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Förord 

Examensarbetet utgör det slutgiltiga momentet vid min utbildning på högskoleingenjörsprogrammet 
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Tack riktas även till min examinator Rob Hellingwerf för hans brinnande intresse inom geologi, vilket 

smittat av sig inne och utanför undervisningssalen. Det har väckt ett större intresse för berg inom mig 

och lett till skrivandet av detta examensarbete. 

För handledandet av arbetet ska även min handledare från skolan Hossein Hakami ha ett tack för 
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Bergsskolans lärarsäte och dess mentor Susanne för tre utvecklande och intressanta år! 
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Sammanfattning 

Ras och andra liknande olyckor är vanligt förekommande påföljder vid släntarbeten, oftast beroende 

på att berget på kort tid utsätts för stora spänningsförändringar under arbetena. Därför är det viktigt 

att i tid anpassa arbetet efter bergets beteende och struktur. Men oftast inom produktionen är 

tidsramen kort och personal med bra bergskunskap svåra att hitta, vilket leder till att kostnaderna för 

projektet blir betydligt högre än beräknat. Eftersom då ägnas den största delen av tiden oftast till att 

åtgärda problemen istället för att förebygga dem.  

En möjlig förebyggande metod har fastställts vara att innan schaktningen fokusera mer på bergets 

dominerande sprickor. Alternativt innan schaktning förförstärka slänten ungefär 1 m bakom teoretisk 

bergkontur efter det mest dominerande sprickplanet. Då ges möjligheten att kombinera mer 

arbetsmoment, t.ex. förstärkningsborrhålen kan borras samtidigt med de övriga. Även bakåtbrytning 

undviks, vilket resulterar i en finare bergkontur och ett mindre användande av systembultning. 

Detta examensarbete har förtydligat att för att undvika onödiga förstärkningskostnader bör en 

bergteknisk planering t.ex. i form av en ingenjörsgeologisk prognos vara en självklar del i metodiken 

vid släntarbeten. Vid fall där en sådan planering upprättats och släntras ändå förekommit, har 

arbetet kunnat se att anledningen till dessa släntras är att tyngden i planeringen lagts på fel moment, 

t.ex. för mycket på förstärkningsmallar, troligtvis i bristen på kunskapen om sprickornas beteende. 

Istället borde arbetet fokuserat på tidigare fall samt på karakteriseringen av berget, där den mest 

betydande delen av de påverkande faktorerna lokaliseras.  

Ovanstående förtydligande samt tidigare nämnd metodik bidrar till en ekonomisk lönsamhet i 

slutändan oavsett om kostnaderna blir högre i startskedet, eftersom det i längden alltid är mer 

lönsamt att förhindra problem än att åtgärda dem. 
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Summary 

Rock falls and other similar incidents are a common occurring penalty during slope excavations, 

mostly due to that during the excavation works, the mountain is in a short time exposed to large 

stress changes. Therefore it is important to timely adapt the work after the mountains behavior and 

structure. But usually within production the time frame is short and staff with sufficient rock 

knowledge of these parts is hard to find, leading to significantly higher project costs than estimated. 

This is because then the overall time of the project is usually spent on fixing problems instead of 

preventing them. 

One possible method of prevention has been identified as that before the excavation to focus more 

on the dominant joints of the mountain. Alternatively before excavation pre-reinforce the slope 

approximately 1 m behind theoretical mountain contour set after the most dominant joint plane. 

Then the opportunity to combine more operations is given, for example pre-reinforcing drilling holes 

can be drilled simultaneously with the other ones. Even backward refractive is avoided, resulting in a 

finer mountain contour and the less usage of system bolting. 

This thesis has clarified that in order to avoid unnecessary reinforcement costs, a mountain technical 

planning for example in the form of an engineering geological prognosis, should be an integral part of 

the methodology during slope works. In cases where such planning has existed and slope falls still 

has occurred, this thesis been able to see that the reason for these slope falls is that the weight of 

the planning has been at the wrong methodology, for example too much on reinforcement 

templates, probably in the lack of knowledge about the joints behaviors. Instead the work should 

have focused on past cases and on the characterization of the mountain, where the most significant 

part of the influencing factors are localized. 

The above clarification and the aforementioned methodology contributes to an economic viability in 

the end whether the costs are higher in the initial stages, because in the long run it is always more 

profitable to prevent problems than to fix them. 
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1 Inledning 
I detta kapitel fås en allmän beskrivning över arbetets innehåll.  

1.1 Bakgrund 
Vid schaktning av en bergslänt finns det olika påverkande faktorer för dess rasrisk samt för 

omgivningens säkerhet. Om man kan identifiera dessa faktorer samt utifrån en bergmekanisk 

synvinkel prioritera dessa och optimera slänten kan stora besparingar göras. Framförallt kan 

säkerheten förbättras genom att förebygga problemen istället för att åtgärda dem. Eftersom det ofta 

råder tidspress inom de olika arbetsmomenten är det viktigt att redan i tidigt skede välja rätt metod 

att tackla de uppstående problemen med. Vid slänter för vägskärningar och tätbebyggt område vilket 

detta arbete kommer handla om, gör man främst experimentella och analytiska studier av 

diskontinuiteter. Då är det av stor vikt att rätt brottmekanism studeras. Det är därför vanligt att en 

ingenjörsgeologisk prognos tas fram för att underlätta bedömningen av den mest tillämpbara 

metoden vid schaktningen av en slänt. 

I detta examensarbete är det tänkt att ta reda på hur betydande de olika tester och undersökningar 

som t.ex. en ingenjörsgeologisk prognos är för slutresultatet, utvärdera olika tillvägagångssätt samt 

hur man ska behandla tänkbara problem vid släntschaktning på effektivast sätt. Arbetet ska 

underlätta för läsaren att välja rätt tillvägagångssätt under olika förhållanden vid schaktning av en 

slänt genom att ge förslag till en problemhanteringsmetod för detta. 

1.2 Problembeskrivning 
Pågrund av riktade tryck eller spänningar i jordskorpan uppstår olika sprickbildningar. De 

sprickbildningar som uppstår beror på den geologiska miljön och vilka påfrestningar berggrunden 

varit med om. Två vanliga sprickbildningar är skjuvsprickor vilka uppstår när berggrunden utsätts för 

tryckspänningar och dragsprickor när den utsatts för dragspänningar (Nordlund 1998). Alla sprickor 

försämrar bergets hållfasthet och kan göra att lasten på berget blir större än dess hållfasthet varav 

olika brott bildas. Dessa brott kan få bedrövande konsekvenser på omgivningen och därför är det 

viktigt att ha en kunskap om vilka brott som uppstått och hur dessa brott på effektivast sätt oftast 

bör behandlas. Losshållning av berg påskyndar sprickbildningsprocessen, vilket gör det extra viktigt 

att innan arbetena påbörjas ha en noggrann plan över hur arbetena ska utföras för att hindra 

förödande konsekvenser på omgivningen och inte losshålla mer berg än nödvändigt. Samtidigt vill 

man inte lägga ner för mycket tid och kostnader på att behandla mindre problem, vilket gör det 

nödvändigt att kunna identifiera problemen korrekt och veta vilka typer av prognoser man bör 

använda sig av vid olika förhållanden.  

1.3 Syfte 
Ta fram förslag till en tillämpningsbar metod för att undvika stora konsekvenser vid schaktning av en 

bergslänt under olika förhållanden. Detta genom att undersöka olika praktikfall, vilka fått oanade 

konsekvenser. 

1.4 Omfattning och avgränsningar 
Arbetet utformas på sådant sätt att det inleds med en litteraturstudie och avslutas med fall från 

verkligheten.  Litteraturstudien utgår från hur andra kunniga personer inom ämnet resonerat, och i 

verklighetsfallen kan dessa teorier sedan sammanställas med egna erfarenheter för att analysera 

betydelsen av en bergteknisk planering samt vilka delar den bör innehålla.  
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Arbetets avgränsningar är: 

 Under analysen fanns ingen möjlighet att ta del av all nödvändig information om alla 

parametrar för att klassificera berget 

 analysen har endast utförts i svensk berggrund med bra grundvattenförhållanden 

2 Litteraturstudie 
I detta kapitel beskrivs vilka risker det finns vid slänter samt vilken metodik som tillämpas för att 

lokalisera och minska dem. Kapitlet är utformat på sådant sätt att det inleds med information om 

slänter och dess risker för att avslutas med de tillvägagångssätt som används vid riskbedömning samt 

hur arbetet bör utföras för att reducera riskerna på lämpligas sätt.  

2.1 Risker vid bergtekniska släntarbeten 

2.1.1 Bergmassans hållfasthet 

Bergmassans hållfasthet definieras som den högsta spänningen berget tål innan det går i brott. 

