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Sprängkurser våren 2006

Grundkurs i sprängteknik
6-�0 februari i Gyttorp
�9 maj – � juni i Gyttorp

Kurs för förnyelse av sprängkort klass A+B
6-7 februari i Gyttorp
3-4 april i Göteborg
�9-30 maj i Gyttorp

Kurs för förnyelse av sprängkort klass B
�4-�5 april i Filipstad

Grundkurs i sprängteknik för jord- och skogsbruk
�4-�7 april i Filipstad

Grundkurs i klenhålssprängning
�4-�6 april i Filipstad

Grundkurs i sprängteknik för linjearbeten
�4-�7 april i Filipstad

Kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten
6-�0 mars i Stockholm

Kurs i sprängteknik för sprängarbetsledare
�0-�4 mars i Stockholm

Repetitionskurs för sprängarbetsledare
�5-�6 maj i Stockholm

Kurs för föreståndare för sprängämnesförråd/avsändare av farligt gods
�8 maj i Gyttorp

ADR Grundutbildning för förarintyg inkl specialkurs för klass 1 (explosiva varor)
�6-�9 januari i Gyttorp

Förnyelse av förarintyg inkl specialkurs för klass 1 (explosiva varor)
�3-�4 januari i Gyttorp

ADR-kurs för förare av värdeberäknad mängd och för medhjälpare vid fullvärdiga 
ADR-transporter (Populärt kap. 1.3 utbildning)
�6 januari i Gyttorp

För kursanmälan och information 
–kontakta 

Britta Albinsson-Funke
     

Tel 0587-85184
Fax 0587-25535
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Kära läsare,
Som du säkert redan har märkt 
har detta nummer av SprängNytt 
ett nytt utseende. Detta är ett re-
sultat av vår nya globala profil, 
som lanserades tidigare i år. Var 
än i världen du befinner dig, kom-
mer du att se att Dyno Nobel fram-
träder med samma profil antingen 
det gäller skyltning, brevpapper, 
visitkort, laddtruckar, eller vad du 
än träffar på. Logon är densamma 
som tidigare, men följs av en slo-
gan: Groundbreaking Perfor-
mance. Vi har valt att inte över-
sätta detta till norska, inte heller 
till språk i övriga delar av världen. 
Med ”Groundbreaking Perfor-
mance through Practical Innova-
tion” menar vi att vårt fokus är på 
kundernas totalekonomi genom 
leveranser, insatser och resultat, 
baserat på praktiskt nyskapande 
världen över. Profilen med slogan 
är resultatet av ett globalt samar-
betsprojekt i regi av Dyno Nobels 
Global Marketing Team. Till grund 
för detta projekt har vi använt re-
sultat från intervjuer med kunder 
från hela världen.  

Som det har framkommit i pressen 
har Industri Kapital (“IK”) och med-
investerande Ensign-Bickford In-
dustries sålt Dyno Nobel till ett kon-
sortium lett av Macquarie Bank. 
Macquarie kommer att fokusera 
Dyno Nobel geografiskt på de 
nordamerikanska och australiska 
marknaderna, och man kommer 
att utvärdera en mängd framtida 
möjligheter för företaget, inklude-

rat möjligheten för börs-
notering på den austra-
liska börsen under första 
halvåret �006. Macqua-
rie har därför kommit 
överens med det austra-
liska kemi- och spräng-
ämnesföretaget Orica att 
vidaresälja merparten av 
Dyno Nobels verksam-
heter i Europa, Mellan-
östern, Afrika, Asien och 
Latinamerika.

Macquaries köp av Dyno 
Nobel genomfördes i 
slutet av november efter 
godkännande från myn-
digheterna. 
Vidareförsäljningen av 
ägarandelar till Orica är 
också villkorat av myndighets-
godkännanden och väntas vara 
genomfört i mitten av �006.

Industri Kapital köpte Dyno ASA 
från Oslo Børs i augusti �000 
med sikte på ägande under en 
period av 3 – 7 år. IK har i nära 
samarbete med Dyno Nobel’s 
ledning ombildat företaget till da-
gens renodlade Dyno Nobel - ett 
fullservice sprängämnesföretag 
på många av världen största 
marknader. Dessutom har man 
genomfört omfattande åtgärder 
för att reducera företagets kost-
nader. Dyno Nobel har under 
denna period ökat sin omsättning 
med �00%. 

Dyno Nobel har varit en mycket 

god investering, och är ett bra 
exempel på strategin att bygga 
branschledande företag genom 
att starkt fokusera på förbättring 
av driften. Vi har arbetat med att 
renodla företaget, förbättra drif-
ten och växa både organiskt och 
genom strategiska uppköp. 

Ägarskiftesprocessen har på 
många sätt levt sitt eget liv utan 
att påverka vår dagliga verksam-
het. Vårt viktigaste mål har varit 
och är fortsatt att leverera spräng-
ämne, tändmedel och tjänster 
som skall bidra till bra resultat för 
våra kunder.

Knut Nilsen
Marknadsdirektör Skandinavien

Vi i Dyno Nobel önskar alla läsare en God 
Jul och ett framgångsrikt Nytt År!

Vi i Dyno Nobel önskar alla läsare en God 
Jul och ett framgångsrikt Nytt År!
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I Gyttorp har vi etablerat en ny 
station för SME. Tidigare har 
SME-stationen drivits i gamla be-
fintliga lokaler vilka inte varit fullt 
ändamålsinriktade för verksam-
heten. Nu har det äntligen byggts 
en station som både uppfyller 
våra egna interna, myndigheter-
nas samt personalens krav. Per-
sonalens synpunkter har beak-
tats vid byggandet och har varit 
vägledande för att få stationen 
att fungera efter deras villkor. I 
och med byggnationen har också 
förbättringar gjorts på ytterområ-
det på hela Västra - industriom-
rådet. Detta har medfört att även 
tillhörande förråd för råvaror etc. 
har fått sig en ansiktslyftning för 
att uppfylla de krav som idag gäl-
ler för verksamheten. 

Ny Titan® SME station i Gyttorp

Inom SME verksamheten har re-
visioner gjorts på alla SME-statio-
ner i hela Sverige. Niclas Nilsson 
har varit ansvarig för arbetet att 
se till att stationerna uppfyller de 
krav och regler som gäller idag. 

Som kunder märker ni oftast inte 
av det interna arbetet som pågår. 
Väldigt stora resurser har lagts 
ner på stationerna och truckarna. 
Under den sista tiden har chassis 
byten och uppgraderingar gjorts 
på truckarna i Kållered och Ljun-
gaverk. SME truck �� i Gyttorp har 
nyligen genomgått både chassi 
byte och uppgradering av pro-
duktionsenheten till differentierad 
laddning. Vi hoppas så snart som 
möjligt kunna erbjuda våra kun-
der differentierad laddning från 

Gyttorp och Göteborg. Dessa sta-
tioner är de som kommer att prio-
riteras i första skedet och har idag 
truckar utbyggda för denna typ av 
laddning. Truck �� laddkapacitet 
i Gyttorp har höjts från tidigare 8 
ton till ca �� ton idag. Med dessa 
förändringar och förbättringar hop-
pas vi öka våran leveranssäkerhet 
så att den blir ännu bättre.

För att möte den efterfrågan som 
finns i södra Sverige på SME Titan 
kommer stationen i Lönsboda att 
förstärkas med en truck varannan 
vecka med början januari vecka 
4/06. 
Med denna tillökning på markna-
den hoppas vi kunna förkorta ledd 
tiderna ut till kund med leveranser 
av SME Titan i södra Sverige.
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Dette har i hovedsak vært deto-
nerende lunte, men det har også 
forekommet uønskede detona-
sjoner med patronerte spreng-
stoffer. Hendelsene har skjedd i 
forbindelse med lasting, knusing, 
pigging eller boring. En person 
har blitt alvorlig skadd i en av 
hendelsene. På bakgrunn av alle 
de hendelsene som har vært og 
alle spekulasjoner som har vært i 
pressen, ble det satt ned en grup-
pe som skulle se på problemstil-
lingen. Gruppen besto av repre-
sentanter for Botniabanen som 
byggherre, BergsprängningsEn-
treprenörernas Förening, Arbets-
miljöverket, NCC Roads AB, Väg-

Botniabanan och olyckstillbuden

Dokumentationen visar att alla de sprängämnen som använts på 
Botniabanan uppfyller de krav myndigheterna ställer när det gäller 
slag- och friktionspåverkan.

Botniabanan är ett stort järnvägsprojekt där man fram till nu tagit ut ca 5,3 miljoner fastku-
bik berg. Detta är fördelat på ovanjordssprängning och tunnel. Flera entreprenörer och un-
derentreprenörer är involverade i projektet. Under driften har det inträffat ett antal oönskade 
händelser där sprängämne har detonerat vid mekanisk belastning.

