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Syfte 

På uppdrag av SKB har Golder Associates AB i samarbete med Nitro Consult AB och 
Skanska Teknik AB genomfört en byggbarhetsanalys för skede Di syfte att utreda de 
bergtekniska och bergmekaniska förutsättningarna för en planerad inkapslingsanlägg
ning inom befintlig CLAB-anläggning. 

Detta föredrag är ett utdrag ur denna byggbarhetsanalys 

Inledning 

I anslutning till den befintliga ovanjordsanläggningen inom CLAB (Centralt Lager för 
Använt Kärnbränsle) ska en anläggning för inkapsling av det använda kärnbränslet 
byggas. Vid uppforsling av det använda bränslet från lagerbassängerna i bergrummen 
ska den befintliga bränslehissen användas. Inkapslingsanläggningen ska ansluta till 
bränslehissen så att bränslet kan placeras i mottagningsbassänger i inkapslingsanlägg
ningen. 

CLAB ovanjordsanläggning 

l~ 
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Bränsleh isschakt 
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Figur 1. Planerad bergschakt för Inkapslingsanläggningen. 
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För byggande av mottagningsbassängema i inkapslingsanläggningen måste en ca 15 m 
djup bergschakt utföras intill den befintliga ovanjordsanläggningen. 

Schaktbotten för den planerade bergschakten ligger i huvudsak på samma nivå som för 
grundläggningen av den intilliggande ovanjordsanläggningen. Inom ett parti kommer 
dock den nya schaktbotten att ligga ca 7 m under den befintliga anläggningens grund
läggningsnivå. I (Fig.l) framgår utsträckningen av den planerade bergschakten. Närm
aste avståndet mellan bergrumstaket i CLAB-1 och blivande schaktbotten är ca 17 m 
och avståndet till bergrumstaket i kanaltunneln är ca 15 m. 

Användning av mätsystem och definition av kritisk gräns, larmgräns, styrvärde 
och förväntat värde 

Vid genomförande av CLAB-2, som idag är färdigställt, användes mätsystem med olika 
larmnivåer för att övervaka bergschakten. Vibrationer och deformationer i bergmassan 
mättes i samband med bergschakten. Efter genomförandet av CLAB-2 lät SKB utföra 
en granskning av de använda systemen och dess larmnivåer för att vinna erfarenhet för 
framtida projekt. Denna granskning och rekommendationer för användande av larmsyst
em redovisas i "Observation systems with alarm thresholds and their use in designing 
underground facilities" (Olsson och Stille, 2002). I rapporten påpekas vikten av att skil
ja mellan larmgräns (alarm threshold) och kritisk gräns (critical limit) samt mellan styr
värde (target value) och förväntat värde (expected value). 

Den kritiska gränsen är den gräns där skador förväntas med en oacceptabel hög sanno
likhet. 

Larmgränsen är ett förutbestämt värde på en eller en kombination av mätstorheter som 
om den överskrids utlöser ett förutbestämt agerande för att förhindra skada. Det är vik
tigt att larmgränsen sätts på en sådan nivå att fara verkligen är nära och åtgärder behövs 
omgående när gränsen överskrids. En för konservativt vald larmgräns ger onödiga larm 
och tilltron till systemet urholkas. 

Styrvärdet är ett hjälpmedel för att bedriva arbetet på ett effektivt och säkert sätt. T ex 
kan det vara ett vibrationsvärde vid sprängning som är satt så att sprängningen kan ske 
med så stora salvor som möjligt men samtidigt med en tillräckligt låg sannolikhet att 
överskrida larmgränsen. Den valda larmgränsen kan i sin tur påverka valet av styrvärde, 
dvs. det värde som är optimalt ur ekonomiskt perspektiv och ur säkerhetssynpunkt. 

Det förväntade värdet är slutligen det mest sannolika värdet som inträffar vid en given 
design av salvorna. 

(Fig.2) visar ett exempel på hur larmgränsen väljs när frekvensfunktionen (även kallad 
täthetsfunktion) över förväntad svängningshastighet och frekvensfunktionen över den 
kritiska gränsen som ger skador är kända. 

Larmgränsen väljs så att sannolikheten för skada är acceptabel om den skulle överskrid
as. 
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Den kritiska gränsen måste sättas i förhållande till vilken konsekvens ett överskridande 
har. I exemplet har den kritiska gränsen satts så att om den uppnås inträffar skador vid 
50 % av fallen. 

Styrvärdet har i detta exempel satts lika med medianvärdet hos den förväntade variatio
nen av svängningshastigheten. 
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Exempel på styrvärde, larmgräns och kritisk gräns i förhållande till 
frekvensfunktionerna för svängningshastighet vid sprängning och vid 
skada. 

Ansättning av styrvärde, larmgräns och kritisk gräns för vibrationer vid 
sprängning 

Den svängningshastighet som uppmäts på ett visst avstånd från en salva beror till stor 
del på max. samverkande laddningsmängd i salvan. Med samverkande laddningsmängd 
avses mängd av laddning som samverkar med avseende på stötvåg. Detta kan även ut
tryckas som den totala laddningsmängden som detonerar samtidigt i praktiken inom 
1-2 ms. Det finns dock en stor slumpmässig variation som kan bero på samverkan mell
an hål med tändkapslar i intilliggande eller samma tidsintervall, olika inspänningsför
hållanden för olika borrhål och variation i bergmassans förmåga att fortplanta och däm
pa vibrationerna. 

