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Sprängning i bergtäkter och sprängning för väg och järnväg resulterar tyvärr ibland 
i att odetonerat sprängämne, så kallade dolor, blir kvar i salvan (sprängstenen). 
Uppkomsten av dolor kan bero på brister i borr kvalitet eller på trasigt berg. De 
kan även bero på den mänskliga faktorn: felaktig koppling av salvan, upprepade 
stopp vid laddning med bulksprängämnen m m, men mer sällan på tekniska fel i 
spräng ämne och tändare. Men även om platschefen gör rätt och har en kompetent 
sprängare kan dolor inte helt uteslutas. Den 100-procentigt säkra sprängningen 
finns ännu inte.

Så uppkommer dolor
Att sprängmedel inte detonerar vid avsett tillfälle kan ha flera orsaker.

Berget
En salva består oftast av flera hålrader. Vid 
sprängning ökar bergvolymen kraftigt, vilket 
kan påverka bakom- eller närliggande laddade 
borrhål så att de klipps av. Då kommer endast 
en liten del av sprängämnet eller inget alls att 
detonera i detta hål (kallas Ryckare). 

Nästan alla civila bulksprängämnen 
innehåller luftbubblor som tillsätts 
under tillverkningen. Vid sprängning 
kan gastrycket från detonerande ladd-
ning fortplantas genom sprickor i ber-
get till ett närbeläget laddat borrhål som ännu 
inte har deto ne rat. Genom tryckstegringen pressas luften ur 
denna bulkemulsion med en dola som följd (kallas Dödpressning). 

Kanaleffekt
Sprängmedlet som detonerar med så låg hastighet att gaserna rusar förbi detona-
tions fronten kan på verka odetonerat sprängmedlet i samma hål genom att pressa 
luften ur spräng medlet (Kanaleffekt).
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Laddning
När patronerade produkter används kan det uppstå så kallade ”häng”. Det innebär 
att av någon anledning, främst beroende på trasiga borrhål, fastnar en eller flera 
patroner i borrhålet. Därmed har de inte kontakt med laddsträngen, vilket leder till 
att en eller flera patroner inte detonerar. 
Det kan också vara rena handhavandefel eller slarv vid laddningen eller kopplingen 
av tändsystemet som leder till att inte allt sprängämne detonerar. Icke elektriska 
stötvågssystem kan skadas genom mekanisk påverkan, till exempel att man tram-
par på ledarna i kombination med vassa stenar.

Borrmetod
Ett berg som är trasigt innehåller smycket sprickor och slag som kan ge upphov till 
en mängd olika oönskade effekter. Borrningen av sådant berg försvåras och ställer 
höga krav på vilken borrutrustning som används. I trasigt berg försvåras laddnings-
arbetet och detonationen kan påverkas. 

Borrhålsavvikelser är en annan orsak till dolor. Vid höga pallar ökar risken för 
stora avvikelser som kan leda till en mängd problem. I detta sammanhang är det 
av stor betydelse hur berget är beskaffat. Det är därför viktigt att det genom borr-
hålsinmätningar kontrolleras hur stora avvikelserna är och att man anpassar bor-
rutrustningen därefter, till exempel genom att använda styrrör eller att borra grövre 
hål, om så är möjligt. 

Eftersom det i vissa berg kan vara näst intill omöjligt att erhålla raka hål vid höga 
pallar, kan det bli nödvändigt att begränsa pallhöjderna tills det uppnås ett accep-
tabelt resultat.

Det är också viktigt att berget sprängs åt ”rätt håll” beroende på den så kallade 
bergväxten. Här är det av stor betydelse att bergtäkter har brytplaner där geologin 
har fått styra, så att man bryter i gynnsamma sprängriktningar.

Val av sprängämne och tändsystem 
Det är viktigt att man anpassar valet 
av sprängämne till rådande förhållan-
den. Det kan vara direkt olämpligt att 
använda AnFo i berg där det förekom-
mer mycket vatten. AnFo, som inte har 
anpassats för att användas i vatten, 
påverkas av vattnet vilket leder till att 
det inte blir en fullständig detonation i 
hålet. 

I berg med mycket sprickor och slag, 
kan dödpressning (se ovan) uppstå om 
bulkemulsion används. 
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Det är också viktigt att tändsystemet är anpassat till den aktuella sprängningen. 
Det kan vara olämpligt att använda ett stötvågssystem typ Nonel, som inte går att 
kontrollera, när sprängningen utförs med tung täckning (gummimattor). Tändplaner 
med dubbla tändare i varje hål och dubbla upptändningsvägar är ett sätt att minska 
risken för fel.

Traditionella elektriska system, ofta benämnda VA-tändare, kan vara olämpliga 
när det sprängs stora salvor med många hål. Det beror på att dessa system har en 
begränsning i antal intervaller samt att spridningen på fördröjningen i tändkapseln 
är relativt stor.