Spänningar skapas av tryck, laster och deformationer och på grund av dessa spänningar uppstår 

sprickbildningar i berget. Hur dessa sprickbildningar bildas i kombination med släntens utformning 

avgör om bergmassans hållfasthet överskrids. (Nordlund 1998) I tekniska/mekaniska termer kan 

dessa spänningar och bergmassans hållfasthet delas upp i två krafter pådrivande och motverkande, 

där spänningarna är de pådrivande och hållfastheten den motverkande. För att hållfastheten inte ska 

överskridas krävs att den motverkande kraften är större än eller lika med den pådrivande. Om den 

pådrivande kraften är större än den motverkande börjar blocket glida. Med kännedom om den 

pådrivande kraften och den motverkande kraften kan en beräknad säkerhet tas fram. I en 

bergvägg/slänt är den mest betydande motverkande kraften Sprickornas skjuvhållfasthet. Därför 

genom att öka den motverkande kraften dvs. förbättra skjuvhållfastheten hos en slänt kan risken för 

glidning minskas och säkerheten ökas. (Nelson 1998) 

 
Figur 1 beskriver vad som sker när skjuvhållfastheten överskrids  

 (Laske, http://quakeinfo.ucsd.edu/~gabi/sio15/supps/slope-forces.gif 2013) 
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2.1.2 Släntens utformning 

Släntens utformning har en stor betydelse på riskbedömningen och de tre mest påverkande 

faktorerna beskrivs nedan: 

A. Släntens lutning - Precis som visas i figur 1 påverkar Släntens vinkel friktionen. Den maximala 

tillåtna vinkeln beror på vilka egenskaper partiklarna på slänten har och är därför svår att 

fastställa. Därför är ett generellt tankesätt att vinkeln inte får överskrida 45° beroende på 

partiklarnas storlek. Om partiklarna är stora och grova tillåts en högre vinkel medan om de är 

små och släta en lägre. När en slänt utformas måste även den lönsammaste vinkeln hittas. En 

brantare slänt bidrar till att mer gråberg kan brytas effektivare och är därför mer ekonomisk 

men den är även mer riskfylld. 

 

B. Släntens höjd - Påverkar sprickornas ”farlighet” för att samma sprickstruktur/dominerade 

sprickgrupper ger olika sannolikhet att det finns en diskontinuitet som skär genom hela 

slänten beroende på släntens höjd. Detta gör att beroende på släntens höjd uppstår olika 

brott mer frekvent. 

 

C. Släntens krökning – I verkligheten är en slänts släntväggar aldrig raka, där är de krökta i både 

plan och profil. De är antingen konkava eller konvexa och en konkav slänt är stabilare än en 

konvex. 

2.1.3 Släntens läge och omgivning 

Om slänten ligger vid en väggren eller om det står närliggande byggnader vid slänten påverkar det 

kraven vid schaktningen av slänten. Vid närliggande väggren kan block falla ner och då krävs nätning 

eller bredare diken. Beroende på släntens vinkel kan blocket rasa på olika sätt och om slänten sticker 

ut någonstans kan det få förödande konsekvenser, då kan blocket landa där och få en ordentlig studs 

ut mot vägen (se figur 2). 

 

Figur 2 Bild över de olika vinklarnas påverkan på blockfall (hoek 2007) 
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När slänten schaktas påverkas omgivningen beroende om husen, tunnlar mm. står/ligger på samma 

bergrund och jord som slänten eller dess byggnadsmaterial känslighet mot luftstötsvågor och 

dammpartiklar. De mest betydande parametrarna är: 

1) Byggnadsmaterialets vibrationskänslighet 

2) Byggnadens allmäntillstånd 

3) Markvibrationens varaktighet och karaktär 

4) Närvaro av vibrationskänslig utrustning inom byggnaden 

5) Grundens konstruktion 

6) Vågens utbredningshastighet i berg, jord och byggnadsmaterialet. (O. Olofsson 2007) 

2.1.4 Sprängskador 

Vid losshållningen av berget och konstruktionen av slänter är den vanligaste konventionella metoden 

pallsprängning, vilken går ut på att genom att med hjälp av sprängämnet skapa lufttryckvågor för att 

överskrida bergets hållfasthet. Sprängprocessen inleds med att vid initieringen utvidgas det borrade 

hålet genom att berget som omger hålet pulvriseras av det höga trycket. Därefter utgår tryckvågor åt 

alla riktningar och när de möter en fri yta reflekteras de och skapar dragspänningar i berget mellan 

borrhålet och den fria ytan. När bergets draghållfasthet överskrids orsakas sprickbildning, dessa 

sprickor utvidgas av spränggasernas inträngning och bergmassan bryts upp och slungas framåt. (O. 

Olofsson 2007) Denna process kan tyvärr bilda eller utvidga fler sprickor än planerat och skada 

omgivande berg. En vanligt uppstående konsekvens av denna sprickbildning/vidgning som kan 

orsakas av för hård sprängning, felfördelat sprängämne eller oregelbundenheter i berget är då 

bakåtbrytning, vilket innebär att den verkliga släntfronten hamnar längre bak än den teoretiska (se 

figur 3). Planeringen påverkas negativt av detta och ett försök att undvika bakåtbrytning görs genom 

att förförstärka berget med bultar/stänger mot dessa sprickor.  

 

Figur 3 Bildbeskrivning över bakåtbrytning 

2.2 Sprickor och diskontinuiteter 
Sprickor är primärt eller sekundärbildade diskontinuiteter i bergmassan. Primärt bildade har 

uppkommit vid geologiska processer och sekundärt som påföljd av påkänningar berget utsatts för av 

människan. Sprickor kan därför vara olika långa och tjocka samt ha olika orientering och lokaliseras 
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med olika avstånd ifrån varandra. Då sprickor är diskontinuiteter har de en betydande påverkan på 

bergmassans hållfasthet och är då en av de viktigaste parametrarna att undersöka. De 

sprickparametrar som då undersöks är sprickornas: 

 längd 

 råhet 

 orientering 

 fyllnadsmaterial 

 avstånd 

 hållfasthet 

 vattenföring 

För mer information om dessa parametrar se avsnitt 2.3.2.1 karakterisering. (Nordlund 1998) 

 

Figur 4 Sprickans påverkan på slänten beroende på dess orientering (Laske, 
http://quakeinfo.ucsd.edu/~gabi/sio15/supps/daylight.gif 2013, hoek 2007) 

Beroende på vilka spänningar bergmassan utsatts för bildas olika antal sprickgrupper och typen av 
brott som uppkommer definieras med hjälp av kunskapen om antalet lokaliserade sprickgrupper. 
Den vanligaste typen av brott är strukturella brott som orsakas av två sprickor.  

 

Figur 5 brottbildning och blockglidning beroende på antalet sprickgrupper (http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-
S0148906297003355-gr1.gif u.d.) 
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2.3 Förstärkningsmetoder och förebyggande åtgärder vid bergtekniska 

risker 

2.3.1 Förstärkningsmetoder 

När slänten konstaterats instabil måste den förstärkas. Val av förstärkningsmetod grundas av vilka 

omständigheter som råder på platsen. Faktorer som påverkar valet är bland annat: 

 Platsens geologi 

 Den nödvändiga förstärkningskraften 

 Borrutrustningens tillgänglighet och åtkomst 

 Tidsramen för arbetet 

Nedan beskrivs några vanliga förstärkningsalternativ. 

Skrotning 

Skrotning är en förstärkningsmetod vilken tillämpas efter salvan eller då bergytan är skadad för att 

förstärka den och minimera rasrisker. Skrotningens syfte är att göra bergytan hård och fri från små 

lösa stenar men även stora block kan ibland skrotas om det bedöms att andra förstärkningsmetoder 

inte är lönsamma eller kan säkerställa att det inte rasar. De vanligaste skrotningsmetoderna är: 

A. Manuell skrotning – Handhållen skrotning vilken utförs med spett. Denna metod ger berget 

en lätt skrotning och ger god kontroll över dess stabilitet. Metoden är riskfylld och används 

därför sällan och då i kombination med en lastare eller skylift för att öka dess säkerhet. 

