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Bakgrund

I mitten på 1970-talet upprättades den första ATB VÄG med spränganvisningar till 
entreprenören för att undvika trasiga, sönderskjutna bergslänter. Under de gångna åren har 
ATB VÄG omarbetats och kompletterats.  
Föreskrifterna i denna handling tar inte hänsyn till variationen i geologiska förutsättningar. 
Dessutom är föreskrifterna inte uppdaterade utifrån nya erfarenheter från projekt. De 
allmänna tekniska beskrivningarna frångås ofta vid utsprängning av bergslänter. 
På Vägverkets (VST) initiativ har ett arbete påbörjats med att se över föreskrifterna, vilka 
avsteg som är vanligt förekommande samt ta fram ny anvisning för att ta ut berg i 
skärningsslänter.
Anvisningarna bör ta mer hänsyn till bergets egenskaper samt beskriva de metoder som 
entreprenören verkligen använder vid losshållning av berget, bergrensning och 
förstärkning.

Inledning

Borrning och sprängning är ett sätt att ta ut berg som kan sammanfattas med losshållning. 
Att enbart spränga bort berget är ett lågkostnadsarbete som kännetecknas av långt driven 
effektivitet men som kan lämna kvar slänter med stora underhållsbehov (Fig. 1). 
En orsak till att salvor laddas hårt är också att detta ger ett mindre styckefall som kräver 
mindre krossning av bergmaterial som skall användas för ballaständamål.  
Uttryck som skonsam sprängning, försiktig sprängning eller sprängning med reducerade 
laddningar är metoder som man använder för att minska påverkan på slänterna. 
En metod för att begränsa sprängningarnas skador är att ställa krav på låga vibrationsvärden 
och kontrollera detta genom att instrumentera främst byggnader i närheten. Detta leder i sin 
tur till viss försiktighet.  
En annan metod är att i detalj beskriva borrhålsdiametrar, hålavstånd i konturrad, 
upptändning, tändföljder och sammanlagda laddningens storlek. Man kan beskriva hur 
många kg sprängmedel som får användas per kubikmeter berg som skall sprängas bort mm. 
Man kan även styra berguttagen genom att ange mått på den maximala skadezon i berget 
som sprängningen får ge upphov till. Figur 2 visar resultatet av sprängning i en slänt där 
konturraden laddats försiktigt men förstörts av för hård livhålsladdning. 
För att minimera behovet av underhåll av slänterna i förvaltningsskedet bör även utförandet 
av bergrensningsarbetet och förstärkningsarbetet beskrivas på ett tydligt sätt som är 
uppdaterat med avseende på metod och utrustning. 
Nedan beskrivs projekt där avsteg från ATB VÄG har gjorts och med vilket resultat som 
följd.
Vid projekteringen av nya V 73 mellan Nynäshamn och trafikplats Berga i norr har 
erfarenheter från nya bergprojekt fått styra kraven på bergarbetena. Text i ATB VÄG har 
friskrivits på ett flertal punkter och tillägg har gjorts för på annat sätt styra berguttagen. 
Dessutom har bergets geologiska/bergtekniska egenskaper fått styra valet av 
schaktningsmetoder. 
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Figur 1. Sönderskjuten slänt 

Figur 2. Konturrad  förstörd av kraftig livhålsladdning 
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Föreskrifter enligt ATB VÄG 2004  

Nedanstående föreskrifter är en sammanfattning av text i ATB [2] och exempel på 
anvisningar som ofta friskrivs eller frångås. 