När det gäller fördelningen hos förväntad svängningshastighet vid sprängning kan den 
uppskattas ur tidigare erfarenheter. Längre fram i föredraget redovisas en sådan upp
skattning av förväntad svängningshastighet ur de vibrationsmätningar som utfördes vid 
uttag av CLAB-2. Provsprängningar och inledande mätningar kan förbättra kännedomen 
om fördelningens utseende och styrvärdet kan successivt justeras så att sannolikheten att 
överstiga larmgränsen blir acceptabel. 
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Kännedomen om fördelningen när skador uppkommer är däremot i de flesta fall okänd 
eller dåligt underbyggd. Erfarenheter från liknande projekt där skador har inträffat eller 
där larmgränser överskridits utan att skador inträffat måste utnyttjas. Analyser av skade
mekanismer måste användas för att uppskatta den kritiska gränsen. 

För övervakning av svängningshastigheter i bergrum och konstruktioner vid sprängning 
föreslås att styrvärde, larmgräns och kritisk gräns ansätts enligt principerna i (Fig.2). 
Styrvärde och samverkande laddningsmängd beräknas enligt anvisningar nedan och 
åtgärder enligt nedan vidtas vid överskridande av larmgräns och kritisk gräns: 

Styrvärde 

Svängningshastigheterna vid sprängning följs upp kontinuerligt och kontroll sker mot 
styrvärdet och förväntad variation. Eftersom uppmätt svängningshastighet beror på av
ståndet från salvan till mätpunkten måste de uppmätta svängningshastigheterna justeras 
till ett enhetligt avstånd innan medianvärdet och fördelning beräknas. Hänsyn måste 
också tas till påverkan på grund av reflektion om mätpunkten sitter på en fri yta. 

Om uppmätt medelvärde hos svängningshastigheterna ligger över eller under styrvärdet 
justeras borr-, ladd- och tändplan så att mätt medelvärde vid efterföljande salvor styrs 
mot styrvärdet. Spridningen kontrolleras mot den förväntade variationen. Ökar eller 
minskar spridningen mot den förutsatta spridningen justeras styrvärdet så att sannolik
heten att överskrida larmgränsen bibehålls. 

Analyserna och bedömningarna görs av sprängningsentreprenören och SKB gemensamt 
och förändringar av styrvärdet dokumenteras. 

Larmgräns 

Larmgränsen för byggnader sätts lika med riktvärden för sprängningsinducerade vibra
tioner i byggnader enligt Svensk Standard SS 460 48 66. 

För bergrum och tunnlar kan det förslag till riktvärden för tunnlar och bergrum som 
tagits fram i samarbete mellan Vägverket Region Stockholm och SL Bansystem AB 
användas som larmgräns. 

Överskrids larmgränsen kontrolleras eventuell påverkan på anläggningen. Borr-, ladd
och tändplan samt uttagsplan justeras så att man säkerställer att larmgränsen inte över
skrids i onödan. Vid behov justeras styrvärdet. Åtgärderna redovisas för SKB innan 
nästa salva. 

Kritisk gräns 

Den kritiska gränsen måste sättas i förhållande till vilken konsekvens ett överskridande 
har. 
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Överskrids den kritiska gränsen stoppas sprängningarna. Eventuella skador åtgärdas. 
Borr-, ladd- och tändplaner samt uttagsplan måste göras om samt styrvärdet justeras. De 
nya planerna ska godkännas av SKB innan sprängningarna får återupptas. 

Ansättning av styrvärde och max. samverkande laddningsmängd 

Styrvärdet sätts lika med medianvärdet för den antagna fördelningen över utfallet av 
svängningshastigheten. Max. samverkande laddningsmängd bestäms med hjälp av an
tagen fördelning och så att sannolikheten att larmgränsen överskrids blir liten. Förslags
vis används den svängningshastighet som vid 98 % av fallen inte överskrids vid beräk
ning av max. samverkande laddningsmängd. 

Erfarenheter vid uttag av CLAB-2. 

I samband med berguttag av CLAB-2 utfördes vibrationsmätningar inuti befintliga 
CLAB-1. Mätningarna utfördes i fyra olika sektioner, Fl-F4, och med sex stycken 
givare i varje sektion, se (Fig.3). 

Figur 3. 
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Placering av mätpunkterna på konsol, bassäng, bassängfundament och 
bergvägg. 

I samtliga mätpunkter/givare uppmättes vibrationerna i tre mot varandra vinkelräta 
riktningar (V,L,T), dvs. Vertikal-, Lateral- och Transversellriktning. Se även (Fig.5). 
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Urval av sprängsalvor 

Bergrummet, CLAB-2, sprängdes ut med galleri och 4 st. pallar. 

Ursprungligen har vibrationsdata från ca 600 salvor i samband med berguttaget tagits 
med för utvärdering. Utifrån varje givare (monterade på bergväggens övre och nedre 
del) för respektive mätsektion har därefter representativa salvor valts ut för regressions
analys. Se (Fig.3) för placeringen av givare på bergväggen. 

