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Förord  
Arbetet tillkom på sådant vis att studenten utnyttjade diverse kontakter som skaffats genom olika 

sommarjobb inom Skanska Industrial Solutions AB. Under sommarjobbens tid så arbetade studenten 

inom Skanska, region bergmaterial i den västra delen av Sverige. Arbetet som utfördes var allt ifrån 

sprängarbete till att vara produktionsingenjör vid en bergtäkt.  

Idén om uppföljning av sprängsalvor i olika bergarter föddes när studenten i samband med sökandet 

av examensarbete kom i kontakt med produktionschefen vid losshållningen, region bergmaterial. 

Efter bollande av diverse idéer så kom studenten och produktionschefen fram till en plan där både 

företaget i fråga samt studenten gynnades.  

Ett stort tack till handledaren på Skanska, produktionschefen Johan Eliasson för all hjälp med 

insamlingen utav nödvändiga data om de olika bergtäkterna i landet samt all assistans som gavs när 

det behövdes.  

Stort tack till Handledaren på Bergsskolan, Alf Westerlund för all assistans vid uppbyggandet av 

uppföljningssystemet.  

Även ett stort tack till resterande lärare/personal på Bergsskolan i Filipstad för proper undervisning 

som lett till avklarandet av alla kurser. Utan er hade denna rapport aldrig skrivits.  

Tack skall även ges till Luleå tekniska universitet som gav mig chansen att utbilda mig inom deras 

ingenjörsprogram med allt vad det innebär.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 
 

Sammanfattning  
Examensarbetet genomfördes hos Bergsskolan i Filipstad, i samarbete med Skanska Industrial 

Solutions AB, region bergmaterial. Uppföljningen begränsades tidsmässigt och omfattade perioden 

april – juni 2019.  

Arbetets huvudsyfte var att skapa ett uppföljningssystem som Skanska sedan kunde utveckla till ett 

ordentligt arbetsredskap inom losshållningen. Systemets fokus riktades mot de viktigaste 

sprängtekniska parametrarna inom sprängteknik.  

För skapandet utav uppföljningssystemet användes sprängjournaler från Skanskas bergtäkter i 

Sverige, samt nödvändig data från SGU:s bergartskarta där bergtäkternas respektive bergarter 

hämtades från. Systemet skapades i dataprogrammet Excel.  

Systemet är baserat på bergarten kontra bergtäkten, där salvinformationen är kopplad till respektive 

bergtäkt. Systemet fungerar på följande vis:  

1. Välj den bergart du söker  systemet visar då de bergtäkter som innehar den bergarten.  

2. Klicka på den bergtäkt du söker  systemet kopplar dig till täktens salvinformation.  

3. Välj salvnummer och fyll sedan i salvinformationen med önskad data.  

4. Spara filen  klar!  

Resultatet visade att målet var uppnåeligt. Ett system där sprängningar följdes upp i de olika 

bergarterna skapades. Uppföljningssystemet som presenterades är endast en prototyp som för att 

funka ordentligt för företaget bör byggas vidare i en annan databas (inte Excel).    
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Abstract  
The master thesis was made at Bergsskolan in Filipstad in cooperation with Skanska Industrial 

Solutions AB. The follow-up was made during the time period of April – June 2019.  

The main purpose of the thesis was to create a follow-up system that Skanska could use and develop 

into a real working tool in the future. The focus of the system was aimed at the most important 

parameters of successful blasting.  

Skanskas blasting records from the different opencast mines were used to create the follow-up 

system. SGU: s rock map of Sweden was also used to locate the different rock types in the opencast 

mines. The system was created in the data program Excel.  

The system is based on rocks versus mines, were the blasting information is connected to the mines. 

The follow-up system works like this:  

1. Choose the type of rock you are searching for  the system will then show you all the 

opencast mines that operate in that kind of rock.  

2. Click on the mine that you are searching for  the system will take you to that mines 

blasting information.  

