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Abstract

Alternative methods to conventional rock blasting in
urban areas

Simon Göransson & Marcus Benker

For many constructions works, the removal of bedrock is required 
as an initial part of the production. Removing bedrock is 
complicated, takes a lot of time and entails many risks due to the 
vibrations that occur during the detonation. The risk of damaging 
nearby properties is impending.

In order to prevent damage caused by vibrations, high demands are 
made on the risk analysis. The risk analysis aims to investigate 
the surroundings and nearby properties and should give the blast 
contractor permissible vibration values. The vibrations that 
result from blasting are coupled to the cooperative charge, which 
can be controlled with drilling and charging plans. Therefore, the 
cost of blasting is largely due to the necessary drilling and 
preparations of the risk analysis.

A complement to conventional rock blasting is hydraulic 
fracturing. Cracking bedrock is a time-consuming step that 
requires extensive drilling of holes, but since the method has a 
very low environmental impact and requires no preliminary work in 
the form of inspections and risk analysis, the method is 
considered occasionally suitable.

At larger rock volumes it will usually be cheaper to blast than 
crack the rock. As soon as the geotechnical survey is carried out, 
the rock volume can be estimated. The model developed aims to 
estimate the cost of the two, and thus can be a tool that can be 
used for method selection already in the design state.
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SAMMANFATTNING 

Som en inledande del av produktionen krävs, för många byggarbeten, losshållning av berg. 

Bergborttagning är ett komplicerat arbete som tar mycket tid och som medför många risker 

vilka till stor del utgörs av de vibrationer som uppstår vid detonationen och som riskerar 

skada närliggande fastigheter. För att förebygga skador som uppstår av vibrationer ställs höga 

krav på framställande av riskanalys. Riskanalysen syftar till att undersöka omgivningen och 

närliggande fastigheter och ska ge sprängentreprenören tillåtna vibrationsvärden. De 

vibrationer som uppstår vid sprängning är kopplade till den samverkande laddningen, vilken 

kan kontrolleras med borr- och laddplan. Kostnaden vid sprängning utgörs således till stor del 

av den nödvändiga borrningen och framtagande av riskanalysen. 

Ett komplement till konventionell sprängning är hydraulisk spräckning. Spräckning av berg är 

ett tidskrävande moment som kräver omfattande borrning av hål, men metoden har en väldigt 

låg omgivningspåverkan och kräver inga förarbeten i form av besiktningar och riskanalyser 

vilket gör den stundvis lämplig. 

Vid större bergvolymer kommer det som regel vara billigare att spränga än att spräcka berget. 

Så fort den geotekniska undersökningen är utförd kan bergvolymen uppskattas. Den 

framtagna modellen syftar till att uppskatta kostnaden för de båda och kan således vara ett 

verktyg som kan användas för metodval redan i projekteringsstadiet.  
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BYGGTEKNISK ORDLISTA 

Avtäckning Schakt av jordlager i syfte att få fram berget 

 

Borrplan Skiss över hur hålen ska borras med avseende på 

position, djup och lutning 

 

Losshållning 

 

Lossbrytning av berg 

 

Geoteknisk undersökning Undersökning av jord,- berg- och 

grundvattenförhållanden 

 

Markvibrationer Vibrationer som leds genom marken som en effekt av 

sprängnings,- spontnings,- schaktnings,- packnings- och 

pålningsarbeten 

 

Riskanalys Dokument upprättat med riktlinjer för hur en sprängning 

får genomföras  

 

Specifik laddning Mängd sprängmedel som går åt per kubikmeter berg som 

losshålls 

 

Specifik borrning Antal meter som borras per kubikmeter berg som 

losshålls 

 

Sprängplan Plan över hur sprängningsarbetena på platsen ska utföras 

och innehåller valda sprängmedel, tidplan, borrplan, 

laddplan, tändplan och plan över bevakning 

 

Styckefall Resultat på de lösgjorda stenarnas storlek 

 

𝒗𝟏𝟎-värde Tillåten vibrationsnivå på 10 meters avstånd från 

detonationsplatsen 
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1. INLEDNING 
En konsekvens av att vi bygger ut städerna är att vi får använda mark som vi tidigare undvikit 

av olika skäl. Ett skäl till att undvika en fastighet har varit att tomten står på mycket berg, 

vilket medför större kostnader vid byggnationen. Idag står vi dock vid ett läge där det inte 

längre går att undvika dessa då värdefull mark står oanvänd, vilket betyder att arbeten med att 

ta bort berg nu sker mer centralt än tidigare.  

Konventionell sprängning är en välbeprövad och effektiv metod för bergschakt, men det 

medför risker och, ibland stora, kostnader i form av besiktningar och vibrationsmätningar då 

närliggande fastigheter kan ta skada av sprängningsarbetena. Detta, i kombination med 

behovet av avspärrningar, flaggvakter och de risker som kommer med en sprängning, skapar 

tvivel kring huruvida konventionell sprängning alltid är den bästa metoden. 

Det finns alternativ till sprängning men de avfärdas ofta då de är kostsamma och 

tidskrävande. Det här examensarbetet som skrivs åt Skanska Sverige AB syftar till att jämföra 

den konventionella sprängningen mot de alternativ som finns att tillgå idag.  
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1.1 Bakgrund 

Arbeten med att ta bort berg är vanligt förekommande vid många anläggnings- och 

byggprojekt. Den traditionellt sett vanligaste metoden för detta är sprängning där man genom 

högt tryck med hjälp av gas skapar sprickor och utvidgar dessa så berget separeras. 

Sprängning är ett komplicerat moment som ställer höga krav på omgivning, behörig personal 

och utrustning vilket gör att det finns tillfällen då det inte nödvändigtvis är den mest 

ekonomiska metoden. 

Varje sprängning kräver en riskanalys av varierande omfattning beroende på lokala 

förhållanden. Vid sprängning i tätbebyggda områden kan det även bli stora ekonomiska 

kostnader för vibrationsmätningar på närliggande byggnader samt besiktningar både före och 

efter sprängningsarbetena.  

En riskinventering krävs oavsett metod för bergborttagning, men det går att undvika kostnader 

för vibrationsmätningar och besiktningar genom att använda alternativa metoder för 

losshållning. En relativt ny metod för borttagning av berg är hydraulisk spräckning, men även 

vajersågning och snigeldynamit finns tillgängliga på marknaden. De alternativa metoderna till 

sprängning avfärdas ofta då de både är tidskrävande och dyra. 

Vi kommer i detta examensarbete ställa de olika metoderna mot varandra med syftet att skapa 

en beräkningsmodell som jämför huruvida hydraulisk spräckning eller konventionell 

sprängning är det mest ekonomiska valet med hänseende på de förutsättningar som råder på 

platsen. 

För att exemplifiera resultatet kommer ett fiktivt projekt användas där bergvolym, 

vibrationskrav, avstånd till närliggande fastigheter och antal närliggande fastigheter är 

fingerade. 

1.2 Problemformulering 

En stor kostnad för sprängningsarbeten görs redan i projekteringsstadiet av projektet då 

riskanalysen framställs och förbesiktningar av närliggande fastigheter utförs. När 

sprängningsarbetet utförs ska även vibrationsmätare monteras på närliggande anläggningar 

och hus vilka kostar en betydande summa och när sprängningsarbetena slutförts ska 

efterbesiktningar utföras. Detta betyder att det finns många typer av utgifter relaterade till 

sprängning som ligger utanför det direkta sprängningsarbetet. 
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Det här examensarbetet bygger sin frågeställning kring det faktum att en sprängning innefattar 

en stor kostnad redan innan sprängningsarbetena påbörjats. Det leder till att sprängning, allt 

som oftast, i ett senare skede per automatik är det billigaste alternativet. Om det fanns en 

modell för att göra en kostnadsjämförelse utifrån några enkla parametrar från platsen skulle 

det eventuellt kunna leda till att alternativa metoder visar sig billigare. Detta skulle göra att 

kostnader för riskanalys och förbesiktningar kan avfärdas redan i projekteringsstadiet. 

1.3 Syfte 

Genom att ta fram en modell som kan användas för att uppskatta kostnaden för sprängning 

respektive hydraulisk spräckning mot den kända bergvolymen är syftet att beställaren redan 

efter den geotekniska undersökningen ska kunna uppskatta vilken losshållningsmetod som är 

mest lönsam för projektet.  

1.4 Avgränsningar 

Olika anläggningsprojekt varierar kraftigt när det bland annat gäller lokala förhållanden, 

bergmängder, bergstrukturer och krav från beställare vilket medför att det är svårt att skapa 

generella riktlinjer. Det här examensarbetet fokuserar på losshållning ovanjord i tätbebyggda 

områden.   
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2. LITTERATURSTUDIE 
Losshållning sker av många olika anledningar och behov kan finnas på olika ställen kring 

byggarbetsplatsen. Exempel på föremål som är vanliga att spränga för är husgrunder, vägar 

och VA-ledningar varav samtliga förekommer i tätbebyggda områden. En konsekvens av 

bergborttagning är att man möjliggör byggnationer under bergnivån vilket skapar möjligheter 

för att vara mer platseffektiv. Bergborttagning innefattar losshållning, bergschakt och 

transport av bergmassor. 

Enligt AMA 17 ska berget schaktas till teoretisk bergkontur vilket är den linje som utgör berg 

i sektionen för det valda området och inom detta område får det ej förekomma berg.  

2.1 Geologi 

Sverige täcks till stor del av berg som bildats för nästan 600 miljoner år sedan och som under 

hela tiden varit utsatt för förändringar i både tryck och temperatur vilket förändrat bergets 

struktur. Berg delas upp i tre olika grupper beroende på hur de är bildade vilka är magmatiska, 

sedimentära och metamorfa bergarter [1].  

De magmatiska bergarterna har bildats av lava som stelnat där vanliga bergarter är granit, 

basalt och diabas [2] [3].  

Sedimentära bergarter har bildats genom sedimentering vilket uppstår över lång tid då 

fragment och mineraler separeras från berggrunden genom vittring eller frostsprängning. De 

frigjorda partiklarna färdas med vind och vattendrag och hamnar till slut i sjöar eller hav där 

de tyngsta partiklarna hamnar närmast utloppet och de lättaste längst bort. Detta pågår under 

lång tid och under tiden det byggs på kommer trycket öka vartefter och därför kompakteras. 

Exempel på sedimentära bergarter är kalksten och lerskiffer [2].  

Metamorfa bergarter har bildats genom omvandlingar av magmatiska och sedimentära 

bergarter. Omvandlingen sker då mineralkornen som bygger upp berget hamnar parallellt med 

varandra genom tryck och rörelser i jordskorpan. Exempel på metamorfa bergarter är gnejs, 

kvartsit och marmor [2]. 

Olika bergarter har stora variationer i hållfasthet, stabilitet och dräneringsförmåga vilket är 

avgörande vid all form av losshållning då det har inverkan på val av borrnings-, sprängnings- 

och spräckningsmetod. Enligt arbetsmiljöverket ska en undersökning och riskbedömning 

utföras innan bergarbeten får börja vilka bland annat ska beakta geologiska, bergtekniska och 
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bergmekaniska förhållanden i syfte att skapa de förutsättningar som krävs för att planera 

arbetet så det kan utföras säkert [4]. 

Sprickor som naturligt finns i berget benämns slag och har stor inverkan på bergets 

sprängbarhet, förmåga att hantera vatten och dess hållfasthet. Bergets stabilitet är starkt 

kopplat till hur sprucket berget är och i vilken riktning sprickorna ligger [1]. 

En geoteknisk undersökning ska ge förutsättningarna som finns i jorden och kan vara 

vägledande för val av metod vid nybyggnation av en villa, VA-ledningar eller en väg. Vid 

undersökningen kontrollerar man förhållandena på berg, jord och grundvatten i området. En 

geoteknisk undersökning kan visa om det kommer krävas losshållning eller ej. 

Ett problem som kan uppstå vid geotekniska undersökningar är att man som en följd av för få 

borrhål får en felaktig bild av bergets utbredning i området. En negativ följdeffekt som kan 

uppstå som en följd av en undermålig geoteknisk undersökning är att man underskattar 

bergmängden, vilket exemplifieras i figur 1. 

 

Figur 1. Illustration över den felaktiga bilden av bergkonturen på grund av undermålig geoteknisk 

undersökning. I blått visas bergmängden som missats. 
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2.2 Borrning 

2.2.1 Förberedande arbeten 

Innan arbeten med borrning av berg kan påbörjas måste berget enligt AMA CBC.71 avtäckas 

vilket görs oavsett tänkt metod för bergschakt [5].  

2.2.2 Borrningsmomentet 

Samtliga metoder för att ta bort berg kräver att det skapas hål i berget vilket medför att 

borrningen är ett viktigt område i branschen. 

Borrmaskiner och borriggar finns i olika utföranden och tillverkas av flera olika fabrikat. 

Utvecklingen har gått långt sedan 1857 då man började borra i berg, då med hjälp av 

handhållna borrverktyg som drevs med handkraft. Idag har dessa ersatts av moderna borriggar 

och borrmaskiner, där borrmaskiner lämpar sig bra för mindre arbeten, till exempel vid 

borttagning av en sten på egen fastighet [6]. Vid större arbeten där fler alternativt djupare hål 

ska borras är det däremot vanligt att använda en borrigg som är bestyckad med larvband 

alternativt hjul där borren drivs av ett hydrauliskt system. 

Beroende på om borriggen förbereder för sprängningsarbeten eller spräckningsarbeten 

kommer det förekomma variationer i hålutförandena. Vid sprängning är en håldiameter på 

26–57 mm normalt medan spräckning kan kräva 102–127 mm stora hål. Även hålavståndet 

kan variera vilket gör att antalet hål som krävs för motsvarande yta kan vara annorlunda. För 

sprängning beräknas detta inför borrplanen medan det vid spräckning är mer godtyckligt.  

Även hålavståndet kommer variera. Vid sprängning är varje salva unik och kan räknas ut 

enligt formler, medan spräckning är mer generell även fast lokala bergförhållanden kan 

medföra att man kan ha varierande avstånd.  

Vid sprängning kommer håldiametern ha en stor inverkan på hålavståndet då mindre diameter 

på hålen kräver att fler hål borras för att uppnå samma sprängverkanspotential [7, p. 36]. 

En relevant faktor vid framförallt sprängning är att man ofta kommer önska sig en lutning på 

hålen. Hållutningen kommer även påverka håldjupet, vilket resulterar i en ökad hålvolym och 

därmed ökad kostnad för borrningen, se figur 2.  
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Figur 2. Illustration hur hållutning resulterar i ökad hålvolym. 

 

2.2.3 Risker vid borrning 

Borrning är ett moment som alstrar väldigt mycket ljud, vilket har medfört att det utvecklats 

ljuddämpare till borriggar. Dessa ljuddämpare sänker ljudnivån med upp till 10 dB och 

medför positiva följdeffekter i form av förbättrad närmiljö för folk i närheten av arbetsplatsen, 

förbättrad arbetsmiljö för borriggsoperatören och mindre damm vid borrningen då borrarmen 

är inkapslad istället för fri [8, p. 66]. Detta möjliggör borrningsarbeten i bullerkänslig miljö. 

Borrning av berg är ett riskfyllt moment och medför många risker som på både kort och lång 

sikt kan medföra skador på hälsan. Exempel på risker som borrningen medför är risken att 

andas in bergdamm, radon och dieselavgaser [9, p. 8]. 

Bergdammet innehåller kvarts, kiseldioxid, som är farligt för hälsan. Kvarts kan leda till 

stenlunga men även lungcancer. Dessutom kan man få kol som en konsekvens av att andas in 

bergdamm, oavsett om det innehåller kvarts eller ej. På grund av riskerna med damm 
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föreskriver arbetsmiljöverket att uppkomst och spridning av damm ska förebyggas, vilket kan 

ske med dammsugare eller soppåsar som man samlar dammet i. Risken att de som arbetar 

med berget utsätts för kvarts ska bedömas av arbetsgivaren innan arbetet startar [10]. 

Radon är en radioaktiv gas som utsöndras när uran, som naturligt finns i berget, sönderfaller. 

Dieselavgaser innehåller också hälsofarliga ämnen som ökar risken för cancer, vilket stärks av 

studier utförda i amerikanska gruvor. Detta medför risker för personer som vistas i trånga 

utrymmen med mycket radon och är därför inte en risk att räkna med vid ovanjordborrning [9, 

p. 28]. 

2.2.4 Topphammarmatade borriggar 

Borrhuvudet består av en borrkrona som är avsedd för att borra i berg och finns i varierande 

utföranden som väljs beroende på hålets syfte och typ av borr. Vid borrning för sprängning 

och spräckning används topphammarborrar.     

2.2.5 Kärnborrning 

En alternativ metod för bergborrning är kärnborrning. Kärnborrning är en metod som bland 

annat används när det finns ett behov av att analysera berget. Metoden fungerar genom att 

med ett diamantförsett ringformat borrhuvud borra hela kärnor ut ur berget, istället för 

konventionell hammarborrning där hela hålets innehåll omvandlas till damm. Kärnornas längd 

kan uppgå till 3 meter, som behålls intakta och därför går att analysera i efterhand. Metoden 

är även väldigt användbar när det är viktigt med raka borrlinjer. Företaget Styrud, som arbetar 

med bland annat kärnborrning, har borrat mer än 1000 meter djupt med metoden [11]. 