(Forsman 2005) 

B. Vatten skrotning – Denna metod används vanligtvis i uppsprucket och flisigt berg och går ut 

på att bergytan förses med ett vattentryck på upp till 850 bar, vilket gör att allt löst material 

spolas bort. (Forsman 2005) 

C. Mekanisk skrotning – Är den vanligaste metoden i dagsläget och utförs oftast med en 

hydraulisk hammare men om det är möjligt, för att tidseffektivisera används bara 

grävskopan. Metoden kan tillämpas under de flesta bergförhållanden men den hydrauliska 

hammaren kan vara svår hanterlig, vilket gör det svårt att skrota berget lätt och metoden 

ställer därför stora krav på maskinföraren. (Forsman 2005) 

Bultning 

Bultning används främst för att låsa fast block eller för att förstärka berget allmänt samt vid 

förförstärkning för att förhindra skador på omgivande berg. Syftet med bultningen i en slänt är att 

låsa skjuvrörelser längs de olika sprickplanen. Vid placeringen av dessa tas därför stor hänsyn till 

sprickornas friktion, en bidragande faktor till blockens glidyta. Med hjälp av analyser och beräkningar 

försöker bultens placering fastställas med strävan efter att drag – kapaciteten utnyttjas maximalt, 

vart den största pådrivande lasten finns för att kunna bidra med en motverkande last i motsatt 

riktning (Nordlund 1998). Den optimala vinkeln på bultarna är 45 eller 75 grader mot sprickriktningen 

(se bilaga 01). Beroende på allvarsgraden tillämpas olika metoder. Dessa metoder är: 

A. Selektiv bultning – En erfaren pekar ut vart det är behov av bultning för att låsa enstaka block 
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B. Systematisk bultning – Används i likformigt berg med likartade strukturer men även vid ett 

stort krav på säkerhet som vid väggrenar mm. Bultarna sätts ut med ett specifikt c/c avstånd i 

ett förbestämt mönster, oftast kvadratiskt och avståndet mellan dem är oftast 1-2 m. 

C. Anpassad systematisk bultning – Precis som systematisk bultning förutom att här anpassas 

bultningen mer efter vilka berg ytor som är i mest behov av förstärkning.  

Den pådrivande kraften av ett block kan beräknas: 

    S =      [2.1] 
          [2.2] 

där: 

F = Kraft [N] 

S = Lasteffekt [kg] 

V = Bergblockets volym [m3] 

 = Bergblockets densitet [kg/m3] 

g = acceleration vid fritt fall 

 

Om blockets glidplan är lutande inkluderar man även glidplanets lutning i beräkningen.  

Utifrån kunskapen om bultarnas maximala bärförmåga kan valet av antal och typ av bult göras. 
Bultens maximala bärförmåga bestäms enligt: 
 

                                
 

     

  
            [2.3] 

där: 
     

 = maximal spänning som bulten kan motstå (Pa); 

     
 = bultens maximala bärförmåga (N); 

  = bultens tvärsnittsarea (  ). 

(Nelson 1998) 

I berg med väldigt små sprickavstånd kan fjällband användas för att sy ihop bultarna för att skapa en 

mer samverkande förstärkning. (hoek 2007) 

Det finns två huvudtyper av bultar, förspända och helingjutna, dessa beskrivs här nedanför 

Förspända bultar – Även betecknat aktiva bultar består vanligtvis av rundstål eller kamstål och 

förankras genom en mekanisk expander, en kon vilken bär/förstärker det lösa berget eller genom 

plastingjutning. I den andra änden sitter en bultbricka vilken tar upp bergets deformationer. Bultarna 

förspänns genom att muttern dras till underlagsplattan, vilken i sin tur igen pressas mot bergytan. 

Förspända bultar är lämpligast då det är behov av snabb temporär förstärkning och för att öka 

inspänningen av berget. Syftet med förspänning av bultarna är att öka friktionen på sprickorna och 

ge berget en högre hållfasthet. Vid högt bergtryck, på grund av smällberg eller stora deformationer  

är förspänning av bultarna inte att rekommendera då risken är att belastningen blir för stor vilket 

leder till att bultarna kan gå sönder. Då är det bättre att dra muttern intill underlagsplattan och inte 

förspänna bultarna. I detta fall blir då bultarna förspända i takt med bergets deformation. (Forsman 

2005) (Nordlund 1998) 

Helingjutna bultar – Ingjutna bultar, vanligtvis av kamstål är fullt ingjuten i bulthålets hela längd och 

kan användas vid de flesta bergförhållanden. Bulten används för det mesta till systematisk bultning 
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och eftersäkring i syfte att öka stabiliteten i berget. Monteringen sker genom att hålet fylls med 

cementbaserat murbruk eller polyester och därefter slås bulten in i hålet.  Nackdelarna är då berget 

deformeras vilket skapar töjning i bultarna, då råder dessa bultar ingen funktion eftersom de inte 

förspänns. En vanlig påföljd vid stora deformationer i bergmassan är därför pågrund av bultarnas 

styvhet, brott i bulten. Fördelen är att de tar skjuvdeformationer väldigt bra och tål normalt en större 

belastning över längre tid än bara förspända bultar. (Forsman 2005) (Nordlund 1998) 

 

Figur 6 Förstärkning av en slänt med en förspänd bult (Shalabi 2012) 

Där T är spänningen i förankringen med lutningen ψT under horisontalplanet. Figur 6 visar att 

normalkomponenten av förankringsspänningen (T sin(ψp + ψT)) är tillagt till normalkraften som 

verkar på glidplanet för att stärka skjuvhållfastheten och förhindra glidning. Dessutom är 

skjuvningskomponenten av förankringsspänningen (T cos (ψp + ψT)) subtraherad från de drivande 

krafterna för att agera upp glidplanet. Den kombinerade effekten av förankringskraften blir då att 

förbättra säkerhetsfaktorn (if (ψp + ψT) <90°¨(Shalabi 2012). 

Förspända eller helingjutna 

Om bergbultar ska installeras, är det nödvändigt att avgöra om de ska vara förankrade vid den bortre 

änden och spända, eller helt injiceras. En teknisk påverkande faktor vid valet av metod är om 

släntens lutning är så pass brant att den orsakat skjuvning på glidplanet, vilket då gör det lämpligt att 

installera spända bultar för att tillämpa normal - och skjuvkrafter på glidplanet. Men om 

förstärkningen kan installeras innan arbetet påbörjas, är helt injekterade bultar effektivast för att 

förstärka lutningen, eftersom de förhindrar att omgivande berg påverkas av arbetena och att berget 

lossnar längs glidplanen. Bultar kan också användas där berget är slumpmässigt sprickigt och det 

finns ett behov av att förstärka dens totala lutning, snarare än ett speciellt plan. 

Förförstärkning 

Förförstärkning tillämpas vid en speciell geologi, vid riskfyllda förhållanden eller för att hålla teoretisk 

bergkontur i ett sprickrikt berg. Bultarnas längd och tjocklek är beroende av sprickorna. Närliggande 

spänningsalstrande faktorer samt lutningen avgörs av stupningen på sprickplanet. Höghus i närheten 

och vattenfyllda sprickor är exempel på tillfällen då bultarna måste vara tjockare och tätare. Bergets 

kvalitet spelar inte alltid roll, det kan finnas en väg i närheten vilken inte får rasa och därför måste 

förförstärkning tillämpas.  Om förförstärkning inte kan tillämpas fast det behövs är det säkraste 

alternativet att möjliggöra för det, exempel genom att spränga övre delen av slänten och sedan bulta 

innan schaktningen fortgår.  
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2.3.2 Andra förebyggande åtgärder 

2.3.2.1 Karakterisering 

Karakteriseringsprocessen utgörs av en geologisk kartering där man analyserar synligt berg med hjälp 

av en lineamentanalys och en fältkartering för att få en bra beskrivning av bergmassan. 

Lineamentanalys 

Lineamentanalysen är en del av den ingenjörsgeologiska prognosen. Prognosen inleds med att 

sammanställa material från flygfotografier, topografiska, geofysiska eller geologiska kartor. Utifrån 

denna sammanställning upprättas sedan en lineamentanalys, vars syfte är att ge en överblick över 

riktningen på utsträckta linjära strukturer i bergmassan för att få en uppfattning om krosszoners 

utbredning i berggrunden. Det är viktigt att analysera flera olika kartor då topografiska och 

flygfotografiska kartor endast visar strykningsriktningen medans stupningen erhålls av geofysiska 

mark eller magnetiska, elektromagnetiska och reflektionsseismiska flygmätningar. (Nordlund 1998) 

Fältkartering 

En fältkartering går ut på att bergets strukturgeologiska förhållanden undersöks på plats med strävan 

att lokalisera bergets farliga sprickor och svaghetszoner. En lineamentanalys påskyndar då processen 

eftersom den bidrar med information om de sprickgrupper som råder och deras orientering vilket 

underlättar prioriteringen av de största riskerna vid tidsbrist. Beroende på typen av berggrund och 

vad som skall byggas upprättas en tunnel-, linje- eller cellkartering. En tunnelkartering görs över hela 

väggen och fokuserar på de större sprickorna och krosszonerna med störst inverkan på stabiliteten 

eller vattenförhållandena. En linje och cellkartering fokuserar endast på de sprickor som korsar cellen 

eller karteringslinjen. Dessa metoder används främst om syftet är att samla in berg och 

sprickparametrar för en bergklassificering. Om då exempelvis ett hus ska byggas på en slänt vid en 

vägskärning bör båda karteringarna göras.  