3. Choose the burst number and apply all the relevant blasting information in the right boxes.  

4. Save the file  done!   

The result showed that the goal of the thesis was reachable. A follow-up system was created were 

blasting information in different rocks was shown. The system is only a prototype of how a follow-up 

system in different rocks can look like. If the company wishes to use the system, then it should be 

recreated in another data program (not Excel) that specifies on database programming.     
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1. Inledning   
Skanska Industrial Solutions (tidigare Skanska Asfalt & Betong) är en del av Skanska Sverige som 

erbjuder nödvändiga basprodukter med tillhörande tjänster till samhällsbygget: betong, asfalt och 

bergkross, vägservice och maskinuthyrning.  

Skanska Industrial Solutions producerar asfalt med hög grad av återvunnet material och förser det 

nordiska vägnätet med högklassiga beläggningar. Med olika typer av bergkross lägger Skanska 

Industrial Solutions grund för hus, vägar och järnvägar.      

Detta sätter alltså stor press på de bergtäkter som innehavs utav Skanska. Konsten av att bryta berg 

på ett säkert och ett kvalitativt sätt är ytterst viktigt om företaget ska kunna stå för det som lovas.     

1.1 Bakgrund  
Företaget går just för tillfället igenom en omorganisation med målet att jobba mer enhetligt över 

landet. För losshållningens del betyder det mest att de fyra nuvarande regionernas (Norr, öst, väst 

och syd) gränser förändras en aning. När ett så stort företag som Skanska går igenom en omvandling 

som denna så betyder det pengar. Det är då extra viktigt att inte pengarna går till sådant som anses 

onödigt och som kan undvikas.  

1.2 Problemformulering  
Skanska Industrial Solutions har all data från tidigare sprängningar utspridd i deras gigantiska 

databas. Problemet som presenterades var då att följa upp alla dessa sprängningar med hjälp av ett 

uppföljningsprogram.  

 Vad är det vi borrar och spränger i egentligen?  

 Hur ska man följa upp sprängsalvor över landet med fokus på laddning och sprängning?  

 Vad är de viktigaste parametrarna och varför?   

Tanken är att uppföljningssystemet skall bli en start på ett program som sedan kan byggas vidare till 

ett redskap som Skanska kan använda sig av vid framtida sprängningsarbeten.    

1.3 Mål/Syfte  
Syftet är att effektivisera losshållningen inom Skanska, där tanken är att optimera styckefallet 

gentemot krossningen med fokus på de parametrar som är relevanta inom sprängteknik.     

 Att skapa ett uppföljningssystem som i framtiden kan byggas vidare på.  

 Att få Skanskas alla regioner att arbeta mer enhetligt över landet.   
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1.4 Avgränsningar och fokus  
Examensarbetet är avsett att genomföras under ca.8 veckors heltidsstudier. Uppföljningen begränsas 

tidsmässigt och omfattar perioden april – juni 2019. Fokus kommer att läggas inom losshållningen på 

Skanska Industrial Solutions. Detta valdes av handledaren på Skanska som ansåg att arbetet skulle 

blivit för stort annars. Sprängjournaler från de olika bergtäkterna i landet kommer att användas för 

att sammanställa nödvändig data i Excelbladet. 

2. Metod  
För att nå önskade mål så används Skanskas databas för att lokalisera nödvändiga data så som 

sprängjournaler från de olika bergtäkterna i Sverige. SGU:s bergartskarta används för att identifiera 

bergarten hos de olika täkterna (hämtat från vägverkets materialförsörjningshandbok, 1987). Besök 

till utvalda bergtäkter för en mer realistisk inblick i arbetet kan förekomma om det anses nödvändigt. 

Metoden har valts efter samspråk med handledare på Skanska då den ansågs som mest lämpad för 

ändamålet.  

Insamlad data används för att bygga upp en gemensam Excel-fil där information om hur man 

borrar/spränger i de olika bergarterna förekommer.  

Med filen kommer sedan ett potentiellt uppföljningssystem skapas. Slutsatser dras om huruvida de 

olika sprängtekniska parametrarna och bergarten har någon betydelse för hur styckefallet på det 

sprängda berget blir.     