Detta innebär att totalt ca 2300 mätvärden (två givare i varje sektion) använts för be
stämning av de platspecifika parametrarna, som ingår i skallagsformeln, dvs. de båda 
konstanter vilka är beroende av geologi, geometri och sprängtekniska förhållanden. 

I (Fig.4) redovisas utvalda salvor på galleri- och pallnivå. 

CLAB2 

• 

Kanaltunnel 

Figur 4. Sammanställning av utvalda spräng salvor på galleri- och pallnivå. 

Bestämning av inkommande svängningshastighet till mätpunkterna 

En tryckvåg som kommer in mot en fri yta reflekteras dels som en tryckvåg och dels 
som en skjuvvåg, se (Fig.5) . Storleken på de svängningshastigheter som man mäter upp 
på ytan beror dels på den inkommande vågens svängningshastighet och dels på de re
flekterade vågornas svängningshastighet. 

På uppdrag av Golder Associates AB har Anders Bodare, som är docent vid avdel
ningen för Jord- och bergmekanik på KTH i Stockholm anlitats i syfte att studera 
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möjligheten, att utifrån uppmätta svängningshastigheter bestämma den inkommande 

svängningshastigheten till en mätpunkt. 

Figur 5. Inkommande och reflekterade vågor vid en fri yta. 

Förklaring av P, PS och PP i (Fig.5): 

• P = tryckvåg (primärvåg) 

• PS = reflekterad skjuvvåg 

• PP = reflekterad tryckvåg 

Studien har gjorts för både en inkommande tryck- och skjuvvåg. Härledning av de re

flekterade vågornas storlek från en inkommande skjuvvåg visade sig vara mycket kom

plicerad. Uppmätta maximala svängningshastigheter orsakas erfarenhetsmässigt från en 

inkommande tryckvåg. Studien har därför begränsats till att utgå från att uppmätta 

svängningshastigheter har genererats av en inkommande tryckvåg. 

Nedan redovisas en sammanställning av de formler, som legat till grund för bestämning 

av inkommande svängningshastighet. Sammanställningen är ett utdrag av den studie, 

som utförts av Anders Bodare. 

P-vågsreflektion: 

En inkommande P-våg, i detta fall en tryckvåg, ger upphov till både en reflekterad P

våg och en reflekterad S-våg. 
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Potentialstorheter P. PS och PP (Se även Fig.5): 
P = primärvåg, vilken i detta fall är lika med tryckvågen 
PS= reflekterad skjuvvåg genererad av tryckvågen 
PP = reflekterad tryckvåg genererad av tryckvågen 

U = uppmätt svängningshastighet i riktning U och W = uppmätt svängningshastighet i 
riktning W. 

(Ekv.2) 

Förklaringar till (Ekv.2 och 3): 
k = vågtal i X-riktning för P- och S-våg. 
1 = vågtal i z-riktning för P-våg. 
m = vågtal i z-riktning för S-våg. 
ro = vinkelfrekvensen 
c = svängningshastighet för P- och S-våg. 

(Ekv.3) 

Utryckt i vinklar enligt (Fig.5), och i förskjutningsstorheter fås istället följande formler 
för bestämning av inkommande svängningshastighet: 

F u och F w är förstoringsfaktorerna, som bestämmer hur förhållandet mellan uppmätt 
och inkommande svängningshastighet varierar. 

cos ep · sin 20s j 
U = 2 · ----------''------ · P (Ekv .4) 

s 2 · sin20P ·sin20s +cos 2 (20J 
U = Fu ·Pi (Ekv.5) 

Kräver både mätvärde i riktning V och T för bestämning av inkommande 
svängningshastighet. 

COS 0 · COS 20s 
W=-2· P . pj (Ekv.6) 

s 
2 

• sin 20 P • sin 20s + cos 2 
( 20J 

W = F w · P i (Ekv. 7) 

Kräver endast mätvärde i riktning Lför bestämning av inkommande signal. 

k k sin 0 1 - .J 2 - 2 · v 
K = _ s , s = _!!__ = s = - , K = Där v är tvärkontraktionstalet 

k P k s sin 0 P K 1 - 2 · v 
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Där Pi, PS J,, PP -i är förskjutningsstorheterna: 
Pi= inkommande P-vågs amplitud 
PS -i= reflekterad S-vågs amplitud 
PP -i= reflekterad P-vågs amplitud 

Det finns alltså två vägar att gå när det gäller att bestämma inkommande svängnings
hastighet utifrån uppmätta värden och beräknade förstoringsf aktorerna, nämligen mha 
Fueller Fw. 

Uppmätt svängningshastighet påverkas både av inkommande och reflekterade vågor. 
Vanligtvis antas att maximalt uppmätt svängningshastighet vinkelrätt mot den fria ytan 
pga. av reflektion ger en fördubbling av den inkommande tryckvågens svängningsha
stighet. Detta gäller bara om tryckvågen kommer in vinkelrätt mot den fria ytan. I det 
generella fallet bestäms förstoringen av tryckvågens vinkel mellan vågens propagations
riktning och den fria ytan, se (Fig.5). 