Hur omfattande karteringen bör vara beror på för vilket ändamål den görs. Har man tänkt tillämpa 

den för ett visst klassificeringssystem står det i systemet vilka parametrar den bör innehålla. De 

vanligaste parametrarna vilka studeras vid en kartering är enligt (Nordlund 1998): 

A. Bergartstyp – Information om vilken bergartsgrupp eller bergart, dess hårdhet samt dess 

enaxiella tryckhållfasthet har en betydande roll när vid klassificering och analysberäkningar. 

 

B. Spricktillstånd – Sprickor är plan och sprickornas längd mäts av den skärningslinje som bildas 

av sprickplanet och den karterade bergytan. Genom att avläsa ett flertal sprickor kan möjliga 

blockstorlekar och skjuvbrott avslöjas. Sprickornas råhet berättar om sprickan är slät eller 

skrovlig samt tjock eller smal. En slät spricka ökar risken för skjuvbrott och en skrovlig 

underlättar töjandet av en sprickas vidd. Sprickornas orientering är en av de viktigaste 

parametrarna under karteringen. Man brukar dela upp spricker i sprickgrupper efter deras 

orientering och om 2 grupper skär varandra kan bl.a. kilbrott uppstå. Det är gynnsamt att 

planera en tunnel och slänt vinkelrät mot sprickornas orientering. Fyllnadsmaterialet i en 

spricka är av betydelse, då lerfyllda sprickor vill undvikas eftersom de försämrar hållfastheten 

genom att skapa mer glidytor. 

 



  Martin Parvisto 
  2013-05-21 
 

15 
 

C. Zoner – Kross- och skjuvzoner som bildats undersöks 

 

D.  Sprickavstånd – Mäts främst inom en sprickgrupp med samma orientering genom att ange 

det vinkelräta avståndet mellan sprickorna. Ett flertal sprickor med små sprickavstånd kan 

innebära att berget behövs sprutas eller nätas. 

 

E.  Vittring – Om berget är missfärgat eller avviker från sin ursprungliga bergartsstruktur är det 

vittrat och får då en sämre hållfasthet. 

 

F.  Grundvattenförhållanden – Man kollar främst grundvattenflödet och vill helst inte ha ett 

högt vattenflöde i sprickorna då det påverkar stabiliteten. 

För att lättare analysera dessa parametrar är det klokt att jämföra dem med International Society for 

Rock Mechanicsm (ISRM):s standarder, vilka beskriver flera alternativ för varje parameter. Denna 

information är nödvändig för att hitta möjliga brott och block som måste åtgärdas. 

2.3.2.2 Klassificering 
Efter att berget är karakteriserat sammanställs informationen och sätts in i olika klassificeringssystem 
efter vissa kriterium. Karakteriseringen har angivit bergets kvalitet i ostört tillstånd och genom dessa 
system klassificeras den i störda tillstånd. Utifrån denna klassificering kan förstärkningsplanen sedan 
fastställas utifrån ställda krav, AMA anläggning samt en egen bedömning om hur berget ska 
förstärkas. De vanligaste klassificeringssystemen är Rock Mass Rating, Q- index och Geological 
Strenght Index. 
 

RQD 

Rock Quality Designation är ett index för sprickgraden hos borrkärnan och framställs för att ge en 
mer förståelse för bergets beteende på större djup. 
RQD index framställs genom att mäta längden hos alla kärnbitar större än 100 mm, summera dessa 
längder och uttrycka dem som en procentandel av hela borrkärnans längd. 
 
RQD = Summan av (längd av hela kärnbitar) > 100 mm/borrkärnans längd x 100 
 
ett mycket sprickigt berg ger ett lågt index medan om alla kärnbitar är länge än 100 mm och berget 
därmed är intakt ges ett index på 100 %. 
 
RQD index används därför i klassificeringssystem som RMR och Q – index. 

 
Rock Mass Rating 

RMR, även kallat ”Geomekaniska Klassificeringssystemet”. Metoden poängsätts med följande 

parametrar: 

1) Bergartens enaxiella tryckhållfasthet 

2) Borrkärnans kvalite, RQD (Rock Quality Index) 

3) Sprickavstånd 

4) Spricktillstånd 

5) Grundvattenförhållanden 

6) Sprickorienteringen 
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Q – index 

Metoden Utvecklades vid Norges Geotekniska Institutet och är baserad på mer än 200 praktikfall av 

tunnlar och bergrum, främst i Skandinavien. Q värdet definieras av ekvationen [2.4] 

  
   

  
 

  

  
 

  

   
  [2.4] 

Där: 

RQD = Rock Quality Designation 

   = Sprickgruppstal 

   = Sprickråhetstal 

  = Sprickomvandlingstal 

   = Sprickvattental 

SRF = Spänningsreduceringsfaktor 

Dessa ekvationer kan delas in i 3 parametrar som anses beskriva massans kvalitet där: 

1) Block storlek beskrivs av  
   

  
 

2) Sprickans skjuvhållfasthet beskrivs av 
  

  
 

3) Aktiv spänning beskrivs av  
  

   
 

Utifrån berget klassificering kan förstärkning sedan dimensioneras enligt figur 7: 
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Figur 7 Förstärkningsförslag beroende på Q värdet (hoek 2007) 

Geological Strength Index 

Förkortat ”GSI” introducerades av Hoek 1994 med målet att uppskatta reduceringen av bergmassans 

hållfasthet för olika geologiska situationer. Systemet utvecklades främst för att uppskatta 

parametrarna i Hoek – Browns hållfasthets kriterium för bergmassor. Men det blev även ett 

klassificeringssystem för att det faktiskt beskrev bergmassans kvalitet väldigt bra. Det betraktar dels 

sprickornas ytkvalitet och dels bergmassans struktur vilket gör det till lite av ett 

karakteriseringssystem. Därför tillämpas GSI bäst vid bergmassor med dålig kvalitet, där 

sprickavstånden är små i jämförelse med bergsväggen och inte tvärtom. Om RMR värdet vill 

fastställas av en undersökning där GSI klassificering använts finns idag sambandet: 

                  [2.5] 

2.3.2.3 Ingenjörsgeologisk prognos 

En ingenjörsgeologisk prognos är en undersökning för att avgöra de bergtekniska riskerna vid 

schaktningen och specificerar sig mer mot de tekniska krav konstruktören ställer än en vanlig 

geologisk beskrivning. Dessa undersökningars syfte är att tolka bergmassans egenskaper genom att 

studera olika bergarts- och sprickparametrar. Slutligen sammanställs informationen för att bedöma 

bergmassans kvalitet, vilket i dagsläget vanligast bedöms med olika klassificeringssystem. Val av och 
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klassificeringssystem beror på undersökningskraven och vilka förhållanden som råder då de olika 

systemen är olika effektiva för olika situationer. 

Nedan följer en översiktlig redovisning över hur en ingenjörsgeologisk process kan se ut enligt 

(Nordlund 1998). 

A. Motiv, mål och krav för undersökningen läggs fram 

 

B. Befintligt betydande material för undersökningen som kartor, publikationer, uppgifter från 

tidigare liknande projekt mm. sammanställs och används som underlag för att göra en 

preliminär prognos över området 

 

C. Förundersökningskraven sätts och kostnaderna för förundersökningen beräknas 

 

D. Förundersökningen inleds för att verifiera den preliminära prognosen samt styra arbetena till 

de mest riskfyllda områdena (krosszoner, vattenförande zoner, områden nära byggnader 

mm.) Undersökningsmetoder är vanligtvis fältkarteringar, flygbildstolkning och geofysiska 

mätningar. 

 

E.  Resultaten från förundersökningen används för att göra en bergteknisk prognos 

innehållandes uppgifter om bl.a. var stabilitetsproblem och vatteninläckage kan förväntas, 

vilken klassificering som råder för bestämmandet av förstärkningsbehovet och när 

förstärkningen ska utföras. 

 

F. Arbetet påbörjas och uppföljningar görs. Dessa uppföljningar är speciellt viktiga när 

stabilitetsproblem förväntas. 

 

2.3.2.4 Stabilitetsanalys 

En allmän noggrann ingenjörsgeologisk prognos utgör grunden för all stabilitetsanalys eftersom den 

kräver information om karterade sprickor, större strukturer samt karakterisering av dess hållfasthet. 