3. Teori 
Det är viktigt att ta i beaktning att det är många olika parametrar som spelar roll vid sprängning av 

berg. Inget berg är heller det andra likt så förutsättningarna kan variera kraftigt från berg till berg. 

Det är därför oerhört viktigt att förstå de olika sprängtekniska parametrarna så bra som möjligt för 

att kunna planera så att sprängresultatet optimeras till största möjliga mån.  

3.1 Sprängningsprocess  
För att uppnå goda resultat med låga kostnader inom bergtäktsbranschen så krävs det att kunskap 

om sprängningsprocessen finns. I bergtäkter är det pallsprängning (för laddningsberäkning av 

pallsprängning, se figur 1) som gäller och processen är uppdelad på följande vis:  

 Inmätning utav borrhål 

 Borrning  

 Laddning  

 Upptändning utav salva 

 Potentiell eftersprängning/skutknackning  

 Lastning/transport till kross  
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Figur 1. Laddningberäkning. Källa: Trafikverket 2014 

Berg är ett material med varierande egenskaper där drag-, tryck-, böj- och skjuvhållfastheten kan 

skilja mellan olika bergarter (Lindblom 2010). Hållfasthetsegenskaperna hos berget inverkar av 

naturliga skäl på dess sprängbarhet. För att sönderbrytning skall ske måste dessa hållfastegenskaper 

övervinnas. I figur 2 visas stötvågens gång.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Figur 2. Stötvågens gång vid sprängning. Källa: Vägverket 2003  
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Vid bergsprängning borras ett antal hål enligt en förbestämd borrplan. Borrplanen tillkommer på 

sådant vis att kvalificerade personer tittar på bergets egenskaper samt geologi och skissar lämplig 

plan utifrån det. I borrplanen förekommer rekommenderad försättning och sidoavstånd. Rätt 

försättning och sidoavstånd har stor betydelse för det kommande styckefallet då för grova avstånd 

mellan hålen kan skapa stora skut. Dessa skut för med sig onödiga kostnader som mycket väl hade 

kunnat undvikas om hålen dragits ihop (Forsman 2001).  

Efter att borrplanen är gjord och att markeringar är utsatta på rätt plats på berget ska det borras. Då 

är det viktigt med lämplig borrhållsdiameter samt lutning på hålet. Lutningen är väsentlig då det är 

den som indikerar om åt vilket håll berget kommer röra sig.  

Därefter laddas borrhålen med sprängämne tillsammans med en sprängkapsel. Vid salvans tändning 

är det sprängkapseln som får sprängämnet att detonera. De olika hålen måste detonera i en viss 

ordning med vissa bestämda inbördes tidsintervall för att lossbrytningen av berget ska ske på ett 

riktigt sätt (se figur 3).    

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Visar en tändplan med förbestämda tidsintervall. Källa: Vägverket 2003 
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3.2 Styckefallets påverkan på totalekonomin 
Storleken på den sprängda massans skut kallas för styckefall. Styckefallets storlek inverkar på 

produktionens totalekonomi. Detta då större skut medför högre kostnader för sprängning och 

borrning. Mindre skut kräver även det höga kostnader för sprängning och borrning. Dock så 

resulterar det även i en högre produktion med mindre slitage på krossar och därmed lägre kostnader 

för lastning och krossning (Nielsen, 1983). För en tydligare bild av styckefallets påverkan på 

totalkostnaden, se figur 4.    

 

Figur 4. Styckefallets påverkan på totalekonomin. Källa: (Nielsen, 1983)  
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3.2 Sprängämnens egenskaper  
Civila sprängämnen bygger på oxidationsmedel (syregivare) och reduktionsmedel (bränslet). 

Oxidationsmedlet är till exempel ammoniumnitrat medan reduktionsmedlet oftast är kol eller väte. 

Aluminium kan även tillsättas om extra förstärkning är nödvändig.  

Balansen mellan syregivare och bränsle är viktig då felbalans drastiskt skapar stora mängder giftiga 

gaser. Ett underskott av syre medför höga CO-halter medan ett överskott frigör höga NO2-halter 

(Forsman, 2001). 