I föreliggande föredrag har riktning L endast analyserats. V alet att endast studera vibra
tioner i riktning L baseras på att de uppmätta svängningshastigheterna i denna riktning 
anses vara mest tillförlitliga och minst känsliga när det gäller att bestämma inkommande 
svängningshastighet, som generats av respektive salva. Dessutom kan man inte förut
sätta att maximalt uppmätt svängningshastighet i respektive riktning generats från 
samma våg under en och samma salva. Dvs. maximalt uppmätt svängningshastighet för 
riktning L behöver inte nödvändigtvis generera maximalt uppmätt svängningshastighet i 
riktningarna V och T vid samma tidpunkt och vice versa. 

Möjligheten att avgöra huruvida maximalt uppmätta värden härstammar från en och 
samma våg går inte utifrån tillgänglig information att avgöra. För detta krävs mätningar 
vid exakt samma tidpunkt i de tre riktningarna. Några sådana har inte sparats för alla 
salvor. 

Ett försök att beräkna en inkommande vågs riktning (8p) har gjorts utifrån max. upp
mätta svängningshastigheter. En järnförelse mellan teoretiskt beräknad vinkel med hjälp 
av koordinaterna på salvan och koordinaterna på mätpunkten, samt den vinkel som kan 
beräknas från maximalt uppmätta värden ger en god överensstämmelse ju längre från 
mätpunkten som salvan befinner sig. Vid korta avstånd påverkas troligen uppmätta vär
den av inkommande skjuvvågor i mätpunkten och att värdena inte är uppmätta vid 
samma tidpunkt. 

Detta gör att riktning L, dvs. vinkelrätt mot bergytan, lämpar sig bäst för bestämning av 
förstoringsfaktorn med hänsyn till ovanstående. Dvs. med hjälp av förstoringsfaktor 
(Fw). 

Bergets tvärkontraktionstal har satts till, v = 0,2, vid bestämning av förstoringsfaktom. I 
(Fig.6) och (Fig.7) visas hur förstoringsfaktorn, F u, respektive, Fw, varierar med inko
mmande vinkel. 
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Förstoringsfaktor, Fw, för svängningshastighet vinkelrätt mot bergytan. 

Med hjälp av framräknad förstoringsfaktor, F w, har inkommande svängningshastighet 
beräknats för respektive salva. 
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Bearbetning av uppmätta svängningshastigheter i bergrum CLAB-1 

De, enligt (Ekv. 5), beräknade inkommande svängningshastigheterna, Pi, till varje 
givare har utnyttjats vid den fortsatta bearbetningen. I (Ekv. 5) är i detta fall W lika med 
uppmätt svängningshastighet i riktning L. Förstoringsfaktorn, F w, har beräknats utifrån 
de geometriska lägen av salva respektive mätpunkt. 

Till de inkommande svängningshastigheterna beräknade i varje mätpunkt på bergvägg
en har genom regressionsanalys (Ekv. 8) anpassats. (Ekv.8) är en empiriskt bestämd 
formel för att bedöma/beräkna en förväntad svängningshastighet utifrån en given max. 
samverkande laddning och ett givet avstånd mellan salvan och mätpunkten. 

Formeln brukar kallas "skallagsformeln" och ser ut enligt (Ekv.8). 

(Ekv.8) 

där v = förväntad svängningshastighet [mm/s] 
R = avstånd mellan salvans sprängcentrum och mätpunkten [m] 
Qsam = max. samverkande laddning [kg] 
A och B = konstanter som beror på geologi, geometri och 
$prängtekniska förhållanden. 

Konstanterna A och B har bestämts för medelvärde (50 % ) och två standardavvikelser 
(98 % ), se tabell 1. Beräknad standardavvikelse är lika med 0,23. Angivna värden har 
beräknats under förutsättning att svängningshastighetens variation är normalfördelad. 

I (Fig.8) visas inkommande svängningshastighet till givarna och den anpassade kurvan. 

Tabell 1. 

A 
B 

Konstanter bestämda genom regressionsanalys. Konstanterna är bestäm
da för 50 % och 98 % konfidensnivå. 

Medelvärde Två standardavvikelser 
50 % 98 % 
280,2 808,1 
-1,14 -1,14 
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De uppmätta svängningshastighetema har skett på olika avstånd från salvan och för 

salvor med olika samverkande laddningsmängd. För att kunna studera den verkliga 
fördelningen av inkommande svängningshastighet måste de inkommande svängnings
hastigheterna justeras för variation i avstånd och variation i samverkande laddnings

mängd dvs. jämförelsen måste ske vid ett konstant värde på skalfaktom (RJQ0·5). Med 
hjälp av den anpassade skallagsformeln har de inkommande svängningshastigheterna 
till mätpunkterna justerats till avståndet 10 m och en samverkande laddning av 1,0 kg. 