Borrning och sprängning

Borrning av kontur och kant- och livhål skall utföras enligt figur 3 så att konturraden samt 
två utanförliggande rader av kanthål borras parallellt. Enligt beskrivningen skall 
förspräckning gälla som sprängmetod då inget annat anges.
Vid förspräckningen skall konturhålen borras med högst 0,8 m hålavstånd. 
Vidare anges maximal detonationhastighet för sprängämne i konturhålen till 4000m/s samt 
konturhålens maximal laddningsmängd/m² släntyta. Under punkt 4 i ATB VÄG 2004 
beskrivs sedan vad den maximala laddningskoncentrationen för kanthålsraderna får vara. 
Slätsprängning skall enligt ATB VÄG 2004 utföras genom att konturhål borras och skjuts 
efter att livhål och kanthål skjutits och lastats ut. Livhål och kanthål skall borras och 
sprängas vid fritt utslag. Maximal laddningskoncentration anges för kanthålsraderna. 
Vidare anges även vid slätsprängning maximal detonationshastighet för sprängämne i 
konturhålen till 4000 m/s samt konturhålens maximala laddningsmängd/m² släntyta 

Bergförstärkning

Skrotning

I ATB VÄG 2004 anges att skrotning och bergförstärkning skall utföras enligt 
”Sprängteknik”, kapitel 7 Bergförstärkning [4]. I kapitlet står ”Innan bultningsarbetet 
påbörjas ska alltid skrotning, borttagning av lösa block, ske! Denna skrotning utförs alltid 
uppifrån och nedåt. Utförandet skall ske av personal med erfarenhet av dessa arbeten. 
Skrotspett med vassa spetsar skall användas. Bestämmelserna anger att skrotning skall 
utföras av två man med samtidigt arbetande skrotspett. Arbetet som är tungt och tröttsamt 
utföres i regel från krankorg. Tillämpas maskinskrotning måste detta ske med omtanke för 
att erhålla tänkt resultat…” 

Bergbultars egenskaper 

I kapitlet står att vid ingjutning av bult skall ”blandningen av bruket ske i en aktivator eller 
tvångsblandare så att ett smidigt bruk erhålls med ett lågt vattencement-tal, VCT. 
I nästa stycke står att ”vid stort vattenläckage kan ingjutna bultar inte användas. I dessa fall 
är Swellexmetoden lämplig.” 
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Figur 3. ATB VÄG E6.2-2 Livhål, kanthål och konturhål 

Geologiska/bergtekniska förhållanden vid Norrortsleden, Stockholm 

Berggrunden längs hela Törnskogstunneln och bergskärningarna öster om denna utgörs av 
en rödgrå, mestadels medelkornig granit (enligt geologiska kartan Stockholm NV klassas 
graniten som ”yngre granit”). Graniten är genomgående homogen, men enstaka 
brottstycken av äldre berggrund (gnejs) kan förekomma. Graniten består huvudsakligen av 
kvarts, kalifältspat och plagioklas (oligoklas) samt något biotit.  

Graniten genomslås sporadiskt av smala pegmatit- eller aplitgångar samt enstaka rester av 
äldre amfibolitgångar, ofta relativt kraftigt vittrade. Ett antal smala diabasgångar har 
dessutom observerats i berggrunden. 

Den utförda fältkarteringen visar genomgående att partier med berg i dagen är homogena 
och massformiga med få sprickor. Borrningarna indikerar dock att berget under 
mellanliggande sedimentfyllda partier kan vara relativt kraftigt uppsprucket, särskilt i nära 
anslutning till delar som gränsar mot berg i dagen. Dessa sprickzoner antyder att rörelser 
skett i kontakten mellan skilda block i samband med terränområdets upplyftning. 

De förhärskande sprickriktningarna inom området har från den geologiska 
sprickkarteringen bestämts till N50-70°E, N10-20°E, N10°W och N50-70°W. Merparten av 
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alla spricksystem står brant, 70-90°. Dessutom förekommer horisontella eller nära 
horisontella bankningsplan [1].

Anvisningar

Entreprenad 211:013

ATB VÄG skall gälla med, bland annat, följande tillägg: 

All sprängning skall utföras som "skonsam sprängning" för att begränsa skadezonsdjupet, 
minimera förstärkningsbehovet och mängd överberg. 