Vid arbeten i tätbebyggda områden där det är av stor vikt att veta hur berget ser ut, var man 

finner krosszoner och i vilken riktning slagen går är kärnborrning ett bra alternativ. Dessutom 

lämpar sig metoden väl för upprättandet av pilothål för vajersågning [11]. 
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2.3 Sprängning 

Bergssprängning innebär att man med en serie explosioner frisläpper gas som expanderar. En 

sprängning kan delas upp i tre steg där det första steget, som inleds vid initieringen, smular 

sönder berget och gör borrhålet större som en följd av explosionen. Därefter, i steg två, skjuts 

tryckvågor med ljudets hastighet ut i alla riktningar från hålet. När tryckvågorna träffar en fri 

yta kommer de reflekteras och skapa en dragspänning som sker mellan borrhålet och den fria 

ytan vilket kommer dra sönder berget. I steg tre kommer de gaser som frisläppts under 

explosionen tränga in i de sprickor som bildats och expandera dem vilket, med rätt avstånd 

mellan borrhålen, leder till att berget bryts sönder och skjuts fram. Detta betyder att en lyckad 

sprängning kräver att dragspänningen som uppstår är högre än bergets draghållfasthet. Tiden 

de tre stegen tar är ungefär 5 ms och när detta sker har hålets volym utökats till 10 gånger sin 

ursprungliga storlek [12]. 

2.3.1 Geologiska egenskaper vid sprängning 

Berg är ett samlingsnamn för bergarter med stora variationer på dess egenskaper. Drag-, 

tryck- och skjuvhållfasthet skiljer sig mycket mellan olika typer av bergarter och eftersom 

berget sällan är homogent kan flertalet bergarter förekomma bredvid varandra. Sprickor i 

berget kan ha stor inverkan på en sprängning då gaserna läcker ut i fickor i berget istället för 

att stanna i de tänkta sprickorna, vilket gör gasen verkningslös och leder till att ett berg som ur 

teoretisk synvinkel är lättsprängt då dess draghållfasthet är låg ändå kan vara svårsprängt [12]. 

Om gaserna inte tränger in i sprickorna kommer gasen explodera utan effekt, vilket i 

branschen benämns som en dödsprängning. Skiffer i berg ger ofta upphov till dödsprängning. 

2.3.2 Sprängämnen 

Som ett led av att bergssprängning sker under många olika arbetsförhållanden har det varit 

nödvändigt att utveckla sprängmedel som tål dessa. Under torra förhållanden, som anses 

ideala, kan ett vanligt sprängämne användas medan komplicerade sprängningar, till exempel 

undervattenssprängningar, kräver andra produkter. För att välja rätt sprängämne måste 

förhållandena analyseras och sprängämnets egenskaper beaktas. För att uppnå en lyckad 

sprängning finns det många egenskaper hos sprängämnet som är viktiga att ta hänsyn till 

såsom detonationshastighet, styrka, stabilitet, densitet, vattenbeständighet, hanteringssäkerhet, 

miljöpåverkan mm [12]. 

De civila sprängämnen som används idag kan delas upp i två typer, sprängkapselkänsliga 

sprängämnen och icke sprängkapselkänsliga ämnen. De sprängkapselkänsliga ämnena 
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kännetecknas av att dess detonationshastighet, detonationstryck och densitet är hög och att de 

initieras av en sprängkapsel. De icke sprängkapselkänsliga ämnena består av blandningar av 

syregivare och bränsle men där ingen av komponenterna är sprängämnesklassade. Dessa kan 

inte antändas av en sprängkapsel utan det krävs en primer. En primer är ett 

sprängkapselkänsligt ämne som tänds upp av en sprängkapsel vilket leder till att det icke 

sprängkapselkänsliga ämnet detonerar [12]. 

Vanliga sprängmedel idag är dynamit, emulsionssprängämnen och ANFO. Dynamit är ett 

välkänt sprängmedel medan emulsioner och ANFO inte är lika allmänt kända. 

Emulsionssprängämnena består av en ammoniumnitratlösning och en olje- och vaxblandning. 

I denna sammansättning så är nitratlösningen den syregivande delen av sprängämnet och olje- 

och vaxblandningen är bränslet. Nitratlösningen är fördelad i små droppar som är omslutna av 

olje/vaxblandningen. Detta gör att bränslet får en stor kontaktyta med syregivaren.  För att 

kunna initiera detta sprängämne så tillsätts luft i blandningen i form av små kulor gjorda av 

glas eller plast. Kulornas storlek är cirka 0,1 mm i diameter. När initiering sker slås dessa 

kulor sönder av stötvågen från sprängkapseln och en mängd heta punkter, så kallade ”hot 

spots”, bildas. Där blir temperaturen tillräckligt hög för att detonationen ska kunna starta och 

en explosiv förbränning av sprängämnet bibehålls [12, p. 32] [7, p. 20]. 

Detta sätt att initiera sprängämnet på bidrar till att det är säkert och användningen av en 

känsliggörare i form av ett annat sprängämne, en s.k. primer, behövs inte. Dock går det att 

variera känsligheten hos emulsionen så att även primer kan användas. Emulsionens 

initierabarhet kan därför anpassas genom att ändra mängden mikrosfärer med luft som tillförs 

i blandningen. I pumpbara emulsioner som har kommit på senare tid så har gas ersatt 

mikrosfärerna med luft, gasen tillkommer i blandningen innan den pumpas ner i borrhålen 

[12, p. 32].   

Konsistensen på sprängämnet kan ändras genom att variera proportionerna mellan olja och 

vax i bränsleblandningen. Detta för att anpassa sprängämnet för olika användningsområden. 

Höjer man mängden vax i blandningen så får sprängämnet en konsistens likt margarin. Om 

man höjer mängden olja så får man en konsistens som är mer lik en tjockare smörjolja som är 

pumpbar. Den margarinliknande konsistensen passar bättre som patronerat sprängämne och 

den smörjoljeliknande passar bättre som pumpbart bulksprängämne [12, p. 32]. 

Emulsionssprängämnen behåller en god detonationshastighet trots långa förvaringstider och 

påverkan av temperatur på pump- och packningsegenskaper är nästan obefintlig. Sprängämnet 
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är inte känsligt för vatten då nitratlösningen är fullt skyddad av olje/vaxblandningen som är 

vattenavvisande. Detta gör emulsionssprängämnen väldigt säkra ur hanteringssynpunkt då det 

krävs ett högt och snabbt tryck för att det ska ske en oönskad detonation [12, p. 33]. 

ANFO (Prillit) är ett sprängämne som består av en blandning av prillad ammoniumnitrat och 

diesel och namnet kommer från den engelska benämningen ”Ammonium Nitrate Fuel Oil”. 

Sprängämnet är mycket billigt och det är således världens mest använda sprängämne [12, p. 

35]. 

Sprängämnet är icke sprängkapselkänsligt och det behövs därför en primer för att initiera en 

detonation. Det kommer ofta paketerat i påsar då ANFO är i pulverform, vilket gör att det har 

lägre densitet och därför passar bra som pipladdning [7, p. 18]. 

Proportionen mellan de två huvudkomponenterna är 94,5 % ammoniumnitrat och 4,5% diesel 

för att blandningen ska vara maximal. ANFO har dålig vattenresistens och bör därför 

användas i torra hål eller skyddas av plastfilm om det ska användas vid förekomst av vatten. 

Detta då ammoniumnitrat är hygroskopiskt och reagerar med vatten, vilket gör att 

sprängämnet förstörs [13, p. 9]. 

2.3.3 Tändsystem 

Tändsystem kan delas in i tre olika grupper, icke elektriska, elektriska och elektroniska. Inom 

icke elektriska finns det tre undergrupper, krutstubin, pentylstubin och NONEL.  

Gemensamt för alla är att de har en ledare och en sprängkapsel, där ledaren förbinder 

sprängkapseln med en tändapparat med något av de olika tändsystemen som ska beskrivas i 

detta avsnitt [7, p. 25]. 

Krutstubin används idag inte till större sprängningar utan bara vid mindre arbeten som till 

exempel stubb- och stensprängning där den fortfarande är det mest ekonomiska alternativet. 

En krutstubin består av en kärna av svartkrut som är inlindad i ett lager av vävd bomull som 

sedan täcks av asfalt eller bomull för att bli vattentät. Den brinner med en tid på 120 

sek/meter, men kan brinna långsammare vid höga höjder eller snabbare vid högt tryck. Då det 

kan finnas en viss variation i brinntid från olika leverantörer så bör man testa brinntiden på en 

meter stubin.  

Pentylstubin är en detonerande stubin som har en hastighet på ungefär 7000 m/s. Detta gör 

den till ett bra alternativ när man vill uppnå en momentan sprängverkan. Den används inte så 

mycket i civilt bruk i Sverige då den ger ifrån sig en kraftig luftsmäll vid detonation och 
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därför inte lämpar sig i tätbebyggda områden. Pentylstubin används mer inom det militära då 

stubinen är enkel att förvara och har en god beständighet mot naturens element och inte 

påverkas av långsiktig lagring [12, p. 48] [7, p. 25]. Stubinen består av ett innanmäte med 

PETN (pentaerytrittetranitrat) och innesluts precis som krutstubin av flera lager vävd bomull 

och sedan plast eller asfaltshölje som skyddande ytterlager [13, p. 19]. Pentylstubin används 

med fördel om elektrisk upptändning inte är möjlig på grund av till exempel åska.  

Elektrisk tändning bygger på den principen att när en tillräckligt stark ström når tändkapseln 

så initierats sprängningen. När dessa system var nya så bidrog dem till ökad säkerhet då man 

fick möjligheten att starta sprängningen från ett skyddat läge och man hade bättre koll på 

tändögonblicket. Det går att kontrollera salvan med en resistansmätare genom att kolla 

motståndet i de serier man kopplat. Om allt är godkänt så vet man att det är rätt kopplat och 

att sprängkapslarna är inkopplade. Detta minskar risken för dolor. Dock är elektrisk tändning 

känslig för elektrisk påverkan utifrån och risken för en oavsiktlig tändning av salvan är 

möjlig. Den kan påverkas av bland annat åska, radiosändare och elsvetsning. På grund av 

detta så används sällan elektriska tändsystem. De har nästan blivit helt ersatta av andra 

tändsystem [7] [12]. 

NONEL är ett icke elektriskt tändsystem där en stötvåg går igenom en plastslang vars insida 

är beklätt av ett reaktivt material som för stötvågen vidare genom systemet. När stötvågen 

kommer fram till sprängkapseln så aktiveras och detonerar. Eftersom systemet är inneslutet i 

en slang så påverkas inte omgivningen och systemet är inte känslig för elektrisk påverkan. 

Detta har gjort att NONEL är ett av de mest använda tändsystemen tack vare sin säkerhet och 

beständighet [7, p. 28].  

Idag finns det flera tillverkare som gör liknande tändsystem där stötsvågstekniken används, 

detta för att ursprungspatenten löpt ut. NONEL uppfanns från början av Per-Anders Persson 

och introducerades på marknaden av Nitro Nobel 1973. Det finns idag tre olika NONEL-

system, NONEL MS, NONEL UNIDET och NONEL LP. Den sistnämnda är speciellt 

framtagen för undermarksbruk [12].  

Elektroniska sprängkapslar är den senaste utvecklingen inom tändmedel. Där har den 

pyrotekniska fördöjningssatsen ersatts av en elektronisk tidsstyrning. Detta bidrar till en ökad 

precision vid sprängning då fördröjningen i varje kapsel kan bestämmas med stor 

noggrannhet. Detta gör att man vid sprängning kan reducera risken för dolor, minska 
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vibrationen och få bättre styckefall då man kan få en samtidig detonation av alla 

sprängkapslar i ett visst antal hål [7, p. 30].  

 

2.3.4 Sprängning i tätbebyggt område 

Problematiken med att spränga inom tätbebyggt område är dels risken för stenkast, dels risken 

för omfattande skador som uppstår av dolor men det huvudsakliga problemet är 

markvibrationer. Markvibrationer är seismiska rörelser i marken och uppstår under flera olika 

anläggningsmoment och uppstår då energi överförs genom marken. Riskerna med 

vibrationerna är att de skadar intilliggande byggnader och anläggningar vilket kan riskera dess 

hållfasthet [12, p. 266]. 

Inom tätbebyggda områden finns ofta både trafik och gångtrafikanter vilka inte får befinna sig 

inom riskområdet vid sprängning. Vägar och gångstråk måste därför stängas av och områdena 

kontrolleras inför sprängning. Detta säkerställs genom flaggvakter som har till uppgift att 

varna tredje man, anropa sprängarbasen om någon är inom riskområdet så att initieringen 

avbryts samt ge klartecken till sprängarbasen när området är klart. Vägar inom riskområdet 

ska stängas av vid tidpunkten för explosionen, och informationstavlor som visar vilka 

sprängtider som finns ska vara synliga för allmänheten. När området är kontrollerat och 

flaggvakterna anropat klartecken till sprängarbasen ska denne starta en kraftfull ljudsignal 

som ljuder med korta signaler innan sprängning, och en lång när sprängningen är slut. Svensk 

standard SS 03 17 11 anger vilka ljudsignaler som är lämpliga [13, p. 20]. 

Vibrationer 

De vibrationer som uppstår vid en sprängning går åt alla håll med olika frekvenser, där de 

höga frekvenserna försvagas snabbast medan de lägre frekvenserna färdas över längre 

avstånd. De faktorer som påverkar vibrationernas storlek är sprängningens laddning, bergets 

inspänning och egenskaper, avstånd från sprängningen och egenskaperna av det ovanför 

jorden [12, p. 266]. 

Beroende på geologiska förhållanden kring platsen för sprängning kommer riskområdets 

storlek variera. Utgörs undergrunden av berg bör man utföra en riskanalys på hus inom en 

radie på 50 meter, och om den utgörs av lera utökas radien till 100 meter [14]. 

Mätning av vibrationer görs vanligtvis på flera punkter och om det krävs en fullständig 

kontroll behöver man mäta vertikalt, longitudinellt och transversellt där den vertikala 
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amplituden oftast är dominerande på mindre avstånd vilket för det mesta är tillräckligt. Praxis 

är att man mäter vibrationshastigheter på byggnader och anläggningar med en geofon och 

accelerationen på exempelvis en avancerad dator eller annan teknisk utrustning med en 

accelerator. Det finns matematiska uttryck som gör att det med enkelhet går att översätta 

accelerationen till hastighet vilket även fungerar omvänt [12]. 

Genom att placera geofon eller acceleratorer på närliggande byggnader, radio- och telemaster, 

väsentliga anläggningar som kraftverksturbiner eller annan värdefull infrastruktur går det att 

kontrollera om sprängningar i området överskridit gränsvärdet som är satt på respektive 

anläggning. För att kunna sätta dessa gränsvärden krävs det expertis inom området. Sätts det 

för låga gränsvärden ökar man kostnaderna för borrning och sprängning avsevärt, samtidigt 

som för höga gränsvärden riskerar byggnadernas stabilitet. Av denna anledning är det viktigt 

att vidta åtgärder tidigt och att redan i projekteringsstadiet av projekt där bergschakt är 

aktuellt genomföra besiktningar på närliggande anläggningar. Besiktningarna följs av en 

riskanalys som redovisar anläggningarnas toleranser. Kostnaden för vibrationsmätning uppgår 

till ca 600 kr/dygn/fastighet [15]. 

Detta krävs även enligt 3§ AFS 2007:1 som beskriver att en riskbedömning ska utföras för att 

undvika arbetsskada. Parametrarna man kollar på i en riskanalys är en byggnads- eller 

anläggnings byggnadsmaterials vibrationskänslighet, dess allmäntillstånd, grundens 

konstruktion och kvalité samt markvibrationernas varaktighet och markvibrationernas 

hastighet i berg, jord och byggnadsmaterialet [12, p. 269].  

Genom att använda automatiserade instrument och system är det idag möjligt att utföra 

mätningar på buller och luftstötvågor och få dessa direkt skickade till utvalda personer vilket 

eliminerar arbetet med att ta sig till mätpunkten och läsa av denna manuellt. Det är därför idag 

väldigt enkelt att övervaka vibrationerna och det gynnar beställaren, sprängaren och därför 

även omgivningen [12, p. 281]. 

Eftersom det inte finns några garantier för att berget är homogent genom ett område är det 

inte möjligt att förutspå hur vibrationerna kommer bete sig utan att med försiktighet utföra 

provsprängningar. Genom att mäta vibrationerna över området vid provsprängningarna är det 

möjligt att skapa sig en bild över vibrationernas utbredning via marken. Dessa åtgärder syftar 

till att vara underlag till borrnings-, laddnings- och sprängningsplanerna vilket är viktiga 

åtgärder i planeringsstadiet för att driva ekonomiska och säkra sprängningsverksamheter [12, 

p. 279]. 
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Vibrationerna är direkt korrelerande mot laddningen och varierar beroende på vilken mängd 

sprängmedel som samverkar vid explosionen. Detta går delvis att styra genom att salvan 

detonerar i intervall där respektive intervall har olika gränsvärden för maximal laddning 

beroende på avstånd till den byggnad eller anläggning som riskerar att skadas. Bergets 

utformning spelar även en stor roll då en inspänd explosion kommer orsaka mycket mer 

vibrationer än sprängning mot en fri yta [12, p. 283]. För att beräkna den maximala 

samverkande laddningen finns det en tabell som tar hänsyn till bergets överföringsfaktor, 

tillåten vibrationshastighet samt avstånd till det föremål man vill skydda.  

Behovet av att besiktiga närliggande fastigheter före sprängning sker är stort för att försäkra 

sig om att dessa inte tar skada av markvibrationerna.  