Typisk stående väggprofil

Jan Kristiansen

Detta har i huvudsak rört sig om 
pentylstubin, men det har också 
förekommit oönskade detonatio-
ner med patronerat sprängämne. 
Detta har skett i samband med 
lastning, krossning, skutknack-
ning, eller borrning. En person har 
skadats allvarligt i en av händel-
serna. Med bakgrund i alla de oli-
ka händelserna som varit och alla 
spekulationer som varit i pressen, 
blev en grupp som skulle se på 
problemställningen tillsatt. Grup-
pen bestod av representanter 
för Botniabanan som beställare, 
Bergsprängnings Entreprenörer-
nas Förening, Arbetsmiljöverket, 
NCC Roads AB, Vägverket Pro-
duktion och Dyno Nobel. Gruppen 
engagerade en fristående konsult 
som skulle göra följande utvärde-
ringar:

Varför finns det så mycket kvar-
stående sprängämne i salvan?
Varför detonerar detta sprängäm-
ne vid mekanisk påverkan?
Har kvaliteten på sprängämnet 
försämrats med avseende på me-
kanisk påverkan, eller finns det en 
annan orsak till att det är så många 
ofullständiga detonationer?.

Mårten Ångman från konsultfir-
man Widmark & Platzer presente-
rade sin rapport för gruppen i bör-

jan av oktober. Vi kommer i denna 
artikel att presentera ett axplock 
av vad man funnit och värderingar 
som gjorts.

Ovanjordsdelen 
Det är flera faktorer som har inver-
kan på att det står kvar odetonerat 
sprängämne i salvan.
Totalt är det 59 händelser som re-
gistrerats, varav �7 är relaterade 

till ovanjordsarbete. Rapporten 
har koncentrerat sig på ovanjords-
delen eftersom man är mer van vid 
att det förekommer sprängämne i 
salvan efter en tunnelsprängning.

Årstiden
Här har konsulten tittat på när på 
året de flesta händelserna har in-
träffat och funnit att de flesta (ca 
80%) har skett  den mörka, kalla 
eller regniga tiden på året. Projek-
tet drivs i norra Sverige.

Terassprofil
Ett annat intressant sak i rappor-
ten är att alla händelser har skett 
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Typisk stående väggprofil

Typisk liggande väggprofil

Fotot visar hur svår geologin kan vara

där järnvägsterassen har haft en-
kelspår med branta konturer. Det-
ta är profiler med trång botten och 
långa borrhål. Denna borrning är 
mycket krävande i relation till nog-
grannhet,  och risken för att hålen 
i mitten av terassen  ska ödelägga 
för grannhålen, ökar dramatiskt.

Sprängämnet
Arbetarna på Botniabanan har 
hävdat att det patronerade 
sprängämnet blivit känsligare än 
tidigare. Rapporten har inte tagit 
upp och jämfört sprängämnen 
förr och nu, men dokumenterat att 
alla sprängämnen som använts 
på Botniabanan uppfyller de krav 
som myndigheterna ställer när det 
gäller slag- och friktionspåverkan.

Maskiner
Rapporten påvisar att de maski-
ner som ska lasta, krossa eller 
spräcka, utsätter materialet det 
behandlar med krafter i storleks-
ordningen tusen gånger mer än 
vad som krävs för att få spräng-
ämnet att detonera. Exempel här 
är en �,5 tons hammare som ut-
vecklar 5000J i sitt slag, mens 
kravet på sprängämne för att det 
inte ska detonera vid ett fallham-
marprov är satt till �J eller lägre. 
En grävmaskin av typen Cat 365B 
II kan i friktion utveckla krafter på 
300kN under lastning, mens kra-
vet på sprängämne är 80N  (no-
tera skillnaden på kN och N).

Geologin
Rapporten konstaterar att det är 
mycket varierande geologi. Det 
finns områden där det är sprucket 
och svårt berg. Denna typen av 
berg kan göra att detonerande 
laddningar kan påverka närliggan-
de hål. Detta är extra känsligt när 
man använder patronerade pro-
dukter. Delar av borrhålet kan för-
skjutas och patroner frigöras från 
sprängämnessträngen i hålet.

Var ligger då förklaringen?
Konsulten skriver i sin rapport att 

det är svårt att finna ett enkelt en-
tydigt svar på de frågor som ställ-
des i starten av arbetet. Han har 
summerat en röd tråd av orsaks-
sammanhang som kan beskriva 
varför det har skett oönskade hän-
delser i projektet::

Sprucket och dåligt berg à Enkel-
spår med höga konturer på bägge 
sidor à Hög laddningskoncentra-
tion i kombination med tät hål-
sättning i botten à Avbrott i deto-
nationen ”cut offs” à Kvarstående 
sprängämne i salvan à Detonation 
vid mekanisk påverkan.

Kommentarer
Vi kommer för egen del att tillfoga 
att det är åtgärder genomförda 
under processen. Leverantörerna 
av sprängämnet till projektet har 
bistått med information till flest 
möjliga, tester på sprängämnen 
är genomförda, man har infört an-
vändande av fler tändare också 
på lägre pallar. En annan kom-
mentar är att Botniabanan som 
ägare har pressat på för att få in 
så många avvikelserapporter som 
möjligt. Detta är viktigt för att få så 
mycket information som möjligt så 
man kan åtgärda problemen.
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Monteringen av den första serien 
är klar och efterfrågan från kun-
derna är mycket stort – roligt!

Säkerhet i främsta rummet
Och inte bara roligt, utan också 
ett viktigt steg framåt ur säker-
hetssynpunkt. En av de mest 
kritiska momenten vid spräng-
ning har just varit initieringsögon-
blicket. Minns den gamla bilden 
av hur sprängaren står gömd i 

skydd och laddar sin tändapparat 
– eller oförglömliga ögonblick där 
man springer så långt man orkar 
och hinner under tiden krutstubi-
nen brinner... Ingen aning om vad 
som händer på berget! 
Nu kan man stå på rätt ställe med 
god överblick över berget och 
dess omgivning och direkt se hur 
salvan initierar och berget börjar 
brytas loss. Ett mycket viktigt och 
lärorikt ögonblick!

Beståndsdelar
DRS består av en handhållen 
kontrollenhet med vilken man styr 
och kontrollerar tändapparaten. 
En tändapparat som placeras i 
skydd nära salvan. Tillsammans 
kan de dockas ihop i tändappa-
ratlådan där de ”paras” och bat-
terierna laddas. 

Kommunikationen sker med radio 
och den frekvens som används 
är ”fri”, d v s användaren behö-
ver inte bekymra sig om att söka 
tillstånd för användning (OBS! 
gäller endast inom Europa, andra 
regler kan gälla utanför Europa).

Komplicerad utveckling
Utvecklingen av DRS har varit 
både utmanande och krånglig.

Utmanande såtillvida att just 
fjärrtändning av sprängsalvor 
varit (är?) förknippad med verk-
samhet utövad av klientel allt an-
nat intresserade än av säkerhet. I 
många regelverk finns just denna 
typ av tändapparater/utrustning 
inte med, alltså inga färdiga stan-
darder att typgodkänna mot. Nå-
gon liknande godkänd produkt i 
Europa finns heller ej på markna-
den.
Här gällde det att övertyga myn-
digheterna att denna produkt är 
ett säkerhetsmässigt steg framåt! 
Och att tillsammans upprätta och 
uppfylla den testplan som visar 
produktens tillförlitlighet och sä-
kerhet. Några axplock från säker-
hetslistan:

DynoRem Surface - 
Dyno Nobels nya tändapparat

Sedan en kort tid är Dyno Nobels nya och senaste tändapparat godkänd och 
klar! DynoRem Surface, eller kortare ”DRS” som vi kommer att kalla den blev i 
våras typgodkänd av SP (Sveriges Provnings och Forskningsinstitut) och har 
börjat säljas. DRS är en avancerad fjärrstyrd tändapparat för NONEL-salvor 
ovan jord med räckvidd upp till 1 km.

Utvecklingen av DRS har varit både utmanande och krånglig

Thomas Brandell
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Krånglig, då det inte varit lätt att 
klura ut de säkerhetslås som be-
hövs. Det frekvensband som är 
tillgängligt krävde utveckling av 
en helt ny radiomodul – en pion-
järvandring för både oss och ra-
dioleverantören!

Under och efter utvecklingsarbe-

tet har vi varit ute hos kunder och 
provat utrustningen för att lyssna 
och ta till oss kunders och an-
vändares synpunkter. Många bra 
och värdefulla inspel har därför 
anammats vid utvecklingen! Där 
har vi också förstått att denna typ 
av produkt är efterfrågad!

Försäljningsstart
Den första längre produktionsan-
passade serien är tillverkad och 
en serie � har börjat monteras. 
De finns i lager och är försälj-
ningsklara. Hör med Er närmaste 
försäljningsrepresentant om leve-
rans och prisuppgift.

 
 

Dubbelriktad kommunikation 
Kontrollenhet och tändapparat 
har en ”dialog” vid kommunika-
tion.

