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Sammanfattning 

Vid sprängning av vägskärningar i sprickrikt, blockigt och hårt berg kan det vara 
svårt att åstadkomma stabila slänter. Detta var ett problem vid byggandet av nya 
sträckningen på E4:an Yttervik-Tjärn söder om Skellefteå. Entreprenören 
lyckades inte med sin kontursprängning av slänter med lutningen 5:1 utan 
övergick till att spränga flackare slänter med lutning 2:1. 
 
Syftet med denna studie är att utföra sprängtekniska försök och utvärdera dessa. 
Målet är att finna en sprängmetodik för att åstadkomma stabila slänter med 
lutningen 5:1 i sprickrikt, blockigt och hårt berg. Genom att använda en metodik 
som ger stabila slänter minskar behovet av mark och mängden massor som måste 
tas omhand. 
 
Tre alternativa sprängplaner har utformats och testats, a) för att kunna jämföra vad 
det ger för skillnader mellan utlastad och icke utlastad produktionssalva och b) 
skillnaden mellan två olika sprängämnen, med hög respektive låg 
detonationshastighet. 
 
Genom denna studie har kunnat påvisas att utlastning av produktionssalvan är av 
stor vikt för resultatet på konturen. Detonationshastighetens inverkan på 
sprängresultatet har inte kunnat visas. Fler försök måste utföras för att finna 
detonationshastighetens betydelse. 
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Abstract 

Stable rock cuts may be difficult to achieve when blasting in jointed, blocky, and 
hard rock. This problem became apparent during construction of the new E4-road 
between Yttervik and Tjärn just south of the city of Skellefteå in northern 
Sweden. The contractor did not succeed with contour blasting for creating a 5:1 
slope, but had to change to a design with a 2:1 slope. 
 
The objective of this thesis was to carry out blasting experiments and evaluate the 
results, with the aim to find a blasting method that results in stable rock cuts with 
a 5:1 slope in jointed, blocky, and hard rock. By using a method that gives stable 
and steep slopes, both the required areal extent and the amount of muck that has to 
be removed decrease. 
 
Three alternative blasting patterns were designed and tested. The three blasting 
patterns enabled comparisons of: a) the difference between having removed the 
muck or not when blasting, and b) the difference between explosives, with high 
and low detonation velocity, used in the contour holes. 
 
This study showed that removal of the muck after production blasting is of great 
importance for the result of the contour blasting. The results did not permit 
quantification of the possible influence of detonation velocity. More tests are 
required to investigate the importance of the detonation velocity. 
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Ordförklaringar 

Ord Beskrivning 
Avladdning Översta delen av ett laddat borrhål lämnas tom, jfr. 

förladdning 
Borrplan Skiss som visar hur en salva skall borras 
Bottenladdning Laddning i botten av borrhålet se Figur 2 
Förladdning Material som fyller borrhålets översta del ovanpå laddningen 

för att innesluta spränggaserna vid detonationen. Oftast ett 
välgraderat stenmaterial, se Figur 2, jämför avladdning 

Förspräckning Sprängning av konturhålen före övriga salvan så att en 
längsgående spricka genom konturlinjen skapas 

Försättning Avståndet framför borrhålet till den fria ytan se Figur 1 
Hålavstånd Avstånd mellan borrhålen i en rad se Figur 1, även kallat 

sidoavstånd 
Initiering Upptändning av ett sprängämne 
Konturhål Hål som borras längs bergschaktens begränsningslinjer, även 

kallat kanthål 
Laddplan Skiss som visar hur en salva skall laddas 
Livhål Även kallat salvhål, produktionshål 
Pipladdning Laddning i borrhålets pipdel, se Figur 2 
Plogsprängning Mittersta hålet i raden sprängs samtidigt som de snett 

framförvarande osv., så att en plogformad detonation skapas 
Salva Ett antal laddade borrhål sammankopplade till en enhet som 

initieras samtidigt 
Slag Naturlig spricka i bergformationen 
Slätsprängning Sprängning med reducerad hålsättning och laddning för 

jämnare slutkontur 
Specifik borrning Antal borrmeter per m3 lossprängt berg 
Specifik laddning Sprängämnesåtgång i kg per m3 sprängt berg 
Sprängplan Plan som visar hur borrning, laddning, upptändning och 

säkerhetsåtgärder planerats 
Tändplan Skiss som visar hur en salva skall kopplas 
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Underborrning Den del av borrhålet som är borrat under den teoretiska 
nivån i en sprängsalva se Figur 2 

Yttre livhål Även kallat kanthål, se Figur 1 
 

 
Figur 1 Definitioner för termer i borrplan 

 

 
Figur 2 Definitioner för termer i laddplan 
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1 Inledning 

Söder om Skellefteå, vid Yttervik-Tjärn dras en ny sträckning av E4:an, då den 
befintliga sträckningen har för låg standard enligt dagens krav på god 
framkomlighet och hög trafiksäkerhet. 
 
Den befintliga sträckningen av E4:an ligger nära bebyggelse och har ett stort antal 
direkta påfarter och några delsträckor med hög olycksfrekvens. Den nya 
sträckningen ligger till stor del i skogsmark söder om befintlig bebyggelse och fri 
från direkta påfarter, se Figur 1.1. 
 

 
Figur 1.1 Karta på den nya sträckningen av E4:an, delen Yttervik-Tjärn. 

 
Enskilda vägar och skogsvägar korsar vägen planskilt. En helt ny sträckning 
minskar buller- och vibrationsstörningar för boende och barriäreffekten för 
boende och jordbruk minskar. Den nya sträckningens längd är 14,95 km och 
vägbredden blir 14 m med 3 körfält, det vill säga sektion 2+1 med wire-räcke 
mellan körbanorna. 
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Beställare för projektet är Vägverket Region Norr. Anläggningskostnaden är 
beräknad till 160 miljoner kronor och objektet ingår i den nationella planen. 
Entreprenör är Vägverket Produktion, Anläggning Luleå och byggstarten skedde 
under juni 2001 och ombyggnaden beräknas vara klar i oktober 2003 (Vägverket 
Vägprojekt - Väg E4 Yttervik-Tjärn). 
 

1.1 Problembeskrivning 
Längs den nya vägsträckningen var det två platser där högre skärningar skulle 
utföras, dels vid km 8/300 (avståndsmarkering, här 8,3 km, från vägprojektets 
start i söder) och dels vid km 1/300. Sprängning vid km 8/300 (utförd innan detta 
examensarbete startade) medförde stabilitetsproblem, se exempel Figur 1.2. 
Slänterna är blockiga med block i storleksordningen 0,5-2 m. Berget är mycket 
sprickrikt och vissa sprickor innehåller jordmaterial med upp till 10 cm tjocklek. 
Risken för blockras är stor och åtgärder måste vidtas för att stabilisera slänterna. 
Detta görs genom att slänterna sprängs flackare och täcks med jord, vilket leder 
till ett större behov av mark än beräknat. 
 

 
Figur 1.2 Foto på konturen från platsen 9/060 

 
Enligt Förfrågningsunderlag (2001) så gäller att där sprängning sker i skärning 
med släntlutning brantare än 1:1 skall skonsam sprängning användas. Där släntens 
höjd överstiger 5 m och lutningen är 5:1 skall skyddsnät för eventuellt stenras 
hängas upp. I övrigt gäller att vid bergsektion utförs djupsprängning till 2,5 m 
under profilplanet. 
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Skärningarna vid km 1/300 och km 1/600 hade ännu inte blivit framsprängda 
varför man där kunde studera bergets ursprungsskick. Beställaren beslutade att 
utföra sprängförsök på km 1/600 för att hitta en metod med bättre sprängresultat 
och kontakt togs med Bergmekanikavdelningen på LTU. 
 
En geoteknisk undersökning utfördes av KM Bygg & Anläggning AB (1999 i 
Förfrågningsunderlag 2001) innan byggstart. Enligt den geotekniska rapporten 
består berggrunden längs vägsträckningen av förgnejsad kvartsdiorit övergående i 
en gnejsgranit. Resultatet från den geologiska fältkarteringen vid km 1/300 och 
8/300 visade på god bergkvalitet i bägge skärningarna (vilket betyder att berget 
har tillräckligt bra kvalitet för att fungera som bär- och förstärkningslager). 
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna studie var att utföra tre sprängtekniska försök för att utvärdera 
skillnader mellan utlastad och icke utlastad produktionssalva och skillnad mellan 
sprängämne med hög resp. låg detonationshastighet (pentyl resp. gurit) i 
konturhålen.  
 
Målet med denna rapport är att kunna ge rekommendationer för sprängningsmetod 
i sprickrikt och blockigt berg för att minimera sprängskadorna och få stabila 
slänter. 
 

1.3 Utförande och begränsningar 
Studien började med att kartlägga den metod som entreprenören använde vid 
borrning och sprängning. Därefter karterades berghällen där försöken skulle 
utföras. Här insamlades data om sprickor och bergarter. Utifrån vetskapen om 
entreprenörens sprängmetod och bergmassans egenskaper utformades tre 
alternativa sprängplaner, varav en uppfyller alla krav i ATB VÄG 2002. En 
borrplan som uppfyller kraven i ATB VÄG 2002 togs fram för att användas vid 
alla tre försöken. 
 
De alternativa sprängplanerna testades på vägskärning km 1/600. Genom att dela 
upp vägskärningen på tre sprängförsök kan man dra slutsatser om skillnader 
mellan: 
• icke utlastad och utlastad produktionssalva 
• pentylstubin och Gurit i konturhål 
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De tre sprängförsöken utformades enligt följande: 
• Försök A: konturen laddas med pentylstubin och  

detonerar sist i salvan, 
• Försök B: konturen laddas med pentylstubin och  

detonerar momentat i en separat salva, 
• Försök C: konturen laddas med Gurit och  

detonerar momentat i en separat salva. 
 
Försöken utfördes och därefter utvärderades resultatet av de olika 
sprängmetoderna. Slänterna tillståndsbedömdes genom kartering av strukturer och 
borrhålspipor. Därefter utvärderades försöken genom att andelen synliga 
borrhålspipor beräknades och den planerade släntutformningen jämfördes med det 
verkliga resultatet. Slutligen gavs förslag på hur slänterna bör sprängas för att 
uppnå önskad stabilitet. 
 
Undersökningen fokuserade på sprickrikt, blockigt och hårt berg och är därmed 
inte säkert tillämpbar på massiv, homogen och folierad bergmassa. Ingen 
kartering av borrkärnor har kunnat genomföras då sådana saknats. 
Borrhålsavvikelse har endast kunnat studeras efter sprängning då 
inklinometerutrustning inte varit tillgänglig. Endast tre försök utfördes vilket gör 
resultaten något osäkra. 
 
Begränsningar i sprängförsöken består i att berg inte är ett homogent material och 
därför är platsberoende. Borrplanerna för de tre sprängningsförsöken är i teorin 
identiska men bl.a. utsättningsfel, borrhålsavvikelse och ansatsfel ger en viss 
skillnad i praktiken. 
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2 Sprängteknik 

2.1 Kontursprängning 
Med kontursprängning avses en speciell sprängningsmetod som skall skona 
kvarvarande och omgivande berg. Skälet till att använda kontursprängning är inte 
enbart att erhålla en slät bergyta utan att även i vidare bemärkelse skona berget 
mot sprickbildning vilket har många fördelar (Gustafsson, R. 1979) som tex.: 
• slätare bergytor, 
• mindre överberg, 
• nära teoretisk bergprofil, 
• ökad berghållfasthet – minskat förstärkningsbehov, 
• minskad uppsprickning – minskad vatteninträngning och färre rötter, samt 
• minskade drift- och underhållskostnader. 
 
Det finns flera olika typer av kontursprängning: 
• slätsprängning, 
• förspräckning, samt 
• däckladdning. 
 
Det förekommer även andra tekniker för att ge berget dess slutkontur, t.ex. 
slitsborrning och linsågning, som också dessa ofta benämns kontursprängning. I 
denna rapport kommer endast slätsprängning och kontursprängning att studeras 
närmare. Dessa två metoder är de vanligaste i Sverige och de som är aktuella 
inom projektet. I Appendix 1 beskrivs pall- och kontursprängning mera detaljerat. 
 
Kortfattat innebär förspräckning att konturen detonerar först medan 
slätsprängning är då konturen detonerar sist. Dock finns det olika åsikter om 
konturen ska detonera som en separat salva eller i samma salva som övriga hål. 
Båda metoderna används när skonsam behandling av omgivande berg är viktig. 
Gemensamt för metoderna är att vid laddningsberäkningar tas inte bara hänsyn till 
den laddning som behövs i konturhålen utan också att hålen närmast konturen 
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laddas så att de inte orsakar sprickbildningar och svaghetszoner utanför salvans 
begränsningslinjer. 
 