Ett sprängämne har olika egenskaper som är olika betydande beroende på vilken typ av sprängning 

som ska utföras. Egenskaperna har också större eller mindre betydelse beroende på bergarten. Dessa 

egenskaper är följande:  

 Detonationshastighet   

 Sprängstyrka  

 Hanteringssäkerhet  

 Initieringskänslighet  

 Detonationsstabilitet  

 Överslagsförmåga  

 Fysikaliska egenskaper  

 Medicinska verkningar  

 

3.2.1 Detonationshastighet 

Detonationshastigheten avser förbränningshastigheten. För att få extra slagkraft så krävs en hög 

detonationshastighet. Det är väldigt gynnsamt i bergarter med en hög tryckhållfasthet. En lägre 

detonationshastighet passar bättre till bergarter med lägre tryckhållfasthet (Forsman, 2001).  

3.2.2 Sprängstyrka 

Sprängstyrkan beror på dess energiinnehåll, gasvolym samt detonationshastighet. Det är dock svårt 

att finna ett entydigt begrepp som förklarar egenskaperna hos ett sprängämnes sprängstyrka. Oftast 

måste praktiska prov utföras där styrkan jämförs mellan de olika sprängämnena. I Sverige brukar den 

så kallade viktstyrkan (s) beräknas enligt följande formel (Forsman, 2001):  

s = 5/6E + 1/6V  

där:  

E = Energiinnehållet  

V = Gasvolymen  

Viktstyrkan för olika sprängämnen framgår i bilaga A.   
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Figur 7. Insättning av sprängkapsel i primer. Källa: Orica 
mining services 

3.2.3 Hanteringssäkerhet  

Ett självklart krav när det handlar om sprängmedel är att det ska 

hanteras på ett riktigt och säkert sätt. Transport och användande under 

normala former ska inte innebära någon risk för arbetstagarna eller 

någon i närheten. Därför så utförs det prover på sprängämnena innan de 

godkänns för användning (Trafikverket, 2014). Några varningsmärken för 

sprängmedel visas i figur 5.  

3.2.4 Initieringskänslighet  

För att ett sprängämne ska vara säkert vid hantering så måste det vara 

initieringströgt (Forsman, 2001). Det vill säga att det måste krävas en 

stor energimängd för att starta en detonation. Hur ett sprängämne ska 

initieras beror på vilken typ av sprängämne det är. För nitroglycerin sprängämnen räcker det med en 

sprängkapsel, medan för slurry sprängämnen krävs det ofta att en så kallad primer (ett sprängämne 

med större viktstyrka) används (se figurer 6 & 7).  

  

3.2.5 Detonationsstabilitet  

Det är viktigt att sprängningen sker säkert med jämn hastighet i sprängsträngen och utan avbrott. 

Alla sprängämnen har en kritisk diameter där om den underskrids så avstannar detonationen.  Ju 

grövre laddningsdiameter desto säkrare detonation (Trafikverket, 2014).  

3.2.6 Överslagsförmåga 

Med detta menas hur känsligt sprängämnet är för luftgap mellan laddningarna (Trafikverket, 2014). 

Om man använder ett sprängämne med god överslagsförmåga och att borrhålen är tätt borrade så 

behöver dock inte detonationen stanna upp (Forsman, 2001). Detta är vanligt vid våta förhållanden 

och med slaggiga bergarter. Har sprängämnet dålig överslagsförmåga är det extra viktigt att det är en 

sammanhållande sträng genom hela borrhålet. Om det skulle bli avbrott i detonationen så måste en 

extra sprängkapsel användas i sprängämnet efter avbrottet.  

3.2.7 Fysikaliska egenskaper  

Ett sprängämnes fysikaliska egenskaper har betydelse för användningen av sprängämnet och 

resultatet av sprängningen. Det är densiteten som bestämmer borrhålets laddningskoncentration 

(laddningsmängd per meter borrhål, kg/m). Vid många tillfällen så är borrhålen fuktiga och i värsta 

Figur 5. Varningsmärken för 
sprängämne. Källa: MSB 

Figur 6. En sorts primer. Källa: 
Orica mining services 
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fall vattenfyllda. Det kräver då att det sprängämne som används är vattenbeständigt nog för att 

fungera korrekt. Ett väl packat sprängämne är bättre på att stänga ute vatten än ett löst packat 

sprängämne. Vid långvarig förvaring av sprängämnen kan åldringsfenomen uppkomma. Det kan till 

exempel påverka initieringskänsligheten och överslagsförmågan negativt.  

