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Inledning
Begränsning av sprängskada i kvarstående berg är en viktig kvalitetsfaktor som 
kan minska behov av bergförstärkning och underhåll i en berganläggning. Fråge-
ställningen är också viktig för långsiktig säkerhet i samband med byggandet av 
SKBs planerade slutförvar för använt kärnbränsle. 

Den här artikeln redovisar resultat från ett fältförsök i Kistatunneln som utförts 
inom ramen ett sammarbetsprojekt mellan SKB och Forcit. Projektet syftar till 
att utvärdera utbredning av sprängskador från emulsionssprängämne under rea-
listiska förhållanden vid tunneldrivning. Fältstudier har genomförts vid två olika 
tunnlar, en försökstunnel i Äspölaboratoriet och i samband med byggandet av en 
avlopps- och dagvattentunnel i Kista. Båda dessa tunnlar drevs med samma typ 
av emulsionssprängämne. 

Data för spricklängder från emulsionssprängämne finns sedan tidigare framtaget 
främst för klenare laddningar ovan jord, exempelvis Ouchterlony et al. 2010. Teore-
tisk spricklängd från större laddningar kan beräknas genom extrapolering. Projek-
tets ambition har därför varit att dokumentera hela processen vid sprängning, från 
sprängämnets egenskaper till laddningsmängd och påverkan på berget och med 
detta bidra till att öka förståelsen för vilka parametrar som påverkar utbredning av 
sprängskador i kvarstående berg vid laddning med emulsionssprängämne.

Vid fältförsöken har slitsar sågats ut i sektioner med synliga borrpipor. På de 
sågade ytorna har sedan sprängsprickor karterats vid borrpiporna. Fältförsöket vid 
Äspölaboratoriet innefattade undersökning av sprickutbredning från emulsions-
sprängämne i två befintliga experimenttunnlar. Tunnlarna drevs under 2012 och 
byggprocessen dokumenterades noggrant. Kravbilden för de nya experiment-
tunnlarna fokuserade på att minimera sprängskada i kvarstående berg och därför 
användes elektroniska sprängkapslar och simultan upptändning i konturen. I Kista-
tunneln genomfördes fältförsöket under byggskedet. Under försöket modifierades 
laddplanen i ett antal salvor. Konturhål i tunnelväggen laddades hårdare än normalt 
med 0,8 kg/m respektive 1,2 kg/m istället för konventionell konturladdning. Tunneln 
drevs av Veidekke med Stockholm Vatten som beställare och laddning genom-
fördes med emulsion och stötvågssprängkapslar.

Försöket på Äspö beskrivs i detalj i BeFo-rapport 144 Undersökning av spräng-
sprickor från mekaniserad laddning med bulkemulsion i bergtunnel.

Figur 1 visar påslaget för arbetstunneln i Kista, där det andra fältförsöket genom-
fördes. Figur 2 visar Kistatunneln vid sektion ca 0/604 m.
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Figur 1. Tunnelpåslag för arbetstunneln i Kista, där fältförsöket genomfördes.

Figur 2. Vändficka i Kistatunneln, sektion ca 0/604 m.
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Kistatunneln
Byggandet av en ny dag- och avloppstunnel påbörjades i Kista under 2015 mot 
bakgrund av exploatering och dagvattenproblem som tidigare förekommit i områ-
det. Det befintliga dag- och avloppsvattensystemet behövde byggas ut och led-
ningar förläggas i en 1,2 km lång bergtunnel. Den nya tunneln drivs av Veidekke 
med Stockholm Vatten som beställare.

För laddning användes emulsion (K810) och en laddutrustning modell ECM II 
med slangdragarenhet för strängladdade håltyper. Bergarten i området är främst 
gnejsgranit med inslag av pegmatit. Ett antal sprickzoner finns i området med 
en huvudsaklig strykning NW. Ytterliggare zonersträcker sig NS, VNV och NNO. 
 Berget i tunneln är uppsprucket med många kraftiga sprickor och slag, speciellt i 
sektioner med mindre bergtäckning.

Sprängdesign
Figur 3 visar hålsättning och teoretisk tunnelkontur för Kistatunneln. Tabell 1 visar 
teoretisk pipladdning. Specifik laddning enligt laddplanen var 2,11 kg/m3 och teo-
retisk, specifik borrning uppgick till 3,28 m/m3 för 80 salv- och 4 grovhål (Ø 48 och 
Ø 102 mm). Teoretisk borrlängd uppgick till ca 5,2 m. Stickning i konturen var ca
35 cm och ansättning av kontur och bottenhål gjordes ca 20 cm utanför teoretisk
kontur.