Vägverkets krav i VÄG 94 om sprängning då släntlutningen är brantare än 1:1 
anger att förspräckning av konturen ska användas. Detta ska ske innan resterande 
livhål/produktionshål och yttre livhål borras. I ATB VÄG 2002 har kraven ändrats 
till att förspräckning eller slätsprängning skall användas, ”om inget annat sägs 
förutsätts att förspräckning väljs”. 
 

2.1.1 Förspräckning 
Vid förspräckning detoneras konturen, precis som ordet säger, före resten av 
salvan. Om förspräckningen är rätt dimensionerad bildas en spricka längs 
konturen dvs. mellan konturhålen. Tanken bakom förspräckning är att avskärma 
salvan från det kvarstående berget genom att skapa en artificiell spricka längs den 
teoretiska schaktlinjen. Detta görs genom att borra en rad hål relativt tätt längs 
konturen. Håldiametern är vanligtvis mellan 30 och 64 mm och oftast laddas alla 
hål. Efter sprängning av konturhålen borras och sprängs resterande salva. I 
praktiken är det dock så att många  entreprenörer initierar förspräckningshålen 
med lägsta intervallnummer i salvan istället för som en separat salva. 
 
Då förspräckning utförs som en helt separat sprängning fås följande fördelar 
(Sprängteknik 1991): 
• Resultatet kan inspekteras före sprängning av livhålen. 
• Konturhålen kan eventuellt laddas och sprängas ytterligare en gång om 

laddningsmängden underdimensionerats vid den första sprängningen. 
 
Förspräckningen kan förskjuta ytliga löst liggande bergspartier varför borrning av 
salvhålen innan förspräckningen utförts inte är lämplig. Vid sprängning 
tillsammans med salvan är risken stor att livhålen skjuvas av då konturhålen 
detonerar, speciellt om berget är väldigt sprickrikt. Stora delar av salvan kan då 
stå kvar efter sprängningen med stora säkerhetsproblem och extra kostnader som 
följd. 
 
Innan ett större antal konturhål borras kan det vara klokt att provspränga ett 
mindre antal hål. Förspräckningens resultat brukar vara möjlig att observera efter 
detonationen. Vid bedömning av provresultatet bör man beakta att 
uppspräckningen blir kraftigare om en längre sträcka sprängs än en kortare. 
Provsprängning bör således omfatta ca 5 m. Om uppspräckningen blivit liten är 
det vanligen möjligt att ladda om borrhålen ännu en gång. 
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Förspräckningsmetodens resultat är i hög grad beroende av bergets egenskaper. 
Ett homogent berg ger bättre resultat än ett berg som är rikt på sprickor och slag. I 
de flesta fall måste ett mindre antal hål sprängas innan förutsättningarna kan 
kartläggas enligt Sprängteknik (1991). 
 
När tryckvågor från samtidigt detonerande laddningar når en yta uppstår 
dragspänningar i berget som förorsakar en spricka mellan intilliggande borrhål. 
Av detta skäl är det viktigt att laddningarna detonerar samtidigt eller med så kort 
tidsintervall som möjligt. För bästa resultat bör detonerande stubin eller 
momentantändare användas för upptändning (Olofsson 1999). 
 
Om millisekundsprängkapslar (MS) måste användas kan det bli nödvändigt att 
reducera hålavståndet. Pipladdningen bör vid MS-tändning låsas fast i hålet med 
någon typ av spärranordning för att förhindra uppblåsning av laddningen. 
 

2.1.2 Slätsprängning 
Slätsprängning utförs då förspräckning inte är lämpligt, vid exempelvis risk för 
vibrationsskador eller arbete i “dåligt berg” enligt Sprängteknik (1991). Vid 
slätsprängning skall ett sprängämne med låg laddningskoncentration per meter 
samt övriga egenskaper som ger en mild verkan användas. Enligt Sprängteknik 
(1991) bör de yttre livhålen laddas med laddningsmängder mindre än 0,45 kg per 
m2 släntyta för att inte äventyra resultatet av slätsprängningen. 
 
När slätsprängning utförs med 17 mm Gurit beräknas skadezonen i kvarstående 
berg ha ett djup av 0,3 m. En tumregel säger att laddningskoncentrationen i kg/m 
inte får överstiga avståndet till slänten i meter. Vid till exempel 2 m avstånd till 
slänten får laddningsmängden således inte överstiga 2 kg/m (Sprängteknik, 1991). 
 
Vid slätsprängning förekommer i huvudsak två metoder: 
• Gustafsson (1979) anser att kanthålen bör sprängas med praktiskt taget fritt 

utslag, dvs. efter att livhålen skjutits och lastats bort. 
• Olofsson (1999) menar att kanthålen sprängs med någon intervallfördröjning i 

samma salva som livhålen. Detta kan ge ett något sämre resultat i jämnhet på 
bergväggen än den andra metoden enligt Sprängteknik (1991). 

 

2.1.3 Krav på sprängmetodik enligt Väg 94 och ATB Väg 2002 
Enligt Förfrågningsunderlaget (2001) så gäller kraven i VÄG 94. Dessa krav är 
hårt hållna och ger inte så stort utrymme för variationer. Eriksson (1999) har 
studerat hur entreprenörer uppfyller de krav som ställs och vilket resultat som 
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respektive metod ger. De nyare kraven i ATB VÄG 2002 är delvis ett resultat av 
det arbete Eriksson (1999) utfört och ger fler valmöjligheter. Dessutom är ATB 
VÄG 2002 av senare årgång än VÄG 94 vilket gör det intressant att studera även 
dessa krav. 
 
I VÄG 94 får inte slätsprängning användas som alternativ till förspräckning. De 
krav som finns i VÄG 94 säger att vid släntlutning brantare än 1:1 skall 
förspräckning utföras enligt följande: 
• Slänten skall borras med konturhål. 
• Konturhål skall borras och sprängas först (förspräckning), varefter livhål 

borras. 
• Konturhål skall borras med max 51 mm borrkrona och ansättas med högst 0,8 

m hålavstånd. 
• Yttre livhål skall borras med max 51 mm borrkrona. 
• Yttre livhål får inte borras närmare slänten än 0,5 m. 
• Konturhål skall laddas med lågbrisant sprängämne (detonationshastighet max 

4 000 m/s). 
• Laddningsmängd i konturhål får högst vara 0,45 kg/m2 släntyta. 
• Laddningsmängden i yttre livhål skall proportioneras så att skadezonen inte 

sträcker sig längre in i kvarvarande berg än den skadezon 
konturhålsladdningarna ger. 

 
De nyare kraven ATB VÄG 2002 säger att förspräckning eller slätsprängning 
skall användas och ”om inget annat sägs förutsätts att förspräckning väljs”. 
Gemensamt för båda metoderna är följande krav: 
• Livhål och yttre livhål skall borras och sprängas vid fritt utslag. 
• Konturhål får borras med max 64 mm borrkrona och ansättas med högst 0,8 m 

hålavstånd. 
• Yttre livhål får borras med max 64 mm borrkrona. 
• Yttre livhål skall inte borras närmare slänten än:  
 0,8 m för rad 1 
 1,45 m för rad 2 

• Konturhål skall laddas med lågbrisant sprängämne (detonationshastighet max 
4 000 m/s). 

• Laddningsmängden i konturhål skall vara högst: 
 0,45 kg/m2 släntyta för 51 mm konturhål 
 0,50 kg/m2 släntyta för 64 mm konturhål 

• Laddningskoncentrationen i yttre livhålsrad skall vara högst: 
 1,1 kg/m i rad 1 
 2,55 kg/m i rad 2 
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Vid förspräckning gäller att konturhål borras och sprängs först och därefter borras 
livhål och yttre livhål. 
 
Vid slätspränging gäller att konturhål skall borras och skjutas efter att livhål och 
yttre livhål har skjutits och lastats ut. 
 

2.2 Sprängresultat i sprickrikt berg 
Gustafsson (1979) och Persson et al. (1994) skriver att bergets sammansättning 
och förekomsten av naturliga slag, sprickor och svaghetszoner inverkar i stor 
utsträckning på sprängresultatet. Detta delkapitel redovisar forskning inom 
området sprickrikt berg och dess inverkan på sprängresultatet. 
 
Inverkan av spricköppning och fyllnadsmaterial på fragmenteringen har studerats 
av Seinov och Chevkin (1968 – refereread i Bhandari 1974 och Persson et al. 
1994). Experimenten tog endast hänsyn till stötvågen från sprängämnet och 
således studerades inte gasinnehållets effekt. Deras slutsatser var att ju större 
spricköppningen är desto mindre energi kan passera och ju mindre avståndet är 
mellan detonationen och sprickan desto större blir energiförlusten. 
 
Även sprängämnet har stor inverkan på resultatet. Gustafsson (1979) skriver att ett 
sprängämne som har en överlägsen verkan i en hård, homogen bergart inte är lika 
verksam i mjuka bergarter med naturliga spricksystem och öppningar. 
 
Berg med många naturliga sprickor får en bättre fragmentering med ett 
sprängämne med stort gasinnehåll jämfört med ett stort energiinnehåll enligt 
Bhandari (1974). Detta betyder således att sprängverkan blir bättre i sprickrikt 
berg om sprängämnen med stort gasinnehåll (ex. Gurit) används istället för ett 
med stort energiinnehåll (ex. Pentylstubin). 
 
Fältförsök har visat att hårda bergarter (ex. granit) med hög utbredningshastighet 
fragmenteras bäst av ett sprängämne med hög detonationshastighet. Mjukare 
bergarter (ex. kalksten) med låg utbredningshastighet bryts sönder bättre med ett 
sprängämne med låg detonationshastighet, Olofsson (1999). Till detta hör även att 
de lågbrisanta sprängämnena vanligen är gasrika vilket är fördelaktigt för berg 
med naturliga spricksystem, slag och öppningar. 
 
Planering av sprängsalvorna med hänsyn till slagriktningen kan vara av stor 
betydelse i slagrikt berg. Vid horisontellt riktade slag är det fördelaktigt att 
hållutningen skär slagytorna så att sprängämnet får arbeta så mycket som möjligt 
enligt Gustafsson (1979) och Olofsson (1999). Bergets struktur bör dokumenteras 
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innan sprängningsarbetet börjar, Olofsson (1999). Riktning, omfattning och 
avstånd mellan sprickor och slag bör karteras så att borrning, laddning och 
tändplaner kan anpassas till rådande förhållanden. Planeringen av borrningen i 
förhållande till utbredning av slag och sprickor är viktig. När berget innehåller 
många jordslag och svaga zoner förloras mycket av sprängämnets energi i dessa, 
istället för att användas till bergbrytning. När bergmassan består av alternerande 
zoner av bra och dåligt berg blir den utsprängda salvan ofta skutrik. En ökning av 
den specifika laddningen löser oftast inte problemet, det ökar bara risken för 
stenkast. Det bästa sättet att minska problemet är att använda klenare borrhål och 
ökad specifik borrning för att få en bättre fördelning av sprängämnet i berget. 
 
Även vid laddning av borrhålen bör man ta hänsyn till bergets struktur. Olofsson 
(1999) skriver att sprängämnet bör placeras i berg med bra kvalité (fritt från slag) 
medan man förladdar den eller de delar av hålet som innehåller jordslag och 
sprickzoner om så är möjligt. Den övre delen av salvan, den del av borrhålet som 
förladdas, ger den största delen av de skut man hittar i berghögen efter en 
sprängning. 
 

2.3 Detonik 
 

2.3.1 Detonationsförlopp 
När ett sprängämne detonerar i ett borrhål ger det upphov till en tryckvåg som 
åstadkommer mikrosprickor kring borrhålet. När tryckvågen når en fri yta 
reflekteras den som drag- och skjuvvågor vilket ger en vidgning av 
mikrosprickorna och upphov till nya sprickor. 
 
Samverkande sprängborrhål ger generellt sett kortare sprickor för alla testade 
sprängämnen jämfört med resultatet från enhålssprängningar. Hålen som initierats 
med olika intervalltid ger längre sprickor än vid momentan initiering enligt 
Olsson och Bergqvist (1993). 
 

2.3.2 PPV 
En metod för att bestämma skadedjup vid skonsam sprängning är att mäta hur 
svängningshastigheten i berget avtar med avståndet från en detonerande laddning. 
Det första toppvärdet som registreras vid mätpunkten avläses, det s.k. Peak 
Particle Velocity (PPV). Om PPV överstiger en viss kritisk nivå anses berget 
kunna skadas, se Tabell 2.1. Den kritiska nivån definieras som då det uppstår 2 
nya sprickor per meter. 
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Skadekriteriet vmax > vc definierar skadezonen där vmax är den maximala 
detonationshastigheten (PPV) och vc är den kritiska hastigheten för berget. 
 

