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Inledning 

Under våren och sommaren 2003 drevs en ca 70 m lång tunnel i Äspö-laboratoriet på 450-m 
nivån. Till följd av höga krav på skonsam sprängning blev drivningen speciell. Tunneln, som 
kallas APSE-tunneln1

, gjordes för att kunna studera pelarstabilitet mellan vertikalt borrade 
fullortshål. Tunneln förlades vinkelrät mot största huvudspänningsriktningen. Det som 
presenteras i detta föredrag är hämtat från två SKB- rapporter /Olsson et. al, 2004 och Nyberg 
et. al., 2005/. 

Tunnelpåslaget blev förlagd nära befintligt schakt, se Figur 1. Höga krav ställdes därför på 
vibrationsnivåema. Tunnelarbetet utfördes av Skanska. I samma entreprenad utfördes även 
sprängningsarbeten på 220 m nivån för att utöka en nisch . 

.. 

The ZEDEX area. 420 m level 

340 m level 

450 m level 

tunnel 

Figur 1. AP SE-tunnelns läge i Äspölaboratoriets tunnelsystem 

1 APSE = Aspö Pillar Stability Experiment 
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Geologi 

Den dominerade bergarten i Äspö är diorit och granit. Såväl dioriten som graniten i Äspö är 
gråröd och medelkornig. Övergångsformer är diffusa. D n dioritiska sammansättningen 
dominerar, densiteten är drygt 2 700 kg/m3

. Tryckhållfastbeten i berget är 210 MPa och 
Young's modul är 76 MPa. De finns tre dominerande sprickriktningar, en NW-SO som stupar 
subvertikalt och vinkelrät mot tunneln, en NO-SO som också stupar brant och ofta är 
kloritfyllda samt subhorisontella sprickor. Den första typen av sprickriktningar är ibland 
vattenförande. De andra två sprickgrupperna är inte så markanta, eftersom de oftast har läkta 
sprickor. 

Bergmassan i läge för APSE-tunneln, och större delen av Äspölaboratoriet klassificeras som 
"good to very good" enligt RMR eller Q systemet. 

Tunneldesign och krav 

För de planerade pelarstabilitetsförsöken ville man ha höga spänningskoncentrationer i 
området mellan de borrade deponihålen. Dessa 2 hål skulle ha en diameter på 1,8 m och vara 
6 m djupa /Andersson, 2003/. Följande krav ställdes på tunneln: 

1. Tunneln orienterades vinkelrätt största huvudspänningen, och med en hög tvärsektion. 
I och med detta kommer spänningarna att koncentreras till tak och sula. 

2. Tunnelns sula skulle vara cirkulär. På detta sätt koncentreras spänningarna till mitten 
av sulan (i en vanlig hästskoformad tunnel koncentreras spänningarna normalt till där 
sula och väggar möts). 

Vad gäller skadezon så ställdes mer vanliga krav dvs 0,3 m. I området där pelarförsöken 
skulle göras ställdes höga krav på en begränsad skadezon i även i sulan. Detta för att 
minimera uppluckring av berget. För att kunna åstadkomma detta delades tunneldrivningen in 
i två steg, först en ordinarie tunneldrivning och därefter en pallsprängning för att få en 
cirkulär profil i sulan, se Figur 2. 

I Sverige används alltjämt en tabell, AMA-98, för civilt bergbyggande för bedömning av 
skadezonen. 
Med skadezon avses: 

Med skonsam kontursprängning menas att uppsprickningen i kvarstående berg, på grund 
av sprängning, skall begränsas till det "skadezansdjup" som angivits för respektive 
kontur. 

Mikrosprickor orsakade av sprängning och som kan ha betydelse för den färdiga tunnelns 
täthet bildas även utanför den här angivna skadezonen. 

Skadan i skadezanen antas bestå av sprickor, nybildade eller gamla som slagits upp av 
sprängningen. 

Tabellen anger i sin senaste version teoretiskt skadezonsdjup i meter i förhållande till 
laddningskoncentrationen i kg DxM/m [CBC/2]. Tabellen grundar sig på ett fåtal empiriska 
försök /Olsson, Ouchterlony, 2003/. Tabellen användes även i APSE-tunneln vid val av 
sprängämne för att uppnå kravet på högst 0,3 m skadezon runt hela konturen. 
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För att hålla ordentlig kontroll på laddningsmängden och begränsa skadezonen bestämdes att 
man i APSE-tunneln skulle använda patronerade laddningar. Området med begränsad 
skadezon utsträcktes 10-12 m på varje sida om pelarförsöken och det bedömdes också viktigt 
att börja med den cirkulära profilen i sulan i tunneln, pallsprängningen, innan området med 
pelarförsöken. , 

För att undersöka om skadezonen kunde reduceras ytterliggare designades de tre sista 
tunnelsalvorna med ordinarie tunneldrivning för initiering med elektroniska sprängkapslar. 