Informationen används sedan för att göra en bergmekanisk modell över problemet för att identifiera 

möjliga brottmoder och utifrån denna identifiering, ställa upp lämpliga beräkningsmodeller för att 

säkerställa om dessa brott överstrider de acceptanskriterier som råder. Teknisk beskrivet jämförs den 

pådrivande kraften med den motverkande för att kontrollera om säkerhetsfaktorn är tillräkligt hög 

för att slänten ska vara stabil. Om analysen uppvisar negativt resultat är ett alternativ att 

karakterisera om berget med syfte att minska osäkerheten i undersökningarna eller att upprätta en 

åtgärdsplan för att höja släntens stabilitet. De brottkriterier analysen använder kan vara Hoek and 

brown, Mohr coulomb, Patton mm. Beroende på brottdefinitionen samt vilka kritiska parametrar 

som råder. Utefter den tillgängliga informationen och Ifall det finns en grundlig ingenjörsgeologisk 

prognos kan det Ibland räcka med att göra en enkel stabilitetsanalys, (se avsnitt 2.3.1 bultning) 

eftersom de kritiska parametrarnas riskpåverkan redan är analyserad.  

2.3.2.5 Försiktig sprängning 

Försiktig sprängning tillämpas vid tätbebyggt område då befolkning och närliggande byggnader ligger 

i riskzon för påverkan av buller, vibration, tryckvåg och stenkast. Försiktig sprängning innebär då att 
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losshållningsmetoden ses över för att minimera dessa risker. Den största orsaken till denna 

omgivningspåverkan är den samverkande laddningen i salvan. Vilken orsakas av parametrar som 

andelen laddningsmängd, val av sprängämne och detonationsförlopp. (O. Olofsson 2007) Därför 

genom användning av elektroniska sprängkapslar, noggrannare borrning och tätare hål kan 

detonationsförloppet lättare bestämmas. I sprickrikt berg, för att få en bättre fragmentering använda 

sprängämnen med högre gaspåverkan med litet energiinnehåll som Gurit och I hårda bergarter 

använda sprängämne med hög detonationshastighet samt tvärtom. Dessa åtgärder bidrar till att den 

samverkande laddningen minskas vilket även minskar sprängningens omgivningspåverkan. Vid 

tillfällen då omgivningen är allt för känslig kan sprängning behöva uteslutas detonationsfria 

losshållningsmetoder tillämpas. Här är de vanligast använda metoderna i dagsläget sågning, 

hydraulspräckning och snigelspräckning.  

2.4 Ekonomi 

2.4.1 Kostnader 

Förstärkningskostnader 

Förstärkningskostnaden beror på bergets kvalitet. Om bergets Q- värde ökar minskas behovet av 
bultar och sprutbetong samt tvärtom. Det är svårt att avgöra förstärkningskostnaden i tidigt skede då 
bergets kvalitet kan variera under samma häll på grund av geologin eller nya sprickbildningar vilka 
uppkommit av pågående schaktningsarbeten. 

Priser på sprutbetong enligt Byggtjänst redovisas i tabell 1: 

Tabell 1 Priser på sprutbetong efter tjocklek 

Tjocklek 
 Sprutbetong (mm) 

Pris 

(Kr/    

25 275 

40 – 50 310 

70 450 

90 – 100 600 

120 – 125 1095 

150 – 250 1325 

 
Vad gäller priset av bergbultar kostar en bergförankring med en ingjuten bult av längden 4 meter 
enligt bygganalys ca 820 kr för projektet Förbifart Stockholm. 

 
Bultkostnaden beräknas med formel [2.6]: 
   

         
 

  
          [2.5] 

 
där 
      = Kostnaden av att bulta en specifik tunnelsektion 
       = Priset av en bergförankring med ingjuten bult, antagen till 820 kr 
   = Det kvadratiska c/c avståndet mellan varje bult 
A = Arean av området vilket är i behov av bultning 
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2.4.2 Ansvar 

De uppdrag, vilka behandlas i examensarbetet utförs i de flesta fall av en konsult. Vad konsulten 

ansvarar för om något går fel beror på avtalet och i allmänhet brukar beställare och konsulter avtala 

in ABK96 i avtalet. Vad gäller skadeståndsansvar i ABK96 står det "Konsulten ansvarar, med nedan 

angivna begränsningar, för skada som man orsakat beställaren genom vårdslöshet eller 

försummelse" Detta citat betyder att om uppdraget inte utförts av konsulten med den 

yrkesskicklighet som kan anses vara allmän inom det område han är verksam inom branschen. Som 

vanligt inom juridik är det svårt att fastställa vart gränsen går dvs. om det är fackmässigt eller inte. 

Däremot om konsulten visar sig ersättningsskyldig finns ett begränsningsavtal med i ABK96 vilket 

innebär att en konsult ansvarar för skada till ett maxbelopp på 4.7 miljoner kronor. ABK96 fungerar 

som en extra försäkring för konsulten och därför om ett konsultuppdrag har beställts, bör konsulten 

avtala med ABK96 samt teckna en bra försäkring för annars kan det bli dyrt för denne. (Westberg 

Persson 2004) 

3 En grundlig bergteknisk planerings inverkan i olika förhållanden 
I detta kapitel tas 3 verklighetsexempel upp för att i berggrunden granit visa vilka faktorer en prognos 

bör fokusera på samt hur innebörden av att lokalisera dessa i tidigt skede påverkar slutresultatet. 

3.1 Berghäll 1 
På en plats i Stockholm i berghäll 1 rasade en del av ett block efter sprängningarna. Nedan redovisas 

anledningen till detta samt ett exempel på hur en ingenjörsgeologisk prognos hade i tidigt skede 

kunnat lokalisera de mest avgörande faktorerna för att förhindra raset. 

Den andra delen av blocket som var kvar efter sprängningarna hade förstärkts med 9 stycken bultar, 

alla med en längd på 4m var och bergslänten ansågs stabil. Efter schaktning och sprängning kunde 

det konstateras att ett ras hade skett längs ett blankslag under blocket. Hela blocket hade inte 

förstärkts och anledningen till detta var för att förstärkningsanalysen utfördes innan storleken av 

blocket kunnat konstateras. I bilden nedanför (innan schaktningen) kan redan detta blankslag 

lokaliseras vilket även hade kunnat förutspås om det funnits en ingenjörsgeologisk prognos som 

fokuserat på rätt faktorer. 
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Figur 8 Bild över blocket innan fortsatt schaktning och ras 

Ingenjörsgeologisk prognos/Allmänt om slänten 

En större del av berghällen samt närliggande berghällar undersöks för att ta reda på de dominerade 

sprickriktningarna. Denna berghäll är homogen och berget är blandbyggt av bergarterna granit och 

gnejs. På grund av att berget är hårt och sprött har smått uppkommande sprickor bildats i berget. Ett 

samband ses mellan branta sprickor och horisontella/subhorisontella sprickor vilket ger hällen en 

storblockig struktur med påföljder av risk för blockglidning/ras. Den subhorisontella sprickan kan 

lokaliseras genom hela berget med olika inslag av de tre övriga brant stupade huvudsprickriktningar. 

Sprickriktningarna är även dominerande i områdets övriga berghällar och är redovisade i tabell 2. 

Tabell 2 De dominerade sprickornas orientering med den mest frekventa överst 

Sprickgrupp 

orientering 

Strykning 

[grader] 

Stupning 

[grader] 

SSW 207 87 

EW 272 84 

NV       Ca 300 Ca 63 

SubH 276 8 

 

Det som är fara är vissa zoner som uppvisar sprickor mer frekvent, där skapas en småblockigare 

struktur, vilket sänker RQD värdet. Sprickorna är lite skrovliga men utan fyllning och risken för 

glidning utan branta glidplan är låg. De tre huvudsprickgrupperna enskilt utgör ingen större fara trots 

vissa dåliga zoner, men pågrund av det subhorisontella slaget kombinerat med det nordvästliga har 

ett glidplan skapats och ett stort block visar risk för ras. Undersöks denna risk närmare, genom en 

närmare titt på bergsläntens lutning kan det konstateras att blocket ligger på ett plan med en 

strykning på 316°NV och en stupning på 63  och bergväggen har en strykning på 330°NV. Detta 



  Martin Parvisto 
  2013-05-21 
 

22 
 

medför att slaget försvinner utanför bergslänten efter ca 8m och risken för blockglidning längs detta 

plan kan därför försummas. Däremot kan prognosen konstatera att tippning kan ske längs detta 

blankslag under blocket på grund av dess stupning och en enkel stabilitetsanalys kan göras utifrån 

denna prognos för att förhindra detta. 

