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Inledning
Vid sprängning inom tätbebyggt sam-
hälle så måste hänsyn tas till nivån på 
vibrationerna, vilket ofta kan medföra 
komplicerade och dyrbara åtgärder. 
Den sprängtekniska litteraturen bru-
kar ange laddningens inspänning som 
en av de viktigaste orsaker till förhöjda 
vibrationsnivåer. Det är en uppfattning 
bland vissa sprängare och det fram-
förs ibland inom den sprängtekniska 
litteraturen att inspända laddningar 
ger förhöjda vibrationsnivåer men 
finns det någon fysikalisk förklaring 
till detta eller är påståendena om för-
höjda vibrationer en missuppfattning?

Det är viktigt att konstatera om vibrationsnivåerna verkligen påverkas av det man 
brukar kalla för inspändhet. I vissa handböcker om sprängning påstås att inspänd-
heten påverkar vibrationsnivåerna och därför skyller man ofta på inspända hål vid 
överskridande av vibrationsnivåerna vid bergsprängningsprojekt. Konsekvenserna 
av ett produktionsstopp pga. vibrationsöverskridanden innebär höga kostnader 
och förseningar. Då den korrigerande åtgärden ofta är att ändra borr- eller tändplan 
i syfte att minska inspänningen är det viktigt att veta om denna åtgärd egentligen 
har någon effekt. 

För att undersöka inspänningens betydelse har två BeFo-projekt genomförts, 
dels en förstudie och dels ett fältförsök.

Förstudien
Förstudien omfattade en litteraturstudie, en teoretisk betraktelse av vibrationer 
samt en genomgång av ett antal observerade bomsalvor från tunneldrivning samt 
ett försök med enhålssprängning i pall. 

Resultatet av förstudien visar att det i huvudsak finns två skilda uppfattningar 
vad gäller inspändhet och vibrationer. Den ena uppfattningen, företrädd av bl.a. 
Ramulu (2005). M. m.fl., är att inspändheten har betydelse på vibrationerna medan 
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den andra uppfattningen är att inspändheten saknar betydelse, vilket bl.a. hävdas 
av Dane Blair m.fl.(2001) 

Den genomförda studien av vibrationer från ett antal bomsalvor och den sta-
tistiska analysen visade inga bevis för att inspändheten hos laddningar skulle ha 
någon betydelse för vibrationsnivån. I förstudien föreslogs att en noggrant kon-
trollerad undersökning borde göras genom sprängning av ett antal hål med olika 
försättningar och med registrering av vibrationerna. 

Fältförsök
NCC Roads bergtäkt i Långåsen valdes som lämplig försöksplats, se figur 1.

Bergarten inom området är huvudsakligen en fin till medelkornig gnejsgranit. 
Huvudriktning för foliationsplanen är 030/70 (strykning/stupning). Huvudbergar-
tern genomsätts av några mindre diabasgångar. Provområdet domineras av två 
spricksystem, ett brant som stryker i nord-sydlig riktning och ett brant som stryker 
i nordöst-sydväst.

Figur 1. Försöksområdet i Långåsens bergtäkt.
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Inmätning av försöksområdet
En inmätning med 3D fotografering (ca 1000 bilder) gjordes av Geosigma av hela 
försökspallen. Med hjälp av inmätta punkter kunde hela området digitaliseras med 
möjlighet att bilda profiler längs pallkanten. Figur 2 visar en 3D översiktsbild av områ-
det. Profiler lades tvärs över området och gjorde det möjligt att kunna bestämma 
borr håls lägen och borrhålsdjup för både spränghål och mäthål, se figur 3.

Borrning och sprängning
Försöksområdets storlek bestämde hålmönstret och innebar 13 hål med utslag 
och 10 inspända hål samt 3 mäthål. Avståndet mellan försökshålen och mäthålen 
var ca 8 m vilket innebar att de inspända hålen låg ca 16 m bakom pallkanten. 
Håldimensionen för spränghålen var 45 mm och för mäthålen 76 mm. Håldjupet 
var i snitt ca 3 m. Årsta Berg & Bygg AB var ansvariga för borrning och sprängning 
under projektet.

Efter avslutad borrning mättes håldjup varefter det exakta läget av påhuggen 
mättes in. Hålens exakta lägen var viktigt att bestämma för att kunna utföra den 

Figur 2. 3D-bild av området. 

Figur 3. Exempel på konstruktionshjälp för spräng- och mäthål.
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efterföljande beräkningen av hålavstånd mellan spränghål och mäthål. Resultatet 
av inmätningen av samtliga hål visas i figur 4.