Tabell 2.1 Skadezoner från Persson et al. (1994) 

PPV 
[mm/s] 

Dragspänning 
[MPa] 

Typisk effekt i hård 
Skandinavisk berggrund 

700 7 Begynnande svällning 
1000 10 Begynnande skada 
2500 25 Fragmentering 
5000 50 God fragmentering 
15000 150 Krossning 

 
Med hjälp av PPV kan mängden sprängämne per meter borrhål som får användas 
utan att överskrida en förbestämd skadezon uppskattas. De samband som används 
gör det möjligt att uppskatta PPV som funktion av avståndet från detonationen. 
 
Då sprängämnets viktstyrka är känd kan skadezonen beräknas. Modellen gör det 
även möjligt att med viss noggrannhet bestämma den maximala 
sprängämnesvikten per borrhålsrad, närmast konturen. 
 
Studier av skador på byggnader och konstruktioner nära sprängarbetsplatser har 
gjorts. Från studierna har konstaterats att tillförlitliga förutsägningar av PPV kan 
göras med den empiriskt framtagna ekvationen 

β

α

R

Q
kv =  (2.1) 

där ν är PPV (mm/s), Q är laddningens vikt (kgANFO) och R är avståndet mellan 
laddning och sensor (m). De platsspecifika konstanterna k, α och β beror på 
elastiska och strukturella (geologiska) egenskaper hos bergmassan. 
 
Ekvation (2.1) utgår ifrån att avståndet mellan laddningen och mätpunkten är stort 
i förhållande till laddningens längd, dvs. där laddningen kan behandlas som en 
koncentrerad punkt.  
 
Jinnerot och Nilsson (1998) anger att för bra svenskt berg kan det antas att 
värdena är k = 700 mm/s, α = 0,7 och β = 1,4-1,5. Den kritiska partikelhastigheten 
vc antas vara 700 mm/s. För dåligt berg är värdet på vc = 1000 mm/s mera rimligt 
medan vc = 500 mm/s är representativt för ett bra berg. 
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En modifiering av Ekvation (2.1) har gjorts av Holmberg och Persson (1979). För 
att även gälla för utsträckta laddningar delas laddningen upp i ett antal delelement. 
Man antar att vågorna från de olika delladdningarna når mätpunkten samtidigt. 
För varje delladdning i borrhålet kan avståndet till mätpunkten beskrivas som 

( )2
0

2
0

2 tan ii xRRR −+= θ  (2.2) 

där R0 är det vinkelräta avståndet från laddningspunten till mätpunkten A, θ  är 
lutningen på en rät linje mellan mätpunkten och borrhålets botten och xi är 
avståndet från laddningens botten till elementarladdningen, se Figur 2.1. 
 

xi

H
Ri

R0

dx
θ

 
Figur 2.1 Definition av ingående parametrar 

 
Delelementets laddning definieras som 

ldxQi =  (2.3) 

där l = Q/H, Q är laddningskoncentrationen (kgANFO/m) och H är laddningshöjden. 
Beräkning av laddningskoncentrationen finns beskrivet i Kapitel 2.4. 
 
Partikelhastigheten kan sedan beräknas genom integrering av Ekvation (2.1) över 
laddningshöjden H. Om β antas vara dubbelt så stort som α och en jämt utbredd 
laddning antas så att den största skadan uppstår vid halva laddningslängen blir 
partikelhastigheten enligt Ouchterlony et al. (1991 – refererad i Jinnerot och 
Nilsson 1998), 
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2arctan
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En frikopplad laddning är en laddning vars ytterdiameter är mindre än borrhålets 
innerdiameter. Frikopplingsgraden f har stor betydelse när det gäller skadezonens 
utsträckning i berg. Ouchterlony et al. (1991 – refererad i Jinnerot och Nilsson 
1998) har definierat frikopplingsgraden som 

h

ef
φ
φ

=  (2.6) 

där eφ  är laddningens diameter och hφ  är borrhålets diameter. 

 
Atchinson et al. (1964 i Jinnerot och Nilsson 1998) har med försök visat att PPV 
kan beräknas med hänsyn till frikopplingen, som 

5,1

0 







=

h

ePPVPPV
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φ

. (2.7) 

 
För att kompensera för kopplingsgraden kan Ekvationerna (2.4) och (2.7) skrivas 
samman till  

( ) β

φ
φ











=

R

HRQf
kv

h

e /
. (2.8) 

 
Vid skonsam sprängning är den ytliga skadezonen det intressanta, dvs. då Rc < H. 
Ouchterlony (1997) förslår att  

2

3/4)/( 







=

h

e
cc qkvR

φ
φπ  (2.9) 

ska användas där Rc är den kritiska avståndet till laddningen för den kritiska 
hastigheten, vc. 
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I denna rapport kommer i fortsättningen Ekvationerna (2.8) och (2.9) användas för 
att beräkna skadezonen eftersom dessa tar hänsyn till frikopplingsgraden. 
 

2.4 Viktstyrka 
För att kunna jämföra olika sprängämnen finns det flera olika förslag på hur den 
ekvivalenta sprängstyrkan hos olika sprängämnen ska beräknas. Den vanligast 
förekommande ekvationen är definierad av Langefors et al. (1963 – refereread i 
Persson et al. 1994) där viktstyrkan (scalc) hos ett sprängämne jämförs med 
referenssprängämnet LFB Dynamit (även känt under namnet gummidynamit) 

00 6

1

6

5

g

g
calc V

V

Q

Q
s +=  (2.12) 

där Q är sprängämnets energi och Vg är volymen gas som sprängämnet producerar 
vid normalt tryck och temperatur. LBF Dynamit har värdena Q0 = 5,00 MJ/kg och 
Vg0 = 0,850 m3/kg vid vid normalt tryck och temperatur. 
 
Numera används ANFO som referenssprängämne eftersom det är det sprängämne 
som används mest i världen enligt Persson et al. (1994). Ekvation (2.12) har 
kompletterats med faktorn 1/0,84 för att ta hänsyn till detta 
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s  (2.13) 

Dock används de värden på Q0 och Vg0 som gäller för LFB Dynamit. 
 
Det är också relativt vanligt att Dynamex (DxM) används som 
referenssprängämne, där är faktorn 1/0,924. I Tabell 2.2 redovisas de 
sprängämnen som nämns senare i rapporten och deras viktstyrka enligt olika 
referenssprängämnen. 
 



 
2  Sprängteknik 

15 

Tabell 2.2 Viktstyrka för några olika sprängämnen 

Sprängämne Energi Gasvolym Viktstyrka 
 Qv [MJ/kg] V [m3/kg] sLBF sANFO sDxM 

LFB Dynamit 5,00 0,850 1,00 1,19 1,08 
ANFO 3,89 0,973 0,84 1,00 0,91 

Dynamex 4,5 0,89 0,92 1,10 1,00 
Extra-Dynamit 4,5 0,85 0,92 1,09 0,99 

Gurit 3,4 0,93 0,75 0,89 0,81 
Nitrocord 5,9 0,78 1,14 1,35 1,23 

 
Senare i rapporten refereras till laddningsvikt i kgANFO eller kgDxM, vilket då syftar 
till den ekvivalenta laddningsvikten i ANFO respektive Dynamex. Om inget annat 
anges så används den faktiska laddningsvikten hos sprängämnet. 
 

2.5 Sprängämnen 
De sprängämnen som behandlas i detta kapitel är sådana som behandlas senare i 
rapporten. Tekniska data för sprängämnena återfinns i Tabell 2.3. Se respektive 
produktkatalog från Dyno Nobel och Forcit för detaljerad information. 
 
Dynamit 
Dynamit är baserat på ett gel av nitroglykol (NG) och nitrocellulosa med tillsats 
av ammoniumnitrat. Sprängämnet har gjorts okänsligt (flegmatiserats) med ett 
ofarligt tillsatsmedel istället för den tidigare giftiga substansen dinitrotoluen 
(DNT). Gelet skyddar sprängämnet mot vatten. De dynamitsorter som kommer att 
kommenteras senare i rapporten är Dynamex som tillverkas av Dyno Nobel och 
Extra-Dynamit som tillverkas av det finska företaget FORCIT. Dynamit används 
vid produktionssprängning och som bottenladdning. 
 
Gurit 
Gurit är ett nitroglycerinbaserat pulversprängämne som innehåller kieselguhr. Det 
utvecklades under 50- och 60-talet speciellt för slätsprängning och tillverkas idag 
av Dyno Nobel. Gurit har liten diameter, låg detonationshastighet (2000 m/s) och 
stor gasutveckling. Pulvret är inneslutet i plaströr med diametrarna 11, 17 och 22 
mm. Gurit används främst i konturraden vid kontursprängning. Går även under 
produktnamnet Dynotex 1. 
 
Detonerande stubin 
Detonerande stubin kallas även för pentylstubin då det består av en kraftig kärna 
av sprängämnet pentrit (PETN). Eftersom pentylpulvret är oflegmatiserat är det 
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känsligt för slag och friktion. Sprängämneskärnan är innesluten i ett vattentätt 
lager av garn och ändarna är förseglade med plast. Pentylstubin har en jämn och 
stabil detonationshastighet på ca 7000 m/s och finns med olika laddningsmängder 
från 3 till 80 g/m. Dyno Nobel tillverkar en pentylstubin som de kallar Nitrocord. 
 

Tabell 2.3 Data över sprängämnesegenskaper 

Egenskaper Dynamex Extra-Dynamit Gurit Nitrocord 
Det.hast. [m/s] 5 000 2500-6 0001 2 0002 6 500 
Energi [MJ/kg] 4,5 4,5 3,4 5,9 
Gasvolym [l/kg] 890 850 930 780 
Densitet [kg/m3] 1400 1450-1550 1 000 1100 

Viktstyrka 
Rel. ANFO [%] 
Rel. DxM [%] 

 
110 
100 

 
110 
100 

 
75 
80 

 
135 
124 

Kritisk diam. [mm]  20 11  
Konsistens Plastisk Plastisk Pulver  

Vattenresistens Mycket bra Mycket bra Mindre bra Mindre bra 
1) 25 mm patronstorlek för lägre värde. 2) Gäller för 17 mm Gurit 
 

2.6 Tändmedel 
För att initiera en sprängladdning finns det flera olika metoder, varav två nämns 
nedan. 
 
Nonel-systemet är den idag vanligaste tändmetoden. Här används en plastslang 
vars insida är pudrad med ett sprängämne. Plastslangen har en diameter av ca 1,5 
mm. Detonationen fortplantar sig genom slangen med en hastighet av ca 2000 
m/s. Stötvågen tänder fördröjningselementet i sprängkapseln utan att störa 
omgivande sprängämnen i närheten av slangen (Produktkatalog 1998). 
 
Detonerande stubin beskrivs under sprängämnen. Dyno Nobel tillverkar en 
detonerande stubin som har en detonationshastighet på ca 6500 m/s. Stubinen 
används när en salva eller flera hål ska tändas momentant. Detonerande stubin 
används ofta som upptändning av konturraden när denna detonerar fristående från 
resten av salvan (Produktkatalog 1998). 
 



 
3  Entreprenörens sprängmetodik 

17 

3 Entreprenörens sprängmetodik 

3.1 Kontursprängning 
Längs vägsträckan måste flera vägskärningar göras och där slänthöjden överstiger 
fem meter ska kontursprängning användas med släntlutningen 5:1. Entreprenörens 
sprängplan och resultatet för dessa salvor presenteras i detta kapitel. 
 
Entreprenören använde sig av en form av slätsprängning där konturhålen 
detonerar sist i salvan bestående av livhål och konturhål. 
 

3.1.1 Borrplan 
Vid slätsprängning användes en borrplan med konturhål, en rad yttre livhål och 
livhål. Konturhålen och yttre livhålen borrades med 64 mm borrkrona med 
lutningen 5:1 medan livhålen borrades med 76 mm borrkrona. 
 
Konturhålen hade sidoavståndet 0,8 m och en försättning på 1,3 m till de yttre 
livhålen. Dessa hade 2,2 m sidoavstånd och 3,2 m försättning till livhålen. 
Livhålen hade sidoavståndet 3,2 m och försättningen 2,2 m, se Figur 3.1. 
 
Specifik borrning 
Specifik borrning är antalet borrmeter per kubikmeter lossprängt berg. Den 
specifika borrningen beräknas på hela salvbredden. Pallens höjd antas vara fem 
meter, underborrning antas vara en meter och bergmassan från underborrningen 
beaktas inte i det lossprängda berget. Med dessa antaganden hade entreprenörens 
borrplan en specifik borrning på 0,244 m/m3. 
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Figur 3.1 Entreprenörens borrplan 

 

3.1.2 Laddplan 
I botten på varje borrhål användes en sprängkapsel för upptändning av 
sprängämnet. Detta är en s.k. borrhålssprängkapsel U 500 med en fördröjningstid 
på 500 ms. Vid osäkerhet om hela borrsträngen var sammanhängande användes en 
andra sprängkapsel lite högre upp i laddsträngen. 
 
I konturhålen användes pentylstubin och Extra-dynamit i övriga hål, se Tabell 3.1. 
Alla hål förladdades med ett välgraderat stenmaterial. 
 