Figur 3. Hålsättning för 
Kistatunneln. Hålens 
färger representerar 
olika håltyper i ladd-
planen. 
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Tabell 1. Teoretisk pipladdning för olika håltyper. Forprime har använts som primer. 

Håltyp antal hål Pipladdning [kg/m] 
Konturhål 24 0,35
Hjälpare 16 0,5
Kil/Strosshål/Sulhål 17/13/10 1,8*

*Fulladdat hål utan slangdragning.

Tunnelns teoretiska sektion har en area om ca 22,77 m². Salvorna initierades med 
stötvågssprängkapslar. För borrning användes en Sandvik tvåbommsrigg. Riggen 
var utrustad med mjukvaran iSURE.

Fältförsök 
Metod för laddning och kartering
Laddning i Kistatunneln genomfördes med pumpemulsion. De ingående kompo-
nenterna är okänsliggjord matris (Ammoniumnitrat och mineralolja) och ett gas-
ningsmedel. Dessa råvaror fylls på laddenheten inför laddning. När salvan laddas 
blandas emulsionen och gasningsmedlet i laddenheten, och blandningen doseras 
i borrhålet. Matris och gasningsmedel reagerar tillsammans och gasbubblor bildas 
i emulsionen och förändrar emulsionens startdensitet från ca 1,4 kg/dm3 till önskat 
värde kring 0,8-1,2 kg/dm3. Densitetsförändringen innebär att emulsionen går från 
oxiderande vara till explosiv vara i borrhålet. 

Efter sprängning kan sprängskador studeras genom att en sektion av tunnelkon-
turen sågas ut och sprickor runt kvarstående borrpipor karteras. Fördelen med den 
här metoden gentemot indirekta metoder, exempelvis geofysik, är att definitionen 
på sprängskada är tydlig som de sprickor som utgår radiellt från borrhålet. Figur 4a 
visar definitionen av sprängsprickor enligt den karteringsmetod som använts. Figur 
4b visar laddning med slangdragare i Kistatunneln.

Figur 4a. Definition av spräng-
sprickor som de sprickor som 
utgår radiellt från borrhålet. Figur 4b. Laddning med emulsion i Kistatunneln
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Laddning av försökssalvor 
Laddning av försökssalvor genomfördes vid totalt tio tillfällen under våren 2016. 
I salvorna strängladdades fyra till sex vägghål med 0,8 kg/m eller 1,2 kg/m vid 
respektive tillfälle. Figur 5 visar ett exempel på försöksuppställning från salva vid 
stuffläge 0/672 m. Från dessa salvor identifierades sedan möjliga lägen med syn-
liga borrpipor för sågning och kartering. Några sektioner identifierades också för 
en möjlig referenssektion för konturladdning. 

Vid sektion 0/604 genomfördes en strossning med laddningskoncentration 1,2 kg/m 
i en vändficka. Strossningen genomfördes med totalt sju hål. Hålen borrades 5,2 m 
med stickning liknande salvorna. Fem hål (inklusive bottenhålet) laddades med 
1,2 kg/m och två hål upp mot anfanget laddades med 0,5 kg/m. Upptändning gjor-
des med Exel LP-serien 150 ms (1 1/2 ) och strossen initierades i samband med 
tunnelsalva, Figur 6. Efter sprängning kvarstod tre pipor, två av dessa bedömdes 
ha detonerat.

Figur 5. Försöksuppställning vid stuffläge 0/672 m. Rödmarkerade hål laddades med 0,8 kg/m. 

Figur 6. Fem hål (inklusive 
botten hålet) laddades med 
1,2 kg/m i sektion 0/604 m. 
Koppling och upptändning av 
strossen gjordes med Indet 
shock TS 150 ms.
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Uttag och kartering av slitsar 
Totalt 5 slitsar sågades ut i Kistatunneln. Sprängsprickor karterades sedan runt 
kvarstående borrpipor på de frisågade ytorna. En inspektion av möjliga lägen för 
sågning genomfördes under juli 2016. Baserat på inspektionen av möjliga lägen 
gjordes en prioriteringslista innehållande tio möjliga lägen från vilka fem valdes ut 
baserat på kriterierna slät yta och antal synliga borrpipor. Kontroll gjordes också 
visuellt att borrpiporna i aktuella sektioner detonerat. En utmaning vid val av sek-
tioner var att ofta endast ett fåtal borrpipor kvarstod efter sprängning på grund av 
slag parallellt tunnelväggen. 