Beroende på undergrunden kommer vibrationerna påverka olika anläggningar olika mycket, 

se tabell 1. Dessa värden korrigeras enligt SS 4604866:2011 beroende på typ av anläggning, 

grundläggningstyp, avstånd och typ av verksamhet och går att beräkna för varje specifikt 

objekt [14].  

Tabell 1. Okorrigerade svängningshastigheter skiftande beroende på undergrundstyp. 

Undergrund Vertikal svängningshastighet 𝒗𝟎 (mm/s) 

Lera 18 

Morän 35 

Berg 70 

 

Generellt gäller att vanliga byggnader på berg klarar en maximal svängningshastighet på 70 

mm/s utan att få synlig sprickbildning medan det för gamla hus kan krävas att denna 

reduceras till 50 mm/s och för byggnader av lättbetong bör värdet sänkas till 35 mm/s. 

Däremot har man haft vibrationer upp till 150 mm/s utan att hus tagit skada vilket vittnar om 

vikten att utföra en analys varje specifikt objekt [12, p. 270].  

Tillstånd 

Tätbebyggda områden är ofta omfattade av detaljplaner, vilka är områden där man inte får 

spränga utan tillstånd. Tillståndet prövas av polismyndigheten som bland annat granskar att 

sprängentreprenören har rätt kompetens och vid behov kontrolleras även platsen. Tillståndet 

är giltigt för ett specifikt arbete och kostar 1660 kr vilket ej betalas tillbaka om tillståndet 

nekas och det kan ta upp till en månad innan det blir hanterat [16].  
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Arbetsmiljöplan  

Byggarbetsmiljösamordnaren under projekteringsstadiet ansvarar för att det redan i 

planeringsstadiet av ett projekt tas fram en arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen är ett krav från 

arbetsmiljöverket. 

Riskinventering 

Varje projekt bör inledas med en riskinventering som avser påvisa de aktuella riskerna som 

finns och vad som krävs för att eliminera eller reducera dessa. En riskinventering innefattar en 

enkel förklaring och identifiering av de aktuella riskkällorna och ska finnas på varje projekt. 

Riskinventeringen bör även visa om det förekommer arbetsmoment som är olämpliga för 

vissa arbetstagare med hänsyn till medicinskt tillstånd, till exempel graviditet [4]. 

Riskanalys 

Vid komplicerade fall vid grundläggning, förändring av grundvattnet eller sprängning krävs 

det även en riskanalys som avser att på ett djupare och mer systematiskt plan analysera dessa 

och viken omgivningspåverkan de har för människor, djur, hus och anläggningar och miljön i 

närheten av projektet [17]. Det finns tydliga ramar från arbetsmiljöverket hur en riskanalys 

ska utformas och innehållet ska innefatta: 

 - Ett förtydligande av det granskade objektet 

 - Insamling och hantering av data 

 - Riskidentifiering 

 - En uppskattning av riskerna 

Att definiera vad det är som analyseras är viktigt för att säkerställa att alla involverade parter 

är medvetna om vilket objekt det berör. Olika avgränsningar på objektet kan göras och de kan 

utgå från exempelvis tekniska, funktionella eller geografiska kriterier [4]. 

När man sedan samlar in data, och hanterar dessa, är det av stor vikt att identifiera alla 

aspekter som kan medföra risker. Detta hjälper till i nästa steg, när man ska hitta och 

identifiera de risker som finns. De utvalda riskerna sammanställs och i nästa steg uppskattas 

sannolikheten att de faller in [4]. 

Arbetsmiljöverket föreskriver att man inleder riskidentifiering i stor skala och försöker finna 

problemområden, för att sedan arbeta sig mot en mer detaljerad nivå. Det finns många olika 

riskanalytiska tillvägagångssätt där exempelvis preliminär riskanalys (PAH), what if-analys 

eller HazOp (Hazard and Operability studies) är vanliga metoder [4]. 
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Geoteknisk undersökning 

En geoteknisk undersökning ska ge förutsättningarna som finns i jorden och kan vara 

vägledande för val av metod för bergschakt vid nybyggnation av en villa, VA-ledningar eller 

en väg eller annat. Vid undersökningen kontrollerar man förhållandena på berg, jord och 

grundvatten i området och resultatet tas i beaktning vid val av byggnationsmetod. En 

geoteknisk undersökning kan visa om det kommer krävas losshållning eller ej. 

Sprängekonomi 

Kostnaden för ett sprängningsarbete varierar beroende på kostnader relaterade till för- och 

efterarbeten, borrning, sprängning och styckefall. Styckefallet är benämningen på de 

lössprängda stenarna efter sprängningen. För stora stenar kallas skut och kan påverka 

utlastningen och kan behöva knackas med hydraulhammare alternativt sprängas om vilket är 

både kostsamt och tidsberövande. Ett generellt dåligt styckefall är svårt att klassificera då det 

beror på vad de lössprängda stenarna ska användas till. Ska de återanvändas på 

byggarbetsplatsen kan de kanske användas trots att de är stora, men om de ska transporteras 

till en stenkross bör de vara i hanterbar storlek så de med enkelhet kan schaktas, transporteras 

och krossas [12, p. 180]. 

Huruvida styckefallet blir bra eller dåligt går att planera in i borr- och sprängplanen då större 

borrhål med större avstånd generellt ger ett sämre styckefall medan tätare borrning resulterar i 

ett bättre styckefall. Däremot kommer kostnaden för både borrning och sprängning öka med 

större borrhål vilket gör att det krävs en avvägning huruvida vad som är bäst i det specifika 

projektet. Kvalitet på berget betalar sig i slutändan och är en kostnad man inte ska glömma 

bort i processen. Avstånd till bergkrossen kommer dessutom påverka kostnaden för 

bergshanteringen, även om det är en faktor som är svår att påverka.  

Försiktig sprängning 

Markvibrationerna som uppkommer vid sprängning uppstår dels av faktorer som kan 

påverkas, dels inte kan det då mycket beror på bergets egenskaper och dess inspänning. Den 

samverkande mängden sprängmedel kan minskas då den är direkt kopplad till de 

markvibrationer som uppstår. Däremot kan en för liten mängd sprängmedel ha för klen 

inverkan vilket kan leda till att berget inte separeras, vilket istället leder till ökade 

markvibrationer. Eftersom detta är svårt att förutspå då det avgörs av lokala geologiska 

faktorer rekommenderas man att med försiktighet utföra provsprängningar på platsen, för att 

testa hur mycket sprängmedel som behövs för att få berget att separera [7, p. 58]. 
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Om den största mängden samverkande sprängmedel är mindre än vad som krävs för att 

spränga berget kommer man behöva borra tätare hål men fylla dem med mindre sprängmedel. 

Detta ökar däremot den specifika borrningen, alltså hur många meter borrning som krävs per 

sprängd kubikmeter berg. Den samverkande mängden sprängmedel kan även minimeras 

genom att använda delladdningar eller spränga i etapper. En delladdning innebär att man 

avskiljer laddningarna i hålet med sandproppar som ska hindra detonationerna från överslag 

vilket betyder att de inte detonerar samtidigt, se figur 3.   

Vid denna typ av sprängning är det fördelaktigt att undvika fördröjning i tändsystemet vilket 

har kommit att innebära att man vid försiktiga sprängningar använder sig av elektroniska 

sprängkapslar då de inte har någon fördröjning utan är exakta. På så vis kan man styra och 

undvika samverkande laddningsmängder som överstiger gränsvärdet [7, p. 57]. 

 

Figur 3. Illustration över hur ett borrhål med delladdningar kan se ut. 
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2.4 Spräckning 

Att spräcka berg innebär att man separerar berget genom att låta någonting expandera i de 

borrade hålen. Man kan spräcka berg med olika metoder där de vanligaste är hydraulisk 

spräckning, spräckning med snigeldynamit och spräckning med hjälp av krutpatroner [18]. 

2.4.1 Krutpatroner 

Spräckning med krutpatroner fungerar genom att man fyller det borrade hålet med vatten och 

sedan placerar en krutpatron i det. Krutpatronen löser man ut med ett långt snöre vilket skapar 

ett högt vattentryck som får stenen att spricka. Tack vare att krutmängden i patronerna endast 

uppgår till 10–15 g per patron är metoden skonsam med hänsyn till vibrationer och passar 

således bra nära anläggningar och hus [19]. Metoden är ineffektiv i större skala och lämpar 

sig bäst vid borttagning av sten eller små bergsklackar som sticker upp ur marken [18]. 

2.4.2 Snigeldynamit 

Snigeldynamit är en annan metod som används för att spräcka berg. Snigeldynamit är en typ 

av expansivcement och består av en blandning av kalciumoxid, flygaska och cement [20, p. 

490].  

Expansivcementen köps på påse i pulverform och blandas med vatten innan det stoppas i 

hålet. När det stelnar sker en kemisk reaktion som bland annat resulterar i värme och 

kalciumhydroxid, vilket på grund av en densitetsskillnad får det att expandera [20]. Volymen 

på snigeldynamiten kan öka med nästan 50% vilket skapar ett tryck i borrhålet som kan uppnå 

80 MPa. Det är tillräckligt för att spräcka berget. Granit har som jämförelse en 

spräckhållfasthet mellan 6 och 16 MPa [21]. 

Snigeldynamit är enkelt för privatpersoner att köpa och är relativt riskfritt. Den största risken 

med snigeldynamit är att expansivcementen blåser upp ur hålet, vilket benämns som ”blow 

outs”. Blow outs uppstår då expansivcementen värms upp fört fort och kan undvikas genom 

att borra hål med mindre diameter, använda kallt vatten i blandningen och täcka hålen [22]. 

Dessutom är blandningen basisk och frätande vilket innebär att det finns risker vid 

hanteringen [23]. 

Metoden är helt säker mot vibrationer och stenkast och lämpar sig därför bra vid användning i 

känsliga områden och för privatpersoner. Snigeldynamit är dyrt och i syfte att ta bort berg 

kräver metoden väldigt många hål och stora volymer expansivcement vilket gör metoden 

kostsam och tidskrävande.  
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2.4.3 Hydraulisk spräckning 

Hydraulisk spräckning är en metod där man för ner en spräckare bestående av två bleck och 

en kil i de borrade hålen. Genom hydrauliskt tryck kommer kilen tryckas ner mellan blecken 

vilket för dem ut mot bergväggarna, vilket separerar berget när dess spräckhållfasthet 

överskrids. Spräckaren kan vara monterad på en grävmaskin eller vara handstyrd och är 

således lämplig för både små- och storskaliga projekt.  

Metoden är skonsam då det inte uppstår några vibrationer eller stenkast och passar således bra 

i tätbebyggd miljö.  

Ett problem med hydrauliska spräckare är att de endast kan spräcka till ett visst djup beroende 

på blecklängderna. Vid spräckning kan berg ramla ner i borrhålen vilket har en igentäppande 

effekt vilket leder till att hål kan behöva blåsas rent med tryckluft eller borras om efter varje 

gång man spräckt hålet. Om man har en bläcklängd på 1,1 meter och det är 5 meter till 

terrassnivå kommer man behöva spräcka varje hål 5 gånger. För varje gång man spräckt ett 

hål ökar risken att sten ramlat ner och blockerar hålet, se figur 4, vilket gör att det kan 

behövas en ny borrning alternativt att man blåser rent hålet med tryckluft. Detta gör den redan 

tidskrävande metoden ännu mer tidskrävande. 
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Figur 4. Illustration över hur ett borrhål kan se ut och dess position i planet. 

Även vid spräckning kommer bergstrukturen ha stor inverkan på effektiviteten. Ett mer poröst 

berg kommer släppa lättare vilket möjliggör större avstånd mellan borrhålen. Det är 

tidssparande och då även billigare. Däremot är ett poröst berg ingen garanti för framgång då 

det kan resultera i att berget endast vittrar sönder, vilket minskar spräckeffektiviteten.  
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2.5 Vajersågning 

Genom att trä igenom en diamantbestyckad vajer kan man såg sig genom berg, helt utan 

vibrationer.  

Vid etablering av en vajersåg är det första momentet hålborrning. Då vajern kan vara lång kan 

ibland även hålen behöva vara långa, vilket gör kärnborrning till ett bättre alternativ då den är 

bättre på att hålla sin kurs jämfört med hammarborrning som lätt avviker om det är 

ojämnheter i berget. När hålen är borrade kan man etablera sågen och dess räls. Rälsen bör 

vara 5–10 meter och på den kommer sågen åka bakåt, för att hålla vajern spänd hela tiden. 

När sågen nått hela vägen på rälsen skjuter man fram den och kortar vajern och börjar om. 

Man använder en diamantbestyckad vajer [24]. 

 

Figur 5. Illustration över hur horisontell vajersågning kan se ut. 

Precis som vid andra typer av bergarbeten är damm ett arbetsmiljöproblem vid vajersågning 

vilket kan hanteras med vatten som minimerar dammbildning och dessutom kyler sågen. 

Vattnet kan däremot medföra problem då vajern kan börja slira i kombination med kvartsrikt 

berg. 

De stora fördelarna med vajersågning är den minimala omgivningspåverkan metoden har och 

att den sågade bergytan har ett väldigt estetiskt tilltalande utseende. Se figur 6.  
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Figur 6. Vajersågade ytor är vackra att beskåda och behöver sällan förstärkas. Källa: Styrud [11]. 

Vajersågade kanter kan ha samma effekt som slitsborrning. Slitsborrning innebär att man 

borrar vertikala hål så tätt så att hålen går ihop med varandra vilket skapar en öppning mellan 

två bergväggar. Detta har visat sig vara en bra metod för att undvika vibrationsbildning vid 

sprängning, då vibrationerna inte tar sig över glipan [12]. Samma resultat kan uppnås med 

vajersågning vilket betyder att vajersågning kan utnyttjas för att möjliggöra sprängning där 

det traditionellt sätt inte varit möjligt med hänsyn till vibrationsbegränsningar [25].  

Kostnaden för att etablera och driva vajersågen skiljer sig men det kostar ungefär 10–15 000 

kr att etablera, utöver det tillkommer en kostnad på ungefär 2 400 kr per kvadratmeter [24]. 
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3. METOD 
Det här examensarbetet baseras på beräkningar som utgår från ett fiktivt projekt. Formler för 

beräkningar kommer från boken Modern sprängteknik och data är inhämtad från 

litteraturstudier, intervjuer och ett referensprojekt.  

Beräkningarna tar inte hänsyn till avtäckning av berget då denna kostnad är densamma för 

både hydraulisk spräckning och sprängning. Dessutom tas ingen hänsyn till styckefallet då det 

är svårt att prissätta och inte har någon större inverkan på slutsatsen.  

3.1 Hydraulisk spräckning 

Spräckningsarbeten har 3 utgiftsposter vilka består av etablering av resurser, borrning av hål 

följt av själva spräckningsarbetet. Enligt intervjustudien kan en spräckares kapacitet variera 

mellan 2–50 kubikmeter spräckt berg om dagen, beroende på arbetsstart och geologiska 

förutsättningar.  

Underlag till beräkningarna består av information från intervju- och litteraturstudien som 

kompletteras med viss data från ett referensprojekt.  

Utgiftsposterna för hydraulisk spräckning beskrivs med den matematiska modellen för en rät 

linje:  

𝑦(𝑥) = 𝑘𝑥 + 𝑚   

 (3.1.1.1) 

Där 𝑦 är den totala kostnaden som en variabel av volymen losshållet berg, 𝑘 är de kostnader 

som varierar beroende på mängden berg och antal hål som ska borras och 𝑚 är de utgifter som 

uppstår innan projektets start och utgörs av riksinventering och etableringskostnader.  

Data från referensprojektet ger att en hydraulisk spräckare monterad på en grävmaskin har en 

kapacitet på 30𝑚3 spräckning per dag, vilket beräkningarna grundar sig på även om det enligt 

intervjustudien kan variera mellan 2 𝑚3 − 50 𝑚3. 
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För att exemplifiera kostnaden för hydraulisk spräckning antas det att det finns ett fiktivt 

projekt bestående av 15𝑚 𝑥 12𝑚 𝑥 3𝑚 berg som ska tas bort.  

Innan arbetet med att spräcka berget krävs det att det skapas hål i berget som spräckaren kan 

spräcka. Ytan som ska borras är 15𝑚 𝑥 12𝑚 vilket beräknas till 450 𝑚2. Enligt Yamamoto är 

det rekommenderade hålavståndet 0,5𝑚 𝑥 0,5𝑚. Det beräknas till   

𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎå𝑙 𝑝å 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 + 1 =
𝑏

ℎå𝑙𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑
+ 1 =

12

0,5
+ 1 = 24 + 1 = 25 𝑠𝑡 

(3.1.1.2) 

𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎå𝑙𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 + 1 =
𝐿

ℎå𝑙𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑
+ 1 =

15

0,5
+ 1 = 30 + 1 = 31 𝑠𝑡 

(3.1.1.3) 

vilket resulterar i att det totala antalet hål är: 

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 25 ∗ 31 = 775 𝑠𝑡 

(3.1.1.4) 

För att spräckaren inte ska slå i botten, och för att det ska finnas utrymme i hålet för sten att 

ramla ner borrar vi 10% extra av den tänkta längden. Det resulterar i att 775 hål som alla ska 

vara 3 meter djupa kräver borrning av en total sträcka på 

𝑠 = 1,1 ∗ 775 ∗ 3 = 2558 𝑚 

(3.1.1.5) 

En Epiroc T30 har en maximal matningshastighet på 0,9 𝑚/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡 [26]. Däremot kan 

variationer i berget påverka borrhastigheten. Hål vid spräckning är dessutom stora, vi räknar i 

det här fallet på hål med en diameter på 102 𝑚𝑚. Utöver detta måste borrvagnen förflytta sig 

och sikta in sig på hålet som ska borras vilket medför att en borrkapaciteten motsvarande 

20 𝑚/ℎ är mer rimligt, enligt data från intervjustudien.  