Erfarenheter från drivning av rampen i Äspö användes vid planering av hur APSE-tunneln 
skulle sprängas. Testsprängningar hade också gjorts för att ta fram maximal laddningvikt med 
hänsyn till vibrationer och accelerationer på installationer och byggnader. Den maximala 
laddningsvikten var mellan 0, 1-1,0 kg. 

Med hänsyn till installationer och inredningar på både 220 m och 450 m nivåerna skulle all 
sprängning vara skonsam. Olika aktiviteter i tunneln begränsade sprängning och utlastning till 
natt-tid (mellan 22.00 och 07 .00). 

Topport 

Pall 

SECTION B-B 

EXPERIMENTOMRÅOE 

l 
30m r 

ca 40 rn 

t 
' 

I ---. r · ca 70m 

Figur 2. Tunnelprofil och utsträckning av tunneln 

Drivning 

Drivningen delades upp i olika delar. Den första delen var vanlig tunneldrivning av en 26 m2 

ort. Efter ca 30 m delades tunneln in i dels en topport och dels en pall med en total area av 33 
m2

• Då topporten var färdigdriven förstärktes taket med fiberbetong varefter pallen togs ut 
med horisontell borrning och sprängning. 
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Håldimensionen var 48 mm och 4 st 102 mm hål användes i öppningen. Konturhålen hade ett 
hålavstånd på 0,45 m och en försättning på 0,5 m, alltså något tätare hålsättning än normalt, se 
Figur 3. Konturhålen laddades med 17 mm Dynotex, hjälpare med 22 mm Dynotex och 
övriga hål laddades med 22 mm Dynotex och eller 25 mm/29 mm Dynorex och Dynomit. 
Nonel, ms och LP användes för initiering. 

Den specifika laddningen i tunneldrivningen var 2-2,5 kg/m3 och för pallen 1,2-1,3 kg/m3
. 

I de tre sista tunnelsalvorna användes elektroniska sprängkapslar, i-kon, från Orica för 
initiering av konturhålen. Swebrec var då ansvarig för designen av salvorna och man ville här 
bl.a. testa hur mycket skadezonen kunde reduceras med momentan initiering av konturhålen. 

:··· .. ··· .. ··:····-··- ··:· 

!;o so så 

• 

:o • 2 ' 

45 

2 • 

Figur 3. Hålsättning och intervallnummer för tunnel och pall 

De första salvorna efter påslaget bestod endast av ett fåtal hål med 1,5-2 m håldjup. Efter 15 
salvor var man uppe i 4,0 m håldjup och kom sedan upp i 4,5 m håldjup. För att skydda 
installationer förladdades hålen i de första salvorna med lerpluggar. När tunnelfronten kom 
längre in gick man över till polysterenpluggar. Dessutom användes olika typer av kastskydd. 
En stålplatta hängdes upp närmast salvan, varpå man fyllde på med berg framför plattan. 
Längst ut i tunneln hängdes tunga gummimattor, och gummimattor lades också som täckning 
över kablar och känsliga installationer. 

Utrustningen för tunneldrivningen var högst ordinär. En Atlas Copco Rocket Boomer 
användes för borrning av spränghål och injekteringshål. Utrustningen bestod av tre bommar 
353 ES med 16" BUT 35 matare och COP 1838/ECS borrmaskiner. Borriggen var utrustad 
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med inriktningssystem från Bever Control AS. Navigering av riggen gjordes manuellt av 
utsättare. 

Resultat 

Borrningspreci ion 

En av funktionerna med Bever medger att borraren ser positionen på borrkronan och hur 
matarbommen är inriktad. Han ser också var han skall göra sitt påhugg. Systemet är dock inte 
perfekt då inriktningen påverkas av bärare, matare, hydraulik m.m. Inget inriktningssystem 
uppfyller idag kraven som ställs i upphandlingar. Orsaken till att kraven sätts så höga kan vara 
att man tror att inriktningssystemen klarar av kraven. Tillverkarna är dock medvetna om detta 
och det finns skäl att tro att kvaliteten på systemen kommer att höjas. I APSE tunneln ställdes 
lika höga krav på en begränsad skadezon i sulan som i väggar och tak. Vid borrning av 
sulhålen i pallen behövde därför matarna vändas upp och ner vilket innebar att borraren inte 
kunde se borrstålet. Detta innebär ett ännu högre behov av ett rikt- och positionerings-system 
med högre precision än dagens. 