Justeringen har skett enligt (Ekv. 11): 

vR Q = A · ( Ro 5 ]

8 

(Ekv.9) 
• sam Q , 

sam 

v =A ·(R10111 J
8 

(Ekv.10) 10,l Q0,5 
1,0kg 

Ur dessa ekvationer erhålls följande samband: 

~ = A . ( Rwm . Q~~;,, ]
8 

⇒ v = v • (lO • Q~~;,, ]
8 

(Ekv.11) 
V A Q0,5 R 10,1 R ,Q,am 1 R 

R ,Q,.m 1,0kg 

där V10.1 = beräknad svängningshastighet för R10m = 10 m och Qi,Okg = 1,0 kg. 
Qsam = max. samverkande laddning för varje salva. 
vR,Qsam = max. inkommande svängningshastighet i riktning L för varje salva. 

De justerade värdena har bearbetats statistiskt för bestämning av frekvensfunktion och 
fördelningsfunktion. I (Fig.9) redovisas den erhållna frekvensfunktionen och i (Fig.10) 
fördelningsfunktionen. 
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Från den bestämda fördelningsfunktionen har karakteristiska värden enligt tabell 2 
bestämts. Det framgår av frekvensfunktionen i (Fig.9) att de uppmätta värdena har en 
frekvenskurva som är "sned" dvs. det finns fler enstaka höga värden än låga. Normalt 
antar man att frekvensfunktionen är normalfördelad dvs. funktionen är symmetrisk 
kring medelvärdet som då är lika med medianvärdet. Det värde som ligger på ett av
stånd av två standardavvikelser över medelvärdet har en sannolikhet av 98 % att inte 
överstigas om frekvensfunktionen är normalfördelad. I (Fig.11) jämförs den uppmätta 
fördelningen med den normalfördelning som erhålls om man beräknar medelvärdet och 
standardavvikelse på normalt sätt. Om man använder den normalfördelade frekvens-
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kurvan kommer man att underskatta svängningshastigheten som motsvarar sannolik
heten 98 % att inte överstigas. Dvs man kommer att överstiga detta värde med mer än 2 
% av salvorna om den samverkande laddningen baseras på en normalfördelning jämfört 
med den verkliga fördelningen . 

Tabell 2. Karakteristiska värden för fördelningsfunktionen. 

Medianvärde, Värde med 
Min. värde Max.värde 50 % av värdena sannolikheten 98 % 

under denna nivå att inte överstigas 

3 mm/s 121 mm/s 19 mm/s 65 mm/s 

100% --Q) 
.c 90% en -~ 

l'CS 
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UI 
en 
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'i: 70% en 
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Figur 11. Jämförelse mellan uppmätt fördelning och normalfördelning. 

Enligt den nedan redovisade metodiken att dimensionera och följa upp sprängningen 
skulle styrvärdet baseras på det bestämda medianvärdet, dvs. v10,1 - värdet lika med 
19 mm/s. Max samverkande laddningsmängd beräknas så att risken att överstiga larm
gränsen blir liten. Förslagsvis sker beräkningen med hjälp av v10,1- värdet för 98 % 

sannolikhet att inte överstigas dvs 65 mm/s. Se även (Fig. 10). 
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Test av metodik för dimensionering och övervakning av sprängningar på data från 
uttag av CLAB-2. 

För att testa den föreslagna metodiken, att dimensionera och följa upp sprängningen har 
jämförelse skett med data från uttag av CLAB-2. 

Förutsättningar 

Frekvensfunktionen för inkommande svängningshastigheter justerade till 10 m avstånd 
och till en samverkande laddning av 1,0 kg antas vara känd. Medianvärdet för frekvens
funktionen är v50 % = 19 mm/s, och värdet som 98 % salvorna kommer att underskrida är 
v98 % = 65 mm/s. 

De angivna värdena för svängningshastigheterna gäller för en bergmassa utan öppningar 
dvs. värdena i mätpunkten påverkas av reflektion. Konstanten B i skallagsformeln är be
stämd till -1,14. 

Larmgränsen för uppmätt svängningshastighet vinkelrätt mot bergväggen i CLAB-1 är 
40 mmls på avståndet 40 m i samband med utförandet av CLAB-2. 

Dimensionering av samverkande laddningsmängd 

Eftersom givarna i CLAB-1 monteras på bergväggen måste vi ta hänsyn till att det 
uppmätta värdet är påverkat av reflektion av den inkommande tryckvågen. De geo
metriska förhållandena mellan salvornas läge och mätpunkterna ger en förstoringsfaktor 
som varierar från 0,7 upp till 2,0 (totalreflektion). För att ta hänsyn till maximal reflek
tion används en förstoringsfaktor, F, lika med 2,0. 

Baserat på en 98 % sannolikhet att inte överskrida larmgränsen kan max. samverkande 
laddningsmängd beräknas ur sambandet: 

vlarmgräns = F . v98% . ( RQ~;· . ~,Okg )B ⇒ 40 = 2,0. 65 · (-Q4
-o~-5. -:·o-0)-l,l

4 

sam lOm sam 

(Ekv.12) 

Lösning ger en max. samverkande laddningsmängd, Qsam, lika med 2,0 kg. 