𝑡𝑏𝑜𝑟𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑠

𝑣
=

2558 𝑚

20 𝑚/ℎ
= 127,9 ℎ 

(3.1.1.6) 

Enligt intervjustudien är denna tid dock teoretisk och skulle gälla om det i praktiken räcker att 

borra hålen endast en gång. Det gäller enbart om hålet är mindre än spräckarens längd, vilket 

varierar på typ av spräckare. I verkligheten kommer det krävas en av två saker, antingen att 
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det finns en kompressor med tryckluft med tillhörande personal som manövrar den, alternativt 

kommer det behövas en borrigg tillgänglig under hela spräckningsarbetet. Anledningen till 

detta är för att sten ramlar ner i de borrade hålen vilket hindrar spräckaren. Det leder till att 

spräckaren alternativt går sönder eller så blir det stillestånd.  

Den totala kostnaden för spräckningen baseras på dess kapacitet som vi satt till 30 𝑚3 per dag 

utifrån data från referensprojektet.  

Den totala volymen är  540 𝑚3 vilket resulterar i en tidåtgång på: 

𝑡𝑠𝑝𝑟ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =
540 𝑚3

30 𝑚3/𝑑𝑎𝑔
= 18 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 144 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟  

(3.1.1.7) 

Eftersom tiden för spräckning är 144 timmar kommer det krävas lika många timmar borrning. 

Det betyder att 

 𝑡𝑏𝑜𝑟𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑡𝑠𝑝𝑟ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 144 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

(3.1.1.8) 

En borrigg kostar enligt underlag från intervjustudien ungefär 1600 kr timmen utan 

ljuddämpare och ungefär 1750 kr med en ljuddämpare monterad. Detta ger en total kostnad 

på: 

𝑘𝑏𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑔,   𝑙𝑗𝑢𝑑𝑑ä𝑚𝑝𝑎𝑑 = 1750 ∗ 144 = 252 000 𝑘𝑟 

(3.1.1.9) 

𝑘𝑏𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑔,   𝑒𝑗 𝑙𝑗𝑢𝑑𝑑ä𝑚𝑝𝑎𝑑 = 1600 ∗ 144 = 230 400 𝑘𝑟 

(3.1.1.10) 

Priset för spräckning är satt till 3200kr/h, vilket baseras på data från intervjustudien. Detta ger 

en total kostnad på 

𝑘𝑠𝑝𝑟ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 144 ∗ 3 200 = 460 800 𝑘𝑟 

(3.1.1.11) 

Då det kostar mer att använda en ljuddämpad borrigg görs två beräkningar härifrån. Den 

totala kostnaden för spräckningsarbetet om en ljuddämpad borrigg används är 

𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,   𝑙𝑗𝑢𝑑𝑑ä𝑚𝑝𝑎𝑑 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑔 = 460 800 + 252 000 = 712 800 𝑘𝑟 
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(3.1.1.12) 

och används en borrigg utan ljuddämpare blir kostnaden istället 

𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,   𝑒𝑗 𝑙𝑗𝑢𝑑𝑑ä𝑚𝑝𝑎𝑑 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑔 = 460 800 + 230 400 = 691 200 𝑘𝑟 

(3.1.1.13) 

Utifrån detta kan ett kubikmeterpris tas fram. För spräckningsarbeten där ljuddämpad 

borrmaskin använts blir kostnaden 

𝑘𝑙𝑗𝑢𝑑𝑑ä𝑚𝑝𝑎𝑑 =
712 800

540
= 1 320 𝑘𝑟/𝑚3  

(3.1.1.14) 

Kubikmeterkostnaden för spräckningsarbetet om ljuddämpad borrigg ej används är således 

𝑘𝑙𝑗𝑢𝑑𝑑ä𝑚𝑝𝑎𝑑 =
691 200

540
= 1 280 𝑘𝑟/𝑚3  

(3.1.1.15) 

 

Vad gäller 𝑚-värdet utgörs det av kostnader som inte varierar av bergmängden utan hålls 

konstanta. I detta fall utgörs det av en riskinventering och kostnader för etablering av inför 

arbetets start.  

Det matematiska sambandet mellan kostanden för spräckning mot dess volym kan således 

beskrivas och beräknas på formen. 

𝑦𝑠𝑝𝑟ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔,   𝑙𝑗𝑢𝑑𝑑ä𝑚𝑝𝑎𝑑 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑔 = 1 320𝑥 + 15 000 = 

= 1320 ∗ 540 + 15 000 = 727 800 𝑘𝑟 

(3.1.1.16) 

𝑦𝑠𝑝𝑟ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔,   𝑒𝑗 𝑙𝑗𝑢𝑑𝑑ä𝑚𝑝𝑎𝑑 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑔 = 1 280𝑥 + 15 000 = 

= 1 280 ∗ 540 + 15 000 = 706 200 𝑘𝑟 

(3.1.1.17) 
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Den specifika borrningen vid spräckning av det här projektet blir 

𝐵𝑠𝑝𝑟ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =
2 558 𝑚

540 𝑚3
= 4,74 𝑚/𝑚3 

(3.1.1.18) 

3.2 Sprängning 

Sprängningsarbeten har tre stora utgiftsposter vilka är arbeten skilda från själva sprängningen 

i form av framtagande av en riskanalys, besiktningar och vibrationsmätningar. Utöver dessa 

tillkommer kostnader för borrning av hål och sprängning. Precis som vid 

kostnadsberäkningen för spräckning kan beräkningar för sprängning utföras med modellen för 

den räta linjen.  

Beräkningarna i detta kapitel baseras på ett exceldokument som är framtaget i syfte att med 

hänsyn till vibrationskrav, avstånd till anläggning, antal anläggningar i närheten och antal 

dagar sprängningen ska pågå samt bergvolym uppskatta vad sprängningsarbetet kostar. Här 

redovisas beräkningsgången. 

Resultatet kommer redovisas på formen för den räta linjen. 

𝑦(𝑥) = 𝑘𝑥 + 𝑚 

(3.1.1.1) 

Där 𝑦 är den totala kostnaden, 𝑘 är de kostnader som varierar beroende på mängden berg och 

antal hål som ska borras, 𝑥 är mängden berg angivet i kubikmeter (𝑚3) och 𝑚 är de utgifter 

som uppstår innan och efter projektets start och utgörs av riskanalys, för- och 

efterbesiktningar och vibrationsmätningar. 
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3.2.1 Kostnader varierande med bergets volym 

För att kunna exemplifiera kostnadsskillnaden mellan spräckning och sprängning används ett 

fiktivt projekt där berg ska tas bort i ett tätbebyggt område. Nedan redovisas den 

bakgrundsinformation som ligger till grund för beräkningarna.  

Tabell 2. Bakgrundsinformation som ligger till grund för kostnadsberäkningarna för sprängning. 

Bakgrundsinformation Beteckning Enhet 

Tillåten vibrationshastighet 𝑣10 70 𝑚𝑚/𝑠 

Avstånd till närmaste fastighet,  𝑟 10 𝑚 

Borrhålsdiameter d 𝑑 51 𝑚𝑚 

Pallhöjd  ℎ0 3 𝑚 

Pallbredd 𝑤 12 𝑚 

Pallängd 𝐿 15 𝑚 

Överföringsfaktor 𝐾 400 

Specifik laddning 𝑞 0,5 𝑘𝑔/𝑚3 

Antal närliggande fastigheter - 5 st 

 

Vid sprängningsarbeten kommer den varierande kostnaden för sprängningen delvis variera 

beroende på de vibrationskrav som gäller i området, vilket visas nedan. 

Det finns ett samband mellan tillåten vibrationshastighet och momentan laddningsmängd. 

Sambandet beskrivs med hjälp av Langefors formel, där 𝑄 är laddningsmängd och 𝑟 

avståndet. 

 

𝐿𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑖𝑣å =
𝑄

𝑅3/2     

(3.2.1.1) 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝐾 ∗ √
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑟3/2    

(3.2.1.2) 

𝐾 är överföringsfaktorn, en konstant som varierar beroende på bergart där värdet 400 är 

lämpligt för den svenska graniten, och 𝑣𝑚𝑎𝑥 = tillåten vibrationshastighet. Vid exemplet här 
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har vi räknat på ett sprängningsarbete i ett tätbebyggt område där närmaste grannhus är 

beläget 10 meter bort, med betongplatta.  

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝐾 ∗ √
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑟
3
2

 → Qmax =
𝑟

3
2∗𝑣2

𝑘2      

(3.2.1.3) 

vilket med bakgrundsdata från det fiktiva projektet ger att  

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =
10

3
2∗702

4002 = 0,97 𝑘𝑔  

(3.2.1.4) 

Den maximala samverkande laddningen i sprängningen är således 0,97 𝑘𝑔. Den specifika 

laddningen q sätts till 0,5 𝑘𝑔/𝑚3  vilket brukar användas, enligt data från intervjustudien. 

Den totala volymen berg som kan sprängas med varje hål beräknas genom 

𝑉𝑠𝑝𝑟ä𝑛𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 ℎå𝑙 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑞
=

0,97

0,5
= 1,94 𝑚3/ℎå𝑙 

(3.2.1.5) 

och när volymen är känd är det möjligt att beräkna arean på berget som sprängs för varje hål.   

𝐴 =
𝑉𝑠𝑝𝑟ä𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 ℎå𝑙

ℎ0
=

1,94 𝑚3

3 𝑚
= 0,65 𝑚2  

(3.2.1.6) 

Försättningen, alltså avståndet hålraderna, beräknas och fås till 

𝐵 = √
𝐴

1,25
=  √

0,65

1,25
= 0,72 𝑚 

(3.2.1.7) 

Sidoavståndet mellan hålen beräknas enligt: 

 𝑆 = 1.25 ∗ 𝐵 = 1.25 ∗ 0,72 𝑚 = 0,9 𝑚 

(3.2.1.8) 

Antalet hålavstånd, alltså rader av hål, avrundas uppåt till 
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𝑛ℎå𝑙𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 =  
𝑤

𝑆
=

12

0,9
= 14 𝑠𝑡 

(3.2.1.9) 

Avståndet mellan hålen ska anpassas till hur många hål det egentligen är, vilket beräknas till 

  
𝑛ℎå𝑙𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑

𝑤
=

14

12
= 1,17 𝑚 

(3.2.1.10) 

Det praktiska antalet hål blir alltid en mer än det teoretiska då det första hålet inte räknas 

annars. Således ska det borras  

14 + 1 = 15 𝑠𝑡 

(3.2.1.11) 

Håldjupet kan uppskattas med tabellvärden då det vid lutande hål kan vara svårt att veta hur 

djupa hålen blir. Vid en hållutning på 3:1 kommer ett hål som borras för att ta bort en 3 meter 

hög pall uppskattas till: 

ℎ𝑢𝑝𝑝 = 3,55 𝑚 

 (3.2.1.13) 

Därefter går det att beräkna den specifika borrningen, vilket är hur många meter som behöver 

borras per kubikmeter berg som ska sprängas. 

 𝑏 =
ℎå𝑙𝑑𝑗𝑢𝑝

𝐵∗𝑆∗𝑊
=  

3,55

0,8∗1∗12
= 1,48 𝑚/𝑚3  

 (3.2.1.14) 

Den accepterade felborrningen beräknas genom  

𝐸 =
𝑑

1000
+ 0,03 ∗ ℎ =

51

1000
+ 0,03 ∗ 3 = 0,14 𝑚 

(3.2.1.15) 

Vid borrning av hålen är det accepterat om hålen hamnar 14 cm fel i sidled.  

Djupet på respektive hål beräknas genom att addera höjden på berget som ska tas bort med 

underborrningen som krävs för att ta bort allt. Enligt AMA CBC ska man vid bergschakt ta 
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bort allt berg ovanför teoretisk bergkontur [5], och för att undvika berg ovanför detta tillämpar 

man underborrning. Underborrningen beräknas genom 

 𝑈 = 0,3(𝐵 + 𝐸) = 0,3(0,72 + 0,14) = 0,26 m  

(3.2.1.16) 

Och den totala höjden på hålet fås genom att addera höjden på berget och underborrningen. 

För att kompensera för hållutning multipliceras detta med 1,05. 

𝐻 = 1,05(ℎ0 + 𝑈) = 1,05(3 + 0,26) = 3,42 𝑚  

(3.2.1.17) 

Därefter beräknas den maximala försättningen, alltså avståndet mellan första hålraden och den 

fria ytan  

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 𝐵 + 𝐸 = 0,72 + 0,14 = 0,86 𝑚 

(3.2.1.18) 

Härnäst ska laddningskoncentrationen i botten beräknas, vilket görs genom 

 𝑖𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 =
𝐵𝑚𝑎𝑥

2

2
=

0,862

2
= 0,37

𝑘𝑔

𝑚
 

(3.2.1.19) 

Den teoretiska höjden på bottenladdningen fås genom 

ℎ𝑡 𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 = 1,3 ∗ 𝐵𝑚𝑎𝑥 = 1,3 ∗ 0,86 = 1,12 𝑚 

(3.2.1.20) 

Därefter ska den teoretiska vikten på sprängmedlet i bottenladdningen beräknas 

𝑄𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 = 𝑖𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗ ℎ𝑡 𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 = 0,37 ∗ 1,12 = 0,41 𝑘𝑔 

(3.2.1.21) 
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I det här skedet av uträkningen kan siffrorna för den praktiska vikten och höjden på 

bottenladdningen justeras mot sprängmedel som finns att få tag i. Det gör att både vikt och 

höjd kan bli något annat än vad som teorin föreskriver, men då skillnaden i slutändan är 

försumbar tänker vi bort detta moment och gör istället ett antagande att man i praktiken 

använder samma mängd som teoretiskt beräknats fram. 

𝑄𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 = 0,41 𝑘𝑔 

(3.2.1.22) 

Vilket medför att den praktiska höjden på laddningen blir  

ℎ𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 = 1,12 𝑚 

(3.2.1.23) 

När botten är färdigberäknad går det att beräkna vikten i pipan med 

𝑄𝑐 = 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛 − 𝑄𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 = 0,97 − 0,41 = 0,56 𝑘𝑔 

(3.2.1.24) 

Även dimension och vikt på laddningen i pipan kan behöva justeras mot vad som i praktiken 

existerar, men även här väljer vi att använda oss av de värden som vi beräknat fram. Det ger 

således att vikten i pipan är 

𝑄𝑐 = 0,56 𝑘𝑔 

(3.2.1.25) 

Då förladdningen, alltså grusproppningen i toppen, är känd går det att beräkna pipans höjd.  

ℎ𝑓ö𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐵 = 0,72 𝑚 

(3.2.1.26) 

Detta ger att pipladdningens höjd ska vara 

ℎ𝑐 = 𝐻 − ℎ0 − ℎ𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 = 3,42 − 0,72 − 1,12 = 2,29 𝑚 

(3.2.1.27) 

Vilket gör det möjligt att beräkna laddningskoncentrationen i pipan genom 

𝐼𝑐 =
𝑄𝑐

ℎ𝑐
=  

0,56

2,29
= 0,24 𝑘𝑔/𝑚 
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(3.2.1.28) 

Då 𝐼𝑐 bör vara minst 40 av 𝐼𝑏 kontrolleras detta 

𝐼𝑐 = 0,24 > 0,4 ∗ 𝐼𝑏 = 0,4 ∗ 0,37 = 0,15 𝑂𝐾  

(3.2.1.29) 

Villkoret är godkänt, dock är laddningskoncentrationen är lägre än rekommenderat värde. En 

konsekvens av detta är att det kan uppstå skut i toppen av den delen som sprängs [12, p. 294]. 

Villkoret som måste uppfyllas för att vibrationsnivåerna inte ska överskridas är att den totalt 

samverkande sprängämnesmängden inte överstiger det tidigare framräknade värdet för 

momentan sprängverkan, vilket räknades fram i formel 3.2.1.4. Villkoret kontrolleras enligt 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑏 + 𝑄𝑐 = 0,41 + 0,56 = 0,97 ≤ 0,97 = 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛      𝑂𝐾 

(3.2.1.30) 

För att kunna prissätta sprängningen vi tidigare räknat fram kan man använda specifik 

borrning och specifik laddning. De talar om hur mycket borrning respektive laddning som 

krävs per kubik berg som ska losshållas. den specifika borrningen fås genom 

𝑏 =
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑑

𝐵𝑒𝑟𝑔𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑑
=

𝑛 ∗ 𝐻

𝑊 ∗ 𝐵 ∗ ℎ0
=

15 ∗ 3,42

12 ∗ 0,72 ∗ 3
= 1,98 𝑚/𝑚3 

(3.2.1.31) 

Och den specifika laddningen fås på motsvarande sätt genom 

𝑞 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑑

𝐵𝑒𝑟𝑔𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑑
=

𝑛 ∗ 𝑄𝑡𝑜𝑡

𝑊 ∗ 𝐵 ∗ ℎ0
=

15 ∗ 0,97

12 ∗ 0,72 ∗ 3
= 0,57 𝑘𝑔/𝑚3 

(3.2.1.32) 

När man vet den specifika laddningen vet man dels hur många hål som krävs, dels hur mycket 

sprängmedel som behövs. Detta kan man prissätta och då räkna ut vad sprängningen kostar 

per kubikmeter lossprängt berg, vid de vibrationskrav som gäller vid den specifika platsen för 

sprängningen.  
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Den specifika borrningen som beräknades i formel 3.2.1.31 säger att det för varje kubikmeter 

berg som sprängs behöver borras 1,98 𝑚. 