För att jämföra karakteriseringen med en klassificering kan Q klassificeringen väljas och Q värdet 

bestämmas genom att undersöka små rutor och sedan ta snittvärdena av dem.  

Tabell 3 Uträkning av Q värdet 

RQD Jn Jr Ja SRF Jw 
Q - 
värde 

50% 9 3 1 2,5 1 6,5 

 

Q värdet är ungefär 6.5 

Detta är ett medel Q värde och stämmer rätt bra med karakteriseringen. Det visar att bättre zoner 

har ett Q värde på ungefär 9 och de sämre ett på ungefär 3 samt att berget är medelbra. 

 

 

Figur 9 bild över större del av bergshällen för att lättare kunna se de dominerande sprickriktningarna 
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Förstärkningsförslag/Stabilitetsanalys 

Med hjälp av prognosen kan nu raset förhindras med hjälp av några små åtgärder. På grund av 

gnejsen existens, vilket lättare orsakar blockutfall vid losshållningen rekommenderas förförstärkning 

samt på grund av skjuvningsrisken, helt injekterade ct bultar. På detta sätt kan lutningen förstärkas 

och förhindra att omgivande berg påverkas av arbetena och att berget lossnar längs glidplanen. 

Blankslaget är största risken för rasrisk och därför bör förbultningsvinkeln baseras efter detta. På 

grund av att slaget har en stupning på 63° rekommenderas att förbultarna ska förankras nästan 

vertikalt med en liten vinkel på förslagsvis ca 5°. Då förstärks störst yta mot det farligaste glidplanet 

och om förstärkningen skulle jämföras med det teoretiska 45° mot sprickplanet skulle bulten nästan 

sitta exemplariskt. Ett mer exakt förslag på hur bultarna kan sitta samt sprickplanens möjliga 

fortsättning kan ses nedan i figur 10 och figur 11.  

  

Figur 10 Förförstärkning från sidan sett 

 

Figur 11 Sprickplanen ovanifrån sett, utifrån en annans kartering (se bilaga 02) 

Vad gäller ct bultarna och förstärkningen av blocket delas det in i en meters skivor för att ta reda på 

vilken motvikt dvs. vilken diameter och ct bult typ blocket kräver: 

Blockets volym = 64   (     ) 

En meters skivor = 16   (      eller (64/4) 

 granitens densitet = 2,7 kg/dm 

Kraftpåverkan per meter = 16 x 2,7 = 43,2 ton -> 43,2 x 9,82 = ca 429 kN 
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Slutsatsen av detta blir att den pådrivande kraften är 429 kN per meter skiva och minst samma 

motverkande kraft krävs för att stabilisera blocket. Det positiva med detta block är att det är väldigt 

stort och homogent vilket gör att det är mer kompakt och behöver därför inte bultas tätt. En lämplig 

lösning är att använda 9 st Ct-m22 bultar vilka har 230 kN lyftkraft styck (Vik Orsta 2005). 8 stycken 

skulle bidra med tillräcklig motverkande kraft, men med tanke på blockets utseende och 

bultningsmönstret, är det säkrare att sätta 3 st på vänster kant av blocket, 3 i mitten och 3 på sidan, 

dvs. lite glesare än på figur 9. 

Förutom förförstärkningen och CT-m20 (Vik Orsta 2005) (mindre diameter för att inte utvidga 

sprickorna eller skapa nya) bultarna kan ett 4 cm tunt lager fiberarmerad sprutbetong användas på 

de sprickigare zonerna kombinerat med systembultning med ett bult avstånd på ungefär 2 m. 

Sprutbetong rekommenderas inte på den släta ytan på grund av dålig vidhäftning. Om förslagen 

jämförs med figur 7 syns det att de förstärkningsåtgärder vilka nu föreslås på de mer riskfyllda 

zonerna stämmer någorlunda med förslagen i figur 7. Därför är det även troligt att deras förslag på 

att bultarnas längd bör vara 4 m för en 13 m hög vägg passar bra in i detta fall. Men hade 

förstärkningsåtgärden bara utgått efter deras förslag hade det blivit onödigt dyrt och värt att nämna 

är att förslagen inte tar hänsyn till stora blockbildningar, vilket en stabilitetsåtgärd utförd på en 

noggrann karakterisering kunnat förutse.  

Kommentarer 

Om förförstärkning hade använts från början i detta fall hade den verkliga slänten vart mer lik den 

teoretiska. Geologin är en viktig avgörande faktor och i detta fall är gnejsen det. Eftersom denna 

bergart är lokaliserad bör förförstärkning vara en möjlig åtgärd i åtanke vid fortsatta sprängningar. 

Korrigering av slänt och reparation av sprängskador hade då varit ett moment vilket kunnat undvikas. 

Då hade möjligheten att borra borrhålen för förförstärkningen samtidigt med salvhålen funnits. 

Bultningsmomentet hade fått möjlighet att planerats in en dag vilken är lämpligast för projektet 

eftersom förförstärkningen hållit slänten stabil tills dess. En dag då borrutrustningen kanske 

planerats vara i närheten och andra stopp som onödiga avspärrningar kunnat undvikas. Inför den 

permanenta förstärkningen kanske en stabilitetsanalys visat att det inte funnits något behov av nya 

bultningshål och sprutbetong endast behövts på den sprickiga zonen, detta eftersom 

förförstärkningen tagit upp den resterande pådrivande kraften. Istället för system bultning hade 

selektiv bultning kunnat tillämpas endast på behövliga platser och kostnader hade kunnat sparas in 

på onödiga bultköp, allt eftersom en noggrann sprickkartering kunnat dra slutsatserna till detta. 

3.2 Berghäll 2 
Vid bergschaktning av berghäll 2 inom samma område som ovan, skedde ett annat blockras under 
sprängningarna. Denna gång fanns en ingenjörsgeologisk prognos men blocket hade delat sig och 
rasat oavsett. Nedan beskrivs en trolig anledning till varför blocket rasade och vad ingenjörsgeologen 
borde ha förutsett om han fokuserat på rätt punkter. 
 

Bedömning av blockutfall 

Den ingenjörsgeologiska prognosen fastställde att bergslänten skulle förstärkas med 4 st D = 25 mm, l 

= 4 m bergbultar med vinkeln 30  för att motverka blockets tyngd på 8-13.5 ton. Detta skulle hålla 

blocket på plats vid fortsätta sprängningar med en säkerhetsmarginal på <2.  
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Figur 12 Bild över blocket (under grävskopan) innan raset 

Allmänt om slänten 

Berghällen är blandbyggd av bergarterna granit och gnejs samt ligger i samma område/är samma 
berg som praktikfall 1 och uppvisar därför samma huvudsprickriktningar ( Se tabell 2). 
 
De mest frekventa, är den subhorisontella , den nordvästliga  samt den sydsydvästliga och de kan 
tydligast lokaliseras ungefär i mitten av berget. Dessa tre huvudsprickrickriktningar bildar 
tillsammans den kilformade strukturen i berget . Ett bergblock med en ungefärlig stupning på 45 - 65 
grader är att bedöma ostabilt och bör förstärkas enskilt.  I den nedre delen av berget med riktning 
mot vänster på bilden uppvisar berget en väldigt stor sprickzon med mikrosprickor vars uppkomst 
beror på inhomogeniteter i bergarten. Inhomogeniteter vilka orsakar vertikala sprickor tätt belägna 
parallelt med belastningsriktningen. Även olikheter i styvhet kan skapa inhomogeniteter, vilket 
medför ett kraftflöde som lokalt avviker från den globala kraftriktningen och leder till 
tvärdragspänningar vilka ger upphov till mikrosprickor i belastningsriktningen. Sprickzonen är 
tätsprickig med lite sprickfyllnad och skulle kunna (av klass 1 till 5 att bedöma utanför ett 
klassificeringssystem, där 1 är bäst och 5 är sämst) vara en klass 3 medan den övre zonen med 
riktining åt höger är mer masssiv, har en lite mindre sprickfrekvens och ungefär samma sprickfyllning, 
vilket skulle göra det till en bättre klass 2. Då den svagare zonen precis under kilstrukturen uppvisar 
vertikala sprickor tätt belägna parallelt med belastningsriktningen, kan det med stor sannolikhet 
antas att dessa fortsätter uppåt. Vid ett för stort avstånd mellan bultarna skyddar därför inte 
bultarna mot sprickorna och att då utgå från ett medel Q värde över berget skulle innebära en falsk 
säkerhet. Ur säkerhetsynpunkt bör utgångspunkten vara att förstärka hela berget efter dess lägsta 
kvalitetszon. 
 