”Parning” 
Endast det par kontrollenhet – 
tändapparat kan kommunicera 
med varandra eftersom de är 
parade att använda endast ett 
för dem begripligt ”språk”. 

Särskilt frekvensband
Ett fritt frekvensband som är 
säkert och inte störningshäm-
mat används.

Räckvidden 
är begränsad till att inte bli för 
lång – man skall ju ha god över-
sikt!

Jørn Ivar Solum demonstrerar för Trond Dynna

För några år sedan bytte vi namn 
på våra bulkslurryprodukter, från 
Slurrit till TITAN, för att anpassa 
produktnamnet till Dyno No-
bels internationella standarder. 
Produktgruppen fick dessutom 
ett efterföljande tal och en bok-
stavsbeteckning som närmare 
beskriver produktvarianten. Bok-
stavsbeteckningen har varit ba-
serad på lokala språk. Detta har 
visat sig skapa en del problem för 
dem som programmerar våra or-
dersystem. Vi har därför valt att 
ge bokstavsbeteckningen en ge-
mensam, engelsk språkvariant.

TITAN® från P i Sverige  till S World Wide
Denna gång är det TITAN 7000 
P som blir “internationaliserat” 
genom att produkten hädanefter 
anges som TITAN 7000 S.  

 P = pallsprängning 
 blir
 S = surface blasting.  

Värre än så är det inte, och pro-
dukten är densamma.......

Titan 7000  används för tunnel-
sprängning och andra under-
jordsarbeten. 

Titan 7�00  är en variant för ladd-
ning av uppåträttade borrhål i un-
derjordsgruvor.

Titan 7000 S levereras från våra 
bulkstationer i Sætre, Tellnes, Jel-
sa, Hell, Storforshei och Ballan-
gen. Det är dessutom också en 
utmärkt produkt som vi enkelt kan 
erbjuda anläggningsprojekt som 
önskar bulkemulsion.  De senas-
te anläggningarna i det hänseen-
det har varit Snøhvitprosjektet vid  
Hammerfest, Ormen Lange utan-
för Molde och nu OPS-prosjektet 
E-39 i Vest-Agder.  
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Blastec version 2.3
Programvara för sprängtekniska och sprängekonomiska beräkningar

Vill du veta mer om Blastec eller kanske ladda ned en uppgradering så titta in på vår hemsida

www.dynonobel.com

För att hitta fram så navigerar du enligt följande: Först så väljer du språk ”svenska” därefter går du in 
på ”Europe, Middle East & Africa”. Välj sedan ”Produkter och Service” och under ”Service” hittar du 
Blastec. Du kan även hitta mycket annat matnyttigt på hemsidan såsom produktdatablad, säkerhets-
datablad och inte minst Kursprospektet över sprängkurserna.

Blastec version 2.3 är gratis för de som har version 2.2.

Nya tekniker till Blast Support
Jonny Linder-Bagein anställdes i Blast Support � maj �005. Jonny har tidigare arbetat bland 

annat hos Orica-Kimit och nu sist hos NCC. Han 
är  stationerad i Skellefteå och kommer i första 
hand att ge support till den nordliga regionen i 
Sverige.

Knut Tanbergmoen är tillbaka i sprängtekniskt arbete. Knut har lång tjänstgöringstid i Dyno Nobel 
både på teknisk avdelning och i Dyno Consult AS. 
Under en period har han varit knuten till IT-
avdelningen, men är från � augusti i år tillbaka
i Blast Support.
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Vid sprängning av salvor ovan jord 
är en bra förladdning viktig. Både 
ur sprängtekniskt hänseende och 
ur säkerhetssynpunkt. Avsikten 
med förladdningen är att stänga 
inne spränggaserna så länge som 
möjligt för att få ett bra framkast, 
och för att få optimal fragmentering 
och god lastbarhet på salvan. När 
förladdningen är utförd på rätt sätt, 
får vi ingen spränggasutblåsning 
upp ur borrhålet, och spränggaser-
na tvingas fram och in i de framför-
liggande bergmassorna som skall 
brytas. Här tränger gaserna in i 
sprickor och slag och bidrar till att 
öppna dessa så att fragmentering-
en blir bättre, medan trycket från 
spränggaserna bidrar till att kasta 
fram massorna. 
Ur säkerhetssynpunkt är förladd-
ning också mycket viktigt därför att 
det förhindrar mynningssprut, som 
har varit orsak till många skador 
både på personer och utrustning 
genom tiderna.    

Söker man i litteraturen, finner man 

att det har gjorts få ”vetenskapliga” 
undersökningar när det gäller för-
laddningshöjd och storlek på ma-
terialet. Orsaken till detta är antag-
ligen att man lätt själv kan räkna ut 
vad som är tillräcklig förladdning 
vid egen sprängning. En under-
sökning rekommenderar material 
på �/�5-del av borrhålsdiametern. 
Dyno Nobel utförde undersökning-
ar i grova hål i slutet av �980-talet. 
Här kom vi fram till att rekommen-
dera material i storleken mellan 
�/�0 till �/30 av borrhålsdiametern.

Förladdningen blir en funktion av 
borrhålsdiametern. När det gäller 
höjden på förladdningen, säger 
man ofta att den skall vara samma 
som försättningen. Detta kan vara 
en utgångspunkt, men också ladd-
ningen i borrhålet är avgörande för 
höjden. Själva materialet man an-
vänder som förladdning skall vara 
grovt nog så att det låser sig i hå-
let. 
Borrkax är därför föga lämpat som 
förladdningsmaterial.  För att för-

FÖRLADDNING-
                 vad är god praxsis?

Jan Vestre/Jan Kristiansen

hindra utblåsning av förladdnings-
materialet bör man använda kros-
sat material.
Utifrån vad som är gjort på områ-
det och de erfarenheter vi har från 
kunder, kan följande riktlinjer vara 
vägledande:

Höjden på förladdningen kan vara 
samma som försättningen, men 
man kan reducera höjden om man 
till exempel använder lägre ladd-
ningskoncentration de sista met-
rarna under förladdningen.
Materialet bör ligga på �/�0 till �/30 
av borrhålsdiametern, men i prakti-
ken i dag används det grövre frak-
tioner. För 76mm och 89mm hål vill 
detta säga �-4mm krossad massa, 
�0�mm hål 4-6mm, etc. Det an-
vänds som sagt grövre material i 
dag. 
Ett tips för att finna rätt avpassad 
massa och riktig förladdningshöjd 
kan vara att videofilma salvan baki-
från. Man kan då tydligt se om hål 
blåser eller stänger inne sprängga-
serna.
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Thomas kommer att arbeta med besiktningar, vibrationsmätningar och riskanalyser. 
Han är utbildad byggnadsingenjör och har arbetat både med projektering och grafisk 
design. Ett par korta perioder under åren 9�-93 arbetade han som konstruktör vid rit-
kontoret hos Nitro Nobel´s konstruktionsavdelning. Då kärleken förde honom norrut 
först till Örnsköldsvik och senare till Umeå har han arbetat som vikarierande lärare 
samt haft ett eget företag. Som kartograf, med kart och ritservice, har han arbetat med 
digitalisering av orienteringskartor som specialitet.

Mathias kommer att arbeta med berg-och miljö i kombination med sprängteknik. Han 
har de senaste åren studerat på Chalmers och tog sin doktorand examen i december 
�004, Physical Doctor, Ph.D, i teknisk geologi. Hans examensarbete var “The Geo-
logical Conditions for Aggregate production, with special focus on blasting and fines 
production”. Under sin studietid arbetade han även som föreläsare på Chalmers i tek-
nisk geologi och har även under några år varit projektanställd som Hydrogeologisk och 
Geologisk konsult hos Varadero Utveckling AB och senast hos Aqualog AB. Han har 
arbetat med MKB i flertalet bergtäkter och senast som konsult på Götatunneln.  

Nyanställda i Nitro Consult AB

Mathias Jern

Tomas Gustafsson
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Jag har tän(k)t på det här med 
historia. Den vi skriver varje 
dag, världen över. Som vi så 
gärna ville vara stolta över, 
men som vi alltför ofta i stället 
skäms en smula för. I varje fall 
borde vi göra det.

Men det är ju så turligt här i värl-
den att det alltid är någon annan 
- långt borta - som begår de gräs-
liga skändligheterna. Och det är 
ju alltid segraren som skriver his-
torien.

Svenskar och norrmän älskar att 
berätta historier om varandra. 
Om stolliga norrmän och svenska 
knäppskallar. Bakom allt detta lig-

ger en ständigt pågående tävling 
om vem som har de trevligaste 
grannarna. Det har vi! säger norr-
männen. Nej, det har vi! säger 
svenskarna. Tills man på båda si-
dor hunnit tänka över saken och 
medger: Jo, du har nog rätt...