Trots detta, kanske tack vare erfarna operatörer, blev borrningsprecisionen mycket bra. En 
inmätning gjordes av samtliga halvpipor i väggar och 95 % av alla halvpipor klarade den 
uppsatta målsättningen om högst 0,3 m stickning, se Figur 4. I taket blev dock troligen 
precisionen något lägre. 
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Skadezon 

Det har varit svårt att mäta skadezonen då en entydig definition på skadezon saknas. 
Dessutom är den tabell som används i Sverige för uppskattning av skador till följd av 
sprängning endast verifierad för några få sprängämnen under speciella förhållanden. Tabellen 
tar t.ex. inte heller hänsyn till hålavstånd, tändspridning, kopplingsgrad, och vatten i hål. 

Forskning på SveBeFo har inriktat sig på att mäta spricklängder och sprickfrekvens i 
kvarstående berg efter sprängning. Resultatet av denna forskning har visat att faktorerna ovan 
har en mycket stor betydelse för sprickbildning i kvarstående berg/Olsson, Ouchterlony, 
2003/. Kortaste spricklängder får man vid momentan initiering av konturhålen (uppnås med 
elektroniska sprängkapslar), vid frikopplade laddningar och om hålen är torra. 

Andelen synliga halvpipor i APSE-tunneln var mycket stort vilket normalt tolkas som en 
lyckad skonsam sprängning. För att ytterliggare undersöka skador på berget undersöktes 
sprickorna i kvarstående berg i 7 sektioner, se Tabell 1. Tekniken som användes var att såga 
ut slitsar i berget och att sedan påföra penetrantvätska på slitsarnas ytor vilket medför att 
eventuella sprickor framträder mycket tydligt. 

]'; b ll 1 Sk d a e a ezonsma.tmn.~ar 
Sektion Område Initiering Syfte 

1 Elektroniksalva Elektronik Skadezon nära 
bottenladdning 

2 " Elektronik Skadezon i 
oladdad del 

Nonel Skadezon i pall 
3 " Elektronik Skadezon från 

pip laddning 
Nonel Skadezon i pall 

4 " Elektronik Skadezon från 
pipladdning 

5 Övergångszon Nonel Skadezon i 
övergångszonen 

6 Horisontalsnitt Elektronik Skadezon Il 
tunneln 

7 Sula Nonel Skadezon i sulan 

Figur 5 visar en typisk bild av sprickbildningen i väggen från tunnelsalvan (sektion 3, 
elektroniska sprängkapslar) i APSE-tunneln. Tre stycken halvpipor tväras i detta snitt av 
slitsen. Det är endast ett fåtal sprickor som direkt kan sägas kommer från sprängningen och de 
är relativt korta< 15 cm, vilket stämmer bra med tidigare erfarenheter från liknande 
förutsättningar. Halvpiporna i APSE-tunneln lutade dock ofta något nedåt vilket kan betyda 
att de varit delvis fyllda med vatten vid sprängningen. Det finns också ett antal sprickor som 
troligen har uppkommit till följd av avlastningen vid sprängningen samt ett antal vertikala 
naturliga sprickor från den brantstående NO - SW gruppen (normalt läkta sprickor, vilka 
bedöms kan ha öppnats något av sprängningen). 
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Sprickutbredningen från pallsprängningarna är generellt mer begränsad, trots att hålen här 
initierats med Nonel, se Figur 6. Detta kan bero på en annan spänningssituation vid 
sprängningen, rakare hål samt eventuellt lättare utslagsmöjlighet vid pallsprängningen. 

Figur 5. Sprickutbredning i vägg från 
tunnelsprängningen 

Figur 7. Sprickor kring ett hål med för 
stor stickning 

Figur 6. Sprickutbredning i vägg från 
pallsprängningen. 