Bergets lägsta Q värde är 2.5 och dess högsta är 8 
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Förstärkningsförslag/stabilitetsanalys 
 
Även figur 7 visar att genom att förstärka berget ut ifrån det lägsta Q värdet blir innebörden tätare 
förstärkning. Men med tanke på att schaktningsarbete fortfarande pågår i närheten, och pågrund av 
vibrationsspridningen bör förförstärkning användas i form av systembultning  med ungefär cc =1 m, l 
= 4 m och en diameter på 25 mm för att få med alla sprickorna. Förförstärkningens vinkel bör utgå 
efter det mest frekventa spricklanet vilket är nordvästliga med en stupning på 45 - 65 grader (Se figur 
13). Därför är 5 grader en bra vinkel för att motstå det NV slaget, eftersom vinkeln blir ungefär 45 
grader mot sprickplanet. De syssydvästliga och subhorisontella slagen utgör ensamma ingen glidrisk, 
därför räcker det med att förstärka det nordvästliga. Blocket behöver bultas med helingjutna bultar 
förslagsvis Ct-M20 bultar och där berget är småsprickigt kan det även behövas ca 5 mm sprutbetong 
möjligtvis kombinerat med systembultning  av typen borrbultar MAI (Atlas Copco) R25 mm, cc = 1,9, l 
= 4 m (efter figur 7 bedömt) för att inte skapa mer mikrosprickor.  
 

 
Figur 13 Förförstärkning från sidan sett  

Blockets volym enligt bedömning = 5   
 
granitens densitet = 2,7 kg/dm 
 
Blockets kraftpåverkan = 13,5 x 2.7 = 36,45 ton -> 36,45 x 9.82 = ca 363 kN 
 
Av stabilitetsanalysen framgår att 3st Ct-M20 bult (140 kN motståndskraft) (Vik Orsta 2005) skulle 
räcka men på grund av  att blocket kan innehålla dolda sprickor och av dess utformning  att bedöma 
är det lämpligast att säkra det med 4 st bultar. Dessa nedsatta med ungefär 30 graders vinkel och 
med en längd på 4 m för att säkra 75 grader mot glidning längs sprickplanet. 
 
Kommentarer 
 
En klassificering av den övre delen ger berget ett resultat på att vara ett medelbra berg medan en 
klassificering av den undre delen gör att det varierar från ett dåligt till medelbra. Blockutfallet skedde 
på grund av att blocket delade sig. Förmodligen berodde detta på osynliga sprickor, strukturer eller 
svaghetszoner i berget men Inga sprickor fanns redovisade i blocket i den utförda 
ingenjörsgeologiska karteringen. Ingenjörsgeologen har troligtvis inte haft denna uppdelning i åtanke 
och därför utgått från en bättre kvalitetklass. Om hen istället hade lagt störst fokus på att analysera 
sprickorna i den nedre och sämre delen av berget (vilket ur säkerhetssynpunkt är lämpligast) hade 
hen förmodligen antagit att dessa sprickor med störst sannolikhet fortsätter uppåt och insett att 
bultarna inte skyddar mot sprickorna vid ett för stort avstånd mellan varandra. 
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Ur en ekonomisk synvinkel kan även i detta fall slutsatsen dras att användandet av förförstärkning 

spar både tid och pengar eftersom slänten då slipper korrigeras efter ett blockras. 

3.3 Berghäll 3 
I berghäll 3 har förebyggande åtgärder som förbultning i kombination med permanenta bultar 

använts vilket bidragit till att inga större skador skett, men eftersom sprängningarna är nära ett 

känsligt hus och sprickorna innehåller vatten med humus är det svårt att behålla teoretisk bergkontur 

vilket man inte heller gjort. Om man jämför detta fall med berghäll 1 och 2, kan det konstateras att 

om inte dessa förebyggande åtgärder vidtagits hade det kunnat bli större konsekvenser. 

 

Figur 14 innan och efter schaktning framifrån 

 

Figur 15 närmare bild på kil innan och efter schaktning 

Allmänt om slänten 
 
Tätt intill denna berghäll ligger ett högt hus vilket medför en hög spänningspåverkan. Berghällen 
uppvisar samma massiva blockiga struktur som i berghäll 1 och 2 och består främst av granit med 
inslag av gnejs. Huvudsprickriktningarna är samma som tabell 2. 
 
På figur 14 och figur 15 kan 2 farligt utmärkande huvudsprickplan lokaliseras, det stora nordvästra 
slaget längs hela bergslänten på över 45 graders stupning samt det sydsydvästra med nästan 70 
graders stupning.  Dessa och även resterande sprickplan ligger ofördelaktigt längs och/eller mot 
slänten och konsekvensen av detta blir bland annat ett farligt kilblock, (vilket är närmare fotograferat 
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från sidan i figur 15) bildats i hörnet. Dessutom är merparten av sprickorna brunfärgade av vatten 
med humus i vilket försämrar bergkvaliteten drastiskt och ökar rasrisken av i detta fall stora block. 
 
Förstärkningsförslag/Stabilitetsanalys 

Om man ritar in dessa sprickplan i en sidosektion (figur 16) ser man utifrån sprickorna att berget 

behöver bultas ovanifrån, nästan vertikalt och framifrån, nästan horisontellt för att täcka störst yta. 

Det höga huset på hällen bidrar till en stor spänningspåverkan och humus/vatten i sprickorna 

minskar friktionen drastiskt. Dessa 2 påverkande faktorer tillsammans utger en stor risk för ras och 

för att minska denna risk bör bultarna vara tjockare. Vad gäller sprickorna i berget, utifrån deras 

längd och ofördelaktiga struktur att bedöma, finns en stor risk att det vid framtida sprängningar 

bildas mikrosprickor vilket medför en ökad risk för ras av stora kilar och block, speciellt vid rensning 

av berget.  Lösningen för att säkerställa slänten blir att ha ett mycket tätt avstånd mellan 

förförstärkningsbultarna samt använda sprutbetong på de sprickigare partierna (exempel släntens 

undre del). De massiva blocken beräknas och förstärks var för sig och selektiv bultning utförs efter 

stabilitetsanalyserna på resten av blocken. Förförstärkningsbultarna sätts vertikalt och bör vara 5 m 

långa samt ha ett cc på 1 m för att täcka de långa sprickorna. Selektivbultarna kan vara helingjutna av 

bulttypen Ct m20 eller m22, antal och tjocklek är beroende på vartdera områdets utseende. Vinkeln 

på dessa bultar rekommenderas vara 30 grader med riktning uppåt för att täcka största möjliga yta. 

Att i detta fall även noggrannare beräkna och utgå från någon klassificering skulle kännas onödigt 

eftersom med en noggrann karakterisering har redan blockens storlek, sprickornas skjuvhållfasthet 

och den aktiva spänningen undersökts. 

 

Figur 16 Förförstärkning från sidan sett 

Stabilitetsanalys (för den lokaliserade kilen på hörnet) 

Kilens volym = 11   

granitens densitet = 2,7 kg/dm 
 
kilens massa = 11 x 2.7 = ca 30 ton -> 30 x 9,82 = ca 300 kN 
 
Glidplanets vinkel = ca 70 grader -> 300 x sin70 = 281,9 kN 
 
Antal bultar det krävs: 20 mm = 281,9/140 = 3 st  
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Säkerhetsfaktor 22 mm = motståndskraften/ drivande kraften = 420/281,9 = 1,5 
Anlysen fastställer att det teoretiskt räcker med 3 bultar, men blocket är sprickigt och det kan 
medföra till att det möjligtvis faller i 3 delar och därför kan det vara klokt att använda dubbla antal 
bultar (2 för varje skiva, en ovan och en nedan). 
 
Kommentarer 

Utan bultning eller med bultning efter teorin hade kilen vid hörnet (figur 16) rasat och bergslänten 

hade hamnat ännu närmare huset. Sprickorna lokaliseras farligt högt upp i slänten, de är fyllda med 

lera och vatten och deras riktning och stupning är väldigt ogynsamma. Huset på slänten medför ett 

högt tryck vilket påskyndar rasrisken över tiden på vissa områden av slänten. Dessa faktorer 

kombinerade borde vara varningsklockor och oavsett kunskap bör slutsatsen vara att lägga extra tät 

förstärkning för att säkerställa slänten och i detta fall förförstärkning. Om något går snett nära ett 

sådant högt hus blir det dyra åtgärdskostnader och oavsett sprickornas utseende bör det 

förförstärkas för att konstatera teoretisk bergkontur. Åtgärdskostnader vid ras kan vara att 

borrmaskinen tvingas avbryta borrningen inför nästa salva för att borra nya förförstärkningshål, en 

salva riskeras att bortgå och det blir försening i arbetet, framtida planerade arbeten på slänten efter 

schaktningen försenas eller i värsta fall rasar huset. 