�005 är ett märkesår i Nordens 
historia. Norrmännnen visste det 
förut, många svenskar får veta 
det först nu: Det är hundra år se-
dan unionen mellan två av värl-
dens bästa länder upplöstes. Jag 
tror att det egentligen var resten 
av världen som krävde det. I rätt-
visans namn. Fast det är bara en 
teori. 
Amerikanarna var kanske de som 

stödde norrmän-
nen allra mest. 
Som tack fick då-
varande presiden-
ten - den tämligen 
militante Theodore 
Roosevelt - freds-
priset året därpå!

Det råder delade 
meningar om vilka 
som vann och vilka 
som förlorade då 
brödrafolken gick 
skilda vägar. Eller 
vilka som vann el-
ler förlorade mest. 
Klart är att svensk-
arna missat en hel 
del medaljer i skid-
spåren - åtmins-
tone under senare 
år. Å andra sidan 
har norrmännen 
tvingats klara sig 
utan sådana ut-
märkelser när det 
gällt bandy och 
ishockey. Det hjäl-

Ten(k)t var det her! Evert Adamsson

per inte alltid att vara bäst på skö-
yter. Det blir inga mål gjorda så 
länge man envisas med att hålla 
händerna på ryggen!

Ser man med lite mera allvar på 
detta är det förstås ingen tvekan 
om att det rådde obalans i den 
union som kom till på svenskar-
nas villkor. Sverige var gynnat , 
Norge var missgynnat. Naturligt-
vis tröttnade norrmännen till sist 
på detta. Helt odramatiskt var det 
inte innan man nådde fram till en 
upplösning av den union som då 
varat i mer än nittio år. Den �6 
oktober �905 var det över. Innan 
dess var det faktiskt nära att brö-
drafolken tagit till 
vapen mot varandra.

Det här med unionstiden har da-
gens svenskar som sagt i allmän-
het inte en aning om, medan man 
i Norge firar hundreårsmarkering-
en med pompa och ståt. 
Men visst har väl både svenskar 
och norrmän orsak att glädjas 
över ett århundrade av gott nabo-
skap längs Europas längsta land-
gräns mellan två nationer!

Man kan se det som ett gott teck-
en att vi med kunglig glans just 
detta år öppnat en ny bro över 
Svinesund. Ett fantastiskt bro-
bygge, vars smäckra betongbåge 
nu ytterligare länkar samman 
våra båda länder. Bättre än nå-
gon union kan göra det!
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BKs ordförande, Roger Holm-
berg, inleder med information 
om Kommitténs verksamhet och 
en  konjunkturöversikt för bran-
schen.

Ett föredrag om Arbetsmiljö och 
produktivitet – motpoler eller möj-
ligheter, kommer att fokusera på 
arbetet inom den s k Dolgrup-
pen, där man diskuterar hur 
man skall kunna  undvika 
olyckor och incidenter or-
sakade av odetonerade 
sprängämnen.

Nygårdstunneln, som om-
fattar 3 030 m dubbelspå-
rtunnel, � 870 m parallell 
servicetunnel samt 5�0 m 
tillfartstunnel ingår i Nord-
länken mellan Göteborg 
och Trollhättan. Föredraget 
redovisar val av utrustning, 
möjligheter till projektutveck-
ling och hantering av risker under 
arbetets gång i ett projekt med 
delvis liten bergtäckning, 6-�0 m, 
dalsänkor med friktionsmaterial 
och risk för sättningsskador.

Mitholz-projektet i Schweiz har 
tidigare berättats om på BKs Dis-
kussionsmöten. All sprängning 
blev klar under våren �005 och 
all betonginklädnad blir klar i slu-
tet av detta år. Det är nu dags att 
redovisa erfarenheter från driv-
ningen av �6 km huvudtunnlar 
i Lötchbergs tunnelsystem och 
summera projektet vad gäller alla 
spräng- och betongarbeten.

På Vägverkets initiativ har ett 

arbete påbörjats med att ta fram 
nya direktiv och anvisningar för 
att ta ut berg i skärningsslänter. 
Föredraget presenterar proces-
sen med framtagande av dessa 
uppdaterade direktiv baserat på 
erfarenheter från ett antal i tiden 
närliggande projekt.

En ny genera- tion av diamant-
bestyckade borrkronor kommer 
att presenteras. Borrkronans 
ökade livslängd samt möjligheten 
att borra långa hål utan att därför 
behöva byta borrkrona är nu ver-
klighet och kommer därmed att 
effektivisera hela arbetscykeln.

Successful vibration manage-
ment at a UK Quarry. Detta före-
drag beskriver hur man med av-
ancerade modeller kan förutsäga 
och reducera markvibrationer vid 
sprängning i stenbrott i kombi-
nation med elektroniska spräng-

kapslar. (Föredraget kommer att 
hållas på engelska.)
                       
Huvuddelen av den 6 km långa 
Citybanan under Stockholm för-
läggs i bergtunnel med ett stort 
antal fastigheter rakt ovanför 
tunnelsträckningen. Under mark 
måste sprängningsarbetena an-
passas också till korsningar med 
tunnelbanan och befintliga led-

ningstunnlar. Föredraget infor-
merar om  bergarbetena  och 

de speciella krav som ställs 
på sprängningarbetena. 

Ett MinBaS-projekt ’opti-
mal fragmentering i kros-
stäkter’ har genomförts 
i en granittäkt i Vändle. 
Målet var att ta fram en 

beskrivning av hur spräng-
ningsresultatet i en bergtäkt 

kan påverkas så att önskat 
styckefall erhålls in i förkros-

sen. Föredraget berättar hur pro-
jektet genomförts och visar på ett 
antal intressanta observationer.

Två föredrag kommer att redo-
visa ett antal undermarksprojekt i 
Finland bl a reningsverket Kakola 
i Åbo-regionen, motorvägen E�8 
med 5,� km tunnlar samt järn-
vägstunneln till Helsingfors nya 
hamnanläggning varav en stor 
del av de totalt �3,5 km förläggs 
i tunnel. Det sistnämnda med 
tyngd på erfarenheter från driv-
ning med 4-bomsrigg.

Från vårt grannland Norge får vi 
en projektredovisning av vatten-
kraftverket i Sauda, där ca  30 km 

Den 14 mars 2006 är det dags för Bergsprängningskommitténs 51:a Diskussionsmöte. 
Vi kommer som vanligt att träffas tillsammans med våra utställare på Stockholmsmässan i Älvsjö 
och ser fram emot en givande dag, där det tekniska programmet kommer att omfattande följande

Bergsprängningskommitténs
                           51:a Diskussionsmöte
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tunnlar skall drivas i ett omfattan-
de tunnelsystem med konventio-
nell borrning och sprängning. Ar-
betet har påbörjats och beräknas 
vara avslutat under våren �008.

Att miljöprövningar och andra til-
lstånd för ingångsättande av tun-
nelprojekt kan vara både tidsö-
dande och därmed kostsamma är 
väl känt i branschen. Från jurist-
håll får vi en redogörelse och för-
tydligande av olika begrepp som 
tillståndsplikter, förutsättningar 
för tillstånd, den samhällsekono-
miska tillåtlighetsregeln mm. Ba-
serat på erfarenheter ger presen-
tationen också goda råd i dessa 
prövningssammanhang.

I Malmberget planeras en ny hu-
vudnivå på ��50 m djup samti-
digt som nuvarande huvudnivå 
på �000 m byggs ut för att bryta 
Fabianmalmen mellan 8�5 till 
�000 m. I Kiruna planeras en ny 
huvudnivå på �365 m djup. På 
båda platserna måste de nya ni-
våerna tas i bruk kring år �0��. 
Föredraget beskriver tillgängliga 
malmbaser, alternativ i förstudi-
erna samt dagsläget för utbygg-
naderna.

Simulering är ett sätt att anpassa 
teknologi och processer i en given 
miljö med givna parametrar. Före-
draget beskriver OptiMineTM, 
som är ett simuleringsverktyg för 
materialflöde och optimering av 
resurserna i en gruva. Verktyget 
kan också användas för att mäta 
resurs prestanda och utnyttjan-
degrad för att göra en lönsam-
hetsberäkning på processen.

Vi får en presentation av funkti-
onsentreprenaden på Norrorts-
leden, där bl a Löttingetunneln 
ingår. Denna entreprenadform 
innebär att entreprenören har ett 
sammanhållet ansvar för projek-
tering, byggande samt drift och 
underhåll i �5 år. Den innebär 
också en betydligt större frihet 
vad gäller att välja egna tekniska 
lösningar och produktionsmeto-
der utifrån bestämda funktions-
krav. Projektering och byggande 
av hela entreprenaden skall vara 
klart under hösten �008, då drift- 
och underhållsuppdrag startar (-
�0�3).

Inom ramen för Norra Länken i 
Stockholm skall man på en ca �50 
m lång sträcka utföra leden med 

speciell byggteknik. På avsnittet 
Bellevueparken vid Wenner-Gren 
Center ger lagen om national-
stadsparken speciella förutsätt-
ningar för utförandet. Vägtunneln 
kommer att byggas som en be-
tongtunnel i jord men markyta och 
vegetation får inte påverkas. Före-
draget beskriver hur man planerar 
att utföra dessa arbeten.