Tabell 3.1 Entreprenörens sprängämnen 

Borrhål Bottenladdning Pipladdning 
Konturhål 25 mm Extra-dynamit 80 g E-cord 

Yttre livhål 55 mm Extra-dynamit 25 mm Extra-dynamit 
Livhål 60-65 mm Extra-dynamit 50-55 mm Extra-dynamit 

 
I konturhålen användes två borrhålssprängkapslar, en i bottenladdningen och en 
överst i pipladdningen. Översta halvmetern i livhålen laddades med en 39 mm 
patron. 
 
Specifik laddning 
Den specifika laddningen är sprängämnesåtgången i kilogram per kubikmeter 
sprängt berg. Den beräknas på samma sätt som den specifika borrningen. 
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Förladdningen antas vara en meter vilket ger en laddningshöjd på fem meter. Den 
specifika laddningen för entreprenörens laddplan var 0,590 kg/m3. 
 

3.1.3 Tändplan 
Det tändsystem som användes var Dyno Nobels NONEL UNIDET och 
tändningen skedde med så kallad plogsprängning. Upptändningen av 
sprängkapslarna skedde med kopplingsblock Snapline där även fördröjningen 
mellan hålen bestäms, se Tabell 3.2. 
 

Tabell 3.2 Entreprenörens tändmedel, kopplingsblock Snapline 

Benämning Fördröjningstid [ms] Färg 
SL 0 2 Grön 
SL 17 17 Gul 
SL 25 25 Röd 
SL 42 42 Vit 

 

3.1.4 PPV 
Beräkningarna av PPV utfördes med två olika ekvationer, Ekvation (2.8) och 
Ekvation (2.9), och redovisas i Appendix 2. Tabell 3.3 visar PPV-beräkningen för 
entreprenörens sprängplan. 
 

Tabell 3.3 PPV för entreprenörens sprängplan 

Borrhål Avstånd Skadezon [m] 
 [m] Ekvation (2.8) Ekvation (2.9) 

Konturhål 0 0,014 0,014 
Yttre livhål 1,5 0,34 0,37 

Produktionshål 4,7 4,21 4,21 
 
Här kan man se att skillnaden mellan formlerna endast påverkar det yttre livhålet. 
Konturhålet ger en skadezon på endast 14 mm och borrhålets diameter är 64 mm, 
detta borde betyda att pentylstubinen inte har någon sprängverkan på berget. 
Skadezonen för yttre livhål är inte i närheten av att kunna skada konturhålen, 
medan produktionshålens skadezon når närmre konturen. 
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3.1.5 Resultat av kontursprängning 
I vägprojektet användes denna form av slätsprängning då tre av salvorna 
sprängdes. Salvdata för dessa sprängningar presenteras i Tabell 3.4.  
 

Tabell 3.4 Salvdata från slätsprängning 

Sektion 9/020-9/060 9/060-9/090 8/460-8/500 
Datum 3/10-2001 4/10-2001 18/10-2001 

Antal borrhål [st]    
Livhål 107 121 114 

Yttre livhål 12 24 26 
Konturhål 25 49 72 

Borrmeter [bm]    
Livhål 375,5 619,5 538,1 

Yttre livhål 69,7 145,7 136,5 
Konturhål 110,0 248,2 254,3 

Extra dynamit [kg]    
55 & 65 mm 975 2025 1750 

25 mm 22 66 88 
E-cord 80g [m] 100 200 200 
Antal tändare    

U-500 135 178 235 
SL-25 23 17 21 
SL-17 9  27 
SL-0 64 97 96 

Beräknad mängd [m3] 2956 4902 4337 
Tätsöm [m2] 68 144 144 

 
I Figur 3.2 visas resultatet från entreprenörens slätsprängning. Delar av 
borrhålspiporna framträder på bilden som vita vertikala streck. 
 
Entreprenören bedömde att resultatet av slätsprängningarna inte var så lyckade. 
Konturen hade många sprickor, jordslag och var blockig. Blocken var i 
storleksordningen 0,5–2 m med varierande blockformer. Berget bedömdes vara 
instabilt. Då entreprenören inte var nöjd med resultatet från slätsprängningarna 
beslutades att inte använda den metoden. 
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Figur 3.2 Foto från entreprenörens slätsprängning  

 

3.2 Pallsprängning 
Entreprenören valde att inte utföra kontursprängning utan att istället spränga helt 
vanliga pallar med flackare släntlutning. Slänterna täcktes sedan över med jord. 
Pallsprängingsmetoden beskrivs nedan. 
 
Entreprenören använde en borrplan med följande parametrar: 
• Livhålen borrades med 76 mm borrkrona. Försättningen var 2,2 m och 

sidoavståndet 3,2 m, vilket ger relationen (E/V) 1,46. Underborrningen 
varierade mellan 2,5 och 3,5 m eftersom projektet hade stort behov av 
bergmaterial. 

• Vid en pallhöjd på under 3,5 m användes en annan borrplan med mindre 
försättning (1,9 m) och sidoavstånd (2,8 m). 

 
Livhålen laddades på samma sätt som vid slätsprängning, se Kapitel 3.1.2. Även 
samma tändplan användes som vid slätspränging, se Kapitel 3.1.3. 
 

3.2.1 Resultat av pallsprängning 
Resultatet av pallsprängningen blev naturligtvis sämre än för kontursprängingen. 
Slänten är flackare, men ger ändå ett mer instabilt intryck. Detta på grund av alla 
små block och all jord i slänten. Exempel på hur slänten ser ut visas i Figur 3.3. 
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Figur 3.3 Pallsprängning 

 
Mer mark behövde användas då slänterna gjordes flackare. I detta projekt var 
dock inte markfrågan något problem, vilket det kan vara i andra projekt. 
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4 Bergmekanisk fältstudie 

Kartering av berghällen, på avsnitt 1/600, utfördes den 2 juli 2002 av Fredrik 
Perman och Catrin Edelbro. Berghällen, Figur 4.1, som studerades hade tidigare 
blivit avtäckt med grävmaskin, därefter hade den spolats ren med vatten. 
 

 
Figur 4.1 Foto på berghällen avsnitt 1/600 
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Vägskärningen går i öst-västlig riktning. På höger sida (strykningen 120 grader) 
blir slänten mellan tre och åtta meter hög. På vänster sida blir slänten lägre än tre 
meter och är därför inte intressant för kontursprängning. 
 
Alla sprickor som var synliga och längre än 0,5 m karterades. På dessa mättes 
sprickornas strykning och stupning med hjälp av en kompass och längden på 
sprickorna uppskattades. En skiss av berghällen gjordes där sprickor och andra 
iakttagelser ritades in och kommenterades. 
 

4.1 JCS och JRC  
Sprickytornas tryckhållfasthet, Joint wall Compressive Strength (JCS), bestämdes 
med en Schmidt-hammare som mäter återstudsvärdet (r) för materialet. Dessa 
mätningar görs tjugo gånger per sprickyta och värdena ordnas i fallande skala. 
Sedan beräknas medelvärdet (R) på den övre hälften av värdena och medelvärdet 
korrigeras för gravitationen. Därefter kan JCS beräknas enligt ekvationen 

01,100088,0)(log10 += gRJCS ρ  (4.1) 

under antagandet om en densitet (ρ) på 2700 kg/m3. 
 
Sprickornas råhet (skrovlighet), Joint Roughness Coefficient (JRC), mättes med 
en råhetsmätare som ger ett avtryck av sprickans yta. Avtrycket jämförs sedan 
mot en skala graderad 1-20. JRC = 0 motsvarar en helt plan sprickyta medan JRC 
= 20 är en mycket skrovlig yta. JRC mättes i stryknings- resp. stupningsrikning 
vardera tio gånger och därefter beräknades medelvärdet, se Tabell 4.1. 
 

Tabell 4.1 JCS och JRC på karterade sprickor 

Spricka r R JCS JRC 
287/80 56 56 206,7 6-10 
59/27 62,4 61 270,3 2-6 
129/12 68 66 353,5 2-6 

 
Av Tabell 4.1 framgår att sprickytorna har hög hållfasthet och att de är relativt 
släta. 
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4.2 Sprickgrupper 
Karteringsresultatet analyserades med datorprogrammet DIPS som använder sig 
av stereografisk projektion.  
 
Först analyserades alla 45 sprickor utan viktning. I den andra analysen viktades 
resultatet med avseende på spricklängden. Analyserna uppvisade ingen större 
skillnad. 
 
Sprickornas parametrar lästes in i DIPS och polpunkterna visas i Figur 4.2. 
Genom att studera polpunktskoncentrationerna i Figur 4.3 kan sprickgrupper 
lokaliseras. De områden med högst koncentration av polpunkter indikerar en 
dominerande orientering. Från denna stereografiska projektion kan de tio mest 
förekommande sprickgrupperna lokaliseras, dessa är presenterade i Figur 4.4. 
Sprickorna är ordnade i vilken omfattning de uppträder. Sprickplan H1 och H3 
ligger mycket nära varandra och kan därför antas vara samma sprickorientering. 
Detsamma gäller för sprickorienteringarna H4 och H5. 
 

 
Figur 4.2 Sprickplanens polpunkter 
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Figur 4.3 Polpunkter från analys i DIPS 

 

 
Figur 4.4 Sprickgrupper (H1-H10) och slänter (H11) 
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4.3 Utvärdering av potentiella brottformer 
I Figur 4.4 visas de tio sprickgrupperna (H1-H10) och slänten (H11). En studie av 
sprickplanen visar att följande potentiella brottformer kan uppträda: 
• Kilbrott kan uppstå mellan planen: 
 H2 och H10 
 H8 och H10 
 H4 och H8 
 H4 och H9 

• Plan H3 kan ge överstjälpningsbrott 
• Plan H7 kan ge överstjälpningsbrott 
• Plan H6 kan ge plant brott beroende på friktionsvinkel 
 

4.4 Analys av potentiella brottformer 
Kilanalys utfördes med programmet SWEDGE vilket är ett program för jäm-
viktsanalys av kilar i slänter. Vid antagande om en friktionsvinkel på 30 grader, 
slänthöjd 8 m och bergets densitet 2700 kg/m3 görs analys på alla sprickgrupper. 
 
Det bildas en instabil kil med säkerhetsfaktor 0,05 mellan sprickgrupperna H8 och 
H10 som glider längs plan H8, se Figur 4.5. En kil mellan sprickgrupperna H2 
och H10 som glider längs skärningslinjen 175/25 har säkerhetsfaktor 1,04, se 
Figur 4.6. Analys av kilarna mellan H4 och H8 respektive H4 och H9 ger inga 
kilbrott, säkerhetsfaktor på 3,96 respektive 3,33. 
 
Innan överstjälpning sker måste glidning ske mellan respektive bergblock. Med 
antagande om att största huvudspänningen, σ1, nära den fria ytan är parallell med 
släntytan kan villkoret för glidning (ingen kohesion längs diskontinuiteterna) 
formuleras 

ϕφψ +≥s  (4.1) 

där sψ  är släntvinkeln, φ  är friktionsvinkeln och ϕ  är vinkelrät mot sprickplanets 

stupning. Ekvation (4.1) motsvarar det kinematiska villkoret i en kilanalys och 
säger enbart om överstjälpning är möjlig eller ej (Nordlund et al. 1998). 
 
Sprickgrupp H3 (285/80) kan ge överstjälpningsbrott medan detta inte är fallet för 
sprickgrupp H7 (311/25). 
 
Plan H6 ger inget plant brott eftersom friktionsvinkeln är för hög (30 grader). 
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Figur 4.5 Kil mellan sprickgrupp H8 och H10 

 

 
Figur 4.6 Kil mellan sprickgrupp H2 och H10 
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5 Sprängtekniska försök 

Sprängtekniska försök utfördes på avsnitt ca 1/600, längs ny sträckning av E4, 
Yttervik–Tjärn, Skellefteå. Detta avsnitt hade under sommaren 2002 karterats och 
analyserats, se Kapitel 4. 
 
Försökens syfte var att få en stabil slänt med minimerade sprängskador och därför 
var det inte intressant att ändra på sprängplanen för livhålen då dessa ej påverkar 
slänten. Livhålen borrades och sprängdes alltså enligt entreprenörens metodik, 
beskrivet i Kapitel 3. Det var även intressant att se hur kraven i VÄG 2002 gick 
att efterfölja i praktiken. Det är viktigt att kraven är utformade så att de går att 
följa och genomföra i praktiken. 
 
Vid försöken användes slätsprängning som ska vara lämpad för dessa 
bergförhållanden. Målet med de tre försöken var att klargöra vilken betydelse 
utlastning respektive val av sprängämne i konturhålen har för släntens stabilitet. 
  
I början/slutet av vägskärningen var pallhöjden lägre än 3 m och här var det ingen 
idé att utföra försök, för dessa delar användes samma sprängmetodik som tidigare. 
Den intressanta delen av avsnittet var 50 m lång med en pallhöjd på mer än 3 m. 
Denna sträcka delades in i tre ungefär lika långa salvor. 
 
