bör gälla 
alla avsnitt såväl tid, volym som kostnader.  

”Jag borrade 110% 
över kalkylen, å’  
me’ alla fabrikat…” 
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Litteraturhänvisning 
 

� 8.81 Redovisning A  
� 8.82 Publikationer  

  
  
  

 
  

 

Tillbaka till top 

8.81 Redovisning
I detta kapitel kalkylering redovisas ett tillvägagångssätt för manuell kalky-lering av tid och kostnader. Detta kan användas som 
mall. Även för en pla-nerare som har praktisk erfarenhet av sprängning kan mallen vara ett stöd. Kalkylering utförs numera 
mestadels med hjälp av dataprogram. Icke för ty bör kunskaper finnas om kalkyleringens grunder. 

Tillbaka till top 

8.82 Publikationer
- Kapacitetsdata. 
- BDa-rapporter. 
- Materialförsörjningshandboken VV 1987:99. 
- Dataprogram i samarbete med Norska vegvesendet (Spreng). 
- Dataprogram, (Blastec) Dyno Nobel, Gyttorp. 
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DEFINITIONER

Acceleration = a Hastighetsökning i m/s2.
Amplitud = A Benämning på svängningsvågens 

maxhöjd.
Ansättning = Inriktning av borren och påbörjad 

borrning.
Arbetstidsåtgång = Tidsåtgång för enstaka perso- 

ner/maskiner eller hela grupper.
Arbetstryck = e Lufttryck i kPa framme vid borrmaski-nen.
Area = V x E Den teoretiska ytan på berget som 

varje borrhål beräknas lossgöra.
Avstånd = R Avståndet mellan sprängplats 

och mätplats.
Bergkonstant = c Mått på bergets sprängbarhet.
Bergvägg = Färdig bergvägg i lutning 1:1 eller 

brantare.
Bomsalva = För liten mängd sprängämne har de- 

tonerat och berget står helt eller del-vis kvar orört.
Borrbarhet = Borrsjunkning beroende på bergets 

olika egenskaper.
Borrhålsdiameter = d Den nominella borrkronans diameter i  

mm.
Borrhålsdjup = H Håldjup i meter för lodräta hål.
Borrhålslängd = Hlut Längd i meter för borrat hål.

Borrkax = Det av borren sönderdelade berget, 
stenmjölet, i borrhålet.

Borrningstid = Tb Borrningstid i min/hål eller min/m.
Borrplan = Ritning och/eller tabell som visar 

borrhålens läge och riktning. Borrpla- 
nen ingår i sprängplanen.

Borrsjunkning = Bv Borrsjunkning i cm/min.

Bottenladdning = Qb Laddningsdel i meter eller kg placerad 
längst ner i borrhålet. Gäller inte vid  
delladdning.

Bultning = Förankra block med kamjärn in i bak- 
omvarande berg.

Bulldosa = Påläggsladdning.
Centrumavstånd = c/c Centrumavstånd i meter mellan två 

hål.
Delladdning = Laddningsförfarande vid försiktig 

sprängning.
Densitet = Volymvikt i kg per dm3.
Dola = Kvarvarande odetonerad laddning ef- 

ter sprängning.
DYM = Förkortning av sprängämnet Dynomit 

som ersatt sprängämnet Dynamex M 
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vilken ofta använts som ekvivalent 
sprängämne vid jämförelser.

Frekvens = f Antal vågor per sekund i Hz.
Förbultning = Före sprängning förankras block och 

därigenom förhindras rörelser.
Förladdning = hf Översta delen av borrhålet i meter 

som ”laddas” med sand eller stenflis.
Förspräckning = Spränging av kanthål före  

huvudsal-van.
Försättning = V Vinkelräta avståndet i meter mellan 

två hålrader i utslagsriktningen.
Gadd = Uppstickande ojämnhet i  

sprängbot-ten.
Grovhålsborrning = Borrning med krona Ø64 eller större.
Haspel = Linspel, hjälpmedel vid mothåll  

i lu-tande terräng.
Helperiod = T Tid för helperiod, våglängd.
Hjälphål = Grunt borrhål mellan livhål 

för att sönderdela den övre 
oladdade delen.