Dagen avslutas med en lägsrap-
port från Hallandsåsprojektet som 
under hösten �005 övergått från 
två års förberedelsefas till tunnel-
drivning med TBM. TBM-starten 
har varit koncentrerad kring att 
driftsätta samtliga system, ovan 
och under jord, som krävs för tun-
nelborrningsmaskinens funktion 
och framdrift. Parallelt med tun-
neldriften pågår inom projektet 
arbeten med insitu-lining, efterin-
jektering och frysning av Mölle-
backzonen. Presentationen kom-
mer endast att vara muntlig för att 
kunna ge en aktuell lägesrapport 
med fokus på de för dagen mest 
intressanta frågeställningarna.

För mer information och Anmälan 
till dagen:  www.bergsprangnings-
kommitten.se 

Då känner du säkert till att man måste gå en ”Kurs för förnyelse av sprängkort”, � dagar vart �0:e 
år. En förändring som inte alla känner till är att:

numera krävs att sprängkortet måste förnyas under dess giltighetstid, dvs har mer än �0 år gått må-
ste man gå grundkursen på nytt. 

För att undvika att de som behöver gå kurs väntar in i det längsta så gäller att om man går ”Kurs för 
förnyelse av sprängkort” inom �� månader innan sprängkortet förfaller så kommer det nya spräng-
kortet gälla �0 år från föregående sprängkorts utgångsdatum. Detta för att man skall kunna hitta en 

lämplig kurstidpunkt utan att snegla på kostnadsaspekter.

Behöver du förnya ditt sprängkort?
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Vilka kan få stipendiet?
Nominering av kandidater skall grundas på kriterier som exempel-

vis:

Ett gediget yrkeskunnande.

Stort intresse för och engagemang i bergsprängningstek-
niska frågor.

Gott anseende i bergsprängningskretsar.

Ett mycket väl genomfört sprängningsprojekt.

Utveckling av nya metoder, som kommit eller kan 
komma till allmän användning.

Insatser för att utveckla säkerheten vid sprängnings-
arbeten.

Var hittar vi stipendiaterna?
Bland folk ute på sprängplatserna - bergsprängare, arbetsledare, platschefer etc – liksom personer 
i utvecklingsprojekt eller inom forskningsinstitutioner. Undantag är anställda i företag som levererar 
sprängmedel.

Var och en som är verksam i branschen har rätt och möjlighet att föreslå en eller flera kan-
didater!

Dyno Nobel instiftade år 1988 ett Bergsprängningsstipendium, 
som skall utdelas till någon person som har gott anseende i 
bergsprängningskretsar. Stipendiet som är på 60.000 kronor 
utdelas i samband med Bergsprängningskommitténs årsmöte 

den 14 mars 2006 på Älvsjömässan i Stockholm. 

Glöm inte att anmäla er till Bergsprängningskommitténs årsmöte den 14 mars 2006 på 
Stockholmsmässan i Älvjsö. Det kommer förutom en aktuell konjunkturöversikt för branschen 
att hållas många intressanta föredrag. Inbjudan och program är klara för distribution i mitten av 
januari och kan fås från  Annica Nordmark, kanslichef, BK, tel.08-679 17 21; 
e-mail: nordmark@bergsprangningskommitten.a.se   Information om programmet och Anmälan 
finns också på BKs hemsida www.bergsprangningskommitten.se

ÅRETS BERGSPRÄNGARE  
2005
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Förslag på kandidat till ”Årets bergsprängare 2005”
Namn………………………………………........................................................................................................... 
Företag……………………………………….......... Postadress………........................................……………..
Telefon……......................................................... Ålder…………………......

Förslagsställare

Namn……………………….......…………………………………………….............................................................
Företag………………………………………........................................................................................................
Telefon………………........................................... Postadress……………………………………………..........

Skicka ditt förslag senast den 3� januari �006 till
Dyno Nobel Sweden AB, 
Motivering till Årets Bergsprängare �005
Att: Britta Albinsson-Funke 
Gyttorp, 7�3 8� NORA
britta.f.albinsson@eu.dynonobel.com
Telefon 0587 85� 84

Motivering
Din kandidats sammanlagda erfarenhet i branschen:  ……………………………..............................................
…………………………………………………………………………………………….............................................
…………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………………………….........

Vilken typ av erfarenhet?  ……………………………………………………………..............................................
…………………………………………………………………………………………….............................................
…………………………………………………………………………………………….............................................
…………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........

Specifika projekt:  ………………………………………………………………………...………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………….……………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........

Referenser:  ………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........

Din motivering:  ……………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........



��

Brosprängning i Danmark

Motorring3 har i flera år varit   ? 
av stigande kapacitetsproblem 
med köbildningar som resultat, 
särskilt i rusningstiderna morgon 
och kväll. Trafiken har ökat från 
ca. 30 000 fordon per dygn �980 
till 45 000 fordon �990 och 70 000 
fordon �000. Under �005 berä-
knas att upp till ��5 000 fordon 
per dygn trafikerar Motorring 3, 
beräknat på alla resor, även korta 
till- och frånkörningar.  Det blir to-
talt cirka �80 miljoner fordon un-
der de fyra år som utrökningen av 
Motorring 3 pågår.

Motorring 3 är motorvägen väster 
om Köpenhamn som förbinder 

Helsingörsmotorvägen i norr med 
Köge Bukt motorvägen i söder. 
På sträckan har Motorring 3 ock-
så förbindelser med Hillerödmo-
torvägen, Fredrikssundsmotorvä-
gen och Holbäckmotorvägen, den 
är därmed en av de viktigaste och 
mest trafikerade motorvägarna i 
Danmark.

Den starkt ökande trafiken resul-
terar i att under rusningstid rör 
sig trafiken i hastigheter ner till 
�5-30 km/t, detta är orsaken till 
att Det Danska Folketinget som-
maren �003 tog beslut om att 
bygga ut vägen från 4 till 6 filer  
på en sträckning av �6,3 kilome-

ter. Anläggningstiden beräknas 
till 4 år, från Påsk �005 till slutet 
av �008.
Utökningen från 4 till 6 filer in-
nebär att flera korsande broar 
måste rivas eftersom brofästen 
och dimensioner på de korsande 
broarna inte klarar ytterligare en 
körbana. Efter noggranna över-
väganden, samt för att begränsa 
effekterna på existerande trafik 
både på den bro som skall åtgär-
das och på motorvägen under 
bron, beslöts att rivningarna ska 
göras med sprängningar.
Sprängningen av en bro ska 
göras i fyra del-sprängningar en-
ligt följande procedur:

Effektivt och lyckat rivningsarbete vid Motorring 3

Det Danska Folketinget tog sommaren 2003 beslut om att utöka Motorring 3 från 4 till 6 filer 
på en sträcka av 16,2 kilometer.  Anläggningstiden beräknas till 4 år, från Påsken 2005 till 
slutet av 2008. Beslut togs också om att rivning av broar ska göras med sprängning.
Jørgen Schneider
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Trafiken på bron styrs över från 
2 filer till 1 fil.

Halva filen förbereds för spräng-
ning, vilket innebär borttagning 
av asfalt och borrning av hål samt 
allt övrigt arbete som kan utföras 
inom normal arbetstid.

Fredag kväll efter kl. ��.00 kan 
trafiken på motorvägen läggas 
om från 2x2 filer till 2x1 filer och 
laddningsarbetet påbörjas och 
avslutas. Täckning utförs samt 
utläggning av stålplattor på mo-
torvägsfilen under den del av 
bron som skall sprängas, samt en 
kudde av sand.

Lördag morgon kl. 06.55 stop-
pas trafiken på motorvägen och 
på bron som skall sprängas.

Kl. 07.00 genomförs sprängnin-
gen.

Omedelbart efteråt skall spräng-
ningsområdet besiktas och 
sprängningen ska utvärderas. 
Damm och småsten som hamnat 
på motorvägsspåret som skall 
öppnas för trafik ska tas bort. När 
allt är klart öppnas för trafik på 
den del av bron som är kvar samt 

på motorvägen.
Trafiken ska vara 
igång inom 30 mi-
nuter efter spräng-
ningen, normalt 
klaras det inom �0 
minuter.

Röjning och 
borttransport av 
sprängt material 
ska vara genom-
fört senast kl. 
05.00 natten mel-
lan söndag och 
måndag men görs 
redan söndag ef-
termiddag.

Efter röjningen förbereds den 
nästa fjärdedelen för sprängning, 
denna fjärdedel sprängs, röjs och 
transporteras bort nästföljande 
veckoslut.

En ny halv bro kan byggas, och 
ca. 5-6 månader senare kan trafi-
ken ledas över på den nybyggda 
brodelen och den andra halvan 
av den gamla bron kan rivas.