I alla tre försök användes samma borrplan vilken utformats efter kraven i ATB 
VÄG 2002. Försök C utformades så att även övriga krav i ATB VÄG 2002 
följdes, se Tabell 5.1. Endast en parameter ändrades mellan försöken och det var 
viktigt att övriga faktorer var så nära identiska som möjligt så att det i möjligaste 
mån gick att jämföra de olika salvorna. 
 
Besök på platsen gjordes under borrning och laddning. Borrhålens läge, lutning 
och hålavvikelse dokumenterades (enligt Kapitel 6) för att kunna dra korrekta 
slutsatser. Personalen tillfrågades om hur arbetet med de olika försökssalvorna 
hade gått jämfört med varandra och med tidigare salvor i projektet. Deras åsikter 
har tagits med i bedömningen av resultatet. 
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Tabell 5.1 Sammanfattning av de tre försöksplanerna 

Försök Tändplan Laddning i konturen 
Försök A Konturen detonerar sist i salvan 80 g pentylstubin 
Försök B Konturen detonerar momentant  

i en separat salva 
80 g pentylstubin 

Försök C Konturen detonerar momentant  
i en separat salva 

22 mm Gurit 

 

5.1 Borrplan 
Samma borrplan användes i alla tre försök. Detta för att kunna jämföra de två 
sprängämnena med varandra och hur utlastningen påverkar sprängresultatet. 
Konturhål och två rader yttre livhål användes och dessa borrades med 64 mm 
borrkrona och lutningen 5:1 för att få rätt släntlutning. 
 
Den minsta försättningen som får användas enligt Vägverkets krav ABT VÄG 
2002 är 1,0 m. Detta tillsammans med sidoavstånden 0,8 m från Sprängteknik 
(1991) ger en bra relation (1,25) mellan hålavstånd och sidoavstånd. 
Sidoavstånden för de yttre livhålen valdes enligt Sprängteknik (1991) men för rad 
2 ändrades avståndet från 2,1 m till 2,2 för att förenkla borrningen. Mer detaljerat 
hur utformningen av borrplanen gjorts finns i Appendix 3. 
 
Den borrplan som användes vid försöken framgår av Figur 5.1 och Tabell 5.2. 
 

 
Figur 5.1 Borrplan 
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Tabell 5.2 Borrplan 

Borrhål Försättning 
[m] 

Sidoavstånd 
[m] 

Konturhål 1,0 0,8 
Yttre livhål 1 1,45 1,9 
Yttre livhål 2 3,2 2,2 

Livhål 2,2 3,2 
 

5.1.1 Specifik borrning 
De antaganden som gjorts för att beräkna den specifika borrningen är redovisade i 
Kapitel 3. Förslaget ger en specifik borrning på 0,259 m/m3, vilket går att jämföra 
med entreprenörens borrplan som har en specifik borrning på 0,244 m/m3. Den 
föreslagna borrplanen ger en ökad specifik borrning med 6 procent. 
 
Eftersom den specifika borrningen gäller för hela salvbredden betyder det att även 
produktionssprängningen är medräknad. Skillnaden i specifik borrning blir högre 
om inte livhålen beaktas. 
 

5.2 Laddplan 
Enligt en tumregel får laddningskoncentrationen i kgDxB per borrmeter inte 
överstiga avståndet till slänten i m för att konturen inte ska skadas. I denna 
tumregel avses koncentration av sprängämnet i pipladdningen (Sprängteknik 
1991). De yttre livhålen laddades med reducerad laddning för att inte skada 
konturen, enligt Tabell 5.3. 
 

Tabell 5.3 Sprängämnen i yttre livhål 

Borrhål Sprängämne 
Yttre livhål 1 25 mm Dynamex 
Yttre livhål 2 39 mm Dynamex 

 
Den minsta laddningskoncentration som krävs för att bryta berget vid 
kontursprängning kan uppskattas med den empiriska ekvationen 

290dl =  (5.2) 

där l är  laddningskoncentrationen i kilogram (ANFO) per meter borrhål och d är 
hålets diameter i meter (Persson, 1973). Den minsta laddningskoncentrationen 
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som behövs i ett 64 mm hål är 0,37 kg/m. När pentylstubin används ska hålet ha 
en diameter mindre än 39 mm enligt Ekvation (5.2). 
 
I Försök A och B laddades konturhålen med pentylstubin eftersom entreprenören 
använt detta vid tidigare slätsprängning. Många sprängentreprenörer i Sverige 
använder gärna pentylstubin och därför är det bra att studera skillnaden mellan 
pentylstubin och Guritladdning. Eftersom Försök C skulle uppfylla kraven i Väg 
2002 (vilken säger att lågbrisant sprängämne skall användas) användes 22 mm 
Gurit, se Tabell 5.4. 
 

Tabell 5.4 Sprängämnen i konturhål 

Försök Sprängämne 
Försök A 80 g E-cord 
Försök B 80 g E-cord 
Försök C 22 mm Gurit 

 
Bottenladdningen bör vara något kraftigare än pipladdningen, ca 0,4 - 0,6 kg 
Dynamex M i konturhålen. Även i de yttre livhålen bör bottenladdningen vara 
något större än pipladdningen. Som bottenladdning i konturhålen användes ⅓ 
patron (17 cm) 55 mm Dynamex eller ½ patron (25 cm) 39 mm Dynamex. 
 
I konturhålen i Försök A och B användes en tändare i botten och en i toppen, detta 
för att vara säker på att pentylstubinen antänds. I Försök C användes en 5,3 g 
Pentylstubin efter hela laddsträngen för att säkra upptändningen av Guriten. 
 
Förladdning på 0,8 m skedde med ett välgraderat stenmaterial. 
 

5.2.1 Specifik laddning 
I Försök A och B var den specifika laddningen fyra procent lägre än i 
entreprenörens laddplan. I Försök C med Gurit var den specifika laddningen 0,580 
kg/m3 vilket är två procent lägre. Allt är beräknat med en salvbredd på 20 m. 
 
Även här görs beräkningen på hela salvbredden. Om man däremot endast tog 
hänsyn till konturen så skulle minskningen bli ännu större. Detta betyder alltså att 
i alla tre försöken användes mindre sprängämne nära konturen än vad 
entreprenören gjorde. 
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5.3 Tändplan 
Som framgår av Figur 5.2 detonerar produktionssalvan (livhål) och Försök A 
(yttre livhål och konturhål) som samma salva, dock tänds konturhålen sist i 
salvan. I Försök B och C borrades och detonerade konturhål och yttre livhål som 
en separat salva efter att produktionssalvan hade lastats ut. 
 

Kontur
Hög slänt

Vägmitt

Produktionssalva

Försök AFörsök B Försök C

 
Figur 5.2 Skiss på sprängplan 

 
Salvorna i Försök B och C detonerade samtidigt och fördröjningen mellan raderna 
var 42 ms och mellan borrhålen 0 ms. Salvorna täcktes med en duk för att 
förhindra kast, på grund av närheten till en kraftledning. 
 

5.4 PPV 
Beräkningarna av PPV utfördes med två olika formler (2.8) och (2.9) och 
redovisas i Appendix 2. För yttre livhålsrad 2 blev det stor skillnad på PPV 
beräknat med de två formlerna. I övrigt var det små skillnader i resultatet. Tabell 
5.5 visar resultatet från PPV-beräkningen för Försök A, B och C. 
 
I Försök A och B användes samma sprängämne (pentyl) i konturhålen som 
entreprenören använde och skadezonen blir väldigt liten. I Försök C användes 
Gurit i konturhålen vilket ger en skadezon på 12,9 cm respektive 13,4 cm. Skälet 
till att Gurit ger en större skadezon än vad pentyl gör torde bero på 
frikopplingsgraden i hålet. 
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Tabell 5.5 PPV för Försök A, B och C 
Borrhål Avstånd Skadezon [m] 

 [m] Ekvation (2.8) Ekvation (2.9) 
Konturhål 

Försök A och B 
Försök C 

 
0 
0 

 
0,014 
0,129 

 
0,014 
0,134 

Yttre livhål 1 1 0,35 0,39 
Yttre livhål 2 2,45 1,41 2,09 

Livhål 5,65 4,21 4,21 
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6 Resultat av försöken 

I detta kapitel redovisas släntkonturens tillstånd för de olika sprängnings-
metoderna. Efter konturspränging kan resultatet studeras genom att andelen 
synliga borrhålspipor kontrolleras. Genom att mäta andelen synliga borrhålspipor 
längs slänten fås en uppfattning om hur mycket påkänning berget utsatts för. Stor 
andel synliga borrhålspipor tyder på en väl avvägd sprängplan medan en liten 
andel tyder på en dåligt vald sprängplan. Även bergmassans uppbyggnad har stor 
inverkan på resultatet. 
 
Varje slänt illustreras med en figur där de synliga borrhålspiporna och andra 
iakttagelser på konturen är inritade, Figur 6.3, Figur 6.6 och Figur 6.9. Andelen 
synliga borrhålspipor kan härifrån beräknas. Vid kartering av slänterna användes 
en sex meter lång stav, vilken syns på fotona som ett svart streck. 
 

6.1 Sprängtekniskt Försök A 
Borrningen av produktionssalvan (livhål) och Försök A (yttre livhål och 
konturhål) gjordes samtidigt, se Figur 5.2. Borrarens uppfattning om berget var att 
den innehöll slag och håligheter. 
 
Salvan gick tungt, det vill säga framkastet av salvan blev kort och 
fragmenteringen på ytan blev dålig. Detta berodde troligen på att entreprenören 
sprängde alla livhål i skärningen i en och samma salva. En för lång salva gör att 
berget i de bakersta raderna blir för tungt att flytta framåt och får inte så stort 
utrymme att röra sig. 
 
Konturen i är ca 18 m lång och den synliga delen har en höjd på mellan 3 och 7 m. 
Stora delar av konturen är blockig med många sprickor och ojämnheter, Figur 6.1. 
Till vänster är ett plan (A3) som är nästan parallell med slänten. 
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Figur 6.1 Foto från Försök A 

 

6.1.1 Sprickkartering 
Sprickkarteringen av slänten är sammanställd i Figur 6.2 och visar 5 
sprickorienteringar (A1-A5) och slänten (A6). A2 och A3 är nästan vertikala men 
stupar i motsatta riktningar och man kan anta att sprickorna som karterats tillhör 
samma grupp. A1 liknar H1 som hällkarteringen i Figur 4.4 visar. Inga potentiella 
brottformer finns enligt sprickkarteringen. 
 

6.1.2 Borrhålsavvikelse 
Borrhålsavvikelsen kontrollerades efter sprängning och eftersom sån liten mängd 
borrhål var synliga gick det inte att uppskatta någon borrhålsavvikelse. 
 

6.1.3 Andel synliga borrhålspipor 
Karteringen av borrhålspipor, Figur 6.3, visar ett ganska dåligt resultat. Borrhål 46 
och delar av 39 och 45 var hela intakta, dvs. borrhålen var helt opåverkade efter 
detonationen. Detta kan bero på att borrhålen inte varit laddade tillräckligt högt 
upp och därmed blev det ingen detonation i den delen av borrhålet. 
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Karteringen visar att det borrats 121,75 m konturhål varav 20,25 m är synliga 
efter sprängningen, dvs. 16,6 % av borrhålen. Detta är ett mycket dåligt resultat 
med hänsyn till att slänten är kontursprängd. 
 

 
Figur 6.2 Sprickorientering(A1-A5) på slänten(A6) i Försök A 

 

40

45
50

55

Plan A3

 
Figur 6.3 Kartering av borrhålspipor, Försök A 

(tjock linje = opåverkat borrhål) 

 



Kontursprängning i sprickrikt berg 
sprängmetodens inverkan på släntstabiliteten 

38 

6.2 Sprängtekniskt Försök B 
Konturen i Försök B är ca 15 m lång och den synliga delen har en höjd på mellan 
1 och 6 m. Resultatet här är mycket bättre än i Försök A. Vid en första anblick ser 
denna kontur i stort sett slät ut, dock finns det några utstickande block, Figur 6.4. 
Längst till höger är ett plan (B5) som är nästan parallellt med slänten. 
 

 
Figur 6.4 Foto från Försök B 

 

6.2.1 Sprickkartering 
Resultatet av sprickkarteringen visas i Figur 6.5 med 8 sprickorienteringar (B1-
B8) och slänten (B9). B3 och B8 stupar i motsatta riktningar och kan antas vara 
samma orientering, dessa liknar H10 i hällkarteringen, se Figur 4.4. B6 verkar 
vara samma som H5 i hällkarteringen. B4 och B5 kan antas tillhöra samma grupp. 
B1 kan ge plant brott, i övrigt inga potentiella brottformer. 
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Figur 6.5 Sprickplan(B1-B8) på slänten(B9) i Försök B 

 

6.2.2 Borrhålsavvikelse 
Viss borrhålsavvikelse går att se. Det tänkta sidoavståndet är 0,8 m men 
borresultatet blev i intervallet 0,68-0,88 m med ett medel på 0,79 m, 
standardavvikelse på 0,093 m och varians på 0,004 m. Detta får anses vara ett 
acceptabelt resultat. 
 