Ansättning av styrvärde 

För beräkning av lämpligt styrvärde måste man också ta hänsyn till förstoringsf aktorn 
på uppmätta svängningshastigheter. Om vi förutsätter att de uppmätta svängningshastig
heterna korrigeras för variation i förstoringsfaktorn ska värdet 1,0 användas vid beräk
ning av styrvärdet. 
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Lämpligt styrvärde på 40 m avstånd vid en beräknad maximal samverkande laddnings
mängd av 2,0 kg enligt ovan blir: 

( J
B - 114 

R40m Ql,Okg 40 1,0 ' 
v styrvärde = F . Vso o/o . 0 5 . -- = 1,0 · 19 · (--o-5 . -J = 6 mm / s (Ekv.13) 

Q2,0kg ' RIOm 2,0 ' 10 

Jämförelse med verkligt utförande 

Uppmätt svängningshastighet i en punkt beror på avståndet till salvan, max. samverkan
de laddningsmängd och den förstoring som sker om mätpunkten är placerad på en berg
yta. Förstoringsfaktorn beror på, enligt tidigare, den vinkel som tryckvågen kommer in 
med mot den fria ytan. 

De uppmätta svängningshastigheterna i givare Fl .1 som mäter svängningshastigheten 
vinkelrätt (riktning L) mot bergväggen har justerats till avståndet 40 m och justerats 
med hänsyn till den förstoring, Fw, som sker enligt: 

( J
B ( ) - 1,14 

V = V R . R40m = V R . 40 
40111 F R F R w w 

(Ekv.14) 

där vR är uppmätt svängningshastighet på det verkliga avståndet R m mellan salvan och 
mätpunkten. 

För de justerade värdena har ett "glidande medelvärde" beräknats som är medelvärdet 
av de 9 föregående salvorna + den aktuella salvan. Detta medelvärde redovisas i 
(Fig.12) tillsammans med styrvärdet. I figuren redovisas också använd max. samverk
ande laddningsmängd samt när larmgräns 1 och larmgräns 2 överskridits. 

Larmgräns 2 är lika med 40 mm/spå avståndet 40 m och larmgräns 1 är lika med 75 % 
av larmgräns 2, dvs. 30 mm/s på avståndet 40 m. 

Det framgår av figuren att när den använda samverkande laddningsmängden låg över 
2 kg i början hade man flera överskridanden av larmgränserna. När samverkande ladd
ningsmängden minskades till max 2 kg minskade antalet överskridanden. Inget över
skridande av larmgräns 2 (40 mm/s) skedde sedan laddningsmängden minskats. Det 
glidande medelvärdet ligger högre än styrvärdet 6 mm/s när man haft överskridanden. 
Det glidande medelvärdet uppvisar fyra toppar även sedan man minskat samverkande 
laddningsmängd till 2 kg. 

I (Fig.13) visas en detalj (topp) kring salva 625. Av figuren framgår att kring toppvärdet 
på det glidande medelvärdet har man dragit ned den samverkande laddningsmängden 
för att sedan öka den igen. Man har samma förhållanden kring de andra topparna. Att 
man minskat den samverkande laddningsmängden beror förmodligen på att man 
successivt vunnit den erfarenheten att man måste minska den samverkande laddnings-
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mängden i ett visst område för att inte få för höga svängningshastigheter och över
skridande av larmgräns. 

Förändringar i det glidande medelvärdet tycks ge en tydlig indikation på att man är på 
väg mot ett område där laddningsmängden bör minskas. 
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Slutsatser 

Den föreslagna metodiken tycks vid en tillämpning på data från utsprängning av CLAB-
2 ge en möjlighet att på ett tidigt stadium upptäcka om sprängningen är på väg in i om
råden som kan ge för höga svängningshastigheter. Genom att följa den uppmätta sväng
ningshastighetens utveckling kan den samverkande laddningsmängden minskas i tid 
innan larmgränsen överstigs. 

Rekommenderad larmgräns och kritisk gräns för svängningshastigheter vid 
sprängning 

Ansättning av larmgräns och kritisk gräns 

Allmänt 

Enligt praxis i branschen används vanligtvis benämningen riktvärde i samband med 
sprängning för bestämning av tillåtna vibrationsnivåer. I detta föredrag används be
teckningarna larmgräns och kritisk gräns i enlighet med definitionerna tidigare. Larm
gränsen sätts lika med riktvärdet enligt tidigare praxis. 

För byggnader finns sedan 1989 en Svensk Standard SS 460 48 66 - Riktvärden för 
sprängningsinducerade vibrationer i byggnader. Någon liknande finns inte för bergrum 
utan riktvärden har fastställts utifrån erfarenheter som varje konsult har skaffat sig gen
om åren. På grund av detta kan riktvärdena variera på samma typ av underjordsanlägg
ning beroende av vem som fastställt riktvärdena. 

I ett försök att ta fram något som alla i branschen ska kunna använda genomfördes det 
så kallade Hjulsta projektet på uppdrag av Vägverket Region Stockholm och SL Ban
system. Projektet resulterade i en formel för beräkning av riktvärden för tunnlar och 
bergrum i berg. Formeln gäller där lasten tas i samverkan mellan berg och bergförstärk
ning. Riktvärdet, v, beräknas för den största svängningshastigheten längs tunnelkontur
en enligt följande formel: 

(Ekv.15) 

där v0 = okorrigerad svängningshastighet 70 mm/s 
RF = tunnelns/bergrummets användning 
RQ = inverkan av bergmassans kvalitet 
RK = inverkan av typ av bergförstärkning 
Rs = ytförstärkningens status 
Ro = avståndsfaktor 
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Identifiering av skadetyper 

Sprängningar i närheten av berganläggningar kan orsaka olika typer av skador beroende 
på bergförhållanden och typ av bergförstärkning. I tabell 3 redovisas erfarenhetsvärden 
på vibrationsnivåer när olika typer av skador kan uppkomma. 