Bron Klausdalbrovej över Motor-
ring 3 var den första 
som blev sprängd. 
Huvudentreprenör på 
den delen av projek-
tet var E. Pihl & Sön 
A/S och H. Hofmann 
& Sönner A/S.

Rivningsentreprenör 
cmp Nedrivning A/S 
har fått kontraktet på 
rivningen vid denna 
brosprängning och de 
andra broarna  på den 
sträckningen.
Sprängningarna ut-
förs av Poul Erik Han-
sen och Erik Thyrring, 
båda har mer än 30 
års praktisk erfaren-
het av betongspräng-

ningar, och med assistans av 
egen personal.

Sprängplanen innebar borrnings-
mönster 50x50 och håldjup 45 
cm, laddning med � st. Dyno-
rex ��x�95 mm patron per hål, 
tänt med NONEL Unidet U 500 
motsvarande en specifik lad-
dning på ca. 0,6 kg/m3 . För att 
inte tändsystemet skulle skadas 
av den tunga täckningen lades 
en betongsten ut vid varje kopp-
lingsblock och tack vare det täta 
borrmönstret kunde ett avstånd 
hållas så täckningen inte skada-
de tändsystemet.

Alla har varit mycket nervösa inför 
genomförandet av sprängnings-
arbetet, till stor del för att närma-
ste bebyggelse finns bara några 
få meter från bron, men efter up-
prepade mycket framgångsrika 
sprängningar har lugnet infunnit 
sig, och saker och ting flyter på 
bra enligt de rutiner som finns 
och inga tvivel finns om att man 
har valt ett säkert sätt att riva de 
gamla motorvägsbroarna.

Bas och sprängledare Erik Thyrring, Civ.ing. Poul Erik 
Hansen, Maskinist Niels Andersen, Sprängtekniker och 

maskinist Jakob Lynge Andersen,
Maskinist Stefan Sörensen från cmp Nedrivning A/S

Sprängningarna utförs av Poul Erik Hansen och Erik Thyr-
ring, båda har mer än 30 års praktisk erfarenhet av be-

tongsprängningar
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Bakgrund
Utvecklingskommittén i NFF och 
NTNU vid Institutt for bygg, an-
legg og transport har det sista ett 
och ett halvt åren genomfört ett 
projekt med fokus på borrning i 
sylta. Projektet genomfördes som 
ett Masterprogram för civilingen-
jörstudenter som gick sitt sista år 
vid anläggningsteknik på NTNU. 
Detta innebar sommarjobb, pro-
jektuppgifter och till sist en av-
slutande masteruppgift. Projektet 
har varit starkt knutet till DSB och 
övriga aktörer i branschen. Pro-
jektet avslutas i skrivande stund 
som ”NFFs Tekniska Rapport 
Nummer 06”, och kommer att fin-
nas tillgänglig från och med årets 
Fjellsprengningsdag.

Vad är då denna sylta, och varför 
är det så farligt att borra i den? 
I detta sammanhang är sylta de 
sprängda massor som ligger 
kvar när överliggande pallnivå 
är spräng och lastad. Tidigare 
sprängbotten kan innehålla dolor, 
och om man borrar i detta odeto-
nerade sprängämne inträffar med 
all sannolikhet en olycka. I denna 
artikel belyser vi problemet, och 
förklarar vilka villkor som bör vara 
uppfyllda, innan borrning i sylta 
genomförs och risken är på en 
acceptabelt låg nivå.

Lagen säger att man inte skall 
börja borra förrän berget är säk-
rat för eventuell påborrning. Detta 
betyder normalt att man har ren-
sat pallen före borrning. På grund 
av ökad produktion och större 
borrutrustning inom stenbrotts-
industrin har det likväl de sista 
åren blivt allt mer vanligt att borra 
i sylta. Detta var tidigare bara ak-
tuellt vid stora gruvor och damm-
anläggningar, där sänkborrning 
och rotationsborrning användes. 

Boring gjennom sylte
Avdeling for anleggsteknikk ved Institutt for bygg, anlegg og transport
NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet

Nu är det ganska precis ett år sedan vi vid Anleggsdrift vid 
Institutt for bygg, anlegg og transport vid NTNU sist skrev i 
Fjellsprengern. Vi har i denna ”fasta” spalt skrivit om projekt 
som vi arbetar med i allmänhet och helst om sådant som är 
på dagordningen. Vi tackar igen för den tillit Fjellsprengern 
visar och tar i denna artikel upp ett tema från en Masterupp-
gift från våren 2005.

Borrning i sylta vid Norsk Stein på Jelsa Atlas Copco Roc L8 Senkborrigg
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Borrning i sylta kräver att aktuella 
företag gör en riskvärdering som 
visar att sannolikheten för påborr-
ning är minimal. Vad är då ac-
ceptabel risk? DSB har satt den 
till �,0·�0-7, eller enklare uttryckt 
� påborrningar per �0 millioner 
borrhål. Att kvantifiera en sådan 
risk är utmanande och osäkert. 
Projektet har utmynnat i en förhål-
landevis enkel beräkningsmodell 
som kan hjälpa aktuella företag 
att utföra en sådan sannolikhets-
värdering. 

Sannolikhet för påborrning
3 saker måste inträffa samtidigt 
för att det skall ske en oönskad 
detonation vid påborrning.

1. Det måste finnas en dola

�. Dolan måste träffas av borr- 
 kronan

3. Dolan måste detonera när den  
 påborras

Genom att bestämma sannolik-
heten för var och en av dessa 
händelser, kan man komma fram 
till den totala risken för en påborr-
ningsolycka. I beräkningsmodel-
len, som återges i Teknisk Rap-
port 06 Säker borrning i sylta, 
indelas dessa tre huvudpunkter i 
flera underpunkter och nivåer. Fi-
gur � visar hur modellen är upp-
byggd.

Exempel
Tabell � och tabell � visar ett ex-
empel med grundparametrar för 
en pallsalva i ett tänkt stenbrott. 
Sannolikheten för alla under-
punkter är kvantifierad. Beräk-
ningsmodellen är baserad på 
Monte Carlo-simulering och varje 
underpunkt anges med minimum, 
medel- och maximumsannolik-
het. Tabell 3 visar resultatet från 
simuleringen. 

Bedömningarna för varje enskild 
punkt är ganska omfattande och 

Salva borrad i sylta. Brønnøy Kalk

Figur �. Schematisk framställ-
ning av beräkningsmodellen.
Parametrarna för indata är 
markerade med röda rutor
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Tabell 3  Sannolikheten för oönskad detonation vid påborrning med tillhörande 
förväntningsvärden från beräkningsmodellen. [Med de givna förutsättningarna 
är det 90 % sannolikt att risken för påborrning är mindre än 1,9·10-7. 

Tabell 1  Basdata för beräkningsmodellen

Tabell 2   Sannolikhetsvärden för osäkerhetsfaktorerna som används i 
beräkningsmodellen

specifiseras inte här. För övrigt 
visas vilka förhållanden som har 
påverkat valen:

1. Sannolikhet att dolor uppstår
Sannolikheten för produktfel be-
döms utifrån leverantörens kva-
litetskrav och registrerade rekla-

mationer. Sannolikheten för fel vid 
laddnings- och kopplingsarbete 
beror bl.a. på tändsystem, tändplan 
och hur överskådliga pallförhållan-
dena är. Sannolikheten för fel på 
grund av bergförhållande påverkas 
av bergmassans struktur: sprickor, 
slag och vattenförhållanden

Det kan vara svårt att skilja mellan 
de olika orsakerna, och alla detaljer 
är inte medtagna här.

2. Sannolikhet att träffa på om-
råde där det kan ligga odetonerat 
sprängämne
Sannolikheten bestäms matema-
tiskt m.h.t. storlek på primerpatron, 
borrmönster, borrkronediameter, 
borrhålsavvikelse, m.m.

3. Sannolikhet att dolor detone-
rar vid påborrning
Sannolikheten att kvarblivet spräng-
ämne detonerar beror i första hand 
på hur länge sedan överliggande 
pall sprängdes. Detsamma gäller 
för bulksprängämne. Bulkspräng-
ämne löses upp under loppet av 
förhållandevis kort tid, medan tänd-
laddningen kan vara känslig ännu 
efter flera årtionden om emballaget 
är intakt.

Även om den angivna simuleringen 
minskar risken för påborrning till ac-
ceptabel nivå, kan några ändringar 
av driften ytterligare reducera ris-
ken. 

Vid ändring av grundfaktorerna i ta-
bell �, ger simuleringen ökad eller re-
ducerad sannolikhet. Generellt kan 
man säga att större borrutrustning 
och grövre borrhålsdiameter ger 
mindre sannolikhet för påborrning. 
Detta på grund av ökat borrmönster 
och mindre borrhålsavvikelse. 

Förutsägbara bergförhållanden på-
verkar också positivt, speciellt med 
tanke på att sannolikheten för dolor 
reduceras.