I bergskärningar för vägen, högre än 3,0 m och med släntlutning 5:1, gäller speciellt: 

Efter avtäckning av bergytan skall bergschaktkontur markeras med färg på berget och 
entreprenören kallar därefter till avsyning av bergsakkunnig, vilken utses av beställaren. 
Om det vid denna avsyning befaras att bergkonturen ej kan innehållas skall förstärkning av 
släntkrön ske utanför teoretiskt sprängningsområde genom förbultning. Förbultning utförs 
med ingjutna kammstålsbult B500BT med en diameter av ∅25 mm med en längd av 3 – 6 
m. Beställaren anvisar c/c avstånd, riktning och längd.
Sprängningsarbeten skall utföras med hänsyn till bergets beskaffenhet så att skador på
kvarvarande berg undviks. Sprängning utförs med ståndarpallar. Pallhöjden skall inte
överstiga 9 m.

Förspräckning av kanthål skall utföras om polismyndigheten ger tillstånd till detta. När 
förspräckning utförs skall detta utföras som en helt separat sprängning och inte som första 
intervall i en salva. 

Konturhål vilka ej ingår i förspräckning skall borras med maximalt ∅64 mm håldiameter 
och med maximalt 0,80 m hålavstånd, för släntkrön högre än 5 m skall hålavstånd vara 
maximalt 0,3 m [5]. 

Utförande och resultat 

Konturhålen borrades med hålavstånd 0,8 m och förspräcktes. Spränggaserna gick ut i slag 
och sprickor i berget och sprickan mellan konturhålen blev inte kontinuerlig. Övriga delar 
av pallen borrades med 1:a kanthålsraden parallell med konturhålen, 2:a kanthålsraden 
borrades lodrät och till ca ¾ avstånd till botten (så kallat skuthål) och livhålen lodräta. 
Slänterna sprängdes och resultatet framgår av figur 4. Släntkrönen blev söndertrasade och 
såväl flacka som branta sprickplan öppnades upp vid sprängningen. 

Entreprenören övergick till att slätspränga slänterna. 
Konturhål, kanthål och livhål borrades innan sprängningsarbetet påbörjades. 2:a 
kanthålsraden borrades även nu lodrät och inte med fullt bottendjup. Avståndet mellan 
hålen i konturen minskades till 0,3 – 0,6 m. Utlastning av lossprängda massor gjordes till 
en början inte. Entreprenören hävdade att detta var en arbetsmiljöfråga och en nödvändig 
åtgärd för att undvika kast osv. Entreprenören övergick sedan till att lossa massorna och 
lägga tillbaka dessa till ca ¾ av slänthöjden.  
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Slänterna bergrensades motsvarande rensningsklass 1 A i tabell CBC i anläggnings AMA 
98, dock tryckspolades inte släntytorna med vatten.  
I de fall där pallen delades så bergrensades framschaktad släntvägg med skrotspett och 
elhydraulisk hammare innan nästa pall sprängdes ut. 
Resultatet blev släta, stabila slänter. 

Figur 4. Förspräckt slänt vid Norrortsleden, Entreprenad 211:013.

Entreprenad 211:022

Entreprenad 211:022 skulle schakta ut bergsläntena enligt ATB VÄG. Avsteg från 
föreskrifterna gjordes även i denna entreprenad. Slänterna slätsprängdes.  
Konturhål, kanthål och livhål borrades innan sprängningsarbetet påbörjades. 2:a 
kanthålsraden borrades även nu lodrät och inte med fullt bottendjup. Avståndet mellan 
hålen i konturen minskades till 0,3 – 0,6 m. Utlastning av lossprängda massor gjordes till 
en början inte. Entreprenören hävdade att detta var en arbetsmiljöfråga och en nödvändig 
åtgärd för att undvika kast osv. Entreprenören övergick sedan till att lossa massorna och 
lägga tillbaka dessa till ca ¾ av slänthöjden. 
Resultatet blev släta, stabila slänter trots att bergmassan genomtväras av ett flertal 
spricksystem (fig.5). 
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Figur 5. Slätsprängd slänt vid Norrortsleden, Entreprenad 211:022. 