Hålen laddades med Ø 32 mm patronerade laddningar Minex Eco som är ett dyna-
mit-sprängämne. Varje hål laddades med 1,5 st. patroner vilket gav en laddnings-
vikt på ca 1kg/hål. Sprängämnet initierades med FIREX VA Ms-Elsprängkapsel och 
hålen proppades med grus. Försättningen för hålen med utslag var ca 1,5 m, men 
varierade lite beroende på ojämn pallfront. Hålavståndet var ca 2 m.

De inspända hålen låg ca 16 m bakom pallkanten och dessa hål laddades och 
initierades på samma sätt som hålen med fritt utslag.

Hålen laddades och sprängdes var för sig och resultatet efter varje håls spräng-
ning bestämde vilket hål som skulle laddas och sprängas härnäst. Figur 5 visar en 
principiell bild över försöksuppställningen.

Figur 4. Inmätta hål (hål med fritt utslag är röda, inspända laddningar är gröna och mäthålen 
mellan dessa). 

Figur 5. Principiell bild av försöksgeometrin.

O O O O O O O O O 10 st inspända laddninger 0,94 kg

ca 8 m

M10 M11 M ytan M12

ca 8 m

O O O O
O O O O O O O O O 13 laddningar med utslag 0,94 kg
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Vibrationsmätning 
Swebrec vid LTU ansvarade för vibrationsmätningarna vid fältförsöket. Utrustningen 
bestod av geofoner, kablage samt registreringsutrustning. Geofonerna var triaxiella 
och mätte inom frekvensen 2,6-2000 Hz. Geofonerna utrustades med styrfjädrar 
och gjöts sedan fast i mäthålen. En 32 kanals mätenhet användes för att samla in 
data från geofonerna. Denna anslöts sedan till en vanlig laptop för överföring av 
data.  Förutom ingjutna geofoner placerades även en triaxiell geofon på bergytan.

Resultat
Förstudien
I förstudien sammanställdes 7 st. bomsalvor i produktion vid tunneldrivning från 
svenska projekt med bra uppföljningsdata vad gäller vibrationsmätning och spräng-
tekniska uppgifter. Det som här avsågs som bomsalva var då indriften var sämre än 
50 %. Dessutom sammanställdes data från 4 enkelskott från försök i pall på Got-
land utförda av Nitro Consult AB. I uppföljningen jämfördes bomsalvan med salvan 
eller salvorna före bomsalvan, omskjutningen och en eller flera salvor efter omskjut-
ningen. Antalet mätpunkter som registrerade svängningshastigheten varierade från 
projekt till projekt och i två av salvorna fanns tillräckligt med mätpunkter (data) för 
att göra en statistisk behandling och säkerställa resultatet. Figurerna 6 och 7 visar 
resultaten från salva 3 och 4. De båda diagrammen visar att samtliga mätdata ryms 
inom området för det 95-procentiga konfidensintervallet.

Figur 6. Logaritmiskt diagram för salva 3 där skallagen =  (SD) plottas mot svängningshas-
tighet VPPV. Den heldragna linjen är regresionslinjen för referenssalvan och de streckdragna 
visar det 95-procentiga konfidensintervallet i ett log-log- diagram. Värdena för bomsalvan, 
omskjutningen och referenssalvan ligger samtliga inom konfidensområdet.

MF= bomsalvan

RB= omskjutning

Ref= salvor före 
bomsalvan eller efter 
omskjutningen
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Från tunneldrivningssalvorna visas de faktiska mätvärdena från 4 st triaxiella mät-
punkter där bomsalvan (866 MF) föregås av två referenssalvor (864 & 865 ref, blå 
staplar) och efterföljs av en omskjutning (867, gul stapel) och två referenssalvor 
(868 & 869, blå staplar), se figur 8. I denna figur framgår det med all tydlighet att 
vibrationsnivån för både bomsalvan och omskjutningen är lägre än för referens-
salvorna.

Figur 7. Logaritmiskt diagram för salva 4 där skallagen =  (SD) plottas mot svängningshas-
tighet VPPV i ett log-log-diagram. Den heldragna linjen är regressionslinjen för referenssalvan 
och de streckdragna visar det 95-procentiga konfidensintervallet. Värdena för bomsalvan, 
omskjutningen och referenssalvan ligger samtliga inom konfidensområdet.

MF= bomsalvan

RB= omskjutning

Ref= salvor före 
bomsalvan eller efter 
omskjutningen

Figur 8. Uppmätta svängningshastigheter från salva 4 i förstudien. De blå staplarna är referens-
salvor, den bruna är bomsalvan och den gula är omskjutningen.
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Inga tecken kunde hittas i förstudien på att det finns ett samband mellan laddnin-
gens inspändhet och nivån på vibrationerna. Både de uppföljda bomsalvorna och 
resultatet av den statistiska behandlingen av data från två av de uppföljda bom-
salvorna visar att det inte finns något samband. 