Det som idag är säkrast att använda är de elektroniska tändsystemen. Dessa 
är mycket exakta och kan tilldelas de fördröjningstider man önskar och man kan 
kontrollera med mätutrustning innan salvan ska sprängas att tändarna har kontakt.

Produktfel
Även om det är ovanligt så kan det förekomma fel på spräng- och tändmedel. Tän-
darna genomgår en rigorös kontroll i produktionen, men trots detta förekommer 
det att felaktiga tändare kommer ut på marknaden. 

En elpuls ska tända sprängkapseln i elektriska tändsystem. Om det under ladd-
ningsarbetet uppstår skador på isoleringen, så kan det uppstå ”jordfel”. Om ingen 
jordfelsmätning genomförs före sprängning, så kan felen förbli oupptäckta – med 
en dola som följd.

Detonerande stubin är känslig för friktion, men används relativt mycket vid slät-
sprängning pga möjligheten till momentan upptändning. Här är det viktigt att upp-
kopplingen sker vinkelrätt mot huvudledning samt att avståndet mellan två gren-
ledningar inte understiger 2 dm.

När det gäller bulkemulsion, som tillverkas i hel eller halvfabrikat på laddtrucken 
på plats vid laddningstillfället finns vissa risker att det kan förekomma avvikelser. 
Dessa förblir oupptäckta eftersom möjligheterna till kvalitetssäkringen blir begrän-
sade i fält.

Patronerade produkter är vanligtvis mycket stabila och även där genomförs fort-
löpande kvalitetstester.

Säkra sprängmedel – finns de? 
Tyvärr finns det idag inga säkra sprängmedel. Det ligger ju i sakens natur att 
sprängämnen detonerar och att skapa ”tröga” sprängämnen som är helt säkra 
skulle säkerligen få konsekvenser. Det har under senare tid diskuterats om dagens 
sprängämnen är känsligare än vad de var tidigare. Enligt de krav som finns ska ett 
sprängämne uppfylla vissa kriterier för att bli CE godkänt. När det gäller dessa krav 
har det inte skett några förändringar.

I bergtäkter och på större infrastruktur arbeten är det idag vanligast att det 
används bulkemulsion. Dessa sprängämnen är flytande och är i fritt tillstånd mycket 
säkra när det gäller mekanisk påverkan. Det samma gäller AnFo, som består av 
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ammoniumnitrat blandat med diesel som har ”prillats” och pumpas eller hälls i 
borrhålen. AnFo har dock minskat väsentligt idag till förmån för bulksprängämnen. 

Det skall dock påpekas att även dessa sprängämnen, inneslutna i ett borrhål, i 
berget eller i ett skut, kan av någon anledning bringas till detonation och är då lika 
”farliga”. 

Bulkemulsion initieras vanligen med hjälp av en primer eller en patronerad dyna-
mit. Dessa placeras längst ner i borrhålet, och är alltså en liten del av den totala 
mängden sprängämne i en salva. Ofta används även patroner på toppen av ladd-
ningen, dels för att få rätt ”avladdning”, dels för att till exempel minska risken för 
oavsiktliga stenkast från första raden.

Patronerade sprängämnen, som dynamit, är fortfarande vanligt förekommande, 
och är nog det sprängämne som man kan beteckna som allvarligast när det gäller 
dolor. Även emulsionssprängämnen patroneras och är förmodligen säkrare än dyna-
mit när man talar om risken att få sprängämnet att detonera, till exempel vid lastning 
och krossning. Det är dock av yttersta vikt att komma ihåg att även en patronerad 
emulsion kan innehålla en odetonerad tändare, och utgör därmed en mycket hög 
risk. Tändare tillsam mans med sprängämne är alltid det värsta scenariot.

Bättre förberedelser ger färre dolor
Vid allt arbete – och vid sprängning i synnerhet – är det viktigt att arbetet planeras 
noga, med väl tilltagna tidplaner och fastställda rutiner. Dålig planering och illa fung-
erande rutiner, som ger upphov till stressade borrare och sprängare, är kanske den 
främsta orsaken till att det uppkommer dolor. Många incidenter med kast och dolor 
beror på bristfällig upphandling eller okunskap och slarv från sprängarens sida. 

Oftast är det fråga om små mängder sprängmedel och det antänds normalt inte 
vid lastning. Men det händer ibland att det ”smäller” i någon kross i Sverige.
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Risken för dolor kan minskas avsevärt. 
Säkerheten grundläggs redan i upphand-
lingen. SBMIs spränggrupp har i en folder 
för platschefer och inköpare samlat ihop 
goda råd från de största medlemsföreta-
gen och vidareutvecklat en checklista från 
BEF (Bergsprängnings entreprenörernas 
förening). Foldern innehåller även fakta 
och förklaringar för att alla som jobbar i 
täkten ska förstå vad man bör göra för att 
minimera riskerna. 