6.2.3 Andel synliga borrhålspipor 
Från karteringen, Figur 6.6, framgår att bitar av borrhål är helt opåverkade efter 
detonationen men en stor andel av borrhålspiporna är synliga. På den synliga 
delen av konturen syns 67,25 m borrhålspipor, av den totala längden på 90,5 m 
konturhål. Andelen synliga borrhålspipor är 74,3 %. 
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Figur 6.6 Kartering av borrhålspipor, Försök B 

(tjock linje = opåverkat borrhål) 

 

6.3 Sprängtekniskt Försök C 
Konturen är ca 16 m lång och den synliga delen har en höjd på 6-7 m. Längst till 
vänster är ett plan (C1) som går nästan parallellt med slänten. Till höger är ett plan 
med utanpåliggande uppsprucket och blockigt berg. Stora delar av konturen ser ut 
att vara slät dock finns några få utstickande block vilket framgår av Figur 6.7. 
 
I botten på ett par borrhål fanns Guritrör kvar. Detta betyder att dessa hål inte har 
detonerat. Dessutom plockades Guritrör bort precis efter sprängningen, vilka 
borde ha kommit ifrån dessa hål. 
 

6.3.1 Sprickkartering 
I Figur 6.8 syns sprickkarteringen i form av 3 sprickorienteringar (C1-C3) och 
slänten (C4). C2 är samma som H3 i hällkarteringen, se Figur 4.4. C1 kan ge 
överstjälpningsbrott, i övrigt inga potentiella brottformer. 
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Figur 6.7 Foto från Försök C 

 

 
Figur 6.8 Sprickplan(C1-C3) på slänten(C4) i Försök C 
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6.3.2 Borrhålsavvikelse 
Det tänkta sidoavståndet är 0,8 m men borresultatet blev i intervallet 0,61-1,04 m 
med ett medel på 0,80 m, standardavvikelse på 0,111 m och varians på 0,012 m. 
Detta får anses vara ett acceptabelt resultat. 
 

6.3.3 Andel synliga borrhålspipor 
Från karteringen framgår att inget borrhål är opåverkat av detonationen, om man 
bortser ifrån de hål som inte detonerade. En stor andel av borrhålspiporna är 
synliga, i mitten av salvan är resultatet betydligt bättre än i utkanterna, Figur 6.9. 
 
På den synliga delen av konturen finns 46,5 m synliga borrhålspipor, av den totala 
längden 125,5 m konturhål. Andelen synliga borrhålspipor för Försök C är 37,1 
%. Detta ger dock inte en rättvis bild då det finns två stora sprickplan, till höger 
resp. till vänster) som löper nästintill parallellt med slänten. Om man därför 
bortser från dessa delar och endast tittar på mitten av salvan är delen synliga 
borrhålspipor 75 % vilket är likvärdigt med resultat i Försök B. 
 

Plan C1

Bloc
kig

t o
ch

 

up
pk

ro
ss

at

KilKil

Gurit kvar Gurit kvar

20 25
30

35

Plan C2

Plan C2

Plan C2

 
Figur 6.9 Kartering av borrhålspipor, Försök C 

(tjock linje = opåverkat borrhål) 

 

6.4 Sammanställning av sprickkartering 
En sammanställning av de sprickgrupper som har karterats vid hällkarteringen 
före sprängning och släntkarteringarna efter sprängning presenteras i Tabell 6.1. 
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De sprickgrupper som har liten skillnad i strykning och stupning är grupperade 
tillsammans då man kan anta att de är ungefär samma skrickor. 
 

Tabell 6.1 Sprickgrupper 

Hällkartering Försök A Försök B Försök C 
H1 273/80 A1 276/70 B2 260/80 C1 310/84 
H3 285/80 A2 290/90 B4 295/90 C2 285/73 

  A3 110/90 B5 115/90   
H4 236/90   B6 60/85   
H5 55/90       
H8 68/60       
H9 65/80       
H6 131/12   B1 120/53   
H7 311/25       
H10 173/85 A4 360/76 B3 360/85 C3 345/85 

  A5 349/50 B7 330/86   
    B8 180/89   

H2 59/27       
 
De potentiella brottformer som hällkarteringen visade på finns i Tabell 6.2 och de 
brottformer som efter analys visar på risk för brott är markerade med *. De 
brottformer som har kunnat konstateras vid släntkarteringarna finns i Tabell 6.3. 
 

Tabell 6.2 Potentiella brottformer enligt hällkarteringen 

Sprickgrupp 1 Sprickgrupp 2 Potentiell brottform 
H8 68/60 H10 173/85 Kilbrott* 
H2 59/27 H10 173/85 Kilbrott* 
H4 236/90 H8 68/60 Kilbrott 
H4 236/90 H9 65/80 Kilbrott 
H3 285/80   Överstjälpning* 
H7 311/25   Överstjälpning 
H6 131/12   Plant brott 

* riskerar att inträffa 
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Tabell 6.3  Brottformer som inträffat i slänten 

Försök Sprickgrupp Brottform 
Försök A   Inga brott 
Försök B B1 120/53 Plant brott 
Försök C C1 310/84 Överstjälpning 

 

6.5 Sammanfattning av försöken 
De olika försöken är sammanfattade i Tabell 6.4. För andelen synliga 
borrhålspipor i Försök C har även andelen för den bästa delen tagits med inom 
parantes. 
 

Tabell 6.4 Sammanfattning av de tre försöksplanerna 

Försök Försök A Försök B Försök C 
Tändplan sist i salvan momentant i separat salva 

Laddning i konturen 80 g pentylstubin 22 mm Gurit 
Antal borrmeter 121,7 90,5 125,5 

Meter synliga borrpipor 20,25 67,25 46,50 
Andel synliga borrpipor 16,6 % 74,3 % 37,1 % (75 %) 
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7 Diskussion och slutsats 

I detta Kapitel diskuteras de krav som Vägverket ställer och teori för sprängning 
av slänter i sprickrikt och hårt berg. PPV-beräkningarna utvärderas, resultatet i 
form av borrhålsavvikelser, borrhålspipor och bakåtbrytning kommenteras och de 
ekonomiska vinsterna diskuteras. Till sist följer en slutsats av de försök som gjorts 
och vilken sprängmetodik som bör användas. 
 
Den geotekniska undersökningen är inte tillräckligt noggrann som underlag för en 
bergmekanisk bedömning. Undersökningen har fokuserats på om materialet kan 
användas till ballast. Ingen bergmekanisk förundersökning förutom de som gjorts 
i detta projekt har genomförts. 
 
Förspräckning är olämplig p.g.a. att tryckvågen i konturen har flertalet fria ytor 
inne i berget att utnyttja. Därmed är risken stor att det inte blidas någon spricka till 
det närmst belägna borrhålet utan vi får en ojämn kontur. Vid senare sprängning 
av yttre livhål och livhål kommer skadezonen att nå längre in i konturen då den 
tänkta sprickan mellan borrhålen ej bildades i det första skedet. 
 
Entreprenören valde att spränga med vanlig pallsprängning i stället för 
slätsprängning. Orsaken till detta beslut antas bero på att metoden är billigare, 
enklare och mer tidseffektiv. Dessutom behövdes mer bergmaterial i projektet än 
vad som enligt planen skulle lossgöras. Detta gjorde det lätt att motivera en 
flackare släntlutning. 
 

7.1 Krav 
Enligt VÄG 94 ska förspräckning av konturen ske innan yttre livhål och 
livhål/produktonshål borras. Om ytberget är blockigt är denna metod olämplig och 
slätsprängning bör utföras enligt ATB VÄG 2002. 
 



Kontursprängning i sprickrikt berg 
sprängmetodens inverkan på släntstabiliteten 

46 

Entreprenören har gjort avsteg från de krav som finns i VÄG 94 enligt följande: 
• Kontursprängning skall ske med förspräckning, 

här användes slätsprängning. 
• Konturhålen skall borras med max 51 mm borrkrona, 

här användes 64 mm borrkrona. 
• Konturen skall laddas med lågbrisant sprängämne (max 4000 m/s), 

här användes högbrisant sprängämne (6000 m/s). 
 
Entreprenören följer inte heller de krav för slätsprängning som finns i ABT VÄG 
2002, enligt följande: 
• Två yttre livhålsrader skall användas, 

här användes en yttre livhålsrad. 
• Lågbrisant sprängämne (max 4000 m/s) skall användas, 

här användes högbrisant sprängämne (6000 m/s). 
 

7.2 Sprängteori 
Enligt Kapitel 2.2 ska sprängning i sprickrikt hårt berg utföras med klenare 
borrhål och ökad specifik borrning för att erhålla bra sprängresultat, dvs. stabila 
slänter. 
 
Ett sprängämne med stort gasinnehåll (t.ex. Gurit) bör användas i sprickrikt berg 
och sprängämnet bör ha hög detonationshastighet (t.ex. pentylstubin) i hårda 
bergarter. I detta fall är det ett hårt och sprickrikt berg. Dessa två krav motsäger 
varandra och vilken kombination som då är mest fördelaktig är inte uppenbart. 
Från Försök B och C går det inte att dra några slutsatser om detta. 
 

7.3 PPV 
Vid laddning med pentylstubin blir sprängverkan för låg för att ha någon skada i 
borrhålets närzon. För att pentylstubinen ska ge skador krävs ett klenare hål 
alternativt en grövre diameter på sprängämnet. Entreprenörens laddning i livhålen 
närmast konturen ger en skadezon som är närmare konturen än vad den yttre 
livhålsraden ger. I försöken når inte skadezonen från respektive borrhål närmare 
konturen än skadezonen för borrhålet innanför. Detta illustreras i Figur 7.1. 
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Entreprenören Försök C

Yttre livhål

Yttre livhål 1

Yttre livhål 2
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KonturhålKonturhål

 
Figur 7.1 Illustrering av PPV-beräkningar, till höger Entreprenörens, till 

vänster Försök C 

 

7.4 Borrhålsavvikelse 
Borrhålsavvikelsen är av stor vikt för sprängresultatet. Avvikelserna i lutningen 
och parallellitet har inte kontrollerats annat än visuellt och det såg ut att vara liten 
avvikelse i Försök B och C. För Försök A fanns nästan inga synliga borrhålspipor 
vilket försvårade uppskattningen av borrhålsavvikelsen. 
 
Konturhålens sidoavstånd kontrollerades genom inmätning av borrhålen på ytan 
för Försök B och C vilka presenteras i Tabell 7.1. Borrhålsavvikelsen blev större 
för Försök C än för Försök B, vilket kan ge en förklaring till det sämre resultatet. 
 

Tabell 7.1 Borrhålsavvikelse 

Försök Försök B Försök C 
Max 0,88 1,04 
Min 0,68 0,61 

Medel 0,79 0,80 
Standardavvikelse 0,0597 0,1106 

Varians 0,0036 0,0122 
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7.5 Borrhålspipor 
Försök A gav endast 16,6 % andel synliga borrhålspipor vilket kan jämföras med 
74,3 % för Försök B. Försök C gav endast 37,1 % om man beaktar hela konturen. 
Detta ger inte en rättvis bild då det finns två stora sprickplan som löper nästan 
parallellt med slänten. Om man bortser ifrån dessa plan blir andelen synliga 
borrhålspipor hela 75 %. Försök B och C är därmed likvärdiga. 
 

7.6 Konturutseende 
Bergmassan där Försök A utfördes är blockig och sprickrik, en del mindre block 
är lösa och bör rensas bort, i övrigt är slänten stabil men inte slät och snygg. 
Försök B har ojämn kontur och en del block på krönet bör rensas innan slänten 
kan anses vara stabil. Försök C har ett sprickplan till höger och ett annat till 
vänster, i mitten är det dock en mycket fin slänt. Rensning från block bör ske 
kring sprickplanen för att slänten ska bli säker. 
 
Det syns stor skillnad mellan Försök A där konturraden detonerade sist i salvan 
jämfört med Försök B och C i vilka konturraderna detonerade som separata 
salvor. Här märks utlastningens positiva effekt på slänternas kontur väldigt 
tydligt. 
 

7.7 Ekonomiska synpunkter 
Om Försök B och C jämförs ur ekonomisk synvinkel så är det enda som skiljer 
dessa åt det sprängämne som använts i konturhålen. I Försök C används Gurit som 
är dubbelt så dyrt som pentyl som användes i Försök B. Skillnaden blev ca 1000 
kronor och sprängämnet till hela salvan kostade ca 20 000 kronor, dvs. fem 
procent högre sprängämneskostnad. 
 