Fältförsöket i Långåsen
I figur 9 visas samtliga mätdata från de sammanlagt 12 geofonerna och de 23 enkel-
skotten. De röda punkterna utgör mätdata från den 10 inspända laddningarna och 
de blå visar resultatet av de 13 laddningar som sköts med utslag. Skallagsdata visas 
på den horisontella axeln och svängningshastighet på den vertikala. Eftersom ladd-
ningsvikten ligger nära 1 kg är det skalade värdet mycket nära det faktiska avstån-
det. Mätresultatet från de triaxiella givarna är vektorsummerat vilket innebär att varje 
punkt är vektorsumman av 3 vinkelräta mätriktningar. Resultatet i figur 9 visar att 
det inte går att se några skillnader i svängningshastighet mellan de inspända ladd-
ningarna och laddningarna med normalt utslag. I den BeFo-rapport som beskriver 
försöken har en mer detaljerad uppföljning gjorts av resultaten. Olika områden inom 
pallen har studerats, de olika givarna har jämförts och olika mätriktningar har ana-
lyserats. Kopplingar till geologin har sökts. I samtliga jämförelser utom i ett fall är 
resultatet detsamma. Det går inte att se några tydliga skillnader mellan vibrations-
nivåerna för inspända och inte inspända laddningar. 

I det enda fall en tydlig skillnad mellan inspända laddningar och laddningar med 
utslag kunde utläsas var då den högra delen av pallen utvärderades från mätdata 
från mätpunkt M10. I figur 10 visar resultatet att de inspända laddningarna ligger 
klart högre i svängningshastighet än laddningarna med utslag. Det går inte att helt 

Figur 9. Diagrammet visar mätresultatet från samtliga laddningar. De blå punkterna är ladd-
ningar med utslag och de röda är inspända laddningar. Eftersom laddningsvikten Q är ca 1 kg 
kan den horisontella axeln läsas som avstånd i meter och den vertikala axeln visar svängnings-
hastigheten i mm/s.
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förklara detta med hjälp av de geologiska karteringar som utfördes före och efter 
försöken men detta utesluter inte på något sätt att det finns spricksystem som 
dämpat vibrationsutbredningen från laddningarna som sköts med utslag.

Slutsats
De resultat som tagits fram, i förstudien och i fältförsöket, visar att det inte finns 
något samband mellan inspänningsgraden för en liten, ca 1 kg stor laddning och 
vibrationsnivån när den detonerar. Att ett felborrat hål som fått lite för mycket för-
sättning skulle ge högre vibrationer är därför inte troligt. Att ett hörnhål med lite för 
mycket stickning i en tunnelsalva skulle vara orsaken till ett vibrations-övertramp är 
definitivt att dra fel slutsats. Men, det ska också villigt erkännas att de försök som 
utförts i detta projekt har arbetat efter vissa förutsättningar som inte alltid utgör 
normen för bergsprängning generellt. Skalan har varit liten med korta hål och små 
laddningar. Geometrin har också varit förhållandevis kompakt med avstånd upp 
till ca 20 m. Uppstår andra fenomen när hela sprängsalvor skjuts? Är effekterna av 
bergmassans egenskaper helt avgörande för utgången? 

I detta projekt har mätdata både från fältförhållanden vid tunneldrivning och ren-
odlade enhålsförsök används. Resultaten från båda fallen pekat åt samma håll.
Svaret eller förklaringen till varför uppfattningen finns, om att det föreligger ett 
samband mellan inspändhet och vibrationsnivå, ryms inte inom detta projekt men 
några lösryckta uppsnappade förslag kan ändå återges:
• Den vanligaste är att personer i bergbranschen påstår sig ha sett detta sam-

band klart och tydligt vid många tillfällen.

Figur 10. Diagrammet visar mätresultatet från samtliga laddningar mätta endast i mätpunkt 
M10. De blå punkterna är laddningar med utslag och de röda är inspända laddningar. Efter-
som laddningsvikten Q är ca 1 kg kan den horisontella axeln läsas som avstånd i meter och 
den vertikala axeln visar svängningshastigheten i mm/s.
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• Det förkommer olika resonemang om att mer energi går bakåt i berget om för-
sättningen är större.

• Laddningsvikten har varit högre än vad som var planerat på grund av att hålet
felborrats och fått en större försättning än planerat. Laddaren har kompenserat
för den större försättningen.

• Laddningsvikten kan också ha varit högre än vad som var planerat pga utrust-
ningsfel, kunskapsbrist eller slarv.

Detta projekt kommer troligen inte att sätta stopp för uppfattningen att inspända 
hål ger högre vibrationsnivåer än hål med lägre inspänning men det kommer för-
hoppningsvis att höja uppmärksamheten kring frågan och fler inom branschen 
kommer att vara på alerten för att se om denna rapport stämmer eller inte. Att 
avliva myten är kanske för tidigt, men vi har kommit en bra bit på väg.
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