𝐿 ∗ 𝑊 ∗ ℎ0 = 15 ∗ 12 ∗ 3 = 540 𝑚3 

(3.2.1.33) 

När den totala mängden berg som ska sprängas bort är 540 𝑚3 behöver det således borras 

𝑏 ∗ 540 = 1,98
𝑚

𝑚3
∗ 540 𝑚3 = 1070 𝑚 

(3.2.1.34) 

På samma sätt som vi beräknade kapaciteten på borrning för spräckning tar vi hänsyn till att 

borriggen kan behöva flytta sig och sikta in varje hål. Däremot räknar vi med att varje hål är 

51 mm här, istället för 102 mm, vilket gör att kapaciteten ökar. Således tänker vi att borrens 

kapacitet är 𝑣𝑏𝑜𝑟𝑟 = 0,6 𝑚/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡. Således är den totala tiden för borrning vid 

sprängningsarbetet  

𝑡 =
𝑠

𝑣
=

1070

0,6
/ 60 = 29,7 ℎ 

(3.2.1.35) 

Borriggen kostar lika mycket vid sprängningsarbeten som vid spräckningsarbeten vilket 

betyder att samma priser tillämpas. Priset för en borrigg med ljuddämpare är således 

1750 ∗ 29,7 = 52 000 𝑘𝑟 

(3.2.1.36) 

Och priset för en borrigg utan ljuddämpare blir  

1600 ∗ 29,7 = 47 600 𝑘𝑟 

(3.2.1.37) 
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I praktiken skulle kostnaden för sprängmedel skilja sig i botten och pipan eftersom olika 

sprängmedel praktiskt sätt skulle användas. Kostnaden för dynamit ligger däremot runt 

70 𝑘𝑟/𝑘𝑔 och vi räknar allt sprängmedel till detta [27]. 

Den totala mängden sprängmedel som går åt får vi genom att ta den specifika laddningen från 

formel 3.2.1.32 och den totala volymen berg. 

   𝑞 ∗ 540 = 0,57
𝑘𝑔

𝑚3 ∗ 540 𝑚3 = 307,8 𝑘𝑔 

(3.2.1.38) 

Totalkostnad för sprängmedel blir således 

307,8 𝑘𝑔 ∗ 70
𝑘𝑟

𝑘𝑔
= 21 546 𝑘𝑟 

(3.2.1.39) 

För att på något sätt räkna med att dynamiten ska laddas av en person så räknar vi med att en 

laddare kostar 550 𝑘𝑟/ℎ och att laddningen tar 30% av tiden det tar att borra hålen. 

Tiden för en laddare blir således 

0,3 ∗ 29,75 ℎ = 6 ℎ 

(3.2.1.40) 

Vilket motsvarar en kostnad på 

6 ℎ ∗ 550
𝑘𝑟

ℎ
= 3 272 𝑘𝑟 

(3.2.1.41) 

Varje hål behöver åtminstone en tändhatt, vilket gör att det tillkommer en kostnad för detta. 

Enligt formel 3.2.1.11 är det 15 hål per rad. Antalet rader utgörs av antalet hålrader dividerat 

med försättningen vilket innebär 

𝑛ℎå𝑙𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 =
𝐿

𝐵
=

15 𝑚

0,72 𝑚
= 20,83 𝑠𝑡 → 21 𝑠𝑡 𝑡ä𝑛𝑑ℎ𝑎𝑡𝑡𝑎𝑟 

(3.2.1.42) 

𝑛𝑡ä𝑛𝑑ℎ𝑎𝑡𝑡𝑎𝑟 = 21 ∗ 15 = 315 𝑠𝑡 

 (3.2.1.43) 
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Kostnaden för en tändhatt varierar men ett rimligt antagande verkar vara att kostnaden ligger 

på ungefär 30 𝑘𝑟/𝑠𝑡 [27] vilket innebär att den totala kostnaden för tändhattar, förutsatt att 

åtgången endast är 1 tändhatt per hål blir 

𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑡ä𝑛𝑑ℎ𝑎𝑡𝑡 = 315 ∗ 30 = 9 450 𝑘𝑟 

 (3.2.1.44) 

I den matematiska modellen använder vi k-värdet för de kostnader som direkt varierar 

beroende på bergvolymen vilka är kostnader för sprängning, laddning, tändhattar och 

borrning.  

𝑘𝑠𝑝𝑟ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔,   𝑙𝑗𝑢𝑑𝑑ä𝑚𝑝𝑎𝑑 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑔 = 

=
21 546 + 5 355 + 9 450 + 85 190

540
= 225 𝑘𝑟/𝑚3 

(3.2.1.45) 

𝑘𝑠𝑝𝑟ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔,   𝑒𝑗 𝑙𝑗𝑢𝑑𝑑ä𝑚𝑝𝑎𝑑 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑔 = 

=
21 546 + 5 355 + 9 450 + 77 888

540
= 212 𝑘𝑟/𝑚3 

(3.2.1.46) 

 

3.2.2 Kostnader beroende på områdets karaktär 

m-värdet i formeln varierar på kostnader som ligger utanför det direkta sprängningsarbetet 

men som är nödvändiga för att sprängning ska kunna ske. Dessa kostnader innefattar för- och 

efterbesiktning, vibrationsmätning och framtagande av riskanalys.  

Besiktning av närliggande fastigheter kostar enligt uppgifter från intervjustudien mellan 7 000 

- 20 000 kr per fastighet och är således något som har stor betydelse vid kalkylering av 

sprängningsarbeten. Vi väljer att räkna med att för- och efterbesiktning, uppgår till en kostnad 

av 10 000 kr per fastighet. 

Vid exemplet antas det finnas 5 fastigheter inom 50 meters håll vilka ska besiktigas, då de är 

grundlagda på berg. Detta medför en kostnad på 

10 000 ∗ 5 = 50 000 𝑘𝑟 

(3.2.2.1) 
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Vibrationsmätning sker på husen och kostar 600 kr per dygn enligt data från litteraturstudien. 

Antalet dagar med sprängningsarbeten spelar således en roll och vi antar att sprängningarna 

kommer ta lika lång tid som borrningsarbetena, som är ungefär 49 timmar. Detta medför att 

kostnaden för vibrationsmätningar uppgår till  

600 ∗
49

8
∗ 5 = 18 375 𝑘𝑟 

(3.2.2.2) 

Kostnaden för framtagandet av riskanalysen är svåruppskattad men vi sätter den till 10 000kr, 

för att vara säker på att kostnaden kommer med. Utöver detta tillkommer kostnader för 

etablering på ungefär 10 000 kr och polistillstånd från polisen på 1600 kr.  

Det totala m-värdet blir således 

𝑚 = 50 000 + 18 375 + 10 000 + 1600 + 10000 = 89 975 𝑘𝑟 

(3.2.2.3) 

Och formeln för sprängningen blir  

𝑦𝑠𝑝𝑟ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔,   𝑙𝑗𝑢𝑑𝑑ä𝑚𝑝𝑎𝑑 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑔(𝑥) = 225 ∗ 𝑥 + 89 975 

(3.2.2.4) 

𝑦𝑠𝑝𝑟ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔,   𝑒𝑗 𝑙𝑗𝑢𝑑𝑑ä𝑚𝑝𝑎𝑑 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑔(𝑥) = 212 ∗ 𝑥 + 89 975 

(3.2.2.5) 
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3.3 Break-even nivåer 

3.3.1 I det beräknade exemplet 

Vid en viss bergvolym kommer det kostar lika mycket att spränga berget som att spräcka det. 

För exemplet som beräknats tidigare i detta kapitel kommer denna bergvolym för spräckning 

respektive sprängning med borrigg utrustad med ljuddämpare vara 

225𝑥 + 89 975 > 1 320𝑥 + 15 000 → 

(3.3.1.1) 

→ 89 975 − 15 000 > 1 320𝑥 − 225𝑥 → 

(3.3.1.2) 

→ 𝑥 <
89 975 − 15 000

1 320 − 225
=

74 975

1 095
= 68,47 𝑚3 

(3.3.1.3) 

Vilket betyder att sprängning är dyrare upp till en bergvolym på 68,5 𝑚3.  

För borrning av hålen utan ljuddämpare kommer bergvolymen behöva vara 

212𝑥 + 89 975 > 1 280𝑥 + 15 000 → 

(3.3.1.1) 

→ 89 975 − 15 000 > 1 280𝑥 − 212𝑥 → 

(3.3.1.2) 

→ 𝑥 <
89 975 − 15 000

1 280 − 212
=

74 975
1 068

= 70,2 𝑚3 

(3.3.1.3) 
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3.3.2 Om vajersågning används 

Underlag från litteraturstudien ger att etableringskostnaden för vajersågning kostar mellan 

10 000 − 15 000 𝑘𝑟 och att det däröver tillkommer en kostnad på 2 400𝑘𝑟/𝑚2. Det 

resulterar i att vi i det tidigare i kapitlet beräknade exemplet hamnar på  

2 400 𝑘𝑟 ∗ 3 𝑚 ∗ 15 𝑚 = 108 000 𝑘𝑟 

(3.3.2.1) 

Då bergytan har två långsidor kommer kostnaden dubbleras vilket resulterar i en kostnad på 

108 000 𝑘𝑟 ∗ 2 = 216 000 𝑘𝑟 

(3.3.2.2) 

Utöver detta ska kortsidorna sågas. Dessa uppgår till en kostnad på 

2 400 𝑘𝑟 ∗ 3 𝑚 ∗ 12 𝑚 = 86 400 𝑘𝑟 

(3.3.2.3) 

Även denna kostnad tillkommer två gånger vilket resulterar i en kostnad på 

86 400 ∗ 2 = 172 800 𝑘𝑟 

(3.3.2.4) 

Den totala kostnaden för sågningen är således 

10 000 + 216 000 + 172 800 = 388 800 kr 

(3.3.2.5) 

Om man vill möjliggöra sprängning genom att vajersåga ytan kommer det således krävas att 

bergvolymen i fallet med ljuddämpad borrigg överstiger  

 225𝑥 + 89 975 + 388 800 < 1320𝑥 + 15 000 = 

(3.3.2.6) 

89 975 + 388 800 − 15 000 < 1 320𝑥 − 225𝑥 = 

(3.3.2.7) 

𝑥 >
89 975 + 388 800 − 15 000

1 320 − 225
=

463 775

1 095
= 423 𝑚3 

(3.3.2.8) 
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Alltså krävs det att bergvolymen överstiger 423 𝑚3 för att det ska vara lönt att vajersåga ytan 

innan sprängning. 

Och om man använder sig av borrigg utan ljuddämpare blir motsvarande bergvolym 

212𝑥 + 89 975 + 388 800 < 1 280𝑥 + 15 000 = 

(3.3.2.9) 

89 975 + 388 800 − 15 000 < 1 280𝑥 − 212𝑥 = 

(3.3.2.10) 

𝑥 >
89 975 + 388 800 − 15 000

1 280 − 212
=

304 975

1 068
= 434 𝑚3 

(3.3.2.11) 
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4. RESULTAT 

I det här kapitlet redovisas resultatet från undersökningar och beräkningar som tidigare 

utförts. Resultatkapitlet delas upp i fem avsnitt: borrning, hydraulisk spräckning, 

konventionell sprängning och break-even nivåer. Avslutningsvis sammanfattas kapitlets 

huvudsakliga resultat. 

4.1 Borrning 

Den relativa kostnadsskillnaden för en borrigg utrustad med ljuddämpare är vid mindre 

projekt inte stor, jämfört med en borrigg utan. I figur 7 syns den relativa kostnadsskillnaden 

öka mot sträckan som ska borras, vilket beror på korrelationen mot tiden.  

 

Figur 7. Visuell beskrivning över den relativa kostnadsskillnaden mellan borrigg utrustad med och 

utan ljuddämpare.  
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I det fiktiva exemplet som beräknats skiljer sig kostnaden för borrning i de olika fallen väldigt 

mycket vilket framgår i figur 8. Det är till synes ingen, åtminstone i sammanhanget, större 

kostnadsskillnad om man väljer en borrigg utrustad med ljuddämpare.   

 

Figur 8. Grafisk översikt över kostnaden för borrning i de olika beräknade exemplen. 

I figur 9 redovisas den relativa kostnaden för borrningen mot den totala kostnaden. 

 

Figur 9. Visuell redovisning av borrningskostnaden relativt den totala kostnaden, beroende på om 

ljuddämpare är monterad eller ej.  Sprängningen är anpassad efter vibrationskravet v10= 70 mm/s. 
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Om det ställs högre krav på sprängningen i form av högre vibrationskrav kommer kostnaden 

för borrning fördelas annorlunda över de olika alternativen, vilket framgår i figur 10.  

 

Figur 10. Visuell beskrivning över kostnadsfördelningen vid vibrationskravet v10= 35 mm/s. 
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4.2 Hydraulisk spräckning 

Eftersom en lägre kapacitet är ekvivalent med en längre arbetstid genererar denna post en 

högre kostnad för arbetet, vilket framgår i figur 11. 

 

Figur 11. Visuell beskrivning av kostnadsskillnaden mellan olika spräckningskapaciteter för det 

beräknade exemplet, borrning ej inräknat. 

I det fiktiva projektet utgörs den enda prisskillnaden av huruvida borriggen har ljuddämpare 

eller ej. I formel 3.1.1.6 och formel 3.1.1.7 framgår det att den totala kostnadsskillnaden är 

ungefär 20 000 kr, vilket utgörs av borrkostnader. Även om volymen ökar förväntas 

kapaciteten bli densamma oavsett ljuddämpare eller ej, vilket gör att kostnadsskillnaden för 

spräckning endast utgörs av borriggskostnaden.  

Den teoretiska prisskillnaden för spräckning skiljer sig från den praktiska. I teorin krävs det 

enligt formel 3.1.1.5 endast 2 558 𝑚 borrning, men i praktiken kommer en borrigg behövas 

på plats under hela spräckningsarbetet. Det medför att det är en prisskillnad mellan den 

teoretiska och verkliga kostnaden för borrningsmomentet vid spräckning, vilket redovisas i 

figur 12. 
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Figur 12. Kostnadsskillnad mellan teoretisk och verklig borrkostnad, för det beräknade exemplet. 

 

 

4.3 Konventionell sprängning 

Modellen bygger på relativt få parametrar vilket gör det enkelt att få en överblick över vilka 

kostnader som har stor inverkan. I figur 13 kan man se hur den teoretiska kostnaden på 

startvärdet för en sprängning i tätbebyggt område varierar mot antalet närliggande fastigheter. 

 

Figur 13. Illustration över hur m-värdet vid kostnadsberäkningen för sprängning är proportionellt 

mot antalet närliggande fastigheter. 
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En annan faktor som har visat sig ha stor inverkan på kostnaden för sprängning är de 

närliggande fastigheternas karaktär och avstånd. Figur 14 visar hur kostnaden per kubikmeter 

lossprängt berg ökar mot högre vibrationskrav. 

 

Figur 14. Beskrivning över sambandet mellan vibrationskrav och ökade kostnader. 

 

Den specifika borrningen, som anger hur många meter borrning per kubikmeter lossprängt 

berg som krävs, visar att den nödvändiga borrningen ökar om man vill undvika vibrationer. 

Detta medför ökade kostnader vilket ses i tabell 3.  

Tabell 3. Tabell som visar hur den specifika borrningen och kostnaden för borrning ökar med högre 

vibrationskrav. 

Vibrationsvärde [𝒎𝒎/𝒔] Specifik borrning [𝒎/𝒎𝟑] 
Borrningskostnad för 540𝒎𝟑 [𝒌𝒓] 

Ljuddämpad / ej ljuddämpad 

5 328,35 14 104 000 / 12 895 000 

10 82,94 3 563 000 / 3 257 000 

20 21,16 909 000 / 831 000 

30 9,8 421 000 / 385 000 

35 7,16 308 000 / 281 000 

40 5,62 241 000 / 221 000 

45 4,42 190 000 / 174 000 

50 3,63 156 000 / 143 000 

60 2,7 112 000 / 102 000 

70 1,98 85 000 / 78 000 

100 1,05 45 000 / 41 000 
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Vad gäller kostnaden för sprängmedel är den konstant mot bergvolymen. Kostnaden för 

tändhattar beror på antalet borrade hål vilket alltså korrelerar mot den specifika borrningen, 

vilket beror på vibrationskravet. 

 

Figur 15. Kostnadsutveckling för dynamit och tändhattar mot bergvolym, för v10= 70 mm/s 
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4.4 Jämförelse mellan spräckning och sprängning 

Huruvida det mest ekonomiska valet är hydraulisk spräckning eller sprängning är svårt att 

säga utan att titta på bergets egenskaper och de lokala förhållandena med avseende på antalet 

närliggande fastigheter och dess karaktär. Beräkningar visar dock att det vid de antaganden vi 

använt oss av hade varit mest lämpligt att använda hydraulisk spräckning om mängden berg ej 

överstiger drygt 70 kubikmeter. Vid förändrade parametrar, till exempel vid fler närliggande 

bostäder eller ett större antal dagar med sprängning kommer detta att förändras eftersom 

sprängning då blir dyrare samtidigt som kostnaden för spräckning fortsatt håller sig konstant 

längs den räta linjen, vilket syns i figur 16 och figur 17.

