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Förord 
 
Detta examensarbete utgör det avslutande momentet av utbildningen till Civilingenjör inom 
Väg- och Vattenbyggnad vid Samhällsbyggnadsinstitutionen, Luleå Tekniska Universtiet. 
Examensarbete utfördes vid Statens vegvesen Region Nord under året 2006. 
 
Ett stort tack riktas till mina handledare Ole-Andrè Helgaas och Invald Reiertsen, Statens 
vegvesen. Era kunskaper och erfarenheter har varit till mycket stor hjälp. 
 
Jag vill också tacka alla på Statens vegvesens distriktskontor i Tromsö och Storslett som ställt 
upp på intervjuer och teknisk expertis. Jag vill även tacka för alla trevliga samtal uppmuntran 
jag fått från Er alla i korridorer och under fikaraster. 
 
En stor tack också till min handledare Catrin Edelbro vid Luleå tekniska universitet som 
outtröttligt läst, och kommit med idèer och förslag för att förbättra detta examensarbete. Detta 
har varit till mycket stor hjälp. 
 
Slutligen vill jag tacka min familj, och vänner som stöttat mig under alla dessa studieår.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Livet är människans bästa tid” 
- Matti Nykänen- 



 



 

Sammanfattning 
 
Stora delar av Nord-Norge präglas av bergslandskap. Då vägar byggs i denna landsdel blir det 
naturligt med ett stort antal bergslänter. Krav på utformningen och metoderna har varit 
varierande. Förr i tiden var själva vägen det viktigaste, och hänsyn till utformning och 
förstärkning av slänterna lades det lite vikt på. Huvudregeln var att slänterna skrotades under 
anläggningstiden samt bultar och nät användes sporadiskt. Detta krävde och kräver 
regelmässig skrotning av slänterna. Bultar och nät används som förstärkning då det vid 
skrotning avtäcks nya partier med dåligt berg.  Detta görs för att undvika att block som låser 
fast andra block tas bort. Hur detta har blivit gjort i praktiken har varierat runt om i landet. År 
2003 omorganiserades Statens Vegvesen och produktionen blev ett eget aktiebolag, Mesta 
AS. Mesta AS är en fri kommersiell aktör på en konkurrensutsatt marknad. Innan 
omorganiseringen tilldelandes de uppgifter från Statens vegvesen, medan de i dagsläget måste 
konkurrera för att få projekt. Underhållet av vägar har blivit konkurrensutsatt, och detta har 
medfört att den personal som ansvarar för underhållsuppgifterna ofta byts ut med några års 
mellanrum. Problemet med detta är att det inte är samma hantering av bergslänterna inom 
Statens vegvesen. I dagsläget är bergslänterna ett bortglömt kapitel. Det är ofta så att de står 
utan underhåll till det sker något som gör att det måste åtgärdas, så som t. ex ras. Det finns 
ingen strategi, som alla regioner inom Statens vegvesen följer, för underhåll av bergslänter. 
  
Detta examensarbete omfattar att hitta ett sätt att tillståndsbedömma bergslänter på och 
därmed få en drift och ett underhåll som är identiskt för alla bergslänter som drivs inom 
Region Nord. Två sträckor på E6 mellan Skibotn och Oksfjord i Troms fylke har valts ut för 
arbetet. 
 
Det övergripande målet för examensarbetet är att ta fram ett förslag till metodik för att 
tillståndsbedöma bergslänter, så att planeringen och utförandet av underhållet blir enhetligt. 
Resultatet av arbetet skall alltså vara en hjälp vid planering och utförande av underhållsarbetet 
i framtiden. Arbetet har bestått av litteraturstudie, intervjuer samt ingenjörgeologiska och 
bergmekaniska studier och analyser av utvalda slänter. Metodiken att tillståndsbedöma slänter 
har tillämpats på 6 utvalda bergslänter.  
 
