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Skövde. 

Allmänt om stenkastning 

I samband med detonation frigörs en stor mängd gas under högt tryck vars syfte är att fragmentera, 
lossa och förflytta bergvolymen. Denna process förorsakar även en del oönskade effekter. Stenkast är 
en av dessa effekter och utan tvekan den mest allvarliga om saker går fel. 

Vid produktionssprängning förekommer alltid stenkast, dock oftast i mindre omfattning och 
kastlängderna är inte speciellt långa. Detta kallas ”normal kastlängd” och bygger på ett kontrollerat 
sprängningsförfarande med normala säkerhetsåtgärder avseende förladdning, tändföljd, bergrensning, 
borrhålsprecision, laddning av salvans första rad etc. Noggrannheten i utförandet av dessa 
säkerhetsåtgärder är avgörande för hur stor risken är för stenkast samt hur långa kastlängder som kan 
förväntas och tillåtas och följaktligen för bedömningen av riskområdet. 

Vid vissa tillfällen kan dock stenar kastas betydligt längre än vad som inryms i begreppet ”normal 
kastlängd”. Detta är dock väldigt ovanligt och beror nästan uteslutande på att något gått fel i salvan. I 
flera artiklar, exempelvis Little (2007) anges följande händelseförlopp som de vanligaste orsakerna till 
långa kastlängder: 

� Kratereffekt ”Cratering” 

� Kast från framkant “Face bursting” 

� Urblåsning ”Rifling” 

Se även illustration i figur 1. 

Kratereffekt (Cratering) kan uppstå då förladdningen, alltså den oladdade övre delen av borrhålet 
som fyllts med ett välgraderat stenmaterial för att innesluta spränggaserna vid detonation, är 
otillräcklig. Detta kan bero på både att man har för kort förladdning men även att berget är skadat 
från tidigare sprängningar och att trycket från detonationen då via spricksystem kan tränga upp till 
markytan. Stenkast i detta fall kan ha nästan vilken riktning som helst. 

Kast från pallkant (Face bursting) beror oftast på att man har en för hög laddning i förhållande till 
den verkliga försättningen (avståndet mellan laddat borrhål och pallkant) i salvans första rad. Detta 
kan exempelvis bero på hålavvikelser och/eller bergutfall samt skadat berg i salvans framkant från 
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exempelvis tidigare sprängning. Riktningen på stenkast är i detta fall huvudsakligen vinkelrät mot 
borrhålets riktning och i salvans utslagsriktning. 

Urblåsning (Rifling) uppstår när man har en ineffektiv eller otillräcklig förladdning. Gastrycket går 
då upp i borrhålet och trycker ut förladdningen samt delar av bergöverytan. Riktningen på stenkast i 
detta fall följer i stort borrhålets riktning. 

 

Figur 1, kast från sprängning uppträder normalt antingen framåt och då ofta pga. svaghetszoner, 
detta är normalt de längsta kasten. Kast kan också ske uppåt sk. kratereffekt vilket normalt endast 
uppstår om den oladdade delen är så liten att det är en kortare väg för sprängämnet att trycka berg 
uppåt än framåt. Kast kan också ske som sk. urblåsning, detta om förladdningen är dålig eller saknas 
(bild från Persson mfl 1993). 

  



  

  
 

Beräknade maximala kastavstånd - laddningsmängd 

De teoretiska kastlängder som listas här (tabell 1) härrör från försök som utförts av SveDeFo 
(Lundborg 1973 & 1981). Den ekvation som dessa längder beräknas från är dock alldeles för 
konservativ vid normal sprängning i gruvor och bergtäkter, detta gäller samtliga riktningar men 
framförallt gäller det bakom salvan. 

Jämfört med den teoretiska kastlängden som bygger på ett extremfall1 så kan man vid kontrollerad 
sprängning, där hänsyn tas till laddning av salvans första rad, förladdningens längd, ev. 
hålavvikelser och återlastning av bergmassor som skydd mot kast, erfarenhetsmässigt räkna med att 
de största kastlängderna ligger inom 1/5-1/3 av beräknad teoretisk kastlängd i en ca.120° sektor i 
salvans utslagsriktning samt endast 1/10-1/5 av teoretisk kastlängd bakom salvan. Dessa längder 
kallas här för ”normal kastlängd” 

Tabell 1. Tabell över kastlängder, teoretisk kastlängd betyder i detta fall att vi inte förväntar oss att 
någon sten någonsin når detta avstånd, medan ”normal kastlängd” betyder att enstaka stenar 
möjligtvis kan passera denna längd vid enstaka tillfällen. 