 

Figur 16. Diagram som visar den totala kostnaden för de olika alternativen, mot bergvolymen som 

ska losshållas, vid v10= 70 mm/s. 
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Figur 17. Kostnaden för de olika alternativen i beräkningsstudien om v10= 35 mm/s 

Vid stora bergvolymer visar figur 18 och 19 att skillnaden mellan spräckning och sprängning 

blir väldigt stor vilket beror dels på den stora mängden borrning, dels på den låga kapaciteten 

för spräckning som gör att tidsåtgången blir väldigt stor. 

 

Figur 18. Illustration över kostnadsutvecklingen vid stora bergvolymer, när v10= 70 mm/s. 
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Figur 19. Illustration över kostnadsutvecklingen vid stora bergvolymer, när v10= 35 mm/s. 

För att visa resultat från modellen beräknas några exempelprojekt i tabell 4. Vid samtliga 

arbeten antas den tillåtna vibrationsgränsen vara 35 mm/s och att det är 10 meter till närmsta 

hus.  

 

Tabell 4. Redovisar kostnaden för 4 fiktiva projekt där skillnaden mellan konventionell sprängning 

och hydraulisk spräckning ställs mot varandra utifrån varierande förutsättningar. 

Exempelobjekt Kostnad vid spräckning Kostnad vid sprängning 

Pool 8m x 10m x 2,5m 

270 000 kr 215 000kr 
Kostnad för riskanalys 

uppskattas till 20 000kr 

6 närliggande fastigheter 

Rörgrav 2m x 40m x 2m 

220 000 kr 195 000 kr 
Kostnad för riskanalys 

uppskattas till 70 000 kr 

12 närliggande fastigheter. 

Husgrund 10m x 12m x 3m 

490 000 kr 370 000 kr 
Kostnad för riskanalys 

uppskattas till 50 000 kr. 

5 närliggande fastigheter 

Garageplatta 5m x 10m x 2m 

145 000 kr 140 000 kr 
Kostnad för riskanalys 

uppskattas till 25 000 kr. 

8 närliggande fastigheter 
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4.5 Break-even nivåer 

4.5.1 I det beräknade exemplet 

I tabell 5 redovisas den bergmängd där kostnaden för sprängning är lika stor som kostnaden 

för hydraulisk sprängning. 

 

Tabell 5. Bergvolym som motsvarar break-even mellan sprängning och hydraulisk spräckning sett till 

kostnaden. 

 Ljuddämpad borrigg Ej ljuddämpad borrigg 

Bergvolym 68,5 𝑚3 70,2 𝑚3 

 

4.5.2 Om vajersågning används 

Om vajersågning används för att reducera vibrationernas tillgänglighet och därför möjliggör 

sprängning kommer det tillkomma en kostnad för etablering av utrustning och för själva 

sågningen. Enligt litteraturstudien varierar priset för etablering, men i det beräknade exemplet 

sätts den till 10 000 𝑘𝑟. Utöver detta tillkommer ett kvadratmeterpris som även detta varierar 

men i exemplet antas det vara 2 400𝑘𝑟/𝑚2.  

Kostnadsskillnaden mellan huruvida spränghålen borras med ljuddämpare eller ej är 

försumbar i sammanhanget, vilket framgår i tabell 6. I figur 20 illustreras var kostnaden för 

spräckning och sprängning är jämstora förutsatt att spräckningen innefattar vajersågning.  

 

Tabell 6. Nödvändig bergvolym för att vajersågning ska löna sig i det beräknade exemplet. 

Break-even nivå Ljuddämpad borrning Ej ljuddämpad borrning 

Bergvolym 423 𝑚3 434 𝑚3 
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Figur 20. Break-evengränsen i rött. 

 

4.6 Sammanfattning  

Man kan utifrån kapitel 4 notera att en stor del av kostnaden för bergbrytning ligger i 

kostnaden för borrning, och att den ökade kostnaden för borrigg utrustad med ljuddämpare 

inte är speciellt stor vid små bergvolymer. För att kunna hålla nere priserna för hydraulisk 

spräckning är det av stor vikt att spräckaren kan hålla en hög kapacitet, då priset ökar mycket 

vid lägre kapaciteter. Kostnaden för sprängning ökar dels om det finns närliggande fastigheter 

som kräver besiktningar och vibrationsmätningar, dels om de kräver att sprängningen 

genererar låga vibrationer. Strikta vibrationskrav kräver en högre specifik borrning vilket 

genererar större kostnader. Vajersågning kan användas för att möjliggöra sprängning men det 

tillkommer stora kostnader för detta moment.   
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5. ANALYS 
I följande avsnitt analyseras resultaten från avsnitt 4. Avsnittet är indelat på samma sätt som 

tidigare kapitel, dvs. borrning, hydraulisk spräckning, konventionell sprängning, en 

jämförelse mellan de två och break-even gränsen. 

5.1 Borrning 

Resultatet visar att en stor ekonomisk faktor vid både spräcknings- och sprängningsarbeten är 

borrningen av hålen. Generellt kräver hydraulisk spräckning mer borrning än sprängning gör, 

då standardmåttet för spräckning är 0,5x0,5 m. Vid sprängning kan man ha större avstånd än 

så beroende på hur mycket man kan ladda. Det leder till en högre specifik borrning vid 

spräckningsarbeten. I tätbebyggda områden där höga vibrationskrav råder blir den tillåtna 

samverkande laddningen lägre vilket kan kräva en mer ihopdragen borrplan. Det är en orsak 

till att borrning för sprängningsarbeten i tätbebyggda områden också kan uppgå till en stor 

summa.  

Då en borrigg alstrar mycket buller kan det vara opassande eller till och med förbjudet att 

borra utan ljuddämpare på inom tätbebyggda områden. Den relativa kostnadsskillnaden för en 

borrigg utrustad med ljuddämpare mot en borrigg som inte har ljuddämpare är marginell, vid 

mindre arbeten. Skillnaden ökar proportionerligt mot mängden berg som ska borras vilket gör 

att man vid projekt med stora bergmängder kan se en stor kostnadsskillnad, vilket framgår i 

figur 7. 

I det fiktiva exemplet hade det under rådande omständigheter varit mycket dyrare att borra 

hålen som ska spräckas jämfört med de hålen som ska sprängas. Däremot verkar 

kostnadsskillnaden mellan ljuddämpad borrigg och ej ljuddämpad borrigg inte vara en 

speciellt stor faktor i sammanhanget, vilket framgår i figur 8 och figur 9.  

Ställs däremot högre krav på sprängningen, så att den specifika borrningen ökar, kommer 

kostnaden för hål som ska sprängas öka dramatiskt, vilket framgår i figur 10. Ökas 

vibrationskravet till 35 mm/s kommer kostnaden för borrning utgöra en betydligt större del av 

totalkostnaden än vid kravet 70 mm/s.  

5.2 Hydraulisk spräckning 

Kostnaden för den hydrauliska spräckningen beror i liten utsträckning på yttre faktorer i form 

av närliggande fastigheter och anläggningar. Istället är kostnaden starkt bunden till volymen 

berg som ska losshållas och vilken kapacitet spräckaren kan ha. Kapaciteten är dels kopplad 
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till bergets utformning, dels dess hårdhet. I figur 11 framgår hur kostnadsskillnaden för ett 

spräckningsarbete skiljer sig jämfört mellan olika förväntade kapaciteter. Enligt 

intervjustudien kan man en dålig dag spräcka 2 m³ om dagen, medan man en bra dag kan 

komma upp i 50 m³, vilket gör kapaciteten svåruppskattad. Att kostnaden är kopplad till detta 

är tydligt. 

En faktor vid spräckningsarbeten är att den verkliga kostnaden för borrning skiljer sig från 

den teoretiska. Det beror på att en borrigg alternativt en person med en kompressor behöver 

finnas tillgänglig på platsen för att rensa hålen varje gång de blivit spräckta. Enligt 

intervjustudien ligger timkostnaden för en kompressor och operatör ungefär lika högt som för 

en borrigg. Av denna anledning måste man räkna med att borriggen behövs lika länge som 

spräckningsarbetet pågår, förutsatt att man ska ner mer än ungefär 1 meter vilket är hur djupt 

en spräckare går ner i berget.  

5.3 Konventionell sprängning 

En stor kostnad för sprängning ligger utanför den direkta kostnaden för sprängningen, alltså 

utanför kostnaden för sprängmedel, laddning och borrning. Avgörande faktorer för kostnaden 

vid sprängning ligger i områdets karaktär där antal närliggande fastigheter och dess 

användningsområde har ett starkt inflytande på kostnaden. I figur 13 framgår hur den 

uppskattade kostnaden på startvärdet inför en sprängning varierar mot antalet fastigheter. 

Utöver antalet närliggande fastigheter kommer dess utformning, avståndet till dem och 

verksamheten som bedrivs i dem ha en stor inverkan på det tillåtna vibrationsvärdet, vilket ses 

i figur 14. En stor del av den ökade kostnaden kopplas till en högre specifik borrning vilket 

genererar ökade kostnader och en ökad tidsåtgång.  

I tabell 3 framgår det hur den specifika borrningen ökar mot högre vibrationskrav, och vad det 

skulle innebära för kostnad i det fiktiva objektet i beräkningsstudien. Det framgår tydligt att 

lägre vibrationskrav är gynnsamt för ett ekonomiskt sprängningsarbete. Högre krav medför 

markant ökade kostnader. 

Kostnaden för sprängmedel ökar konstant med bergvolymen då det handlar om hur många 

kilogram sprängmedel som behövs för varje kubikmeter berg som ska losshållas. I 

beräkningsexemplet antas det till 0,5 kg/ m³ vilket enligt intervjustudien är en passande siffra, 

även om den kan variera beroende på bergart på området.   
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5.4 Jämförelse mellan spräckning och sprängning 

Figur 16 visar var de olika linjerna möts i det beräknade exemplet i beräkningsstudien. För ett 

𝑣10-värde på 70 mm/s korsas de vid ungefär 75 m³. Ändras däremot förutsättningarna så det 

högsta tillåtna värdet på 𝑣10 blir 35 mm/s kommer linjerna istället att skära varandra ungefär 

vid 200 m³, vilket betyder att man upp till den volymen sparar pengar på att spräcka berget 

vilket framgår i figur 17.  

Figur 18 och 19 visar att det vid större bergvolymer blir en betydligt större prisskillnad mellan 

spräckning och sprängning. Minskar  𝑣10-värdet kommer även skillnaden minska, då priset 

för sprängning ökar medan priset för spräckning förblir konstant. 

För att jämföra några olika troliga scenarion beräknades 4 exempelobjekts teoretiska kostnad i 

tabell 4 med hjälp av beräkningsmodellen. Där framgår det vilka förutsättningar som gäller på 

platsen och vilken slutkostnad de uppgår till. Sambandet ligger i att sprängning lönar sig vid 

stora volymer eller om det är få närliggande hus, då det resulterar i en billig riskanalys.  

5.6 Break-even 

Eftersom vajersågning är en metod som kan tillämpas för att skapa bättre förutsättningar för 

sprängning sett till vibrationer är det intressant att veta var totala kostnaden för sprängning 

och vajersågning hamnar i relation till spräckning. I det beräknade exemplet framgick det att 

kostnaden för vajersåg och sprängning kostade lika mycket som spräckning vid ungefär 

430 𝑚3 berg. I verkligheten skulle det krävas ännu större volym då ingen kostnad för 

borrning av pilothålen tagits i beaktning. Pilothålen för vajersågen borras enligt 

litteraturstudien med kärnborr vilken även denna har en kostnad för etablering. Utöver detta är 

kapaciteten relativt låg för sågningen och det krävs således gott om tid för detta moment.  

5.7 Sammanfattning 

Borrningen står för en stor del av kostnaden vid både sprängning och spräckning. Ska 

vajersågning tillämpas bör även kostnaden för denna inkluderas, vilket inte gjorts i denna 

studie. Kostnaden för spräckning varierar kring dess kapacitet och inte yttre faktorer i form av 

omgivning och liknande, till skillnad från konventionell sprängning där en stor del av 

kostnaden ligger i krav på vibrationer, besiktningar och vibrationsmätningar. Det finns alltid 

en bergvolym där de två kostar lika mycket, men upp till den nivån är spräckning billigare.  
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7. SLUTSATS OCH DISKUSSION  

Eftersom en stor ekonomisk del av sprängningen utgörs av kostnader som uppstår redan innan 

projektet är startat bör val av losshållningsmetod göras redan i projekteringsstadiet, för att 

undvika kostnaden för riskanalys och förbesiktningar. När utgifter för riskanalys och 

förbesiktningar redan gjorts krävs det att det bergvolymen är stor alternativt att det tillåtna 

vibrationsvärdet är väldigt högt för att spräckning ändå ska löna sig i slutändan.  

7.1 Beräkningsmodellen 

Beräkningsmodellen tar hänsyn till en del faktorer men det är svårt att ha generella värden på 

kapacitet för borrning och spräckning då dessa påverkas av lokala parametrar. Vid 

spräckningsarbeten kommer bergets geologi och utformning påverka borriggens 

framkomlighet och spräckarens kapacitet. Vid hårdare bergarter kommer berget lossna 

enklare än vid mjuka bergarter, där berget enligt intervjustudien bara vittrar sönder. Vid 

sprängningsarbeten kommer borriggens framkomlighet påverka kapaciteten. Däremot har 

bergets geologi en viss inverkan på sprängningen också. Berg med slag eller skiffer riskerar 

att ge upphov till dödsprängning vilket gör att berget inte separeras. Det medför ökade 

kostnader för sprängningen i form av att man måste spränga om, vilket kan vara dåligt i 

tätbebyggda områden där ofta sprängningstider förekommer. Dessa faktorer tas inte med i 

beräkningsmodellen. 

I tabell 4 beräknades olika exempelprojekt där ett av de beräknade exemplen var en rörgrav. 

En rörgrav kommer antagligen släntas, vilket gör att man arbetar sig ner i olika nivåer vilket 

medför att den losshållna volymen är större än rörgraven. Av den anledningen kommer den 

verkliga kostnaden bli högre än den teoretiska. 

Vid alla spräckningsarbeten kan man spräcka tätsömmen med snigeldynamit vilket gör att 

kanterna redan är separerade. Enligt uppgift från intervjustudien är snigeldynamit väldigt dyrt 

och används således som standard endast vid tätsöm. När kanterna är separerade kommer det 

gå snabbare att spräcka vilket medför en potentiell kapacitetsökning. På liknande vis kan 

vajersågning användas, med fördelen att den även kan användas för att såga underkanten av 

ytan som ska spräckas. När den är lös kommer även det medföra en kapacitetsökning för 

spräckaren, vilket minskar kostnaden för spräckning. Vajersågning är även det dyrt, vilket 

medför att man måste göra en avvägning huruvida det är lönsamt eller ej. 

Att försöka göra en beräkningsmodell som är applicerbar på större projekt skulle behöva fler 

referensobjekt och mer indata då det är många olika aspekter som avgör när vilken metod som 
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passar bäst. Av den orsaken är det ett komplicerat arbete att ta fram en exakt 

beräkningsmodell som passar generellt. Variabler vi inte tar hänsyn till men som utgör 

kostnader för losshållning är avtäckning av berget och transport av material från arbetsplatsen.  

Vid större arbetsplatser kan det finnas möjlighet att krossa berget på arbetsplatsen, vilket 

skulle innebära en kostnadsbesparing i detta momenten, men det är inte ett troligt scenario i 

tätbebyggda områden vilket medför att transport från arbetsplatsen får anses vara nödvändigt. 

Det finns däremot tillfällen då det krossade berget kan återanvändas på platsen, vilket skulle 

innebära en besparing både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv till följd av 

minskade transporter. 

7.2 Hydraulisk spräckning 

Hydraulisk spräckning är en bra och effektiv metod vid mindre arbeten där man vill undvika 

kostnader i form av stillestånd eller besiktningar. Stöter man på en mindre bergvolym i ett 

område där man inte förväntat sig det är spräckning ett bra alternativ om man behöver få bort 

berget fort. Genom att relativt snabbt kunna etablera, borra och spräcka berget kommer är det 

ett smidigt alternativ jämfört med sprängning som bland annat kräver tillstånd.  

Vid större bergvolymer kan det däremot krävas en djupare analys då kostnadsskillnad riskerar 

att bli väldigt stor vid större volymer. Det finns däremot tillfällen där det inte finns något 

alternativ till spräckning på grund av förbud mot antingen vibrationer eller ljudvågor. Vid 

dessa förutsättningar får man vara beredd på att kostnaden för momentet med borttagning av 

berg blir mycket dyrare och tar längre tid. 

En stor fördel är att spräckning inte kräver tillstånd eller sprängtider. Metoden låter inte mer 

än vad en grävmaskin vanligtvis gör, om man bortser från borrningsmomentet, och går 

således att utnyttja under dygnets alla timmar såvida inte specifika förbud mot nattarbete råder 

på platsen. 

 

7.3 Konventionell sprängning 

Konventionell sprängning är det tveklöst effektivaste och billigaste sättet för att ta bort berg. 