Vid låga temperaturer blir sprängämnen normalt hårdare (Forsman, 2001). Vissa typer av 

sprängämne kan till och med få initieringsproblem vilket i sin tur kan leda till oönskade avbrott i 

salvan.  

3.2.8 Medicinska verkningar  

När sprängämnen detonerar frigörs giftiga gaser som kan leda till huvudvärk. Hänsyn måste därför 

tas till de medicinska verkningarna som medförs i samband med sprängningsarbete. Vid 

ovanjordsarbete så som i bergtäkter orsakar de giftiga gaserna dock nästan aldrig obehag (Forsman, 

2001). Det är värre om man arbetar underjord i gruvverksamhet. Då är ventilation av bortförande av 

sprängaser ytterst viktigt.  

Ett annat känt fenomen inom sprängbranschen är s.k. ”dynamitskalle”. Dynamitskalle fås vanligtvis 

genom hudkontakt där ångorna kommer in i blodsystemet och orsakar blodtryckssänkning. Det kan 

även fås genom inandning utav sprängaser.   

3.3 Sprängämnestyper   
Konsumtionen av sprängmedeleveranser 2017 var 85241 ton. 2018 ökade sprängmedeleveranserna 

till 99436 ton. Den totala sprängmedeleveransen visas i figur 8 (Sprängmedeleveranser, 2018).  

Bulksprängämnen är idag helt dominerande på marknaden. Enligt Trafikverket 2014, stod 

bulksprängämnen 2011 för 90 % av den totala sprängämnesmängden.  

 

Figur 8. Sprängmedeleveransen i Sverige. Källa: Sprängmedeleveransen 2018 
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3.3.1 ANFO  

ANFO är en blandning av ammoniumnitrat (konstgödsel) och dieselolja. Det leveraras oftast i säckar 

då det är ett pulverliknande sprängämne (se figur 9). ANFO är väldigt vattenkänsligt och kan därför 

bara användas i torra förhållanden. Det behövs en primer för att initiera ANFO då det räknas som 

icke sprängkapselkänsligt. Densiteten är låg vilket medför att ANFO framförallt används i 

pipladdningen. Eftersom att ANFO levereras i säckar kan det hällas direkt i hålen. (Information 

hämtad från trafikverket, 2014)   

 

3.3.2 Bulkemulsion  

Pumpemulsion  

Det vanligaste ämnet idag när det handlar om sprängning i bergtäkt är just pumpemulsion. Det går 

snabbt att ladda och det är även väldigt effektivt. Den största fördelen med pumpemulsion är att det 

levereras i tankbil och blir inte ett sprängämne förrän det pumpas ut i borrhålen. Systemet är 

uppbyggt kring en station för råvaror och halvfabrikat som inte är explosiva. Principen för laddningen 

visas i figur 10. (Information hämtad från trafikverket, 2014)   

Figur 9. Säckar med ANFO. Källa: Trafikverket 2014 

Figur 10. Principbild för laddning med pumpemulsion. Källa: Trafikverket 
2014 
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3.4 Geologiska förutsättningar  
Kapitel 3.4. Information hämtad från trafikverket, 2014 

De geologiska förutsättningarna är viktiga vid alla typer av berguttag. Berget kan bestå utav ett flertal 

olika bergarter med olika hårdheter och sammansättningar. Det är också vanligt förekommande att 

berget kan genomtväras utav sprickor. Sprickorna kan vara stora eller små, samt fyllda med olika 

slags sprickfyllnadsmaterial. Sprickor kan ha stor betydelse vid sprängningsarbete då ett väldigt 

sprickigt berg kräver mer sprängmedel för att sönderbrytas. Detta eftersom att spränggasen 

försvinner ut i de befintliga sprickorna. Från en teoretisk synvinkel är ett homogent berg det optimala 

för att slippa använda extra mycket sprängmedel, men så ser det i princip aldrig ut i verkligheten. 