4 Metodik för att lokalisera och förebygga risker vid bergtekniska 

släntarbeten 
I detta kapitel har en metodik framställts baserad på litteraturstudien, praktikfallen och egna 

erfarenheter. 

1) Säkerställ omgivningens säkerhet under arbetet genom att undersöka vilka faktorer 

omgivningen och arbetarna kan påverkas av före, under och efter arbetet. Identifiera möjliga 

ytliga riskzoner samt besikta vilka befintliga sättningar och existerande skador som råder. 

Inte bara för att lättare kunna göra en grundligare riskbedömning i senare skede utan även 

för att säkerställa att entreprenören inte blir ansvarig för dessa under arbetet. Därefter ställs 

kraven, vilka bör tillämpas för att inte orsaka mer skador och säkerställa att omgivningen inte 

påverkas av damm, buller, vibrationer mm. 

2) Sätt kraven på arbetet genom möjligtvis AMA Anläggning, AB04, BBK AB och avtala om de 

juridiska tvisterna som t.ex. vem som ansvarar för kostnaderna, vilken säkerhetsfaktor gäller, 

frågor om buller och vibrationers påverkan på omgivningen samt arbetets omfattning 

3) Undersök om tidigare undersökningar gjorts och ta med dem som hjälpmedel till bergets 

beteende. Analysera geologin och de strukturer som råder med en noggrann bergteknisk 

undersökning, vanligtvis i form av en ingenjörsgeologisk prognos som fastställer de 

bergtekniska riskerna som måste tas hänsyn till för att undvika problem och tillämpa de krav 

som ställts för arbetet. 

Bedöm allvarsgrad och utifrån de fastställda problem och avtalade kraven avgör om en 

klassificering av berget är nödvändig. Utvärdera och redovisa dessa resultat med möjligtvis 

stereografiska projektioner. 

4) Gör en förenklad stabilitetsanalys för de identifierade problemen i de bergtekniska 

undersökningarna som redovisar de förebyggande åtgärder som krävs för att undvika de 
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konstaterande riskerna. Det kan vara allt ifrån ifall det krävs förförstärkning för att undvika 

skador på omgivande berg vid losshållningen till om diken behövs breddas för möjliga 

stenras. Vid behov beroende på projektets svårighetsgrad, gör en omfattande 

stabilitetsanalys innehållandes bl.a. beräkningar av säkerhetsfaktorn och hoek & brown 

kriterium.  

5) Avgör den lämpligaste losshållningsmetoden för projektet utifrån undersökningarna. 

6) Uppföljning och möjligtvis tillståndsbedömning görs med tiden. 

5 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel redovisas och analyseras arbetets slutsatser. 

 

Examensarbetet redovisar att trots bristen på all nödvändig information för att upprätta en 

klassificering av berget, kan riskerna ändå lokaliseras och förebyggas. Självklart är det inte alltid 

lämpligast att endast utgå från karakteriseringen, men tyngden av förarbetet bör ligga i den delen av 

planeringen.  

Noggrannheten i den ingenjörsgeologiska prognosen är viktig, om det är brist på erfarenheter hos 

den som ska utföra den, är det av stor vikt att lägga tid på alla andra branschrelaterade personers 

tidigare erfarenheter av liknande förhållanden. Ett exempel på detta är fall/berghäll nummer 2, där 

kunde hen som upprätta prognosen ha jämfört hur andra resonerat kring liknande omständigheter 

då bra berg vilar på medelbra/dåligt berg. 

Detta examensarbete har förtydligat att för att undvika onödiga förstärkningskostnader bör en 

bergteknisk planering t.ex. i form av en ingenjörsgeologisk prognos vara en självklar del i metodiken 

vid släntarbeten. Vid fall där en sådan planering upprättats och släntras ändå förekommit, har 

arbetet kunnat se att anledningen till dessa släntras är att tyngden i planeringen lagts på fel moment 

t.ex. för mycket på förstärkningsmallar, troligtvis i bristen på kunskapen om sprickornas beteende. 

Istället borde arbetet fokuserat på tidigare fall samt på karakteriseringen av berget, där den mest 

betydande delen av de påverkande faktorerna lokaliseras.  

Med andra ord har detta examensarbete påvisat att när riskerna blir stora är möjligheten att 
skadekostnaderna blir stora och då är det lönt för att slippa dessa kostnader, att säkra förstärkningen 
efter möjligt förekommande påverkande faktorer på berget och/eller efter deras allvarsgrad. Det kan 
jämföras med en skadeförsäkring, hellre tecknar man en liten fast extra kostnad i början av köpet för 
att i senare skede slippa betala en större kostnad ifall något händer. 
 
Vad gäller klassificeringssystemen kan, utifrån detta arbete slutsatsen dras att systemen snarare bör 

ses som riktlinjer och jämföras med karakteriseringen istället för att utgås ifrån eftersom systemen 

kan uppvisa olika klassificeringsförslag på samma berg. Sprickorna bör behandlas var för sig och 

värdena väljas så de är relevanta för den svagaste sprickgruppen. 

 

Den förkortade slutsatsen av detta examensarbete blir därför: 

All tid och allt arbete som offras i planeringsfasen, belönas i resultatet. För det är alltid mer lönsamt i 

längden att förhindra problem än att åtgärda dem.
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6 Föreslagna rekommendationer 
 Genom att dela upp slänterna i domäner och identifiera de dominerande- och liknande 

sprickgrupperna under karteringen blir det lättare att designa slänterna. Uppdelningen bör 

göras i första hand med avseende på bergets struktur och de geologiska förhållanden som 

råder och med utgångspunkt att identifiera de brott som kan förekomma. 

 Tillämpa karteringen efter strukturen, t.ex. en blockkartering kan vara lönsam vid blockig 

struktur. 

 Analysera området, berget och branterna brukar vanligtvis uppvisa liknande struktur i flera 

hällar eftersom bildningssättet är liknande, t.ex. i Sverige beror vanligtvis bergets beteende 

på inlandsisens påverkan. 

 Fokusera på sprickornas utformning och måla upp en bild framför dig för att enklare se 

planen framför dig. Hänsyn till klassificering och stabilitetsanalyser bör inte tas förrän alla 

diskontinuiteter är noggrant undersökta. 

 Utifrån slutsatserna i kapitel 4 rekommenderas tillvägagångssättet, att jämföra med 

Klassificeringssystem som RMR och Q systemet snarare än att utgå ifrån dem. Detta är vad 

Hoek och Brown uppvisade med GSI systemet. Där de främst karakteriserade berget och 

sedan, utifrån egna erfarenheter av liknande förhållanden lokaliserade de viktiga faktorerna 

och jämförde dessa med någon klassificering. 

 Efter klassificeringen, utgå från den sämsta bergkvaliteten eftersom beroende på var berget 

är dåligt kan det påverka omliggande berg och ”osynliga” sprickor kan lokaliseras. 

 Redovisa de sprickgrupper (oftast inte mer än 4 st.) du hittar i de olika domänerna genom 

projektioner. Försumma sprickor som inte tillhör någon grupp. 

 När det kommer till val av åtgärd är inte alltid permanent förstärkning den bästa. Om 

sprängningsarbeten ska fortsätta i närheten eller om slänten är nära en väg mm. tänk på 

vibrationskänsligheten hos de närliggande objekten. Förförstärkning kan då vara en temporär 

lösning, det ger bland annat möjligheten att kombinera mer arbetsmoment, t.ex. 

förstärkningsborrhålen kan borras samtidigt med de övriga. Även bakåtbrytning undviks, 

vilket resulterar i en finare bergkontur och ett mindre användande av systembultning. Men 

om det är väldigt känsligt nära sprängningarna kan istället losshållningsmetoden behöva 

undersökas, försiktig sprängning kanske behövs tillämpas. Andra möjliga åtgärder kan även 

vara att ändra släntvinkeln eller slänthöjden.
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8 Bilagor 
 

Bilaga 01, Bultens optimala placering 

Om maximal skjuvning måste uppnås: 

 

Figur 17 Bildlig beskrivning av bultens optimala vinkel om maximal skjuvning måste uppnås 

 

Annars är det maximal dragkraft man vill uppnå och då bör största möjliga yta förstärkas vilket 

innebär att vinkeln ska vara flackare och åt andra hållet.
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Bilaga 02, Kartering 

 

 

Figur 18 Bifogad kartering över häll nr.1 i området 
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Figur 19 kartering forts. (med blockproblem) 