Inom tätbebyggda områden är det däremot inte lika självklart, främst på grund av 

vibrationerna. Om det vid platsen ställs höga krav på låga vibrationer kan kostnaden skena 

vilket gör att en analys mellan metoderna kan vara nödvändig. 
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Däremot ska en riskanalys inte enbart upprättas för sprängningsarbeten utan enligt svensk 

standard även för schaktnings,- spontnings,- pålnings- och packningsarbeten då samtliga 

riskerar ge upphov till markvibrationer. Det resulterar i att det kan komma att krävas ett 

upprättande av riskanalys även om det inte är specifikt för sprängningen, så att kostnaden 

ändå tillkommer.  

Vid sprängningsarbeten finns dessutom alltid en risk att någonting händer som gör att 

vibrationer överskrider gränsvärdet vilket riskerar skada närliggande fastigheter. Om detta 

händer finns försäkringar, men det kommer givetvis kosta entreprenören en självrisk vilket 

kan bli omfattande. Utöver detta är det väldigt dålig reklam för företaget om någonting 

okontrollerat uppstår. Detta gör att det även om sprängning teoretiskt sätt fungerar, kan vara 

värt att överväga hydraulisk spräckning eller alternativa metoder.  

Genom att separera berget med slitsborrning, snigeldynamit eller vajersågning kan man 

hindra vibrationerna från att ta sig från sprängplatsen till närliggande fastigheter vilket kan 

möjliggöra sprängning trots att det teoretiskt sätt inte är möjligt. Dessa metoder kostar 

däremot mycket pengar vilket gör att man återigen behöver göra en analys om det är mer 

lönsamt att möjliggöra sprängningen eller om det är billigare att använda hydraulisk 

spräckning.  

Övriga risker med sprängning i tätbebyggda områden är risken för dolor, odetonerat 

sprängmedel. Det finns metoder för att undvika dolor där exempelvis dubbla tändare, säkra 

tändsystem mm är vanliga metoder, men det finns inga garantier. Om dolor uppstår blir det en 

riskfaktor i schaktningsarbetet, lastningsarbetet och krossarbetet vilket riskerar att skada både 

människor och egendom i närområdet.  

Dolor från gamla arbeten är alltid en risk vid nya bergarbeten. Gamla hål i backen kan vara 

fyllda med sprängmedel och det finns gott om exempel på borriggsoperatörer som skadats 

eller avlidit till följd av att de borrat på dessa. Även om man inte kör ner borren i samma hål 

kan hålen gå in i varandra djupare i berget, och då är olyckan svår frånkomlig.  

7.4 Alternativa metoder 

Genom att använda vajersågning, slitsborrning eller snigeldynamit kan man förenkla både 

spräcknings- och sprängningsarbeten. Metoderna är däremot dyra och tidskrävande vilket gör 

att det krävs en avvägning vilken metod som är mest lämplig på den specifika platsen.  
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Av dessa används slitsborrning mest sällan då det kräver väldigt stor precision vilket gör det 

tidskrävande, och dessutom krävs redskap som är svåra att få tag i. Vajersågning har en dyr 

etableringskostnad och kan kräva åtgärder för att kunna få vajern runt hela ytan. Använder 

man sig av snigeldynamit får man vara beredd på att många hål krävs och att de krävs en hel 

del snigeldynamit vilket gör att kostnaden skenar.  

Dessa metoder genererar dock vackra och raka ytor vilket gör metoderna fördelaktiga om det 

är någonting beställaren värdesätter. 

7.5 Ekonomiska förutsättningar  

Det finns förutsättningar som möjliggör en ekonomisk fördel i att använda hydraulisk 

spräckning istället för konventionell bergssprängning i syfte att ta bort berg. Även om själva 

sprängningen har visat sig vara extremt billig i jämförelse så går det inte att komma undan de 

dyra kostnaderna som föreligger sprängningsarbetena i form av riskanalys, besiktningar och 

vibrationsmätningar.  

Räkneexemplet som utförts visar att man upp till en specifik bergmängd sparar pengar på att 

spräcka berget direkt. Däremot är det tydligt att det efter utförd riskanalys inte är lönsamt att 

spräcka. Detta mynnar ut i att man redan i projekteringsstadiet bör välja metod för 

losshållning vilket leder till att man måste lita på de geotekniska undersökningar som utförts. 

Om det senare framkommer att de geotekniska undersökningarna var undermåligt utförda och 

att den riktiga bergmängden skiljer sig stort från den uppskattade riskerar projektets ekonomi 

att påverkas negativt då spräckning fort blir mycket dyrare än sprängning.  

Enligt intervjustudien beror styckefallet till stor del på hålavståndet vid spräckningsarbeten, 

där ett lägre hålavstånd ger ett bättre styckefall. Vi sprängningsarbeten föreligger alltid en risk 

för skut, som kan uppstå av flera olika anledningar. Klena pipladdningar är ett exempel på vad 

som kan orsaka skut, och även om risken minskar vid försiktig sprängning då man ofta har en 

tätare borrplan kan den klena pipladdningen leda till sämre styckefall. Att borra sig till ett 

bättre styckefall är däremot dyrt och man får göra en avvägning om det är värt den extra 

borrtiden. Enligt data från intervjustudien skiljer sig styckefallet inte mycket från spräckning 

och sprängningsarbeten vilket medför att det inte anses vara en kostnad som är nödvändig att 

räkna med i beräkningsexemplet. 

Det finns ett break-even läge där man med hjälp av vajersågning kan möjliggöra 

konventionell sprängning, så att man även vid höga vibrationskrav kan spränga utan att ha en 

minimal samverkande sprängverkan, vilket kan medföra att sprängning blir billigare oavsett 
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vad figur 14 säger. Beräkningarna som gjorts på detta område i det här arbetet är begränsade 

och tar således inte hänsyn till vad det kostar att etablera kärnborr och sedan driva den.  
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8. REKOMMENDATIONER OCH FORTSATTA STUDIER 

8.1 Rekommendationer 

➢ Utför geologiska undersökningar som ger ett tillförlitligt resultat 

➢ Undersök behovet av snigeldynamit alternativt sågning av tätsöm för att möjliggöra 

högre kapacitet på spräckning alternativt möjliggöra sprängning även vid höga 

restriktioner. 

➢ Överväg behovet av ljuddämpad borrigg. Det utgör ingen stor kostnad men 

resulterar i en bättre arbetsmiljö för samtliga på arbetsplatsen och eventuellt tredje 

man. 

➢ Räkna med att sprängning kommer bedömas som mer ekonomiskt fördelaktigt vid 

större bergmängder. 

 

 

 8.2 Fortsatta studier 

➢ Djupare analys av de geologiska faktorernas inverkan på priset för sprängning 

respektive spräckning. 

➢ Undersök metoder som kan generera högre kapacitet på spräckningsarbeten. 

➢ Undersök hur sprängnings- respektive spräckningsarbeten i tätbebyggda områden 

upplevs av närboende. 

➢ Implementera kostnadsberäkningar för delladdningar i modellen. 
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Bilaga 1 

Intervju 1  

Niklas Gustafsson, Stockholms Bergteknik AB 

5 Maj 2020, Kl. 13.02 

 

Vad är din koppling till bergbranschen? Hur lång erfarenhet har du och har du hållit 

på med både sprängning och spräckning? 

Jaa Niklas heter jag och jobbar på Stockholms Bergteknik som jag driver med en annan kille. 

Jag har jobbat i bergbranschen sedan 2004. Vi håller på med sprängning, spräckning, 

vajersågning, jaa det mesta inom berg då.  

 

Är din erfarenhet att de geotekniska undersökningarna som utförs innan visar relativt 

rätt på mängden berg eller händer det ofta att det slår väldigt fel, så att det är mycket 

mer eller mindre berg än vad man väntat sig? 

Jaa det händer nog ganska ofta skulle jag säga. Oftast så händer det att man borrar i sten, 

och tror att det är berg. Man tror att det är berg så man tar upp borren och sen när man 

gräver så är det mindre berg än vad man har trott innan.  

Ah, så det kan hända att det blir mindre berg?  

Man tror att man kommer ner i berg fast man är nere i stora jordstenar.  Så det är ganska 

ofta det är mindre berg än vad det är sagt från början. Så det kan slå åt båda hållen liksom. 

Men är din erfarenhet är att det skulle kunna leda till att man har valt fel metod? 

Njaa, det skulle jag inte vilja säga, oftast så är det ju liksom redan bestämt man vet ju inte det 

innan men det är sällan, jaa här är det 10 000 kubik sen var det bara 500 liksom. Det är inte 

så, utan det regleras så det kanske blir 500 till 1000 kubik mindre än vad man sagt från 

början liksom. Det har aldrig varit så att man spräcker istället, det har jag nog aldrig varit 

med om att man valt så. 

För både sprängning och spräckning har vi skapat en modell som ska vara generell och 

kunna visa på vad de båda alternativen ungefär kostar för att se vad som är billigast, 

mot en angiven bergvolym. En del av kostnaden i de båda är ju borrning, och för att 



 

prissätta borrningen vill vi veta hur mycket tid som går åt för just det. Om du skulle 

uppskatta, hur många meter per sekund borrar man? Givet att man även flyttar 

borriggen och siktar in hålet. Tydligen har en T30 en matningshastighet på 0,9 m/s, men 

den siffran går knappast att räkna med då det är väldigt fort. 

Hur mäter man kapacitet på borrningen? 

Jaa, för spräckning menar du eller?  

Nej, generellt sett.  

I spräckning borrar man ganska tätt, som ni hade skrivit 05 05 så då får man ju så mycket hål 

på ett uppställ så där blir det ju inte så mycket. Där blir det ju inte så många sekunder eller 

han halv minut innan nästa hål redan är igång. Sen borrar man ju fullt djup som man ska ner 

sen fyller man med lecakulor istället för att sen blåsa upp dom där. Det är inte jättemycket tid 

det går åt att flytta en rigg, man backar ju ofta bakåt och borrar.  

Så du skull säga att om man räknar på 0,9 meter per minut det skulle kunna vara en rimlig 

siffra?  

Jaa alltså det är själva borrningen, sen är det ju jättesvårt, måste man klättra så tar det 

jättelång tid från ett uppställ till ett annat liksom. Sen har man ju en centraldammsugare då 

behöver man inte byta säck, ska man byta säckar hela tiden så tar det tid. Borrar man med en 

102 mm krona så blir det ofantliga mängder kracks så man måste byta säck hela tiden, så det 

går ju åt en hel del tid till att bara byta kracks påsar liksom.  

Jaa, det finns lite variabler som spelar in där också.  

Jaa, men… Aah vad ska man säga, om ni vill ha ut en meterhastighet som ni kan räkan på så 

kan man kanske dra upp den då istället, eller dra ner den då till 0,5 m/minut.  

Är det stor skillnad på hur lång tid det tar att borra ett stort hål jämfört med ett litet, 

säg 30 mm mot runt 100 mm? Om vi räknar på borrserie 11.  

Det är inte så ofta man använder borrserie 11.  

I den här boken i ”Försiktig Sprängning” står det borrserie 11 som exempel.  

Jaa, alltså det är ju klenhålssprängning i princip, det är ju pyttesmå liksom. När man laddar 

med 22:or eller någonting. När vi borrar normalt använder vi mellan 51 och 57 kan man ju 

säga. 51 är ju ganska vanligt.  



 

Och om vi räknar spräckning då, är det stor skillnad då? Är det en viktig variabel och 

ta hänsyn till?  

Jaa, det är det. Eftersom vi borrar 102 krona så är det ganska stor skillnad. Och så borrar du 

05 – 05. När vi spränger kanske vi borrar, 1 gånger 1,40, så det blir ganska många mindre 

hål du behöver borra liksom, plus att det går mycket fortare.  

Hur bestämmer du hålavståndet vid sprängning respektive spräckning? Spräckning, då 

är det 0,5 och 0,5 som är standardmönster. 

Jaa det är ett standardmönster men det kan ändras. Det kanske blir mindre, det kanske blir 

mer. Om berget börjar på 0 kanske man måste börja tätare så det orkar loss. Sen när man har 

fått upp en fin kant så kanske man kan dra isär det lite istället för då har det ju fritt utslag, då 

orkar det ju ut på ett annat sätt liksom.  

Juste, och sprängning då är det mer att man upprättar en borrplan då eller?  

Jaa precis men den kan ju också ändras. Om det är ett uppskjut så samma där om du ska böra 

och inte har någon nolla fram och måste börja med ett uppskjut som det heter. Börja skjuta 

och trappa dig neråt. Då kanske man dra ihop det och sen när man kommer ner på fullt djup 

så drar man isär. Och sen så är berg geologiska faktorn, alltså vad det är för berg, det vet 

man ju inte förens man börjar spränga skulle jag vilka säga.  

Nej, så det blir väldigt platsanpassat beroende på?  

Jaa man får ju liksom skjuta från höften och sen när man skjutit en salva kanske man ser att 

styckefallet är då dåligt så kanske man måste dra ihop det och man får börja laborera. Och 

sen kanske börja med laddningen och grejer också.  

Okej, men dom där tabellerna som finns, funkar dom i praktiken?  

Nja, det är klar att dom funkar med det kanske, där har du ju också berget. Där tar dom ju 

inte hänsyn till vilket bergarter och så. Men det är samma där, man får ju prova sig fram och 

börja skjuta sen kanske du måste öka laddningen vart eftersom, det är ju så det funkar.  

Är provsprängning någonting ni gör?  

Jaa, alltså det är när man börjar skjuta så ser man ju liksom. Man vet ju ungefär hur mycket 

som behövs och sen så ser man ju om man behöver justera.   



 

Vilken typ av borrning används vid sprängnings- och spräckningsarbeten? Alltså vilken 

metod för att göra hålen liksom? 

Aah, det är topphammarborrning.  

Är det alltid det man använder?  

Jaa det skulle jag vilja säga, om man inte borrar med handmaskin om det är trångt. Men det 

är inte så vanligt.  

Kan man se stora skillnader i styckefallet vid sprängning jämfört med spräckning? Är 

styckefallet vid spräckning generellt alltid sämre? 

När man spränger så får man ju mycket större risk att man får skut, det är ju inte samma när 

man spräcker eftersom man har 05 05 så blir det ju oftast inte mycket större är försättningen, 

det är den som avgör in princip. Försättningen och hålavstånd, ju mer du drar isär desto 

större blir ju bitarna kan man ju säga. Och sen beror det ju på berget också men vid stora 

salvor så kan det ju bli ett skut mellan hålen så att säga. Så det är nog större risk att det blir 

skut vid sprängning än vid spräckning.  

Okej, aah, Hur mycket kostar en borrigg i timmen, ungefär – för att få en prisbild? 

 Jag tror den ljuddämpade ligger på ungefär 1750 kr timmen och en oljuddämpad ligger på 

1600 ungefär. Sen finns det ju alltid diskussioner beroende på hur man räknar och sådana 

grejer.   

Vi håller ju på att räkna på sprängning för att skapa en generell modell vilket gör det 

hela ganska teoretiskt. Skulle din erfarenhet säga att teorin stämmer överens med 

praktiken eller blir det ofta fel? Tänker mängden sprängmedel som går åt, typ 

Jaa, alltså till en viss del, alltså det är klart man har ju tagit fram det här genom att man 

testat sig fram liksom men det är fortfarande ett, vad säger man… 

Man räknar kanske på att det är ett optimalt sammanhang där 

Jaa men så är det ju, precis. Absolut. 

Mycket kanske beror på när man kommer till platsen och ser.  

Jaa precis 

Mycket bygger på erfarenheten du har. 



 

Jaja, visst är det så.   

Om vi ser till mängden sprängmedel, det är ganska billigt med sprängmedel, i alla fall 

dynamit. Om du räknar på ett jobb sen går du ut och inser att du måste göra på ett 

annat sätt. Kostandsutfallet, blir det betydligt dyrare då? Är det en parameter som är 

värd att ha med? Att det i praktiken kanske alltid blir 10% mer eller? 

Jaa, alltså menar du vid sprängning eller?  

Jaa precis, sprängning. 

Nja man vet ju ungefär att det normalt går det åt 0,5 kg per kubik sprängmedel. Då vet man, 

när man räknar på ett jobb så utgår man ju ifrån det. Sen tar man ju alltid höjd för mera 

liksom.  

Vilken storlek på hål är normalt vid sprängningsarbeten i tätbebyggda områden? Vår 

modell bygger på borrserie 11, är det rimligt?  

Jaa det är 51 skulle jag säga. Alltså det finns ju från 38 upp till 51, men ibland kör man även 

64 för man är mitt inne i city fast det ska ner ganska djup liksom. Då kanske man väljer att 

använda 64. Förr så sa man ju, vet inte om det gäller fortfarande, men då var det max 51 i 

tätbebyggt område men jag tror dom ändrat på det. Men medium 51 blir mitt emellan.  

Så det blir inte fel i beräkningarna om man kör på 51?  

Näe, näe. 

När vi tar hänsyn till vibrationskrav så omvandlar vi de till momentan sprängverkan. 

Är momentan sprängverkan någonting som du tar hänsyn till i din vardag, och vad 

innebär det i praktiken, har det med tändplanen att göra, att man spränger salvan med 

intervaller men ändå i samma ”smäll”? Elektroniskt tändsystem? 

Aah samverkande laddning?  

Jaa, precis.  

Jaa absolut, det gör man ju. Det är det som styr vibrationerna. Sen går det ju en diskussion, 

vissa hävdar ju att det inte gör det. Vissa menar att det är samverkande laddningarna som 

påverkar vibrationerna och vi hävdar ju att om berget är väldigt inspänt när du skjuter att det 

skulle skapa men andra menar att det inte gör det efter sina tester. Så det är diskussion om 



 

det där stämmer eller inte. Men absolut, det är det man utgår ifrån den samverkande 

laddningen. 