Håldiameter/ 

laddiameter 

  Teoretisk 

kastlängd 

          

"Normal 

kastlängd" 

"Normal 

kastlängd" 

tum mm SveDeFo framåt bakåt 

3 76 540 110- 190 55- 110 

3 
1
/2 89 600 120- 210 60- 120 

 

 

                                                           
1 Lundborgs ansats är att risken att träffas av stenkast på detta avstånd skall vara mindre än risken att träffas av blixten (1 på 1 miljard). 



  

  
 

Evakueringsområde 

Vad gäller det område som skall spärras av vid sprängning så måste det ju vara betydligt större än vad 
som gäller för ”normal kastlängd”.  

Finns det eller kan det finnas människor i omgivningen bör en säker zon (evakueringsavståndet) vara 
minst dubbla ”normala kastlängden” (se tabell 2). Normalt bör det högre värdet i spannet användas för 
bestämning av evakueringsavstånd. God kännedom om den specifika platsen och dess förutsättningar, 
samt arbete med rutiner och säkerhet kan om förutsättningar finns ändra detta2. 

Är området evakuerat på människor gäller ett kortare säkerhetsavstånd m.a.p. risken för materiell 
skada. Hur stort säkerhetsområde som används vad gäller risk för materiella skador är som nämnts en 
avvägningsfråga. Lämpligtvis ligger den dock någonstans mellan ”normal kastlängd” och ”lämpligt 
evakueringsavstånd” i tabell 2. 

Tabell 2. Tabell över föreslagit evakueringsområde  

Håldiameter/ 

laddiameter 

  

Teoretisk 

kastlängd 

          

"Normal 

kastlängd" 

 Lämpligt 

evakuerings-

avstånd  

"Normal 

kastlängd" 

Lämpligt 

evakuerings-

avstånd  

tum mm SveDeFo framåt framåt (m) bakåt bakåt (m) 

3 76 540 110-190 (220-)380 55-110 (110-)220 

3 
1
/2 89 600 120-210 (240-)420 60-120 (120-)240 

 
Orsaken till variationen är både geologisk (mjuka bergarter ger kortare kastlängder) och sprängteknisk, 
dvs. bättre rutiner och noggrannare genomfört arbete (laddning borrning, förladdning etc.) ger också 
kortare kastlängder. 
 
Som noteras gäller ”normal kastlängd” bara under förutsättning att allt fungerar som det ska.  

Om den oladdade delen (förladdning) är liten i relation till vad som är normalt (förladdning ≈ 
försättning) kommer risken för kast bakom salvriktningen att öka, i dessa fall kan inte ”lämpligt 
evakueringsavstånd bakåt” i tabell 2 användas utan kolumnen ” lämpligt evakueringsavstånd framåt” 
skall då användas oberoende av riktning. Värdena i kolumnerna ”Normal kastlängd” gäller enbart om 
tidigare nämnda förutsättningar avseende förladdning samt normala säkerhetsåtgärder avseende 
tändföljd, bergrensning, borrhålsprecision etc. uppfylls. 

                                                           
2 I praktiken är det dock svårt att mäta kast och det kan vara besvärligt att samla in tillräckliga data för att minska ett evakueringsområde. 