De potentiella brottformerna som de stereografiska projektionerna visade, stämde bra överens 
med hur det såg ut i verkligheten. Det samma gällde för bergmasseklassificeringen. Det bör 
dock nämnas att ingen reducering med hänsyn till sprickornas orientering gjordes, och ingen 
mätutrustning för att bestämma vattenförningen användes (endast fukt är antaget för alla 
slänter). De problem som påpekades i tillståndsbedömningen har i efterhand gjorts i två av 
slänterna.  
 
En svaghet med detta sätt/metodik att tillståndsbedöma slänter på är att det blir väldigt 
personbunden, olika personer bedömmer slänter olika. Rekommendation för vidare arbete är 
därför att göra en exempelkatalog med bilder av grader på olika skador som kan förekomma, 
en sorts skadekatalog. 
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1  Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrund, syften och mål samt avgränsningar och utförande av 
examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Stora delar av Nord-Norge präglas av bergslandskap. Då vägar byggs i denna landsdel blir det 
naturligt med ett stort antal bergslänter. Krav på utformningen och metoderna har varit 
varierande. Förr i tiden var själva vägen det viktigaste, och hänsyn till utformning och 
förstärkning av slänterna lades det lite vikt på. Huvudregeln var att slänterna skrotades under 
anläggningstiden och bultar och nät användes sporadiskt. Detta kräver därmed regelmässig 
skrotning av slänterna. Bultar och nät används som supplerande säkring då det vid skrotning 
avtäcks nya partier med dåligt berg.  Detta görs för att undvika att block som låser fast andra 
block tas bort. Hur detta har blivit gjort i praktiken har varierat runt om i landet. År 2003 
omorganiserades Statens Vegvesen och produktionen blev ett eget aktiebolag, Mesta AS. 
Mesta AS är en fri kommersiell aktör på en konkurrensutsatt marknad. Innan 
omorganiseringen tilldelandes de uppgifter från Statens vegvesen, medan de i dagsläget måste 
konkurrera för att få projekt. Underhållet av vägar har blivit konkurrensutsatt, och detta har 
medfört att den personal som ansvarar för underhållsuppgifterna ofta byts ut med några års 
mellanrum. Problemet med detta är att det inte är samma hantering av bergslänter inom 
Statens vegvesen. I dagsläget är tyvärr bergslänterna ett bortglömt kapitel. Det är ofta så att de 
står utan underhåll till det sker något som gör att det måste åtgärdas, så som t. ex ras. Det 
finns ingen strategi, som alla regioner inom Statens vegvesen följer, för underhåll av 
bergslänter.  

Detta examensarbete omfattar att hitta ett sätt att tillståndsbedömma bergslänter på och 
därmed få en drift och ett underhåll som är identiskt för alla bergslänter som drivs inom 
Region Nord. Två sträckor på E6 mellan Skibotn och Oksfjord i Troms fylke har valts ut för 
arbetet. Den ena sträckan är mellan Skibotn och Løkvoll, och byggdes på början av 1970- 
talet. På denna sträcka är kvaliteten på de flesta av bergslänterna väldigt bra. Det har varit 
några mindre problem med sten- och isnedfall, men inte stora ras. På den andra sträckan, 
mellan Tretten och Klubbenes, som byggdes på 1990- talet, har det varit större problem med 
båda ras och sten- och isnedfall Betydliga efterarbeten med sprängning, skrotning och 
förstärkning av problemområden har gjorts. Orsaken till att dessa två sträckor valdes är dels 
att de är byggda i två olika årtionden, och att kraven vid driften av bergslänterna på dessa två 
sträckor var olika än dagens ställda krav. En annan orsak är att bergslänterna inom de två 
sträckorna är så olika när det bland annat gäller hur problemendrabbade de är. På den ena 
sträckan har problemen varit relativt små jämfört med den andra sträckan. 

Att få fram ett sätt att tillståndsbedöma slänter baserat enbart på utvalda bergslänter inom 
dessa två områden är inte meningen med detta examensarbete. Detta examensarbete skall 
utgöra ett underlag för fortsatt arbete med bland annat en sk. ”skadekatalog” samt 
underhållsrelaterad klassificering av vägskärningar.  