Figur 8. Sprickor i ett horisontellt snitt 
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Snittet som visas i Figur 7 är speciellt. Här ser man hur ett konturhål pga. för stor stickning 
hamnat in i väggen. Hålet lutar också nedåt och har därför troligen varit vattenfyllt vid 
sprängningen. Detta visar hur viktigt det är att hålen inte sticker för mycket och att hålen är 
horisontella eller lutar svagt uppåt och ej vattenfyllda. 

Figur 8 visar ett horisontellt snitt i väggen i början av en salva. Ett antal parallella sprickor går 
in i väggen. Utseendet av denna sprickbild indikerar att skadezonen inte består av parallella 
sprickor längs väggen, utan är möjligen inducerade framför stuffen på föregående salva. 

Sprickbildningen i sulan är av särskilt intresse, se Figur 9. Tidigare försök i Zedex-tunneln 
indikerade att spricklängden då var större 0,5 m (kravet för APSE var en maximal skadezon 
på 0,3 m). Den maximala observerade längden på spränginducerade sprickor i sulan i APSE 
var 0,2 m. Däremot fanns även flacka sprickor som inte hade något samband med 
spränghålen. Dess bedöms vara spänningsinducerade. 

Figur 9. Sprickutbredning i sulan 

Figur 10. Övergångszonen mellan tunnel och pall 
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Övergångszon mellan tunnel och pall 

I övergången mellan tunnel och pall har berget i väggarna utsatts för större påverkan från 
sprängningen, se Figur 10. Dock verkar inte sprängskadorna i det kvarstående berget vara 
större än i övriga undersökta områden. Ett ofullständigt fyllt injekteringshål observerades i 
inre delen av avsnittet (bortom pilen i figur 9). Detta kan åtminstone delvis ha bidragit till den 
skadade ytan. 

Vibrationsmätni ngar 

Ett stort antal vibrationsmätningar i maximalt 18 stycken mätpunkter genomfördes med 
geofoner i syfte att följa upp vibrationsnivåer och kontrollera att gränsvärden inte överskreds 
vid drivningen av APSE-tunneln. Mätningarna utfördes vid känsliga installationer och 
instrument i närheten av tunneldrivningen av Bergsäker AB. De huvudsakliga målen med 
dessa mätningar var: 

Att utföra en kontroll av vibrationerna enligt tidigare riskanalys /Bjälkström, 2002/. 
Optimera borrning, tändföljd och laddningsdiameter så att inte kritiska 
vibrationsnivåer framtagna i riskanalysen överskreds 
Ta fram samband mellan avstånd och maximala svängningshastigheten PPV 

Diskussioner under arbetes gång ledde till att SKB ville få mer information utifrån 
mätningarna, dels för att testa hypotesen om vibationsmätningar kan indikera omfattning av 
skadezon, dels för att få referens inför MKB för det planerade djupförvaret avseende grad av 
störning i samband med sprängning på stort djup. 

Även accelerations- och seismograf - mätningar utfördes för ett begränsat antal salvor. 
Accelerationsmätningarna som utfördes av Swebrec gjordes i tunnelväggen i två mätpunkter 
främst för att: 

Kontrollera upptändningen av de elektroniskt momentant initierade laddningarna i 
konturen 
Att kontrollera hela upptändningssekvensen inklusive pyrotekniska kapslar 

Dessa accelerationsdata har också använts för att beräkna P-vågens hastighet och dämpning 
utmed väggen i tunnelns närområde 14-28 m från drivningsfronten. 

Seismografmätningarna som utförts av Uppsala Universitet, syftade till att: 
Beräkna bergets dämpning över större avstånd 0-1500 m och att få de aktuella 
vibrationsnivåerna på stora avstånd. 

Vibrationernas avståndsberoende 

Svängningshastigheten PPV, är den maximala uppmätta svängningshatigheten (mm/s) för 
respektive salva. Figur 11 visar ett exempel av PPV från salva 32 med 9,4 mm/s uppmätt 56 
m från salvan. Ibland genererar de största laddningarna (kg sprängämne) de högsta värdena 
men det finns andra faktorer som kan påverka PPV. Vi har använt laddningsvikten qm för de 
spränghål som kunnat kopplas till det intervall med högsta avlästa PPV som i figuren. 
Laddningsvikten qm i vår analys kan alltså skilja sig en del från den dokumenterade 
samverkande laddning. 
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PPV (mm/s) 

I 

·····- ~ .. 

nrr + 

0.0 Time (s) 6.0 

Figur 11. PPV vs tid i en mätpunkt för en hel salva mätt med geofon. Notera spridningen i 
upp tändning för de olika intervallen. 