Om alla skulle följa den arbets beredning 
som SBMI föreslår i foldern, så skulle stor 
del av alla dolor kunna undvikas, och 
framför allt skulle antalet olyckor minska 
i och med att odetonerat sprängmedel 
hanteras på rätt sätt.

Foldern börjar med det viktigaste: att 
borrning sker med rätt hålsättning, korrekt 
håldjup och hållutning samt att hålen är 
raka. Stora hålavvikelser försämrar styck-
efallet och ger ökad risk för dolor och kast.

Efter borrning där pallhöjden överstiger 10 meter ska normalt hålen i de två 
främre hålraderna mätas in och det protokollet kan platschefen begära att få ta del 
av. Raka hål ger bättre styckefall än krokiga hål. 

Vid sprängning kan det bli avbrott i salvans tändsystem så att alla hål inte deto-
nerar, som nämnts ovan. Vid omsprängning efter ett avbrott finns också ökad risk 
för dolor och kast. Det är då viktigt att man säkrar stuffen med exempelvis berg-
massor eller grus, eftersom försättningen kan vara för liten.  

Det finns flera åtgärder för att minska risken med dolor: 
• Skaffa så mycket kunskap om berget (geologin) som möjligt. Använd MWD-

loggar om det finns sådan utrustning. Den kan ge en uppfattning om bergets
beskaffenhet, som exempelvis jordslag och krosszoner. Kraftiga slag som löper
ut mot fronten eller sidorna av pallen kan göra att sprängkraften följer slagen
och att laddpelaren delas av. Sprängaren måste därför läsa av berget inför borr-
ning och laddning. Även annan geofysik kan ge bra information om berget.

• Ta hänsyn till geologin vid laddning av borrhålen. Troligen kommer billig teknik
för att filma borrhålen att användas allt mer.

• Använd dubbla tändare om pallarna är höga. I normalt berg innebär det pallar
över 10 meter.

• Om salvan täcks, gör det försiktigt, så att inte tändkablarna skadas.
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• Se till att tidplanerna för borrning och sprängning är rimliga. Stress ökar risken
för fel. Undvik brandkårsutryckningar genom bra planering. Håll regelbundna
”byggmöten” med spräng- och krossentreprenör.

Så upptäcker man och tar hand om dolor 
Risken för att en dola deto-
nerar är störst när ber-
get rensas på gammal 
sprängbotten, vid borr-
ning i bristfälligt rensad 
gammal sprängbotten, vid 
utlastning, skutknackning 
och när bergmaterialet ska 
krossas. Innan någon bör-
jar med dessa arbetsmo-
ment är det viktigt att rensa 
bort sprängmedel från 
bergmaterialet. Därför gäl-
ler att hitta dolor innan de 
orsakar skada.

Elektroniksprängkapslar 
ger bättre information än 
non-el om att alla spräng-
kapslar är inkopplade innan 
salvan sprängs, men ger 
inte 100-procents säkerhet. Bättre styckfall kan delvis kompensera för merkostna-
den, men främst är det när vibration är ett problem som de används. Merkostnaden 
för elektronik sprängkapslar är 0,5–1 kr/ton. 

Den som överlämnar salvan efter sprängning ska förmedla all relevant informa-
tion till berörd personal som arbetar med berget, t ex en bild från sprängjournalen 
och visuellt besiktiga salvan efter sprängning och noterar ev avvikelser. 

Om man filmar när salvan skjutits kan man även se om någon del av salvan inte 
detonerar normalt – det kan vara ett tecken på möjliga dolor. Drönare som filmar 
salvan kan ge ännu bättre information. Drönare kan även vara ett bra hjälpmedel 
för att mäta in ett område för att möjliggöra en mer exakt utsättning när man ska 
planera brytningen.

Flera medlemmar i SBMI har testat dolhundar. Vanligen arbetar fyra hundar i 
korta pass med vila emellan. De är bra i sina bästa stunder, men kan ha svackor 
och påverkas även av hundförarens dagsform. De är inte 100-procentigt säkra. 
Dolor kan ändå finnas i salvan.

Därför måste den som gräver i salvan vara vaksam på tecken på dolor: t ex att 
det går tungt och verkar vara sämre styckefall i någon del av salvan eller att det 
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finns ”taggar” kvar i täktbotten samt förstås om man stöter på odetonerat spräng-
medel, tändkabel eller tändare. 

Alla som arbetar med utlastning ska veta hur sprängämnet ser ut och de måste 
informeras om man byter sprängämne. I spräng journalen ska sprängaren bifoga 
bilder på vilka sprängmedel som används i salvan. Detta gör det lättare att identi-
fiera eventuellt odetonerat sprängmedel (dolor) vid utlastning och krossning. Alla 
ska känna igen en dola.