I Försök A och B där skillnaden är tidpunkten för utlastning, dvs hela salvan 
lastades ut samtidigt eller i två omgångar. Borriggar och lastmaskiner måste utföra 
arbete två gånger istället för att göra allt arbete på en gång. Detta behöver inte ge 
någon ekonomisk skillnad, däremot är det ett logistiskt problem. 
 
Vid en jämförelse mellan borrplanerna som användes av entreprenören respektive 
vid försöken så blir skillnaden per salva ca 40 borrmeter (av 400 m). 
Prisskillnaden för borrning är ca 500 kronor och hela salvan kostade 7000 kr, dvs. 
sju procent dyrare borrkostnad. 
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Genom att välja att spränga med vanlig pallsprängning och göra slänterna flackare 
ökas kostnaden för sprängningsarbetet och mer material ska fraktas bort. Det blir 
dessutom ett större markutnyttjande och i vissa regioner ökar därmed 
markkostnaderna. I detta projekt har man dock inte detta problem då mark vid 
sidan av vägen var tillgänglig. I detta projekt var det praktiskt att göra flacka 
slänter då det rådde bergbrist inom projektet. 
 

7.8 Slutsats 
Utlastning av produktionssalvan innan kontursalvan detoneras ger en tidsvinst för 
lastmaskiner och borrvagnar då de ej behöver flyttas. Men konturens resultat blir 
sämre och därmed ökar totalkostnaden för slänten eftersom man måste vidta andra 
åtgärder, t.ex. sätta upp nät. 
 
Försöken har visat att slätsprängningskraven i ATB VÄG 2002 bör efterlevas, 
eventuellt med undantaget för vilket sprängämne som används i konturhålen. Det 
vill säga de sprängtekniska försöken har inte kunnat påvisa att 
detonationshastigheten har betydelse. 
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Appendix 1:  Pall- och kontursprängning 

A 1.1 

A1 Pall- och kontursprängning 

I detta appendix görs en genomgång av pall- och kontursprängning. Förslag på 
hur en sprängplan kan utformas och vissa termer och begrepp förklaras. Detta 
Appendix är en förklarande del om pallsprängning och en fördjupning av Kapitel 
2.1. 
 

A1.1 Pallsprängning 
 
För utformning av sprängplan för pallsprängning hänvisas till Daugaard och 
Lithner (1995). 
 

A1.1.1 Borrplan 
Lutande hål ökar utslagsvinkeln i botten. Inspänningen minskar, vilket underlättar 
lossbrytningen i botten. Det finns dock även nackdelar med lutande hål. Nedan 
redovisas fördelarna för lutande resp. vertikala hål. 
 
Fördelar med lutande hål: 
• minskad specifik borrning trots att hållängden ökar, 
• försättningen kan ökas pga. lägre inspänning, 
• minskad specifik laddning, 
• minskade markvibrationer, 
• minskad risk för gaddar i botten, 
• mer lättlastad salvhög, 
• färre skut från ytberget, samt 
• minskad bakåtbrytning. 
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Fördelar med vertikala hål 
• minskad felborrning, 
• högre borrkapacitet, 
• stabilare borrhål, 
• mindre risk för fastladdning, samt 
• ökad packningsgrad. 
 
Avvikelser från borrplanen förekommer ganska ofta då berg inte är homogent. 
Dessa kan bero på: 
• utsättningsfel, 
• ansättningsfel, 
• lutnings- och riktningsfel, 
• krökning, samt 
• felaktigt håldjup. 
 

A1.1.2 Laddplan 
 
Bottenladdning 
Bottenladdningen består av en större laddningsmängd än borrhålet i övrigt. Detta 
för att inspänningen i botten är större än högre upp i borrhålet. Bottenladdningens 
höjd (hb) varierar med bergets kvalitet och ligger vanligtvis inom området 0,6 – 
0,9 x V (försättning), maximalt 1,3 x V. 
 
Pipladdning 
Som tumregel sägs att pipladdningen ska vara 40 – 60 % av bottenladdningens 
koncentration. Laddningshöjden påverkar starkt sönderdelningen av ytberget. 
 
Förladdning 
Förladdning är inte som namnet antyder en sprängladdning utan förladdnings-
materialet består av torr sand eller av ett välgraderat stenmaterial. 
Förladdningshöjden brukar som tumregel vara lika med försättningen (h0=V). Med 
förladdningen utnyttjas sprängämnets energi bättre och man erhåller ett mindre 
styckefall, risken för stenkast blir mindre och luftstötvågen reduceras. När 
förladdning används ökar markvibrationerna jämfört med om man lämnar hålet 
tomt, så kallad avladdning. 
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A1.1.3 Tändplan 
Tändplanen, dvs. hur salvan ska detonera, kan utformas på många olika sätt. 
Genom att utforma tändplanen rätt kommer bergmassan att förflytta sig i önskad 
rikting. Tändning i plogform ger ofta ett bra styckefall och en väl samlad berghög. 
Dessutom minskar konturhålens inspänning vilket ger lägre vibrationer. 
 
I närhet av byggnader och anläggningar där hänsyn bör tas till markvibrationer 
måste även tändplanen anpassas för detta. Detta görs bl.a. genom att minska 
antalet momentant detonerande laddningar. 
 

A1.2 Kontursprängning 
Kontursprängning är ett samlat begrepp som innefattar att med en metod begränsa 
överberg och skador på kvarstående berg. Det finns flera olika metoder för 
kontursprängning, men här kommer de två vanligast förekommande i Sverige, 
förspräckning och slätsprängning, att behandlas. 
 

A1.2.1 Förspräckning 
 
Borrplan 
Borrningsprecisionen är viktig för det slutgiltiga resultatet. Även små 
borravvikelser påverkar förspräckningen negativt. I dåligt berg kan resultatet 
förbättras om hål borras mellan förspräckningshålen som styr sprickbildningen 
längs konturraden. Oladdade hål mellan de laddade ger bättre resultat i alla 
bergförhållanden men används sällan på grund av de ökade borrningskostnaderna. 
Förspräckningshålen borras normalt tätare än vad som görs vid slätsprängning. 
Borrhålen ansätts med ett hålavstånd på mellan 0,2 och 0,8 m beroende på 
borrhålsdiameter, bergförhållanden och krav på resultatet. 
 
I Tabell A1.1 följer en sammanställning av rekommendationer på borrplaner från 
Langefors och Kihlström (1978), Gustafsson (1979), Kallin och Brännfors (1982), 
Sprängteknik (1991), och Olofsson (1999). 
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Tabell A1.1 Förslag på borrplan och laddning vid förspräckning 

Håldiameter Laddnings-
koncentration 

[kg/m] 

Typ av 
laddning 

Sidoavstånd 
[m] 

51 0,16 halva hålet 
0,32 halva hålet 

17 mm Gurit 
2 x 17 mm Gurit 

0,4-0,6 

51 0,18 halva hålet 
0,36 halva hålet 

17 mm Gurit 
2 x17 mm Gurit 

0,4-0,5 

41-51 0,18 17 mm Gurit A 0,6-0,8 
41-51 0,42 22 mm Gurit 0,5-0,7 
41-51 0,46 2 x 17 mm Gurit 0,5-0,7 

62 0,35 22 mm Nabit 0,55-0,8 
64 0,36 22 mm Nabit 0,6-0,8 
64 0,38 22 mm Nabit 0,6-0,8 

51-64 0,45 22 mm Emulite 0,6-0,8 
75 0,5 25 mm Nabit 0,6-0,9 

 
Laddplan 
Hålen laddas med svaga specialladdningar, Gurit, och tänds ofta upp med 
detonerande stubin. Att fästa laddningarna vid en detonerande stubin ger också 
säkrare upptändning, speciellt viktigt är detta i sprickrikt berg. 
 
Bottenladdning 
Botten laddas med högre laddningskoncentration för att öka dragspänningarna i 
bottendelen, se Tabell A1.2. Dynamex och Emulite är lämpliga för ändamålet. Är 
håldjupet under 1,5 m kan det bli nödvändigt att minska hålavståndet. 
 
Normalt används vid förspräckning en viss bottenladdning vilket även inverkar på 
förspräckningsresultatet. Om förspräckning utföres i flera pallar i samma kontur 
bör kraftig bottenladdning undvikas. 
 

Tabell A1.2 Förslag på bottenladdning enligt Sprängteknik (1991) 

Håldjup Bottenladdning 
[m] [kgDxM] 
1-2 0,05-0,10 
2-4 0,10-0,20 
4-6 0,20-0,30 
6-10 0,30 
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Pipladdning 
Borrhålen laddas upp till ca 75 % av borrhålsdjupet eller cirka 1 m från bergytan. 
Laddningshöjden måste alltid anpassas till rådande förhållande. 
 
Gustafsson (1979) menar att vid speciellt sprickiga bergarter kan uppladdningen 
reduceras till 55 %. Om ett kraftigt markerat slag upptäckts vid borrning kan det 
vara fördelaktigt att ladda upp förbi detta för att få bättre förspräckningsverkan i 
den övre delen av salvan enligt Olofsson (1999). Sprängteknik (1991) uppmanar 
dock till försiktighet på grund av kastrisken. 
 
Avladdning 
Delen högst upp i hålet lämnas tomt, hålen förladdas alltså inte utan det avladdas. 
Vid långa förspräckningar där fördröjning lagts in exempelvis för att minska 
markvibrationer kan det bli nödvändigt att använda borrhålslås för att förhindra att 
laddningarna sugs ut ur borrhålen. Då hålen ej förladdas kan det resultera i kast 
vid detonation och därför skall täckning utföras där risk för skada finns. 
 
Tändplan 
Guriten är fäst vid en pentylstubin i sin hela längd varigenom en god initiering 
erhålls. Vid elmomenttändning placeras sprängkapseln vanligen vid borrhålets 
botten. 
 
Vibrationer 
Markvibrationer, luftstötvågor och oväsen är tre problem som lägger hinder i 
vägen för att använda förspräckning vid kontursprängning. Markvibrationerna blir 
i allmänhet högre vid förspräckning än vid slätsprängning eftersom 
förspräckningshålen inte har något utslag, vilket gör inspänningen fullständig.  
 
Luftstötvågen och oväsendet blir mer tydligt vid förspräckning än vid 
slätsprängning eftersom förspräckningshålen inte förladdas. Används pentylstubin 
vid upptändningen måste man vara extra försiktig intill bebyggelse. 
 
Om det inte finns några krav på att begränsa markvibrationerna så initieras salvan 
vanligen med momentan tändning. Försök med pentylstubintändning har visat att 
förspräckningseffekten hos laddningarna ökat varigenom hålavståndet har kunnat 
ökas enligt Gustafsson (1979). 
 
Övriga hål 
Salvhålen placeras intill förspräckningsraden på halva hålavståndet som används i 
salvan. Det har visat sig vara en enkel regel som passar för olika 
borrhålsdimensioner. 



Kontursprängning i sprickrikt berg 
sprängmetodens inverkan på släntstabiliteten 

A 1.6 

A1.2.2 Slätspränging 
 
Borrplan 
I Tabell A1.2 följer en sammanställning av rekommendationer på borrplaner för 
borrhål med en diameter över 48 mm från Langefors och Kihlström (1978), 
Gustafsson (1979), Kallin och Brännfors (1982), Sprängteknik (1991), och 
Olofsson (1999). 
 

Tabell A1.3 Förslag på borrplan och laddning vid slätsprängning 

Konturhåls- 
diameter 

[mm] 

Laddnings-
koncentration 

[kg/m] 

Typ av 
laddning 

Försättning 
[m] 

Sidoavstånd 
[m] 

48-51 0,16 17 mm Gurit 0,9 0,6-0,7 
48-51 0,18 17 mm Gurit* 0,9 0,6-0,7 
48-51 0,18 17 mm Gurit A 0,8-0,9 0,6-0,8 
48-51 0,36 22 mm Nabit 1,0 0,8 

62 0,35 22 mm Nabit 1,0 1,3 
64 0,36 22 mm Nabit 1,0-1,1 0,8-0,9 
64 0,38 22 mm Nabit 1,0-1,1 0,8-0,9 

51-64 0,42 22 mm Gurit 1,0-1,1 0,8-0,9 
51-64 0,45 22 mm Emulite 1,1-1,2 0,8-0,9 

75 0,50 25 mm Nabit 1,2 1,6 
*) Gäller vid lättsprängda bergarter 
 
Relationen försättning/sidoavstånd  
Borrning görs betydligt tätare än normalt i de delar av berget som skall 
slätsprängas. Kvaliteten på det kvarvarande berget beror till stor del på relationen 
mellan försättning (B) och sidoavstånd (S). Genom rätt hålsättning åstadkoms en 
styrning av sprickbildningen så att den koncentreras till avskärning i slutkonturen. 
 