Sågningen gjordes med en startklinga som sedan kombinerades med en klinga 
om Ø 1200 mm för att nå ett maximalt teoretiskt slitsdjup om ca 50 cm. Efter att 
snittets yttre kanter sågats, sågades ett antal längsgående snitt som sedan kunde 
tas ut för att blottlägga två karterbara ytor. Figur 7 visar arbetsplatsen vid sågning 
av slits i sektion 0/623 m. Tabell 2 redovisar slitsarnas placering, djup och antalet 
synliga borrpipor.

Tabell 2. Slitsarnas placering, laddning i salvan och antalet synliga borrpipor ut och in 
relativt tunnelriktningen. 

Sektion  
[m]

Placering Planerad laddning antal synliga 
borrpipor i snitten

Ut In
0/565 Höger vägg 1,2 kg/m 4 3
0/604 Stross höger sida i vändficka 1,2 kg/m – 2
0/623 Vänster vägg 0,8 kg/m 1 1
0/635 Höger vägg Kontur (planerad 0,35 kg/m) 2 2
0/670 Höger vägg 0,8 kg/m 1 2

Figur 7. Arbetsplatsen vid sågning av slits i sektion 0/623 m.
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Slitsarnas ytor rengjordes och sprayades därefter med penetrantvätska för att 
synliggöra sprickorna. Sprickor klassificerades som sprängsprickor, sprängindu-
cerade sprickor, naturliga sprickor eller sprickor som uppkommit från expander-
bultarna vid uttag av slitsarna. För sprängsprickor noterades längd, riktning, och 
terminering. Figur 8 visar tre av de karterade ytorna i sektionerna 0/604, 0/635 in 
och 0/623 ut.

Efter sågning av slits i vändfickan vid sektion 0/604 (jämför med Figur 6) kunde en 
detonerad borrpipa konstateras. Flertalet sprängsprickor karterades tillsammans 
med spränginducerade sprickor. Dessa kan ha uppstått när tryckvågen reflekterats 
mot naturliga sprickor, parallella med borrpipan.

Snittet i sektion 0/623 innehåller trots den större laddkoncentrationen endast ett 
endast ett fåtal kortare sprickor.

Slits i sektion 0/635 sågades som en referens till de sektioner med större ladd-
ning som ingick i försöket. Karteringen konstaterade långa sprickor relativt tidigare 
erfarenhet.

Figur 8. Resultat från karteringen i sektionerna 0/604, 0/623 ut, 0/635 in. Sprickors klassifice-
ring noteras med en bokstav i figuren. N= Naturlig spricka, S=spränginducerad spricka och 
B=Spricka orsakad av expanderbult.
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Resultat
Sprängsprickor
Nedan finns en sammanställning av karteringen för de fem slitsarna. Figur 9 visar 
längd för samtliga spräng- och spränginducerade sprickor för respektive slits och 
Figur 10 visar antalet sprickor för samtliga enskilda karterade borrpipor. Figur 
11 visar en sammanställning av terminering för spräng- och spränginducerade 
sprickor i respektive slits. 

Figur 9. Fördelning av spricklängd för samtliga spräng och spränginducerade sprickor karte-
rade i respektive slits.

Figur 10. Antalet karterade spräng- och spränginducerade sprickor för varje karterad borrpipa.

 © 2017, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

 Bergteknik (BK-dagen) 2017



Mätning av VOD 
Vid några av försökssalvorna i Kista gjordes mätningar av VOD. Vid mättillfällena 
förspräcktes instrumenterade konturhål innan resten av salvan initierades. För att 
komplettera VOD-mätningar från Kistatunneln gjordes ytterligare mätningar i sam-
band med takfällning i Kankbergsgruvan under september 2016. Vid det senare till-
fället användes, som i Kistatunneln, emulsion (K810) och laddenhet modell ECM II. 
Tabell 3 visar en sammanställning av resultaten.

Tabell 3. Resultat från mätning av VoD i Kistatunneln och Kankbergsgruvan.