Figuren visar PPV ca 1,4 s efter initieringen av första hålet men den visar också att flera andra 
laddningar genererar nästan lika stora vibrationer. Vi har sett att i stort sett alla intervall kan 
generera PPV och de gamla sanningarna att t ex sulan eller öppningen ger de högsta 
vibrationsvärdena stämmer inte alltid. 

Vibrationer vid känsliga objekt 

Vid den så kallade brandväggen 9-65 m från salvorna genomfördes mätningar i syfte att 
kontrollera att kritiska vibrationsnivåer inte överskreds. Det maximala uppmätta värdet var 49 
mm/s, det tillåtna var 50 mm/s. Inga skador påträffades. Man kan notera att det utifrån den 
ursprungliga dokumentationen fanns positiv korrelation mellan laddningsvikterna och PPV 
för vissa salvor men också en negativ korrelation för andra. Vi har också sett att PPV kan 
variera en del även om samverkande laddning är i stort sett konstant. Det finns alltså inget 
starkt samband mellan det som vanligen benämns samverkande laddningsvikt och PPV i 
dessa mätningar. Tre salvor har dokumenterats som bomsalvor. Vi drar inga slutsatser om 
huruvida dessa genererar högre eller lägre PPV än normala salvor. 

Statistisk spridning och dämpning 

Figur 12 visar samtliga vibrationsmätningar för tunnelsalvorna 1-34 för avstånden 10-1600 m. 
Värdena är plottade för PPV (m/s) vs avstånd (m). Figuren visar att värdena sprider rejält, att 
toppvärdet av de integrerade accelerationssignalerna ligger över geofonvärdena och att 
seismografvärdena ligger i stort sett konstant för 600-1600 m. Figuren visar också att 
vibrationerna på avstånden över 300 m aldrig överskred 1 mm/s. 
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På avstånd närmare än 300 m stiger värdena över 1 mm/s. Enligt Svensk Standard SS 460 48 
61 ger vibrationer med svängningshastigheterna 0,4-1,0 mm/s måttliga störningar medan 
vibrationer över 1,0 mm/s ger sannolika störningar. I och med att tunneln ligger 450 m under 
markytan så kommer vibrationerna att ligga under 1 mm/s det vill säga störningarna blir enligt 
standarden måttliga på markytan. 
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PEAK VELOCITIES 9- 1589 M 

rn 
D 

0 

0.01 _____ ..__ ____ ......_ ____ ......_ _ __ __, 

1 
J, 

10 

D D Geophone ID data 
00 Seismogaph 3D data 
◊ Accelerometer I D data 

- SS4604861 

100 
am,an,ap ,c 

DISTANCE (m) 

1 · 10
3 

l ·10
4 

1650 

Figur 12. PPV vs avstånd för samtliga vibrationsmätningar för tunnelsalvorna. 

F igur 13 visar den statisti ska spridninf en och dämpningen i ett log (PPV) vs log (scaled 
ctistace) med ca1ed distance = R/q01 °· . En progno ·ekvation för PPV på formen PPV(R, qm) = 
A/(R/q01 °·5) ~ med A och P om konstanter, R som av tåndet mellan mätpunkt och laddning 
och qm som den korrigerade (utifrån dataloggen) laddningsvikt, ger passningslinjen. Figuren 
visar 419 värden för log (PPV) vs log (scaled distance) från salvorna 1-34 med ett 95% yttre 
konfidensintervall som ges av PPV ± en faktor 5. Innebörden av detta är, att en liknande salva 
i detta berg kommer att generera en PPV ± en faktor 5. För att vara på säkra sidan, bör man i 
praktiken räkna med det högsta värdet som ges av den övre 95% linjen. Ta till exempel värdet 
log PPV = 0,5 som ger PPV = 10 °·5 

"" 3 mm/s. Detta värde kommer att ha en statistisk 
spridning från ca 0,6 mm/still ca 15 mm/s. 