Skärningsslänter längs E6, delen Hogdal Nordby 

Slänten i figur 6 är schaktad enligt föreskrifter i ATB VÄG. Slänten delades i två pallar 
varpå en hylla skulle sparas för estetisk utformning och planteringar längs slänten. 
Bottenladdningen av livhålen blev för stor och berget i den planerade hyllan sprängdes 
sönder längs de sprickplan som fanns i berget. 
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Figur 6. Skärningsslänt delad i två pallar med planerad hylla 

Geologiska/bergtekniska förhållanden längs nya V 73, Nynäshamn - Stockholm 

Utbyggnaden av väg 73 skall ske mellan Nynäshamn i söder och trafikplats Berga i norr. 
Den nya sträckningen blir ca 26 kilometer och är planerad i terräng som innebär att stora 
mängder berg sprängs bort. Bergskärningarna förväntas som högst bli ca 20 meter höga och 
som längst ca 200 meter långa. 

Den mest utbredda bergarten i området kring den planerade sträckningen benämns 
gnejsgranit/granit och är egentligen gamla, primorogena intrusivbergarter med 
mineralogisk sammansättning som varierar från granit-granodiorit-tonalit beroende på 
fältspatens sammansättning från alkalifältspat till plagioklas. Gnejsgraniten är i huvudsak 
grå och varierar från mörk till ljus och är ibland något rödaktig. I gnejsgraniten kan man 
urskilja strukturer, sliror och ibland foliation/lineament. Ställvis är den homogen och 
benämns då som granit.  
Den andra mest förekommande bergarten i området är sedimentgnejsen som är bildad av 
vittringssediment. Sedimentgnejsen ses i området som ojämnkorniga kvarts-fältspatådrade, 
biotitsliriga bergarter, ofta med granater.  
På enstaka platser påträffas yngre, massformiga graniter och pegmatiter. Dessa förekommer 
i ovanstående bergarter som lokala körtlar, gångar eller ådror. Några yngre graniter av det 
här slaget har inte påträffats i karteringsområdet så de bergarter som benämns granit i 
rapporten avser de äldre primorogena graniterna. Däremot påträffas ofta pegmatiter i 
kontaktzonen mellan sedimentgnejsen och gnejsgraniten. 

Då sprickplan har strykning som överensstämmer med den planerade vägens strykning och 
lutar flackare än skärningsslänterna (ca 80� ) finns risk för utglidning av block i den 
släntsida där sprickplanen lutar ut mot vägen. På ett flertal platser vid skärningsslänterna 
finns ogynnsamma sprickplan som skulle kunna orsaka utglidning av block. 
På ett flertal platser längs den planerade vägsträckan finns också flackt lutande 
bankningsplan. Längs en lång sträcka förekommer sprickriktningar mellan 025-080 med 
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stupning mellan 30 och 80� .  Detta innebär att det föreligger risk för utglidning av block 
längs den norra slänten. 

Figur 7. Sprickplan i berget längs den planerade V 73 

Anvisningar

Borrning och sprängning 

Vid projekteringen av nya Väg 73 har bergets egenskaper fått styra hur berguttagen skall 
utföras. Delar av ATB VÄG har friskrivits och ny text kompletterar och ersätter 
beskrivningen.
Berget längs den planerade vägsträckan genomtväras av ett antal spricksystem som delar 
upp bergmassan i kilformiga block. När sprickplanen i berget lutar som på figur 7 och 8 
kan man få ut slänter som följer slagen på ena sidan medan den andra ger en söndertrasad 
slänt. Horisontella bankningsplan förekommer med ett intervall på ca 0,7 m. Sprickorna är 
ogynnsamma då förspräckning används som sprängmetod vilket kan ge upphov till trasiga 
slänter och krön då spränggaser tränger in i sprickorna i den inspända bergmassan. 
Berguttagen skall därför ske genom slätsprängning.  