Laddningskoncentration Upptändning 
[m/s]

Medelhastig-
het [m/s]

Kommentarer

Kista kontur 0,35 k/m 2532 1534 Uppmätt på ca 4,8 m

Kista kontur 0,35 kg/m 1540 - Störningar efter ca 0,8 m

Kista 0,8 kg/m - 2253

Kankberg 1,2 kg/m 4472 4002

Kista Kilhål 5571 4682

Kankberg Kilhål 4615 4615

Figur 11. Terminering för spräng- och spränginducerade sprickor i respektive slits. 
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Diskussion och slutsatser
Det var relativt svårt att välja ut sektioner för sågning beroende på avsaknad av 
halvpipor och bomt berg. I samband med kartering konstaterades flera hål där 
detonationen kan misstänkas inte givit fullt utslag, främst för pipor karterade i sek-
tion 0/623 och 0/670, dvs laddade med 0,8 kg/m. Resultatet från laddning med 
1,2 kg/m karterade i sektion 0/565 och 0/604 är mer tillfredställande men också 
i dessa snitt finns halvpipor som inte detonerat. Här skiljer sig resultaten från 
Kistatunneln i en jämförelse med studien vid Äspölaboratoriet (Ittner och Bouvin, 
2015), där flertalet hål detonerat och spricklängden var mer jämnt fördelad mellan 
karterade halvpipor. Orsaken kan vara tändspridning i stötvågs-sprängkapslar. Här 
finns exempelvis möjlighet att ett mitthål av tre närliggande hål detonerar i luften 
när de omgivande hålen redan brutit berget. Baserat på detta finns anledning att 
anta att skadezonen runt tunnelkonturen skiljer sig mellan tunnlar drivna konven-
tionellt med stötvågskapslar jämfört med simultan upptändning med elektroniska 
sprängkapslar. Konventionellt drivna tunnlar kan, baserat på dessa två studier, 
antas ha färre konturhål med fullt utvecklad sprickbildning. 

Vid jämförelse mellan referens-slitsen i sektion 0/635 m och övriga sektioner 
är resultatet, med långa sprickor från den minsta laddningskoncentrationen, gan-
ska överraskande. Resultaten är dock jämförbara med andra studier, exempelvis 
pipladdning i konturen i Norsborgsdepån (Olsson et al. 2015). Möjliga orsaker till 
de långa sprickorna kan vara geologin, där en svaghet i berget kan påverka hur 
enskilda sprängsprickor propagerar, en större laddningskoncentration än planerat 
eller att hålen varit vattenförande.

Resultat från 1,2 kg/m omfattar fyra karterade borrpipor. Sektionerna med denna 
laddningskoncentration uppvisade det högsta antalet sprängsprickor. I sektion 
0/604 m observerades ett 15-tal spränginducerade sprickor (Se Figur 8). Dessa 
kan ha uppstått när tryckvågen reflekterats mot naturliga sprickor, parallella med 
borrpipan. I en av sektionerna fanns en kraftig zon av pegmatit, vilket i tidigare 
undersökningar visat sig kunna fungera som ett filter och reducera sprick antalet 
och spricklängder. Möjligen skulle antalet sprickor och spricklänger för denna 
laddningskoncentration varit ännu högre i en annan bergart. 

I samtliga snitt dominerar de naturliga sprickorna. De var antigen helt slutna, 
delvis öppnade eller helt öppnade. Det är svårt att bedöma hur dessa sprickor 
påverkats av berguttaget men troligen har en del av dessa sprickor öppnats helt 
eller delvis vid tunnelsprängningen.

Fortsatt arbete
Den här studien tydliggör behovet av fortsatt forskning i olika geologiska miljöer 
och med olika designparametrar för borrning, laddning och initiering. Som ett led 
av detta planeras nu en översyn av regelverket AMA. AMA används vid upp rättande 
av tekniska beskrivningar och innehållet styr kvaliteten och reglerar ersättningen 
för utförandeentreprenader. 
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Erfarna bergsprängare vet hur ett bra sprängresultat åstadkoms i praktiken och 
en viktig del av sprängningsresultatet är att begränsa skador på berget i slänt och 
tunnelkontur. I AMA anges bl.a. skadezonen för olika bergschaktnings klasser. 
Tyvärr saknas en entydig definition av skadezon och tabellen gäller egentligen 
endast för 45–51 mm hål. Underlag för beräkning av grövre håldimension saknas. 
Tabellen har många ytterligare begränsningar och den säger t.ex. inget om vare sig 
hålsättning eller tändspridning, men har trots dessa begränsningar varit ett prak-
tiskt verktyg för design av skonsam sprängning. 

Översynen av AMA kommer att identifiera frågeställningar så att bättre krav kan 
ställas och kontrolleras i kommande regelverk. Ett delmål är också att identifiera 
luckor i nuvarande kunskap om sprängskador

Det är av stor vikt att alla berörda parter samlas kring detta, dvs. såväl beställare, 
konsulter som entreprenörer. BeFo är ett lämpligt forum för att åstadkomma detta 
genom att BeFo samordnar, förmedlar kunskap och kompetens inom bergteknik. 
BeFo är också en mötesplats för branschen och kan implementera resultaten till 
alla i branschen.
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