A vståndsdämpningen ges av linjens lutning och man kan direkt i figuren få en uppfattning om 
hur vibrationerna avtar. Ta till exempel log PPV=l,5 som här motsvarar PPV=101

'
5

z 30 
mm/s. Detta motsvarar log (scaled distance) 10°·9 "" 8 vilket för en 4 kg laddning ger avståndet 
R = 8· 4112 = 16 m. På samma sätt får man vibrationsnivån 3 mm/s för R"" 70 m. PPV dämpas 
alltså med ca en faktor 10 på ca 55 m. Över ett längre avstånd, t ex 350 m, kommer enligt 
tidigare resonemang vibrationerna att avta en faktor 100 d v s 30 mm/s dämpas till ca 0,3 
mm!s. 
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Betydelsen av antalet spränghål/salva 

Man kan också konstatera att dämpningen varierar beroende det totala antalet spränghålen i 
salvorna [Nyberg m.fl., 2005], och sannolikt med avståndet på grund av ökande samverkan av 
vibrationer från flera spränghål. Detta begränsar användningen av prognosekvationen ovan 
som endast innehåller ett konstant värde för laddningsvikten qm som bidrar till PPV. 
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Figur 13. Log PPV vs Log (scaled distance) med statistisk spridning och dämpning som 
definieras av linjens lutning. 

Effekten av vattenförande zoner 

Det är känt att vatten i spränghål som vid laddningen var frikopplade d v s 01addning < 0hål ökar 
den så kallade kopplingsgraden. Vattenförande sprickzoner korsar APSE - tunneln och detta 
kan naturligtvis orsakat att vatten kommit in i spränghålen vilket medfört förhöjda vibrations
nivåer på grund av så kallad ökad akustisk koppling. 

För att undersöka effekten av vattenförande zoner på PPV har vibrationsvärden från 4 
mätpunkter relativt nära tunneln använts för analys. Figur 14 visar ett exempel på hur 
vibrationerna varierar med avståndet för pallsalvorna nr. 35, 36, 37 etc. I detta fall har vi inte 
använt någon skalning med laddningsvikt därför att laddningarna i pallen var praktiskt taget 
konstanta. 
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Figur 14. P PV vs avstånd för vibrationer i en mätpunkt. 
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Figuren visar speciellt att pall 37 och 38 ligger högt. För pall 39 sjunker PPV tydligt. De höga 

värdena verkar sammanfalla med förekomsten av vattenförande zoner, /Emmelin m.fl, 2004/ 

medan sänkningen för pall 39 kan kopplas både till avsaknad av vatten och en minskning av 

totala mängden sprängämne i produktionshålen. Produktionshålen har för pall 36-38 7 ,2 kg 

sprängämne. Detta värde mer än halveras för pall 39 för att sedan öka en del för pall 40-45. 

Det är naturligtvis svårt att dra några säkra slutsatser från dessa mätningar, men PPV i de 4 

mätpunkterna varierar likartat, vilket tyder på att förklaringen till variationerna finns antingen 

inom sprängtekniken eller i geologin i tunnelns omedelbara närhet. Svag koppling av 

geofoner till berg är inte en trolig förklaring till dessa variationer. 

Slutsatser och rekommendationer 

Följande generella slutsatser kan dras av detta projekt: 

• Ett system med högre precision än dagens rikt- och positioneringssystem behöver 
utvecklas. 

• Elektroniska sprängkapslar har en mycket god precision och hög potential för att 
reducera sprickbildning i kvarstående berg. Dock behöver kapslarna göras med 

användarvänliga. 

• Det är möjligt att uppnå högt ställda krav på skadezoner även i sulan. I APSE-tunneln 

lyckades detta genom att dela upp drivningen i en topport och en liggarpall. 

• Raka hål eller snett uppåtriktade hål förhindrar förekomst av vatten i borrhålen. 

• Vatten i borrhål ger betydligt mer sprickor vid sprängning än motsvarande laddning i 
torra hål. 

• Stickning och fördelning av sprängämnet längs salvorna medför att skadezonen blir 
lokal och ej kontinuerlig. 

• Sprängningsvibrationerna dämpas till maximalt ca 1 mm/s ca 300 m från tunneln 

vilket innebär att störningarna på markytan 450 m upp från tunneln är måttliga enligt 

Svensk standard. 

• Vid uppskattning av t ex skador utifrån gränsvärden kan man på grund av 
dataspridningen i dessa data lägga till en faktor 5 till medelvärdet av PPV. 

• Den uppmätta svängningshastigheten har en statistisk spridning som dels beror på en 

osäkerhet i vilken laddningsvikt qm som bidrar till PPV och dels på totala antalet hål i 

salvorna. Detta och andra begränsningar diskuterade i huvudrapporten visar att man 

skall vara mycket försiktig vid en uppskattning av omfattning av sprängskadezon 

utifrån dessa vibrationsdata. 
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