Sprickornas koncentration och riktning är av mycket stor betydelse för sprängresultatet.  

3.4.1 Geologi  

De geologiska förhållandena har stor betydelse för sprängresultatet. De geologiska parametrar som 

är mest betydande för berget är följande:  

 Tryckhållfasthet  

 Draghållfasthet  

 Densitet  

 Utbredningshastighet  

 Struktur  

Oftast så har berget lägre draghållfasthet än tryckhållfasthet. Det är därför som dragspänningarna 

utnyttjas vid bergsprängning (se figur 2 om stötvågen). Som tidigare nämnts i rapporten så 

sönderdelas hårda bergarter lättare av en hög detonationshastighet, medan mjukare bergarter (t.ex. 

kalksten) och uppspruckna berg kan kräva mer gasrika sprängämnen så som ANFO.  

Bergets struktur spelar också en stor roll vid sprängarbete. Det kan t.ex. vara sprickor eller 

försvagningszoner som ändrar förutsättningarna. Två begrepp som är viktiga för bergets struktur och 

geologi är strykning och stupning. Med strykning menas strukturens horisontella riktning, medan 

stupning indikerar hur strukturen lutar från den horisontella bergytan. Några för- och nackdelar vid 

sprängning med och mot stupningsriktningen visas i figur 11.    

 

Figur 11. För- och nackdelar med sprängning mot/med stupningsriktningen. Pilen indikerar utslagsriktningen. Källa: 
Trafikverket 2014 
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Vid sprängning mot bergets strykningsriktning så fås det riktigt ogynnsamma förutsättningar (se figur 

12). Risken är då stor att det blir en ojämn botten, varierande bakåtbrytning och därmed en ojämn 

pallkant med varierande styckefall.  

 

Att anpassa brytningen efter geologin är därmed väldigt viktigt. Att planera så berguttaget slutar mot 

naturliga slag och sprickor reducerar underhållsbehovet och kostnaderna för sprängningsarbetet 

avsevärt.   

4. Resultat  
Uppföljningssystemet skapades i Excel med hjälp av Skanska Industrial Solutions AB:s databas samt 

SGU:s bergartskarta. Från databasen hämtades relevant information om Skanskas alla bergtäkter i 

Sverige (se bilaga B). Några täkter valdes ut för en fördjupning om hur sprängningar utförts. 

Informationen om sprängningarna hämtades från bergtäkternas respektive sprängjournaler. Ett 

genomsnitt drogs sedan från salvorna under 2018.  

Bergarterna i de olika bergtäkterna slogs sedan ihop med salvinformationen för färdigställandet utav 

uppföljningssystemet. 

4.1 Uppföljningssystemet  
Systemet är baserat på bergarten kontra bergtäkten, där salvinformationen är kopplad till respektive 

bergtäkt. Systemet funkar på följande vis:  

1. Välj den bergart du söker  systemet visar då de bergtäkter som innehar den bergarten.  

2. Klicka på den bergtäkt du söker  systemet kopplar dig till täktens salvinformation.  

3. Välj salvnummer och fyll sedan i salvinformationen med önskad data.  

4. Spara filen  klar!  

 

 

 

Figur 12. Sprängning mot bergets strykningsriktning. 
Källa: Trafikverket 2014 



  

16 
 

Visuell guide:  

1 & 2  

Välj den bergart du söker  systemet visar då de bergtäkter som innehar den bergarten.  

Klicka på den bergtäkt du söker  systemet kopplar dig till täktens salvinformation.  

 

3  

Välj salvnummer och fyll sedan i salvinformationen med önskad data.  

 

Figur 14. Val av salvnummer (pilen) samt en del av salvinformationen 

   

 

Figur 15. Resterande salvinformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Bergart kontra bergtäkt 
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4 

Spara filen  klar!  