1.2 Syfte och mål 
Det övergripande målet för examensarbetet är att ta fram ett förslag till system för att 
tillståndsbedöma bergslänter, så att planeringen och utförandet av underhållet blir  enhetligt. 
Resultatet av arbetet skall alltså vara en hjälp vid planering och utförande av underhållsarbetet 
i framtiden.  

Följande delmål har satts upp för examensarbetet:  
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• Att genomföra en inventering av sträckorna avseende slänters tillstånd. 
• Att ute i fält bestämma slänters geometriska, geologiska och bergmekaniska 

förhållanden. 
• Sammanställa de fakta som fältinventeringarna har resulterat i och utifrån dessa fakta 

försöka beskriva det tillstånd olika slänter är i. 
 

1.3  Avgränsningar 
Avgränsning är gjord till att enbart studera två sträckor på E6: an inom Region Nord. 
Examensarbetets omfattning begränsas dessutom till litteraturstudier, ingenjörsgeologiska 
undersökningar i fält, bearbetning av dessa samt samtal och intervjuer med aktuella personer.  
Den ingeniörsgeologiska undersökningen som gjorts har varit mätningar av sprickors 
strykning/stupning, sprickavstånd samt bedömning av sprickplanernas råhet och 
vattenförhållanden. Vattenförningen är en svår parameter att bedöma då ingen mätutrustning 
använts. Vid bergmasseklassificering har RMR (Rock Mass Rating) valts då det systemet går 
att tillämpa på slänter, och är det som är mest använd i vår del av världen. Detta kommer 
bergytorna att bedömas vara fuktiga, for de studerade slänterna. Detta har gjorts på 
genomgående sprickor med sprickavstånd över 0,5 meter. RQD (Rock Quality Designation) 
har också utförts på utvalda slänter. Då borrkärnor har saknats har RQD beräknats utifrån 
linjekartering. I tillägg har höjd och längd av slänterna mätts samt dikesbredd och djup.  

 

1.4 Utförande 
Första skedet i examensarbetet bestod av litteraturstudie inom bergslänters problemområden. 
Detta för att få en översikt över vilka problem som är de vanligaste och hur de uppstår. 
Intervjuer med personer som är involverade i underhållsarbetet av vägarna har varit av stor 
betydelse. Litteraturstudier inom områdena bergförstärkning, drift och underhåll av 
bergslänter gjordes också för att bilda en plattform för det vidare arbetet. 

Vidare gjordes ingenjörgeologiska/geomekaniska/bergmekaniska studier av utvalda slänter 
samt analyser av dessa.  

Examensarbete kan i huvudsak delas in i tre delar. I den första delen genomgås bergslänters 
utformning i olika årtionden, orsaker till instabilitet i slänter och en beskrivning av de 
förstärkningsmetoder och förebyggande åtgärder som normalt används i bergslänter. I den 
andra delen behandlas de system som finns för klassificering, vilka brottformer och andra 
parametrar som orsakar instabilitet i en bergmassa. I den sista delen beskrivs ett sätt att 
klassificera bergslänter med hjälp av tillståndsbedömning. 
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2 Statens vegvesens krav på bergslänters utformning 
 I detta kapitel beskrivs de krav Statens Vegvesen ställer till bergslänter enligt handbok 018, 
Vegbygging.  

2.1 Krav i vegnormal och handbok 018 
Området mellan Skibotn och Løkvoll blev som tidigare nämnts byggt på början av 1970- 
talet, medan området i Straumfjord byggdes på början av 1990- talet. Nedan, samt i Tabell 
2.1, finns en beskrivning av kraven som gällde angående utformning av slänterna i de två 
olika årtionden, samt dagens krav. 

2.1.1  Vegnormal, utdrag av geometrisk utformning (1971) 
Vägen mellan Skibotn och Løkvoll är dimensionerat efter vägklass 11 d. Punkterna under 
samt figur 2.1 anger kraven till vägklass 11 d: 

• Sex meters körbana och en halv meters vägren 
• ÅDT (Års dygns trafik) mellan 800 och 2000 fordon 
• Dimensionerande hastighet mellan 50 och 90 km/h 

  

 
 
Figur 2.1: Grundprofil för vägklass 11d 
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2.1.2 En jämförelse av handbok 018 från två årtionden 
En jämförelse av handbok 018 från år 1992 och 2005 har sammanställts i tabell 2.1 nedan. 
 