Men du kan egentligen spränga hur stort som helst och fortfarande inte överstiga 

minsta marginal, för att du börjar längst fram då? 

Jaa, sen kan du ju ha 3–4 tändare i ett hål som du har olika tider på då har du delat upp ett 

håll på 4 delar så då har du ju liksom, det är ju mindre samverkan där.  

Men när man gör så då måste man proppa emellan va?  

Aah precis. 

Och det är det som är delladdning?  

Aah precis. 

Och när ni kör en sådan sprängning är det elektroniskt tändsystem som ni använder?  

Aah, eller nej det behöver det inte vara. Det kan vara VA eller nonel. Här kör dom elektronisk 

för att dom kräver det då.  

Okey, men det funkar med andra också? Fördröjningen är inte  

VA och nonel har en spridning som inte den elektroniska har på tändaren. Plus minus 25 ms, 

sen blir det ju mer och mer spridning, det diffar liksom. Då kan du ju få ett håll som är, som 

går samtidigt som ett annat hål, så att du får mera samverkan och sådär. Men med dom här 

elektroniska som är mer exakta där blir det ju aldrig den faktorn liksom. Men det brukar 

sällan påverka. Jag har aldrig varit med om att det har varit särskilt stora sådär.  

Vilket tändsystem använder man mest då? Är det elektroniskt?  

VA tror jag nog är det som används mest, på grund av att man inte har några krav på att 

använda något annat, det är ju lika säkert eftersom du kan mäta efter att du rullat på 

mattorna. NONEL är det många som är negativa till för när du lagt på mattorna så vet du 

inte om det är ett avbrott under mattorna.  

Och då ökar risken för dolor då?  

Aah, men VA är nog det som används mest eftersom det är mycket, mycket billigare plus att 

du kan mäta det och sen så är det så smidigt att använda i villaområden och sådär. Då 

behöver man inte avancera med elektroniska. Du har inte så pass känslig omgivning. Är man 



 

nära ett sjukhus eller någonting som är känsligt, som servrar eller likande som kan vara 

väldigt känsliga kan man använda elektroniskt.  

Har du någon uppfattning om vad det kostar att besiktiga ett hus? Har hittat uppgift på 

4500 kr, ligger det i närheten? 

Jag skulle nog säga typ 7 000 som start, sen blir det ju billigare med dom andra husen när 

man är på plats.  

Okey, juste etableringen kostar ju lite. 

Jaa, dom ska ju dit. Är det ett hus då blir det ju det priset, men är det 10 hus då blir det inte 7 

000 per hus utan det blir billigare 

Då tänker du förbesiktning bara? 

Aah precis. 

Sen kommer dom tillbaka och för samma kostnad igen då för slutbesiktning?  

Nej det ingår i den där pengen liksom. För dom sätter ju upp mätare, sen när dom tar ner 

mätaren så gör dom ju slutbesiktningen samtidigt. Så dom måste ju ut oavsett två gånger 

liksom. 

Aah okej. Förutom etablering av maskiner på några tusenlappar, finns det några andra 

arbeten som föreligger ett spräckningsarbete? Typ riskanalys… 

Nej det tror jag inte. Det är ju det om är fördelen med spräckning. Att man inte behöver göra 

dom här grejerna. Man kan bara börja när berget är frilagt och utsatt så kan man bara 

etablera och börja liksom.  

När man arbetar med spräckning, hur gör man för att hantera uppstickande berg i 

botten? Hur mycket underborrning räknar man med att man måste ha? 

Alltså det är ju samma djup hela tiden eftersom spräckaren går ner på det djupet, sen behöver 

man inte stoppa ner spräckaren fullt man vill ju gärna borra fullt djup ändå utifall så det inte 

blir ett missförstånd mellan han som borrar och han som spräcker. Kör han den i botten då 

och bläcket går av, tror dom här töjbläcken kostar 120 000 eller nåt sånt.  

Det är ingen liten summa. 

Haha nää, precis. 



 

Så man behöver inte borra mer då så att säga? Du behöver inte borra 30 under så att 

säga?  

Alltså det är bläcket fullt ute är en och sextio och då borrar jag alltid två meter. Så ramlar det 

ner stenar eller kracks från borrningen blir kvar i hålet så har man ett litet magasin liksom.  

 

Hur mycket kostar det att spräcka berg, per timme, ungefär - för att få en prisbild? 

Ungefär 5000 kr, då räknar jag med ljuddämpad borrigg. 

Då tänker du 5000 kr för allt?  

Spräckning, borrning och sen är man ju oftast en gubbe utanför maskinen liksom.  

Juste.  

Så borrigg, spräckare och gubbe. Så jag tror att det är någonstans där.  

Okej, men då tror jag inte vi hade några fler frågor. Då får vi tacka så hemskt mycket 

för att du ställde upp!  

Jaa det var så lite, hoppas det var lite svar på frågorna i alla fall, haha.  

Jaa det var det absolut, tack.  

SLUT 

 

  



 

Bilaga 2 

Intervju 2 

Alexander Lindgren, Platschef, Uppländska Berg 

7 maj 2020, Kl. 15.25 

Vad är din koppling till bergbranschen? Hur lång erfarenhet har du och har du hållit 

på med både sprängning och spräckning?  

20 år har ja jobbat. 

Både med sprängning och spräckning?  

Sprängning, spräckning, borrning och krossning.  

Är din erfarenhet att de geotekniska undersökningarna som utförs innan visar relativt 

rätt på mängden berg eller händer det ofta att det slår väldigt fel, så att det är mycket 

mer eller mindre berg än vad man väntat sig? 

Väldigt sällan.  

Visar dom mycket fel?  

Oftas så är den ju obefintlig. Har man tur så har dom borrat några hål någonstans. Men 

vissa gånger är det gediget, men det är sällan.  

Är det fel åt båda hållen? Kan det vara mindre berg?  

Oftast att det är mer. Det finns ju fall där det varit mindre också. Det finns ju mardrömms 

exmpel också. Vi va på ett jobb där dom skulle bygga bostäder. Dom hade borrat 3 hål på ett 

område på 20 000 kvadrat. Det skulle vara 500 kubik berg men när vi var klara var det 

17 000 kubik.  

Det kan ju vara avgörande vid metodval.  

Jaa framförallt när du gör en föärfrågan och en mängdförteckning utifrån den 

undersökningen. Sen så är det ju kanske en brf som ska ta över det där o då gör du ju en 

ekonomisk plan för det där också. Den kommer ju inte lira så bra. Nej men oftast är dom inte 

jättebra, det är oftast väldigt dåligt.  



 

För både sprängning och spräckning har vi skapat en modell som ska vara generell och 

kunna visa på vad de båda alternativen ungefär kostar för att se vad som är billigast, 

mot en angiven bergvolym. En del av kostnaden i de båda är ju borrning, och för att 

prissätta borrningen vill vi veta hur mycket tid som går åt för just det. Om du skulle 

uppskatta, hur många meter per sekund borrar man? Givet att man även flyttar 

borriggen och siktar in hålet. Tydligen har en T30 en matningshastighet på 0,5 m/s, men 

den siffran går knappast att räkna med då det är väldigt fort. 

Hur mäter man kapacitet på borrningen?  

20 meter i timmen. Det är ett bra snitt.  

Är det stor skillnad på hur lång tid det tar att borra ett stort hål jämfört med ett litet, 

säg 30 mm mot runt 100 mm? Hur stor skillnad är det på att borra ett hål för 

sprängning och ett för spräckning. Ni kör superwedge och då kör ni kanske 70 mm hål.  

76 mm 

Okey, och när ni spränger så kanske 51?  

54 mm.  

Så det kanske inte är så stor skillnad?  

Näe det är det inte, men det är högre specifik borrning på spräckning än på sprängning. Där 

räknar ni på 102 och ni har räknat med en T30, där kommer ni inte ligga på några 20 m/h.  

De var optimistiskt 

Lite, det är rätt grova hål. Det skulle ni kunna titta på om ni har tid, vilken skillnad har ni 

kapacitetsmässigt vad leverantören säger på en superwedge 76, 64 och sen en sådan här 

Yamamoto med 102. För tittar du på 64 mm är det nästan 0 i skillnad på kapacitet på den och 

76:an men kostnaden för borrningen är enormt stor. Och går du upp på 102 så, aa… 

Då drar det iväg.  

Haha, ja det går det. Då måste du oftast ha större rigg, klart det går att borra 102 med en 

T30 men helst kanske man vill upp på en T35a. Kollar du på specifikation från leverantör på 

T30 så går väl den upp till 64 liksom. Men det är undermått tycker jag, vi borrar mycket 76. 

Men 102 man får nog börja tänka till lite där alltså, det är grova hål.  

Hur bestämmer du hålavståndet vid sprängning respektive spräckning?  



 

Sprängning då får man utgå ifrån riskanalysen, satta vibrationsvärden. Sen kan du till 

exempel ha att styckefallskrav på berget. Men det är ju framförallt omgivningen och 

riskanalysen som får sätta vilket avstånd. Sen får man ju testa sig fram, en borr- och laddplan 

som man pratar om, det är ju ett levande dokument på större projekt. Det kan ju vara så att 

du måste ändra den helt och hållet. Sen om man, man får ju räkna på ett visst hålmönster när 

man håller på. Sen kanske man måste borra tätare, och då är det ju inte bra. Det kan ju vara 

bra om man kan dra isär 20 cm och där är det åt andra hållet istället. Så jaa, någonstans där.  

Och vid spräckning så är det då ganska standard?  

Hyffsad standard. Man börjar ju med det där, sen beroende på hur berget spricker.  

Okey, det kanske inte går alls 

Nej, går gör det väl men… 

Men det kanske blir dåligt styckefall då eller?  

Jaa, men alltså berget orkar inte ut helt enkelt att man har för mycket i för, att det blir för 

tungt för den. Det är ju väldigt levande där också. Alltså det optimala för att spräcka är att 

kunna borra så lite som möjligt. Det är samma när du spränger, tändarna är ju rätt dyra. Har 

du en yta på 1000 kvadrat meter och borrar 1x1 det ju 1000 tändare då, 1000 hål. Säg då att 

du borrar 1x2, då är det 500 hål helt plötslig. Det är hälften av borrningen, hälften av 

tändarna. Så det händer rätt mycket med priset, alltså slutsumman. Alltså det är ju bara ett 

grovt exempel men 

Men det säger ju en hel del.  

 

Vilken typ av borrning används vid sprängnings- och spräckningsarbeten? 

Topphammarborrning.  

Fråga 7: Kan man se stora skillnader i styckefallet vid sprängning jämfört med 

spräckning? Är styckefallet vid spräckning generellt alltid sämre? 

Nej.  

Om man säger tätbebyggda områden då?  

Njaa marginellt.  



 

Ingen faktor man behöver räkna på i ett sådant här exempel?  

Nej det tycker jag inte.  

Hur mycket kostar en borrigg i timmen, ungefär – för att få en prisbild?  

Där tycker jag ni ligger bra där.  

1750 och 1600.  

Aa, det är helt relevanta siffror. Där tycker jag ni ligger superbra.  

Vi håller ju på att räkna på sprängning för att skapa en generell modell vilket gör det 

hela ganska teoretiskt. Skulle din erfarenhet säga att teorin stämmer överens med 

praktiken eller blir det ofta fel? Tänker mängden sprängmedel som går åt, typ 

Hyffsat. Det tycker jag.  

Här i uträkningarna har vi gjort efter formlerna så ska man ju någonstans välja, man 

räknar ju ut hur mycket vikt det ska vara i botten, sen så ska man ju välja ut dynamit 

som passar det. Om jag bara kör på den teoretiska och tänker att det är så det blir 

exakt. Det borde inte skilja jättemycket från…  

Vad har du för specifik laddning per kubik då?  

0,5 

Det är absolut en normal siffra. Väldigt normal siffra.  

0,4 står det i boken men jag tänkte att 0,5 var mer rimligt.  

0,5 är en mycket bra siffra. Finns ju extremfall när man är nere på 0,3 men 0,5 är superbra.  

Vilken storlek på hål är normalt vid sprängningsarbeten i tätbebyggda områden? Vår 

modell bygger på borrserie 11, är det rimligt?  

Jaa ni har egentligen rätt. 

Men i praktiken gör man inte så?  

Nää, gamla hederliga var 51 mm. Nu ligger man normalt på T30 på 54–57 krona. Men det 

som ni pratar om är helt rätt tänk. Klena hål och klena laddningar, det är bra styckefall, det 

går lugnt och det blir säkert. Ni är inne på helt rätt spår, det är inte fel det ni säger i 

tätbebyggt område. Men klart, ska du spränga då 30 000 kubik nånstans och så ska du borra 



 

då en 10 meters pall, serie 11, då blir det inge bra. Men ni har tänket helt rätt men jag skulle 

säga 54 – 57, på T35 där.  

När vi tar hänsyn till vibrationskrav så omvandlar vi de till momentan sprängverkan. 

Är momentan sprängverkan någonting som du tar hänsyn till i din vardag, och vad 

innebär det i praktiken, har det med tändplanen att göra, att man spränger salvan med 

intervaller men ändå i samma ”smäll”? Elektroniskt tändsystem? 

Jaa.  

Vad innebär det i praktiken när någon säger att du får ha en viss momentan 

sprängverkan?  

Man pratar ju om maximalt samverkande laddning. Det är det som styr till 99% 

vibrationerna. Det har ju att göra med hur mycket som detonerar vid samma tidpunkt alltså. 

När du har tändare då, om du har VA tändare elektriska, 1–20 det hoppar ju 25 ms mellan 

varje intervall.1-10 då kan du ju dela det på hälften, 10-20 så kan du dela det på 3. Så har du 

3 stycken nummer 10 så teoretiskt sätt så är det en som smäller samtidigt.  

Och då menar du en tändare, det kan vara flera tändare som… 

Om du ska spränga 50 hål, så säger du att du har nummer 10 – nummer 20 på intervallerna, 

då kan du tänka att om du har 3 stycken nummer 10, 3 stycken nummer 11, 3 stycken nr 12, 

det hoppar ju 25 ms mellan varje. Så om vi tar nr 1 då, det är ju 25 ms, sen blir det 50 ms, sen 

blir det 75 ms, sen 100 ms så går det uppåt. Nummer 20 det är ju 500 ms. Men för 1–10 så är 

det så pass noggrant så att hälften kan ju, om du har 3 då, då är det 2 som kommer smälla 

samtidigt teoretisk. Har du 10 till 20 så är det alltså en på 3, om du delar det på 3, teoretiskt. 

Men andra sidan, du kan ju vända på det. Det är ju inget som säger att här 3 smäller 

samtidigt heller. Men teoretisk kan du dela det på 3, då har du bara ett som samverkar hela 

tiden. Förstår ni hur jag menar?  

Jaa…  

Det har ju att gör med ju större spridning i tändaren, ju högre intervall du har desto osäkrare 

blir det. Desto större spridning blir det.  

Du nämnde VA som exempel, men om man kör elektroniska [tändkapslar] då så man 

kan styra det exakt.  



 

Exakt och exakt, dom är ju exakt men det finns ju en liten spridning i dom också. Du har ju 

ledarlängder och det tar ju en viss tid för strömmen att ta sig fram. Men dom är ju väldigt 

exakta. Det ser vi ju när vi tittar på kurvor där kan du ju se varje intervall, pang, pang, pang.  

Dom kan du ju göra underverk med när det gäller vibrationer.  

Har du någon uppfattning om vad det kostar att besiktiga ett hus? Har hittat uppgift på 

4500 kr, ligger det i närheten?  

Om du ska besikta 1 hus någonstans mellan 8 och 10 tusen. Sen blir det billigare ju fler hus 

du plockar på.  

Säg att du är i ett område då med 5 villor som ska besiktas? 

Säg 25 – 30 tusen. Någonstans där. 

Utifrån det ska det ju göras en riskanalys också, det kanske är svårt att uppskatta, men 

vad kostar en sån då?  

Oftast är det mindre projekt där det är en villa tomt, då ingår det ju i dom här pengarna. 

Däremot om du börjar titta på ett bostadsprojekt inne i Stockholm, då är det ju lite andra 

grejer. Då är det ju ledningsägare, tunnelbana, det är så många grejer som måste tas hänsyn 

till. Men en villatomt, här ute, det får du med i det är.  

Så det är ingen summa man måste lägga på?  

Nej, nej…  

Men vid större projekt så är det mer relevant?  

Jaa, det är det. Det finns ju oftast en riskanalys, ett förfrågningsunderlag. Det har man ju haft 

med i projekteringskostnaden 

När man arbetar med spräckning, hur gör man för att hantera uppstickande berg i 

botten? Hur mycket underborrning behöver man ha? 

Nej inte på samma sätt. Alltså det enda sättet att säkerställa på. Alltså det går inte att tänka 

på samma sätt där med underborrning. Man kan ju vända på det, om du ska ha bort 20 cm, 

men du måste ändå borra dina 180 för att ens kunna använda spräckaren. Ska du spränga så 

kan du borra 120 då och spränga en meter. Nej, så så kan man inte tänka riktigt. 

 



 

Hur mycket kostar det att spräcka berg, per timme, ungefär - för att få en prisbild? 

Spräckaren kostar ungefär 3000 kr/timmen. Sen har du ju borrvagnen också.  

Aah precis men bortse från den, bara spräckaren liksom.  

Bara spräckaren, runt 3000.  

Vi räknar på 3200.  

Aah då är ni med på banan.  