 

 

Figur 9. Spara införd data genom att klicka på "spara" 
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5. Diskussion av resultaten  
Frågeställningarna besvaras då det framkommer i uppföljningssystemet vad Skanska Industrial 

Solutions AB borrar/spränger i, samt vilka som är de viktigaste parametrarna. Varför de 

parametrarna är viktigast framkommer i teoridelen i denna rapport.  

Viktigt att ha i åtanke är att uppföljningssystemet som presenteras i denna rapport endast är en idé 

om hur ett system kan se ut. Tanken är att i framtiden bygga vidare på detta och skapa ett 

uppföljningssystem som kan användas av Skanska vid framtida sprängningar. Det optimala hade varit 

att använda sig av en riktig databas (inte Excel) för att få till ett väl fungerande system. Detta 

uppföljningssystem är endast en prototyp som visar en potentiell uppbyggnadsstruktur för 

uppföljning av sprängsalvor.  

Kunskapsläget idag erkänns som bra. Sprängningsprocessen hos Skanska är generellt sett den samma 

i hela landet. Sprängningarna som utförs baseras oftast efter geologin, där man anpassar sig efter 

bergets olika sprickor och slag. Det man kanske borde göra är att titta mer på bergarten, där man 

inte behöver så mycket sprängämne när berget har en lägre tryckhållfasthet. Som det står i 

teoridelen under detonationshastighet så kanske man ska variera de olika parametrarna beroende på 

bergart. För att få extra slagkraft så krävs en hög detonationshastighet. Det är väldigt gynnsamt i 

bergarter med en hög tryckhållfasthet. En lägre detonationshastighet passar bättre till bergarter med 

lägre tryckhållfasthet. 

Metoden som använts för att skapa uppföljningssystemet måste anses som rätt. Detta eftersom att 

Excel-filens uppbyggnad blev som önskat. Något som kunde gjorts annorlunda är att utföra tester. Ett 

exempel av test skulle kunna varit olika tryckhållfasthetstester. Dock så fanns det inte tid för detta, 

utan bestämd metod ansågs som tillräcklig för slutförandet av rapport och uppföljningssystem. Vid 

framtida utveckling kan det dock vara bra med mer tester i verkligheten för en mer realistisk och mer 

övergripande bild.   
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6. Slutats  
Målet med denna uppsats var att effektivisera losshållningen inom Skanska, där tanken var att 

optimera styckefallet gentemot krossningen med fokus på de parametrar som är relevanta inom 

sprängteknik. Detta skulle uppnås genom att skapa ett uppföljningssystem som i framtida studier 

kunde utvecklas till ett ordentligt redskap vid uppföljningar av sprängningar.  

När det gäller det uppsatta målet med att skapa ett uppföljningssystem så visar rapporten att målet 

är uppnåeligt. Detta kan man se i resultatet där användandet av uppföljningssystemet visas. Med 

hänseende på att målet var att skapa ett system som följer upp sprängningar i bergtäkter så anser jag 

att resultat visar att detta är möjligt. Uppföljningssystem som presenteras i rapporten är endast en 

prototyp som för att fungera ordentligt för företaget bör byggas vidare på i en annan databas (inte 

Excel).  

Framtidsidéer 
Vid framtida arbeten och studier bör det vara med mer tester som visar bergets egenskaper i 

respektive bergtäkt. Detta kommer att ge en bättre inblick i hur berget beter sig och en mer realistisk 

bild där man kan fördjupa sig i varje täkt på ett bättre sätt.  

En rekommendation till Skanska är att göra en sprängjournal som är likadan i hela landet och som 

alla sprängarbaser ska fylla i på liknande vis. Detta kan sedan föras in i data-/uppföljningssystemet. 

Detta kommer att förenkla framtida arbeten och det kommer även att föra regionerna närmre där de 

kan ta hjälp av varandra.   
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8. Bilagor 

8.2 Bilaga A 
Informationen som visas i nedanstående tabeller hämtas från Bergutbildarna AB (Sprängarens Lilla 

Röda, 2012).  