Tabell 3. Identifiering av tänkbara skador vid sprängningar i närheten av bergan
läggningar och vid vilken vibrationsnivå skadorna uppstår. 

Vibrationsnivå, 
Typ av skada mm/s, när skadan Kommentar 

kan uppstå 
Värdet gäller för bergrum utan ytför-

Utstötning av sten eller stärkning och bra berg. Blasters Hand-

block. 
>100 book, Dupont anger värdet till 305 

mm/s i tunnlar utan betonglining. 

Langefors Kihlström samt Sjöberg et 

Sprickbildning: al anger värdet 110 mm/s för kosmet-

• oarmerad 1201
> inga skador iska sprickor i lättbetong. Erfarenheter 

sprutbetong 160, sprickbildning från sprängningar intill tunnlar med 

• betonghålstens- 230 kraftiga sprickor oarmerad betong-lining1
> (tjocklek 

väggar min. 0,35 m) i Hong Kong och spräng-
ningar intill byggnader i Sverige. 

Sprickbildning: 

• armerad sprut- Studier av Dowding anger att inspända 
betong i sam- monolitiska betongväggar spricker inte 
verkan med berg >250, sprickbildning 

för vibrationsnivåer under 254 mm/s 
• kraftiga betong- och töjningar av 100 µmim. 

konstruktioner 

Bomma partier i 
sprutbetongen växer 100 Erfarenheter från Hjulsta Projektet. 
till. 

Ett påslag med sprutbetong cirka 2 cm 

Utstötning av i en tunnel med arean 3 x 3,5 m. 

oarmerad sprutbetong. 
>200 Sprutbetongen applicerad någon 

vecka före sprängningen. 

Skador på ingjutning 
av bergbult. >1000 Tester gjorda i Norge. 

Anmärkning: Förhållandena för betongkonstruktioner gäller förutsatt de är grundlagda 
på berg. 

De värden som anges i tabell 3 ovan är erfarenhetsvärden och därför kan variationer 
förekomma beroende på kvalitet på berg och förstärkning. Förvaringsbyggnaderna på 
CLAB är byggda med mycket höga krav på samtliga bergförstärkningar. Detta innebär 
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att anläggningarna är konstruerade och byggda för att tåla stora påkänningar även från 
sprängningsinducerade vibrationer. 

Den högsta vibrationsnivån som registrerades i samband med sprängningarna för förvar
ingsbyggnaden CLAB 2 var 120 mm/si mätpunkt på betongkonsol i CLAB-1. Några 
skador på anläggningen kunde inte konstateras. 

Sammanställning av rekommenderade larmgränser 

I tabell 4 anges rekommenderade larmgränser för samtliga anläggningar och konstruk
tioner och aktuella avstånd till bergschakten. 

Tabell 4 Sammanställning av rekommenderade larmgränser. 

Larm- Larm2räns, mm/s för olika avstånd [m] 

Anläggning 
gräns 

Vto 2 5 10 17 20 25 30 
[mm/s] 

CLAB-1 
Bergrum, tak och 102 - - - 80 74 68 63 
väggar 
Bassäng 142 - - - 111 104 94 87 
Betongkonsol 142 - - - 111 104 94 87 
Betongväggar 102 - - - 80 74 68 63 
Ovanjordsanläggning 
Mottagnings-, El- & 

110 173 134 110 86 80 73 68 
Hjälpsystembyggnad 
samt Bränsleschakt 
Vibrationskänslig 

30 30 30 30 30 30 30 30 
utrustning 

Rekommenderade kritiska gränser för de olika anläggningsdelarna. 

Vid val av kritiska gränser så har vi utgått från vibrationsnivåer där det finns risk för att 
skador av typen kosmetisk sprickbildning skall inträffa, se tabell 3. 

I lätta konstruktioner typ oarmerad sprutbetong och väggar av betonghålsten kan man 
förvänta kosmetisk sprickbildning vid vibrationsnivåer på v10 lika med 160 mm/s. Vi 
har valt att jämställa betongväggen som står mellan bergväggen och bassängerna i för
varingsbyggnaderna med en betonghålstensvägg. En betongvägg tål normalt högre vib
rationer innan sprickbildning inträffar, men vi har valt att sätta v10 lika med 160 mm/s. 

Vid val av kritiskt gräns för tak och anfang i CLAB-1 så har vi valt att förutsätta att det 
inte finns någon samverkan mellan berget och den armerade sprutbetongen, dvs den kri
tiska gränsen har satts till v10 lika med 160 mm/s. 
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Tunga armerade betongkonstruktioner kan normalt utsättas för vibrationsnivåer av v10 
lika med 250 mm/s utan att skadas. Till denna kategori av konstruktioner kan räknas 
bassängerna, betongkonsolerna i CLAB-1 och de delar av Mottagningsbyggnaden, som 
ligger närmast den planerade bergschakten. Den kritiska gränsen för Ovanjordsanlägg
ningen har sänkts till v10 lika med 160 mm/s för att vibrationsnivån 250 mm/s inte skall 
överskridas vid sprängningar på korta avstånd. För bassängerna och betongkonsolerna 
har vi valt att reducera kritiska gränsen till v 10 lika med 200 mm/s. 