Det är viktigt att all berörd personal har dolutbildning och vet vad som ska göras 
om odetonerat sprängmedel påträffas. Den som påträffar en dola ska omedelbart 
avbryta arbetet i aktuellt område. 

Aktuellt område ska märkas ut och den sprängansvarige eller sprängarbasen 
ska meddelas. Denne ska utifrån situationen ta fram och skriva ner en handlings-
plan som beskriver tillvägagångssättet för att oskadliggöra ev. dola. Det kan till 
exempel innefatta att spärra av och markera det aktuella området. Den ansvarige 
ska sedan göra en paragraf 3.3A-anmälan. 

Sprängarbasen bör övervaka när berget lastas ut så att det sker på så säkert 
sätt som möjligt. Inga andra personer än de som hanterar dolan får vistas inom det 
farliga området.

I en ny film och en ny folder ger SBMI råd om hur en dola bör tas om hand. (Film-
sekvens visas.)

Säkra maskiner
Tyvärr har Arbetsmiljöverkets före-
skrifter inte helt tydliga krav, men 
SBMI har med hjälp av Europas-
tandarder beskrivit hur dolsäker 
utrustning ska testas innan den 
kan godkännas. Det handlar om 
att grävmaskinen ska klara att en 
enkilos sten träffar rutan i 450 km/h 
– framruta med infästning ska tes-
tats enligt SS-EN 15152. De ska
även klara en kraftig tryckvåg enligt
SS-EN 13124-2. Dessutom måste i
vissa fall botten på grävmaskinen
förstärkas.

De rutor som har testats enligt 
dessa krav är gjorda av 12 mm lexanglas som består av polykarbonat. Även cirka 
30 mm tjockt pansarglas kanske klarar kraven, men inga pansarglasrutor har ännu 
testats inklusive infästning – standarden kräver att ”the screen remains in the 
frame” dvs rutan ska sitta kvar i sin infästning efter genomfört test – åtminstone 
inte vad Krossutskottet i SBMI känner till.

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

 Bergteknik (BK-dagen) 2017



Vid en svår olycka i en blockstentäkt i Skåne trycktes rutan in av en mycket stor 
sten, men där var det inte fråga om en dola i lös sprängsten. När en sådan detone-
rar går mycket av energin ut i en kraftig luftpuff.

I Skåne var det flera odetonerade borrhål som gick med sprängämne inneslutet 
i berget strax framför grävmaskinen. Att klara sådana påfrestningar torde kräva 
militära minsäkra fordon. Dessbättre behöver vi inte ta höjd för det i vägbyggnad 
eller i bergtäkter. 

Även skut, dvs. stora stenar i salvan, kan innehålla dolor. SBMIs broschyr ger 
goda råd om hur dolor ska kunna upptäckas innan skutknackning påbörjas. Det 
handlar om att skutslagaren ska ha möjlighet att vända på skuten och besiktiga 
dem och att vid behov spola av dem. Skutslagning ska sedan utföras på skyddad 
plats eller på sådant avstånd från övrig verksamhet att risk för stenkast elimineras, 

Skutknackning kan även ge upphov till andra risker. Flisor kan kastas iväg och 
orsaka skador även utan en dola. Bilden här visar en grävmaskin som har las-
tat berg bredvid en annan 
maskin som knackade skut. 
När grävmaskinen vände 
sidan till skutknacken fick 
den in två stenar i hytten:
– Den ena stenen (3–4 cm)
gick in genom övre sidoru-
tan och ut genom rutan på
andra sidan.
– Den andra stenen (10–
15 cm) gick in genom undre
sidorutan (heldragen röd pil
på bilden) och träffade först
armstödet sedan spakkonsollen innan den slog i låret på maskinisten. Stenarna
kommer från det inringade skutet på fotot.

Maskiner som befinner sig i närheten av plats där de kan träffas av sten från 
dolor eller stenstänk från skutknackning måste förses med säkerhetsutrustning.

En attraktiv arbetsplats
Det är nödvändigt att alla arbetar ambitiöst med dolproblemet om bergmateri-
albranschen ska kunna rekrytera platschefer och maskinoperatörer i framtiden. 
Ingen vill arbeta i en riskfylld miljö. Kraven har ökat vilket är rimligt. 

SBMI arbetar kontinuerligt med att minska mängden dolor i täkterna och att 
säkra att dolor inte ger upphov till skador på de som arbetar i täkten. SBMI vill ha 
ett närmare samarbete med de största företagen som spränger i täkter, men även 
med egna anställda och UE som kan komma att träffa på dolor – trots alla försiktig-
hetsmått. SBMI samverkar sedan länge med BEF och det känns bra att nu stärka 
samverkan med BK.
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