Riskreducerande åtgärder
Nedan skisseras övriga åtgärder 
som kan minska risken vid borrning 
av syltor. Några åtgärder används 
redan, medan andra kan komma i 
framtiden.

Lyftning av bottenprimer över  
lastnivå
Vid användning av grova borr-
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Loggning av borrhålsavvikelse och positionsbestämning av borrhålskoordinater kan ge reducerad sannolikhet för påborrning

hålsdiametrar kan bottenprimern 
hängas upp över lastnivå. Detta 
kan göras så länge sprängäme 
kan rinna fritt förbi primern ned i 
botten av borrhålet. Detta säker-
ställer, att där bottentändare och 
primer inte har detonerat, så blir 
det lastat och detonerar (mest 
sannolikt) i kross.

Avvikelsemätning och posi-
tionsbestämning
Genom att kartlägga borrhålsav-
vikelse och positionsbestämma 
borrhålsmynningar kan man re-
ducera sannolikheten för att träffa 
på dolor. I simuleringen reduce-
ras den totala sannolikheten till 
�,�x�0-8. 
Avvikelsemätning av alla borrhål 
och koordinatfästning av topp 

och botten i borrhål ger exakt pla-
cering av hålbotten. Detta ger en 
helt säker utsättning av borrhål 
på nästa nivå.

Videofilmning
Videofilmning av salvor är en 
enkel och effektiv teknik för att 
kontrollera upptändningen. Med 
dagens digitala videoutrustning 
kan man överföra och redigera 
filmsekvenser så att man kan föl-
ja upptändningen i salvan i slow 
motion och på så sätt kontrollera 
om alla tändare går av.

Elektroniska tändsystem
Elektroniska sprängkapslar ger 
möjlighet att kontrollera att alla 
sprängkapslar är kopplade och 
detonerade. Systemen som exis-

terar i dag har tvåvägskommuni-
kation och gör det möjligt att kon-
trollera samtliga sprängkapslar 
före och efter detonation.

Radiosändare/spårningsbricka
En aktuell åtgärd i framtiden kan 
vara att stoppa in en radiosända-
re eller spårningsbricka i primer. 
Då blir det möjligt att spåra upp 
eventuella dolor efter sprängning, 
och på så sätt undvika påborr-
ning.

Vidareutveckling av borriggar 
Riggarna kan utrustas med GPS, 
avvikelsesonder, PC och pro-
gramvara som med bakgrunds-
information om nivåer och borr-
mönster automatiskt genererar 
ett  “säkert” borrmönster på nästa 
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Kontaktinformation
Institutt for bygg, anlegg og 
transport, 749� Trondheim
Tel +47 73 59 46 40
Fax +47 73 59 70 ��
e-post
vegard.olsen@ntnu.no
www.ivt.ntnu.no/bat

Internetplatser
Vi vill också rekommendera 
de två internetplatserna som 
drivs i regi av Norsk Forening 
for Fjellsprengningsteknikk 
och som underhålls och vida-
reutvecklas av oss:
www.tunnel.no (engelsksprå-
kig, omfattar tunneldrift, men 
håller att bli arbetas om till 
att täcka hela sprängämnes-
branschen)
www.nff.no (Norsk Forening 
for Fjellsprengningsteknikks 
internetplats för information till 
medlemmar och andra intres-
serade av bergsprängning 
och anknytande ämnen).

The 3rd EFEE World Conference
European Federation of Explosives Engineers arrangerade 
i september sin tredje internationella konferens. Mer än 400 
deltagare, som hade rest till Brighton, fick höra närmare 70 
intressanta föredrag om sprängämne, sprängteknik och 
sprängarbete från hela världen.

Dyno Nobel EMEA (Europe, 
Middle East & Africa) represen-
terades med föredrag av Arve 
Fauske, Jan Kristiansen och Jo-
achim Jonson (Nitro Consult). 
Roger Holmberg, Dyno Nobel, 
ordförande i EFEE Technical 
Committee, har tillsammans 
med övriga i kommittén gjort en 
betydande insats genom att sät-
ta samman alla föredrag till ett 
uppslagsverk.
För oss som deltog i konferensen 
är detta en värdefull bok att lägga 
till samlingen av sprängtekniska 

Joachim Jonson, Nitro Consult, höll 
föredrag om Norrortsleden

uppslagsverk. Roger Holmberg 
är också medlem av Organising 
Committee, som för övrigt också 
Jørgen Schneider från Dyno 
Nobel Danmark. Också i denna 
kommitté har det gjorts betydan-
de insatser som resulterat i att 
arrangemanget blev en absolut 
succé. 
I anslutning till konferensen var 
det också ett stort mässområde, 
där Dyno Nobels stånd drog till 
sig många besökare.

nivå. Några av dessa tekniker 
finns i dag, men det finns plats för 
vidareutveckling. Bepansring el-
ler fjärrstyrning av borriggen kan 
reducera konsekvensen vid en 
olycka.

Reducerad hållbarhet på 
sprängämnet
Detta kan vara en aktuell åtgärd. 
Om sprängämnet blir en färsk-
vara med en viss hållbarhet, 
kan eventuella dolor i syltor vara 
ofarliga, om hållbarhetsdatumet 
har gått ut vid påborrning.

Användning av modell
Vi hoppas att Fjellsprengerns 
läsare genom denna artikel har 
blivit uppmärksammade på pro-
blematiken i samband med borr-
ning i sylta. Vi försöker inte att 
göra problemet mindre farligt, 
snarare tvärtom. Vi vill påpeka 
att det bara är under kontrol-
lerade förhållanden och under 
givna förutsättningar som borr-

ning i sylta är acceptabelt med 
tanke på risk!

Beräkningsmodellen är avsedd 
som ett hjälpmedel för att kunna 
kvantifiera sannolikheten för på-
borrning. Det påpekas att bedöm-
ningarna av varje riskparameter i 
modellen måste göras av kvalifi-
cerad personal, och att kvaliteten 
på bedömningarna i hög grad av-
gör beräkningarnas giltighet.

För personer och företag som 
är intresserade av en närmare 
genomgång, ev. ett samarbete i 
samband med borrning i sylta, är 
det bara att ta kontakt. Vi önskar 
fortsatt ett nära samarbete med 
branschen för att utveckla gemen-
sam kunskap om detta.

Vi vill till slut ännu en gång hän-
visa till Teknisk Rapport 06 ”Säker 
borrning i sylta”, som blir tillgänglig 
i samband med Fjellsprengnings-
konferansen �005.
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Det är nu elva månader sedan vi 
implementerade en ny transport-
lösning på grund av att den av de 
svenska myndigheterna, uppsatta 
övergångsperioden, löpt ut. Inga 
nya dispenser har godkänts.

Arbetet under dessa månader 
har speglats av mycket kommu-
nikation, en hög flexibilitet och ett 
stort engagemang. Vi tycker att 
infasningen av den nya transport-
lösningen gått bra. 
Det finns saker att förbättra, defi-
nitivt, och det skall vi göra tillsam-
mans. 

När vi började den nya trans-
portlösningen gjorde vi det med 
en anda att vi kontinuerligt må-
ste värdera om vi kan göra saker 
annorlunda utifrån den erfarenhet 
vi bygger upp. Vårt nya transport-
nätverk som delvis består av nya 
fordon och chaufförer samt internt 
förändrade förutsättningar från en 
order till leverans, utvärderar vi 
kontinuerligt med Nora-Lindefrakt 
och den feedback vi erhållit kring 
leveranserna. Idag avgår fordo-
nen på morgonen från Gyttorp 
för att under dagen leverera era 
beställningar. Till vissa destinatio-
ner sker lossningen först på mor-
gonen därpå.

Den stora utmaningen vi har och 
som vi tillsammans kan över-
vinna är förutsättningarna för att 
leverera. 
Vi vill ta tillfället i akt att grovt be-
skriva flödet av aktiviteter som 
måste till för att vi skall kunna ge-
nomföra en säker leverans till er.

När vi erhållit en beställning ska-
par vi underlag för fakturering, 
plockning av produkterna samt 
fraktsedlar. Därefter bokas trans-
porten och produkterna på be-
ställningen plockas ihop. 

När vi bokat den sista beställnin-
gen för en tur med Nora-Linde-
frakt, skall en last- och lossnings-
planering genomföras. 
Frågor som då måste få ett svar 
är, hur många tändmedelsskåp 
behövs, hur ser mixen av pallar ut 
för respektive order, hur fördelar 
vi vikten på bilen med tanke på 
axeltryck och lossningsordning/
destination etc. 

För att säkerställa en smidig last-
ning vid vårt huvudlager i Gyttorp 
samt en smidig avlastning hos er, 
är last- och lossningsplanen väl-
digt viktigt. 