Även om de kritiska gränserna tangeras så innebär det inte automatiskt att skador upp
står. Vi bedömer att sannolikheten är <20 % för att kosmetisk sprickbildning ska uppstå 
i det fall den kritiska gränsen tangeras. 

Sammanställning av rekommenderade kritiska gränser för de olika anläggnings
delarna 

I tabell 5 redovisas rekommenderade kritiska gränser för olika avstånd och anläggning. 

Tabell 5 Sammanställning av rekommenderade kritiska gränser. 

Kritisk Kritisk gräns, mm/s för olika avstånd [m] 

Anläggning gräns 
V10 2 5 10 17 20 25 30 

[mm/s] 
CLAB-1 

160 125 117 106 99 Tak och väggar 
- - -

Bassäng 200 - - - 156 146 133 123 
Betongkonsol 200 - - - 156 146 133 123 
Betongväggar 160 - - - 125 117 106 99 
Ovanjordsanläggning 
Mottagnings-, El- & 

160 250 195 160 125 117 106 99 Hjälpsystembyggnad 
samt Bränsleschakt 

Vid sprängningar i närheten (avstånd mindre än fem meter) av en anläggning eller 
byggnad så måste entreprenören beakta risken för lyftning och bakåtbrytning av berget. 
För att kontrollera detta krävs begränsningar i salvornas storlek samt att berget som 
sprängs loss har möjlighet att röra sig framåt utan alltför stort motstånd. 

Slutsatser 

Erfarenheter från andra projekt och de försök som gjordes i Hjulsta projektet har an
vänts för att bestämma larmgränser för berganläggningarna. Det empiriska samband, 
mellan larmgränser och typ av bergrum, bergkvalitet samt typ och status på bergför
stärkningarna, som Hjulsta projektet resulterade i ger något högre larmgränser än vad 
som tillämpades vid uttag av CLAB-2. 
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Larmgräns för ovanjordsanläggningen bygger på Svensk Standard, SS 460 48 66 samt 
erfarenheter från ett stort antal projekt såväl inom landet som utomlands. 

Kritiska gränser baseras på erfarenheter redovisade i litteratur och på egna erfarenheter 
från olika projekt. 

Larmgränsema är dock satta så att risken för skador är minimal även om de överskrids. 
För att skador ska inträffa, i första hand i form av kosmetisk sprickbildning, krävs att 
den kritiska gränsen tangeras. 

Beräkning av rekommenderad max. samverkande laddningsmängd baserat på 
erfarenheterna från utsprängning av CLAB-2 

Ur vibrationsmätningarna på bergväggen i CLAB-1 bestämdes medianvärdet för sväng
ningshastigheten på avståndet 10 m och laddningen 1 kg till v50 % = 19 mm/s och värdet 
som 98 % av salvorna kommer att ligga under till v98 % = 65 mm/s. Se även (Fig.10). 

Med ledning av detta kan max. samverkande laddning, Qsam, beräknas enligt sambandet 
i (Ekv .16) med förstoringsfaktom Fw: 

( J
B ( J-1,14 R Ql ,Okg R l 

V/arm = Fw . v 98 % . Q0,5 . ~ = Fw . 65 . Q0,5 . 10 
sam !Om sam 

(Ekv.16) 

där V tam, är larmgränsen på avståndet R m. 

Styrvärdet kan beräknas enligt sambandet i (Ekv .17): 

(Ekv.17) 

där V s,yr är styrvärdet på avståndet R m vid max. samverkande laddningsmängd Qsam· 

För beräkning av max. samverkande laddningsmängd för bergtak/bergvägg i CLAB-1 
samt för bränslehissen har en förstoringsfaktor av F w = 2,0 (totalreflektion) ansatts och 
för beräkning av styrvärdet Fw = 1,35. (medelvärdet av förstoringsfaktoms variation). 

För ovanjordanläggningen har en förstoringsfaktor F = l,0 (ingen reflektion) ansatts 
både för beräkning av samverkande laddningsmängd och styrvärden. 
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Slutsats 

Vid beräkningar på konventionellt (Langefors-Kihlströms formel) tas ingen hänsyn till 
eventuell förstoring av vibrationerna i förvaringsbyggnadema till följd av reflektion mot 
en fri yta. K-värdena är inte satta med 98 % konfidensnivå utan sannolikheten att de inte 
överskrids ligger snarare i intervallet 50 - 80 % . 

Normalt så ger beräkningar baserade på ett stort antal registreringar från tidigare spräng
ningar en relativt hög standardavvikelse. I detta fall när över 2300 registreringar bear
betats är standardavvikelsen 0,23, vilket är acceptabelt. Beräkningar med 98 % konfi
densnivå innebär att sannolikheten för att man tagit hänsyn till alla tänkbara förhålland
en som kan ge förhöjda vibrationsnivåer ökar. 

175 