Hålavstånd = E Avståndet i meter mellan två hål i  
samma rad. Normalt värde på  
E=1,3V.

Hållutning = Borrhålslutning i utslagsriktningen 
angiven i m/m. Exempelvis 3:1.

Hålriktning = Borrhålslutning mot en riktpunkt i  
m/m.

Inspänning = f Mått på bergbottens motstånd mot 
lossbrytning.

Interferens = Samgående vågrörelser.
Intervalltändning = Tändning av flera hål med tidsmellan- 

rum.
K-faktor = I beräkning använt K-värde.
K-värde = Framräknat värde för vibrationsöver- 

föring genom berg med hänsyn tagen 
till laddningsmängd och avstånd.

Kanthål = Annat namn för konturhål.
Kapacitet = KL Lågtidskapacitet.

Kapacitet = KD Driftkapacitet.

Kanthålsavstånd = A Avståndet i meter mellan kanthålen i 
samma kantrad.

Kartera = I sin enklaste form en optisk lokalise- 
ring av spricksystem.

Kast = Okontrollerad stenkastning från 
sprängning.

Klenhålsborrning = Borrning med krona mindre än 
Ø25 mm.

Kontreforter = Betongstöd för instabila block.
Konturhål = Borrhål i yttersta hålraden, 

slutkontu-ren.
Konturhålsavstånd = Avståndet i meter mellan konturhålen 

i samma rad.
Korrektion = K1-K4 Korrektionsfaktorer för olika luftbe- 

hov.
Krondiameter = d Kronans diameter i meter.
Krondiameter = db Krondiamter vid borrhålets botten i mm.

Laddningshöjd = h Sammanlagd laddningshöjd. Exem- 
pelvis laddningshöjd för bottenladd- 
ning, hb och för pipladdning, hp.

Laddningskoncentration = l Laddning i kg per meter borrhål. Ex- 
empelvis för bottenladdning,  
lb och för pipladdning, lp.
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Laddningsmängd = Q Sammanlagd mängd sprängämne i kg 
för ett borrhål. Exempelvis för botten- 
laddning, Qb och för pipladdning, Qp.

Laddningstid = T1 Laddningstid i min/hål eller min/m.
Laddplan = Framräknad tabell över mängden 

sprängämne per borrhål och för  
hela salvan. Laddplanen ingår i  
sprängpla-nen.

Livhål = Borrhål mellan de yttersta, motsåen- 
de konturhålen eller slänthålen.

Losshållning = Samlingsord för borrning och spräng-ning.
Luftbehov = Q Borrmaskinens luftbehov i l/s.
Matningstryck = Pam Matningstrycket i Pa.

Millisekund = ms s/1000.
Mineral = Minsta fasta ämnena i jordskorpan.
Mittenhål = Borrhål i centrum.
Momentan tändning = Tändning av flera hål som detonerar 

samtidigt.
Nominellt värde = Det värde som är angivet, 

exempelvis krondiameter.
Packningsgrad = P Sprängämnesmängd i kg per 

dm3 nominell borrhålsvolym.
Pall = Bergavsats med minst två fria ytor.
Pallhöjd = K Vertikalt avstånd i meter mellan berg- 

yta och teoretisk schaktbotten.
Plansprängning = Benämning på låg pall.
Parallellkoppling = Flera serier av sprängkapslar som sammankopplats.
Pipladdning = Qp Laddningsdel i meter i borrhålets mitt, 

placerad mellan botten- och förladd-ning.
Ras = Större volymer exempelvis ras av 

hela slänter.
Reellt värde = Verkligt värde.
Reducerad hålsättning = Minskad försättning och hålavstånd, 

vilket ger större hålvolym genom ökat antal borrhål per area.

Regressionsanalys = Statistisk metod för att dra slutsatser 
av ett antal delvärden. Beräkna en 
medelkurva.

Resistans = R Motstånd i el-ledningar uttryckt i ohm.
Rotationshastighet = n Rotationshastighet i r/min.
Råhet = Sprickytans skrovlighet.
Salva = Det bergavsnitt som sprängs.
Samverkande laddning = Den laddningsmängd i en salva som  

detonerar inom tidsperioden ca  
8 ms. På större avstånd kan  
samverkan ske mellan de olika 
intervallen i en salva.