I förra upplagan av Sprängnytt 
(Dec �004) beskrevs att vi behöv-

de era beställningar minst 48 tim-
mar innan en turs avgång. Med 
detta menar vi att är avgångsdag 
onsdag, med leverans onsdag 
och eventuellt torsdag, behöver 
vi ha er beställning senast un-
der måndagen, för att hinna sä-
kerställa det administrativa och 
operativa arbete som behöver 
genomföras innan bilens avgång 
på onsdag morgon. 
Detta beställningsförfarande, 
denna ledtid, behöver vi för att till 
var tid kunna säkerställa en säker 
leverans till er.
Planering och åter planering är 
nyckelordet för att vi tillsammans 
skall lyckas ännu bättre.

Transportera större volymer av Klass 1 gods  
       

Från och med den 1 januari 2005 var det slut på den långa övergångsperioden för transporter 
av Klass 1 gods. Inga gällande dispenser finns kvar för äldre fordon. För att transportera större 
volymer av Klass 1 gods måste numera transporterna ske med godkända EXII eller EXIII fordon. 
För att säkerställa fortsatta leveranser lanserade därför Dyno Nobel en egen transportlösning som 
tillfredsställer ADR 2005 och Dyno Nobel EMEA’s egen Transportpolicy.

Godkända EXII eller EXIII fordon

För mer information kontakta 
Regionsansvarig Syd:   Börje Lindell  
0587-85�57 alt 070-5666394
Regionsansvarig mellan:  Ari Kainulainen
0587-85397 alt 070-6035679
Regionsansvarig Norr:  Peter Andersson
09�0-�8950 alt 070-3�84�78
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Mikael Johansson har tidigare arbetat på tändmedel 
och har varit verksam i företagets interna räddnings-
tjänst. 

Mikael är väl medveten om vikten av säkerhet genom 
sin tid på räddningstjänsten. Säkerhet är en av Dyno 
Nobels högst prioriterade områden. 

Mikael har varit på SME sen i augusti och kommer 
att utgå från stationen i Gyttorp men kommer troli-
gen att synas även på den övriga marknaden i södra 
Sverige. 

Kurs i betongsprängning
vänder sig till sprängarbasar, ar-
betsledare, ingenjörer, arkitekter, 
byggare m.fl.

Målet med kursen är att ge delta-
garna så grundliga kunskaper om 
betongsprängningens möjlighe-
ter inom bygg- och anläggnings-
branschen att man skall kunna 
planlägga, ha tillsyn över och 
genomföra betongsprängning på 
egen hand.

Kurstiden är �4 timmar. Kursbe-
vis utfärdas till deltagare som full-
följer kursen. Föreläsare och in-
struktörer har lång erfarenhet och 
specialutbildning inom de respek-
tive fackområdena. Kursmateria-
let och undervisningen är på dan-
ska. Kursplatsen, Brøndby, ligger 
ca. �0 km från Köpenhamn.

Anmälan kan göras på telefon 
+45 43 45 �5 38, eller skriftligt 
till: 

Dyno Nobel Danmark A/S
Postboks �40�
Smedeland 7
DK-�600 Glostrup
Danmark

När anmälan har mottagits över-
sänds en skriftlig bekräftelse och 
kursprogram.

Kursavgiften är danska kronor 
8.875,- inkl. moms. I avgiften in-
går kursmaterial, lunch och kaffe.
Vid avbeställning eller uteblivan-
de debiteras enligt följande:

Senare än � veckor före kursstart  
kr. �.000,-. � dag före eller utebli-
vande kr. 3.000,-

Dyno Nobel Danmark A/S    - Kurs i betongsprängning 
Vecka 12/2006, 20-22 mars                              

Betongsprängning
Sprängning i betong används för att det är en ur miljösynpunkt bra teknisk lösning. Ofta är det en god ekonomisk 
lösning vid renoveringsarbeten, nybyggnad, partiella demontage och andra demoleringsarbeten.
Möjligheterna med betongsprängning är många, speciellt tekniken ”MINIBLASTING” öppnar möjligheter för använd-
ning av laddningar i gramstorlek. Med denna teknik kan man spränga betong med minimalt utkast, utan att störa 
trafik, närboende/grannar och övrig omgivning.

En ny medarbetare har börjat på Titan®SME-stationen Gyttorp

Kursprogram Timmar
Introduktion �
Sprängämne/
tändmedel
Betongsprängningar
Miniblasting
Betongplåt
Väggar
Fundament
Pelare
Riving av konstruktio-
ner mm.
Praktiska övningar
Demonstrationer

�9

Vibrationer och mät-
ningstekn �

Kursavslutning �
Totalt �4

Dyno Nobel Danmark A/S förbe-
håller sig rätten att avlysa kursen 
vid för lågt deltagarantal.
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Vi har i år, liksom många år tidigare, valt att skänka en summa pengar till 
förmån för SOS-Barnbyar. Vi tror detta är en fin ersättning för den traditionella 
julhälsningen. Genom vårt bidrag hoppas vi att fler föräldralösa och lidande barn 
i världen skall få en chans till bättre uppväxtmiljö.

Långsiktig hjälp till utsatta barn 
Det stora antal föräldralösa och 
övergivna barn som fanns kvar 
efter andra världskriget gjorde ett 
starkt intryck på österrikaren Her-
mann Gmeiner. Han ville ge dessa 
barn en värdig uppväxt och tog 
därför initiativet till att bygga den 
första SOS-Barnbyn. Den byggdes 
i den lilla österrikiska staden Imst i 
Tyrolen �949.
SOS-Barnbyars idé går ut på att 
barn som mist sina föräldrar eller 
av olika anledningar inte kan bo til-
lsammans med dem ska få ett per-
manent hem och en stabil uppväx-
tmiljö. SOS-Barnbyar ger barnen 
ett hem, en familj och utbildning.

SOS-mamman
Varje barn får en SOS-mamma i 
barnbyn. Hon är huvudpersonen 
i barnets liv, och fungerar som er-
sättning till barnets biologiska föräl-
drar. SOS-mamman bor i huset til-
lsammans med barnen som hon 
ansvarar för, och hon organiserar 
familjens vardag. Hon etablerar 
ett förtroligt band till varje barn och 
ger dem den trygghet de behöver. 
Det är i huvudsak ensamstående 
kvinnor som tar på sig jobbet som 
SOS-mammor. De får en sex må-
nader lång, intensiv utbildning. De 
får hjälp och stöd av pedagogisk 
personal samt av en fast assistent. 
Assistenten är ofta en kvinna som 
utbildar sig för att så småningom 
själv bli SOS-mamma.

Syskonen
I en SOS-Barnbyfamilj växer flickor 
och pojkar i olika åldrar upp som 
syskon. Biologiska syskon som 
kommer till barnbyn skiljs aldrig åt 

utan får alltid växa upp i samma fa-
milj. SOS-Barnbyar tar emot barn 
i åldrar från nyfödda upp till �0-
årsåldern. När små barn som har 
äldre syskon kommer till barnbyn 
tas även de äldre syskonen emot, 
oavsett ålder.

Hem
Varje familj har sitt eget hem i form 
av ett hus. Varje hus har ett ge-
mensamt vardagsrum och matrum 
där familjen umgås. Det är viktigt 
för den sociala utvecklingen i fa-
miljen. Den familjära atmosfär som 
skapas när det finns ett eget hem, 
bidrar till att knyta familjemedlem-
marna närmare varandra. Det är 
en viktig del av SOS-Barnbyars 
arbete för att ge barnen tillhörighet 
och trygghet.

SOS-Barnbyn
En SOS-Barnby består av �0-�5 
familjehus. Gemenskapen i byn 

ger barnen kulturella rötter och en 
känsla av samhörighet. Samtidigt 
är livet i barnbyn en viktig bro till 
samhället utanför. SOS-Barnbyn 
skall förutom att integrera barnen i 
närmiljön också bidra på ett positivt 
sätt till närområdet.

Ett brett utbud
SOS-Barnbyar lägger stor vikt vid 
att förebereda barnen för en fram-
tid som självständiga vuxna. För att 
uppnå detta är det en förutsättning 
att barnen integreras med närom-
rådet och hjälps in på arbetsmark-
naden. SOS-Barnbyar satsar därför 
mycket på utbildning och bygger 
och driver förutom byarna även 
skolor, yrkesskolor och olika projekt 
föra att skapa arbetstillfällen.
  Utöver detta har SOS-Barnbyar 
byggt och driver en rad andra an-
läggningar och hjälpprojekt för att 
förbättra levnadsvillkoren för när-
området. SOS-skolor, daghem, so-
ciala och medicinska center och yr-
kesskolor är inte bara till för barnen 
i barnbyn utan även för barn och 
föräldrar från närområdet. Målet är 
att kunna erbjuda bättre utbildning, 
hälsovård och sociala förhållanden 
för alla.
  SOS-Barnbyar hjälper också till i 
akuta situationer som vid naturka-
tastrofer och konflikter. SOS-Barn-
byars katastrofinsatser utgår från 
existerande barnbyar i området 
och först och främst riktat mot barn, 
kvinnor och familjer som har ett akut 
behov av hjälp.

Ett hem, en familj och utbildning

God Jul
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