Tabell 1. NG-sprängämnen 1.1.D, UN 0081 

Sprängämne Densitet (kg/l) Gasvolym 
(l/kg) 

Viktstyrka (% 
av ANFO) 

Energi 
(MJ/kg) 

Det. Hastighet 
(m/s) 

Fordyn 1,45 880 110 4,3 6 000 (55mm) 

Poladyn 1,4 883 - 4,0 6 000 (32mm) 

Minex Eco 1,5 888 115 4,55 6 100 (36mm) 

Riodin HE (f.d. 
Supergel 30) 

1,45 890 114 4,7 6 000  

Eurodyn 2000 
(f.d. Dynomit) 

1,4 890 110 4,5 6 200 (62mm) 

 

Tabell 2. Emulsionssprängämnen 1.1.D, UN 0241 

Sprängämne Densitet (kg/l) Gasvolym 
(l/kg) 

Viktstyrka (% 
av ANFO) 

Energi 
(MJ/kg) 

Det. Hastighet 
(m/s) 

Kemix 1,2 920 85 3,8 4 800 (32mm) 

Emuinit 1,26 853 82 2,75 5 400 

Kimulux 82 1,18 778 110 4,5 4 600 (50mm) 

Senatel 
Powerfrag 

1,15–1,23 929 119 - 3 500 – 5 300 

Nobelit 1,2 929 78 3,2 4 200 (32mm) 

 

Tabell 3. Bulkemulsion (efter gasning) 1.1.D, UN 0241 

Sprängämne Densitet (kg/l) Gasvolym 
(l/kg) 

Viktstyrka (% 
av ANFO) 

Energi 
(MJ/kg) 

Det. Hastighet 
(m/s) 

Centra Gold 
75 

1,15 - 76 3,0 - 

Kimulux SSAN 
0030 

0,9 – 1,25 923 - 3,18 4 300 

Blendex 70 1,15 – 1,32 1010 81 3,07 5 100 

Riomex 7000 0,9 – 1,25 950 80 – 86 3,12 4 700 

Kimiitti 610 0,7 – 1,25 1000 76 - 85 3,0 – 3,3 4 – 5 000 

 

Tabell 4. Anfo 1.1.D, UN 0082 

Sprängämne Densitet (kg/l) Gasvolym 
(l/kg) 

Viktstyrka (% 
av ANFO) 

Energi 
(MJ/kg) 

Det. Hastighet 
(m/s) 

Kimanol 0,85 964 100 3,73 3 500 (50mm) 

Anex 0,88 980 100 3,8 3 800 (76mm) 

Exan 0,85 - 100 - >2 500 

Hydranax 0,85 900 96 3,7 3 700 (76mm) 
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Tabell 5. Primers/Boosters 1.1.D, UN 0042 

Sprängämne Densitet (kg/l) Gasvolym 
(l/kg) 

Viktstyrka (% 
av ANFO) 

Energi 
(MJ/kg) 

Det. Hastighet 
(m/s) 

Pentex 1700 
(f.d. 
Dynoprime)  

1,6 700 125 5,5 >6 500 

Riobooster 
(f.d. 
Maxiboost) 

1,6 - - - >7 500 

Redex 1,45 – 1,55 808 139 5,75 6 800 (55mm) 

 

Tabell 6. Miniprimers 

Sprängämne Densitet 
(kg/l) 

Gasvolym 
(l/kg) 

Viktstyrka (% 
av ANFO) 

Energi 
(MJ/kg) 

Det. 
Hastighet 
(m/s) 

Förstärkningspatron 
KP  

1,4 788 118 4,8 7 500 

Pentex 25 (f.d. 
Dynoprime T) 

1,5 830 120 5,4 >7 000 
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8.3 Bilaga B 
Tabell 7. Bergtäkt/bergart, Skanska (region norr) 

 

Tabell 8. Bergtäkt/bergart, Skanska (region öst) 
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Tabell 9. Bergtäkt/bergart, Skanska (region väst) 

 

Tabell 10. Bergtäkt/bergart, Skanska (region syd) 

 

 

 

 

 

 