I Sprängteknik (1991) framgår att vid slätsprängning skall försättningen vara 
något större än kanthålsavståndet. Detta för att sprickbildningen i första hand skall 
ske mellan kanthålen. Gustafsson (1979) menar att förhållandet bör vara (B/S =) 
cirka 1,25 och Olofsson (1999) menar att förhållandet kan vara ännu större. 
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Laddplan 
 
Bottenladdning 
Slätsprängningshålen laddas med Dynamex i botten, varvid mängden anpassas till 
håldjup och hålsättning, se Tabell A1.4. Vid djupsprängning av vägar kan ofta 
bottenladdningen ökas då den i underborrningsdelen inte skadar berget i 
slutkonturen. Alltför kraftig laddning bör dock undvikas. 
 

Tabell A1.4 Förslag på bottenladdning från Sprängteknik (1991)  

Håldjup 
[m] 

Bottenladdning 
[kgDxM/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 

 
Pipladdning 
Som pipladdning används ofta hopfogade rörladdningar som ligger emot 
bottenladdningen. Då rörladdningar används är det viktigt att varje rörände vid 
hopfogningen ligger direkt mot nästa rörände. Vid laddning i vertikala borrhål 
tillses att de inte går isär vid nedsänkningen i borrhålen. För att åstadkomma detta 
kan spärrfjäderförsedda skarvhylsor användas. 
 
Vid laddning av borrhålen måste hänsyn tas till om tidigare lossprängt berg ligger 
kvar framför salvan, då måste laddningarna ökas för att ge utslag. Pipladdningen 
bör laddas upp till avståndet 0,5-0,8 m från bergytan.  
 
Förladdning 
Pipladdningen låses fast i hålet med förladdningen. Förladdning utförs med torr 
sand eller ett välgraderat stenmaterial. För att hindra sanden att rinna ned i 
pipladdningsdelen bör en papperspropp placeras ovanpå sista patronen. Vid 
förladdning kan bergytan brytas upp om berget är sprickrikt. Om förladdning inte 
utförs måste laddningarna låsas med speciella laddlås, proppar eller dylikt. Detta 
för att förhindra en urblåsning ur hålen vid detonation. 
 
Tändplan 
När ett konturhål detonerar utan att ha fritt utslag används en stor del av 
sprängningsenergin till att slå bakåt i berget vilket gör att slätsprängningsresultatet 
blir dåligt. Initiering av slätsprängningsraderna bör göras så att minsta praktiskt 
möjliga tändspridning erhålls mellan slätsprängningshålen. I de fall slätsprängning 
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utförs separat efter den övriga salvan kan tändning ske med 
millisekundsprängkapslar, momentsprängkapslar eller pentylstubin. Bästa 
sprängresultatet erhålls med momentan tändning, dvs. med pentylstubin. Vid risk 
för markvibrationsskador måste antalet hål som detonerar samtidigt ofta 
begränsas. 
 
Är tändningsspridningen för stor är det risk för att de laddningar som tänds först 
kastar ut laddningar ur angränsande hål innan de tänds, eller också förorsakas 
ryckare, med följd att en laddning eller delar av den inte detonerar. För att 
eliminera denna risk är Guritrörladdningar försedda med skarvhylsor med 
spärrfjädrar. 
 
Övriga hål 
Inte bara konturhålen skall laddas med svaga laddningar. De hål som ligger i 
direkt anslutning till konturen skall också laddas med väl avvägda laddningar. 
Detta eftersom alltför stor laddning kan bryta upp berget utanför den tänkta 
konturen innan konturhålen sprängs och därmed förstöra resultatet av 
slätsprängningen. 
 
Det är viktigt att salvhålen intill slätsprängningsraden inte har för kraftig 
laddningskoncentration i pipdelen. Annars kan slätsprängningsresultatet vara 
spolierat redan innan konturhålen hunnit slå ut. 
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A2 Peak Particle Velocity-beräkning 

I detta Appendix redovisas härledning av formlerna för beräkning av PPV mer 
utförligt, följt av beräkningen av PPV. 
 

A2.1 Härledning av formel 
 
I Kapitel 2.3.2 utelämnades vissa steg i härledningen av de ekvationer som 
används i beräkningen. 
 
Holmberg och Persson (1979 – refererad i Jinnerot och Nilsson 1998) utökade 
uttrycket genom integrering av Ekvation (2.1) över laddningshöjden H, vilket ger 

( )[ ]

α

α
β

α

θ 















−+
= ∫

H

ixRR

dx
klv

0 22
0

2
0 tan

. (A2.1) 

 
Om β antas vara dubbelt så stort som α kan Ekvation (A2.1) integreras vilket ger 
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Ouchterlony et al. (1991 – refererad i Jinnerot och Nilsson 1998) förenklade 
uttrycket (A2.2). Om en jämnt utbredd laddning används så är det rimligt att anta 
att den största skadan fås vid halva laddningslängden. Detta ger 
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Förenkling av Ekvation (A2.3) kan ske genom nedanstående samband 
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som sedan kan kompenseras för frikopplingsgraden med Ekvation (2.7) vilket ger 
Ekvation (2.8) som används vid beräkningarna. 

 

A2.2 Beräkning 
Beräkning av Peak Particle Velocity (PPV) som presenteras i Kapitel 6 förklaras 
här. För teorin bakom PPV hänvisas till Kapitel 2. 
 
PPV beräknas med Ekvation (2.8) som kompenserar för kopplingsgraden. 
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Skadezonen från sprängningarna beräknas med antagandet att k och v sätts till 
700. Laddningshöjden (H) antas vara 5 meter och β = 1,5. 
 
En jämförande beräkning görs med Ekvation (2.9) för att se skillnaden på de olika 
PPV-formlerna: 
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Skadezonen från sprängningarna beräknas med antagandet att k och vc sätts till 
700. Ingående parameterar för PPV-beräkning redovisas i Tabell A2.5 för 
Ekvation (2.8) och Tabell A2.6 för Ekvation (2.9). 
 

Tabell A2.5 PPV-beräkning med Ekvation (2.8) 

 Avstånd Q dh de f(R/H) R 
Entrepernörens sprängplan       

Konturhål 0 0,4 64 15 0,174 0,014 
Yttre livhål 1,5 3,9 64 25 0,682 0,34 

Produktionshål 3,2 26,85 76 65 0,927 4,21 
       

Försökens sprängplan       
Konturhål 

Försök A och B 
Försök C 

0 
0 

0,4 
1,8 

64 
64 

15 
22 

0,174 
0,174 

0,014 
0,129 

Yttre livhål 1 1 4,05 64 25 0,567 0,35 
Yttre livhål 2 1,45 8,95 64 39 0,812 1,41 

Produktionshål 3,2 26,85 76 65 0,947 4,21 
 

Tabell A2.6 PPV-beräkning med Ekvation (2.9) 

 Avstånd q Øh Øe Rc 
Entrepernörens sprängplan      

Konturhål 0 0,08 64 15 0,014 
Yttre livhål 1 0,78 64 25 0,37 

Produktionshål 3,2 5,37 76 65 4,21 
      

Försökens sprängplan      
Konturhål 

Försök A och B 
Försök C 

0 
0 

0,08 
0,36 

64 
64 

15 
22 

0,014 
0,134 

Yttre livhål 1 1 0,81 64 25 0,39 
Yttre livhål 2 1,45 1,79 64 39 2,09 

Produktionshål 3,2 5,37 76 65 4,21 
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Sammanställning av vad beräkningarna gav för värden ges i Tabell A2.7 för 
entreprenörens sprängplan och i Tabell A2.8 för försökens sprängplaner. 
 

Tabell A2.7 PPV för entreprenörens sprängplan 

Borrhål Avstånd Ekvation (2.8) Ekvation (2.9) 
Konturhål 0 0,014 0,014 
Yttre livhål 1,5 0,34 0,37 

Produktionshål 4,7 4,21 4,21 
 

Tabell A2.8 PPV för Försök A, B och C 

Borrhål Avstånd Ekvation (2.8) Ekvation (2.9) 
Konturhål 

Försök A och B 
Försök C 

 
0 
0 

 
0,014 
0,129 

 
0,014 
0,134 

Yttre livhål 1 1 0,35 0,39 
Yttre livhål 2 2,45 1,41 2,09 

Produktionshål 5,65 4,21 4,21 
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A3 Utformning av sprängplan 

I detta Appendix beskrivs hur utformningen av borrplan och laddplan i detta 
projekt har skett för att uppfylla de krav som ABT VÄG 2002 ställer. 
 

A3.1 Borrplan 
De krav som VÄG 2002 ställer på borrplanen är följande: 
• Yttre livhål skall inte borras närmare slänten än:  
 0,8 m för livhålsrad 1 
 1,45 m för livhålsrad 2 

• Yttre livhål får borras med max 64 mm borrkrona. 
• Konturhål får borras med max 64 mm borrkrona och ansättas med högst 0,8 

m hålavstånd. 
 
Sidoavstånden är tagna från Sprängteknik (1991). 
 

A3.1.1 Specifik borrning 
Specifik borrning är antalet borrmeter per kubikmeter lossprängt berg. För 
beräkning av specifik borrning antas att hela sidoavståndet används vilket 
betyder att salvbredden beror på sidoavståndet (21,8 m respektive 20,5 m). 
Pallens höjd antas vara fem meter och dessutom antas en underborrning på en 
meter och att denna bergmassa inte beaktas i det lossprängda berget. 
 
Entreprenörens borrplan har en specifik borrning på 0,244 m/m3 och förslaget 
ger 0,259 m/m3, dvs. förslaget ger en ökad specifik borrning på 6 procent. 
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A3.2 Laddplan 
De krav som VÄG 2002 ställer på laddningen är: 
• Laddningskoncentrationen skall max vara: 
 1,1 kg/m i yttre livhålsrad 1 
 2,55 kg/m i yttre livhålsrad 2 

• Konturhål skall laddas med lågbrisant sprängämne (detonationshastighet 
max 4 000 m/s). 

• Laddningsmängden i konturhål skall: 
 högst vara 0,50 kg/(m2 släntyta) för 64 mm konturhål 

 
En svensk tumregel för hur stor laddning som kan användas utan att skada 
konturen säger att laddningskoncentrationen (DmX) i kg per borrmeter inte får 
överstiga avståndet till slänten i m. I denna tumregel avses koncentration av 
sprängämnet i pipladdningen. 
 
För konturhålen finns en empirisk formel för beräkning av den minsta 
laddningskoncentration som krävs för att bryta berget vid kontursprängning, 
Persson (1973) 

290dl =  (A3.1) 

där l är laddningskoncentrationen i kilogram(ANFO) per meter borrhål och d är 
hålets diameter i meter. Den minsta laddningskoncentrationen som behövs i ett 
64 mm hål är 0,37 kg/m. Om pentylstubin används måste hålet ha en största 
diameter på 39 mm för att kunna bryta berget. 
 
Sprängplanerna som användes av för Entreprenörens respektive i Försök C 
redovisas i Tabell A3.9 respektive Tabell A3.10. 
 

A3.2.1 Specifik laddning 
Den specifika laddningen är sprängämnesåtgången i kilogram per kubikmeter 
sprängt berg. Den beräknas på samma sätt som den specifika borrningen, ovan. 
Förladdningen antas vara en meter vilket ger en laddningshöjd på fem meter. 
 
Den specifika laddningen för entreprenörens laddplan är 0,590 kg/m3 och för 
förslaget med Gurit 0,580 kg/m3 vilket är en minskning med 2 procent. 
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Tabell A3.9 Entreprenörens sprängplan 

Entreprenören Produktionshål Yttre livhål Konturhål 
Avstånd till slänt 4,5 1,3  

Pipladdning Extra dynamit 
65 mm 

Extra dynamit 
25 mm 

E-cord 
80 g 

[sANFO] 1,08 1,08 1,35 
[sDxM] 0,98 0,98  

Laddningskoncentration    
[kg/m] 4,2 0,72 0,08 

[kgANFO/m] 4,54 0,78  
[kgANFO/m2 släntyta]   0,14 
Tumregel [kgDmX/m] 4,12 0,71  

[% av tumregeln] 91 54  
 

Tabell A3.10 Föreslagen sprängplan (Försök C) 

Försök C Produktions- 
hål 

Yttre 
livhål 2 

Yttre 
livhål 1 

Konturhål 

Avstånd till slänt 5,65 2,45 1,0  
Pipladdning Extra dynamit 

65 mm 
Dynamex 

39 mm 
Dynamex 

29 mm 
Gurit 

22 mm 
[sANFO] 1,08 1,1 1,1 0,89 
[sDxM] 0,98 0,98 0,98  

Laddningskoncentration     
[kg/m] 4,2 1,672 0,925 0,4 

[kgANFO/m] 4,54 1,84 1,02  
[kgANFO/m2 släntyta]    0,45 
Tumregel [kgDmX/m] 4,12 1,64 0,91  

[% av tumregeln] 73 67 91  
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A4 Foton 

I detta Appendix finns förstoringar på bilder i rapporten och fler foton. 
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