Vid slätsprängning skall konturhålsrad samt två kanthålsrader sprängas efter att 
innanförliggande berg losshållits och utlastats, för att erhålla fritt utslag. 
Losshållna massor kan läggas upp mot slänten för att minska risk för kast. 

Största tillåtna mått för schaktad bergkontur i förhållande till teoretisk bergkontur får vara 
högst 0,30 m samt största tillåtna mått för teoretisk skadezons utbredning får vara högst 
0,30 m, i slänt/vägg. 
Vid slänter upp till 5 m gäller att: 
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Konturhål får borras med max 64 mm borrkrona och ansättas med högst 0,8 m hålavstånd. 
Vid slänter högre än 5 m gäller att: 
Konturhål får borras med max 64 mm borrkrona och ansättas med högst 0,6 m hålavstånd 
[3].

Bergförstärkning

Utförande enligt Sprängteknik kap 7 Bergförstärkning (Vägverket publikation 2003:2) 
utgår.

Bergrensning (skrotning) 

För bergrensning gäller (enligt Tabell CBC/3 i AnläggningsAMA 98): 
- Bergrensningsklass 1A i slänt/vägg.
- Bergrensningsklass 2B i bottnar, där motgjutning kommer att ske, t.ex. vid grundläggning
på fast berg.

Bergförstärkning genom förankring med ingjutna bultar utan förspänning 

Bergbult skall vara av typ kamstål av stålkvalitet B 500 BT, Ø 25 mm eller likvärdig. 
Bultarna skall monteras centriskt i borrhålet. 
Ingjutning av bultar får inte utföras i borrhål med rinnande vatten. 
Cement för ingjutning skall vara av typ anläggningscement eller likvärdigt, d.v.s. ett 
sulfatresistent portlandcement med C3A-halt mindre än 3,5%. 
Cementpastan skall ha VCT < 0,30. 

Resultat ? 

I anvisningarna för bergschakt längs nya väg 73 har kraven för hålavstånd i konturraden 
skärpts, största tillåtna mått för schaktad bergkontur i förhållande till teoretisk bergkontur 
och största tillåtna mått för teoretisk skadezons utbredning har förskrivits i stället för att 
enl. ATB ange maximal laddningsmängd och sprängämne. Vidare är anvisningar för 
skrotning och bergförstärkning enligt Sprängteknik bortskrivna. I stället utförs 
bergrensning enligt beskrivning AMA 98. Kravet på ingjutning av bult skärps så att VCT 
för cementpastan skall vara < 0,3.  
Dessutom utförs förförstärkning av berget där släntkrönet riskerar att spricka upp under 
sprängningsarbetena.
Resultatet av utförandet kommer att visa sig under det kommande året.
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Figur 8. Slänter där ena sidan följer slagen i berget medan den är sönderskjuten 

Slutsats

Föreskrifterna i ATB VÄG skall vara en användbar föreskrift för att på ett optimalt sätt 
styra berguttag i slänter och för att minimera skadorna på kvarstående berg. Föreskriften 
skall på ett praktiskt, ekonomiskt fördelaktigt och säkert sätt vara ett hjälpmedel för att 
styra och reglera berguttaget i slänterna. Styrningen skall dock på vissa punkter inte vara 
för detaljerad då den riskerar att inskränka entreprenörens arbete och kreativa idéer om 
utförande.
Föreskrifterna bör uppdateras med erfarenheter från nya projekt. Jämförelser mellan metod 
för utförande och resultat vid varierande geologiska förutsättningar måste göras. 
Metoder och material som inte längre används bör utgå ur föreskrifterna och vissa krav 
förtydligas och skärpas. 
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