Seriekoppling = Sprängkapslar i salvan som är kopp- 
lade i en serie, slinga.

Schaktbredd = L+L Avstånd i meter mellan dikesbottnar.
Schaktlängd = l Medellängden i meter.
Skift = t Ett arbetsskifts timmar uttryckt i h.  

Normalt 8 h.
Skjuvningsvinkel = Vinkeln vid en förskjutning i horison- 

tellt och vertikalt led uttryckt i mm/m.
Skonsam sprängning = Sprängteknik för att bevara kvarstå- 

ende kontur så hel som möjligt.
Skrota = Lossbrytning av löst berg efter 

sprängning.
Skut = Bergblock från sprängning med för 

stor volym.
Skred = Utglidande massor under rörelseför- 

loppets första skede.
Slag = Naturlig sprickyta i berget.
Slitsborrning = Borrning av en öppen spalt, spricka, 

som avgränsar det kvarstående ber-get.
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Slätsprängning = Sprängning av kanthål i samband 
med eller efter huvudsalvan men 
efter innanförliggande hål. Detta  
för en jämnare slutkontur.

Slänt = Lutning flackare än 1:1.
Slänthål = Borrhål i slänt mellan livhål och slänt- 

krön.

Specifik borrning = Sb Borrad hållängd i meter per verklig 
fast m3 berg.

Specifik laddning = Sl Mängden sprängämne i kg per verklig 
fast m3 berg.

Splitterskydd = Splitterskyddande lätt täckning. 
Ex-empelvis filt eller presenning.

Sprängplan = Bilaga till ansökan för sprängning in- 
nehållande bl.a. borrplan,  
laddplan och tändplan.

Sprängjournal = Journal över det arbete som i verklig- 
heten utförts som redovisar bl.a. hål- 
djup, intervall och mängd sprängäm- 
ne som åtgått.

Stenfall = Små volymer, nedfall av enstaka ste- 
nar.

Struktur = En bergarts partikelordning som ger 
den dess speciella utseende..

Strykning = Sprickans utbredningsriktning på ber- 
get i horisontalplanet.

Stuff = Den innersta kvarvarande bergväg- 
gen.

Stupning = Sprickor i berget med lutning från ho- 
risontalplanet och mot djupet.

Styckefall = Mått på storleken, från stenmjöl till block,  
i en utsprängd massa.

Stångmeter = Det antal meter borrhål respektive 
borrstångs nedersta del har passerat.

Svängningshastighet = v Svängningshastighet uttryckt i mm/s.
Sylta = Efter sprängning och utlastning kvar- 

varande sprängsten.
Textur = Partiklars storlek, form, kornfogning, kristalliseringsgrad m.m.
Tyngdtäckning = Tung täckning för att hålla kvar berg- 

massorna. Exempelvis stora gummi- 
mattor.

Tändpatron = Sprängämnespatron försedd med 
sprängkapsel.

Tändplan = Ritning med sprängkapslarnas tidsin- 
tervall, läge, och tändningsföljd.  
Tändplanen ingår i sprängplan.

Tätsöm = Borrning med kort hålavstånd där inte 
varje hål laddas.

Underborrning = UH Borrning under teoretisk schaktbot- 
ten.

Utbredningshastighet = c Markstötvågens utbredningshastighet 
i m/s i respektive material.

Utsättningsavstånd = U Horisontellt avstånd i meter mellan 
hålrader.

Viktstyrka = S Ett sprängämnes viktstyrka i förhål- 
lande till sprängämne Dynomit (DYM). 
Förr: Dynamex M.

Yttre livhål = Livhål närmast konturhålet.
Överföringsfaktor = K Överföringsfaktor för material mellan  

spräng- och mätplats.
Ökad laddning = Ökning av laddningsmängden som i  

in tur erfordrar större hålvolym. Al- 
ternativt noggrannare packning av  
sprängämnet. Exempelvis för att 
vid sprängning erhålla ett mindre stycke- 
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Sök i handboken 
 

Välj och skriv ut 
 
 
 
  

fall eller bättre lossbrytning.
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