  

  
 

Jämförelse mellan tabell 2 och teoretiska beräkningsmodeller 

Kastlängderna i tabell 1 och 2 är som noterats erfarenhetsbaserade, vill man ha ytterligare stöd för 
detta förfaringssätt kan vi använda oss av den beräkningsgång utvecklats av Richards and Moore 
(2004). Ekvationen bygger på att man kombinerar Lundborgs (1981) ekvationer med undersökningar 
av utgångshastigheten vid stenkast beroende på försättning (undersökningar av Workman & Calder 
1994): 

 

I detta fall är vi bara intresserade av säkerhetsavståndet bakom salvan, vi använder därför 
nedanstående ekvation: 

 

Ekvationen blir då: 
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Där   Lmax =  maximal kastlängd (m) 

 k  =  bergberoende konstant (27 för hård granit lägre för mjukare berg) 
 g = 9,81 m/s2 

 m = laddnings koncentrationen (kg/m) 
 SH= Förladdningen (dvs den oladdade delen överst i borrhålet) 

 
 

Förutsättningar: 
 

Håldiameter 76 mm 
Sprängämne: laddning 5,1 kg/m 
Förladding3: 2 m i detta exempel 
Bergart: Richards and Moore använder i sina exempal två bergarter: Granit => k=27 samt en mycket 
mjuk bergart ”coal overburden” => k=13,5.  Genom att använda dessa två exempel kan vi rita upp 
figur 2 och där se hur stor betydelse geologin kan ha för kastlängderna: 

 
Maximal kastlängd bakom salvan blir då för granit (se figur 2) 103 meter och för en mycket mjuk 
bergart 28 meter.  Detta förutsätter alltså att förladdningen är 2 m. Förladdningen är ganska lätt att 
kontrollera (mäts med sk. laddkäpp) men det är viktigt att den är noggrant uppföljd då det är en mycket 
viktig parameter. 

 

 

 

 

                                                           
3 Förladdningen är avståndet mellan toppen på sprängladdingen och bergöverytan 



  

  
 

   

Figur 2, maximala kastlängder bakom salvan beroende på försättning. 

Det skall noteras att de här framräknade värdena faller mycket nära mot ”normal kastlängd” i tabell 1, 
vill vi sedan göra om detta till evakueringområde kan värden dubblas för ökad säkerhetsmarginal. 
 
De 103 metrarna i maximal kastlängd multipliceras då med 2 för att uppnå ett lämpligt 
evakueringsområde bakåt, dvs 206 m.   
 
Efter denna övning kan vi sedan utgå från de övriga förutsättningar som gäller för framtida 
sprängningar vid kalkbrottet i Skövde och resonera över konsekvenserna: 

 



  

  
 

Kastlängder Skövde 

Hur vi då kan utifrån detta betraktelsesätt kvantifiera ett evakueringsområde för kalkbrottet i Skövde? 
 

Vi vet att kalkstenen är en mjukare bergart än granit, vi vet också erfarenhetsmässigt att kastlängderna 
är kortare i Skövde än i de flesta andra täkter. Detta indikerar att vi kan minska k-värdet något, frågan 
är hur mycket: 

 
Om vi sätter in ett k-värde på 24 i samma ekvation (dvs en något mjukare bergart än granit) så får vi 
ett evakueringsområde å 160 m vid 2 m förladdning och om vi ansätter k=19 får vi ett 
evakueringsområde på 100 m (se figur 3). Nu är det tyvärr så att detta k-värde inte kan räknas fram 
utan är en erfarenhetsmässig parameter.   

 
Syftet med denna text är framförallt att visa att bergets egenskaper har en stor betydelse för 
kastlängden och att detta motiverar ett kortare säkerhetsavstånd vid kalkbrottet i Skövde gentemot 
”vanliga” bergtäkter i granit eller gnejs. Hur mycket detta område kan reduceras är dock mycket svårt 
för oss att kommentera, Cementa har själva erfarenheten om detta4. 

 

Figur 3. Maximala kastlängder bakom salvan beroende på bergartens egenskaper och försättning. 

 

Nitro Consult, Göteborg 2013-03-11 

Mathias Jern 

                                                           
4 Som en indikation kan nämnas att Lundborg (1981) i arbetet med att bestämma ”teoretiska kastlängder” (de som redovisas i 
tabell1, kolumn 3 i denna rapport) utförde försök hos Cementa i Norra Brottet i Skövde. För de testsalvor som utfördes där 
redovisar Lundborg (beräknade) teoretiska kastlängder på 320-360 m vid 80 mm borrhål. Dessa avstånd skall jämföras med de 
565 m som blev den teoretiska kastlängden för hela undersökningen vid 80 mm hål. 
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