Tabell 2.1: Jämförelse av handbok 018 från år 1992 och 2005. 

Kapitel 
om: 

Handbok 018 från 1992 Handbok 018 från 2005 
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ts
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Ta hänsyn till geologi, trafiksäkerhet och 
landskapstillpassning. Figur 2.2 visar 
normalprofil för en slänt med 
lösmassoövertäckning. 

 
Figur 2.2: Normalprofil for slänt med 
lösmassoövertäckning  
 
Figur 2.3 visar utvidgat profil för en vägslänt 
med fyllning tillbaks mot berg. Detta kan vara 
aktuelt av trafiksäkerhetsmässiga skäl. 

 
Figur 2.3: Utvidgad vägslänt med fyllning 
tillbaks mot berg  

Under detta kapitel står mycket av det samma 
som i handbok 018 från 1992. Det skall fyllas 
tillbaks mot berget som figur 2.4 under 

visar.  

Figur 2.4: Normalprofil i vägslänt då räckverk ej 
används 

Om det är fara för nedfall av sten, men inte större 
utglidning eller skred, kan slänten utformas lodrät 
med ett brett dike som tar sig av nedfall av sten. 
Figur 2.5 under visar dimensionering av det breda 
diket när slänten inte säkras på annat 
sätt.

 
Figur 2.5: Dimensionering av brett dike 
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Den mest använda förstärkningmetoden är 
skrotning. Om möjligt bör lösa block bultas. 
Om berget är mycket uppsprucket kan det 
användas fjällband eller nät. Nätet kan antigen 
vara fastbultad eller hänga löst. Alternativet 
där nätet hänger löst är bäst där det snabbt 
samlas mycket småsten bakom nätet. Detta 
för att det då är möjligt att lasta bort nedfall i 
diket.  

 

Samma som handbok 018 från 1991. Det som 
tillkommit är följande: om man använder löst 
hängande nät måste man ha ett rymligt fångdike. 
Det är ett krav att nätet skall avslutas ca 2 meter 
över diket för att hindra klättring och lek i nätet. 
På ställen där det finns stora krosszoner kan 
fiberarmerad sprutbetong supplerat med ingjutna 
bultar användas. Då är det viktigt att 
dräneringshål för vatten borras. 
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Sp
rä

ng
ni

ng
 

Skall utföras på så sätt att profilen blir så 
jämn som möjligt. Det skall tas sikte på att 
optimera säkring, utseende och framtida 
underhåll. Botten av bergslänter bör 
djupsprängas. Med djupsprängning menas att 
berget borras och sprängs till en nivå under 
absolut utlastningsnivå. Minimumskravet till 
avstånd från färdig vägbana ned till fast berg 
är 0,75 meter. Normalt bör den djupaste 
punkten ligga mer än 1 meter från 
släntsväggen, och här bör huvuddräneringen 
placeras. Detta för att minska tillgången på 
vatten under vägbanan i fryszonen.  

Försiktig sprängning bör användas vid: 

• Ostabila jordmassor nära 
sprängningsplatsen 

• Byggnader och konstruktioner nära 
sprängningsplatsen 

 

I princip det samma som tillsvarande i handbok 
018 från 1992. Skillnaden är att det på två platser 
i kapitlet nu står skall i stället för bör. Det som 
har ändrats är att det i avsnittet om 
djupsprängning inte längre står att botten av 
slänten bör djupsprängas, men att det skall 
djupsprängas. Vidare står det också att försiktig 
sprängning skall användas vid ostabila 
jordmassor nära sprängningsplatsen och då 
byggnader och konstruktioner är nära 
sprängningsplatsen. 

Sk
ro

tn
in

g 
av

 
sl

än
te

r 

Väggarna i slänter skall skrotas för löst berg. 
Större block som kan tänkas glida ut skall tas 
bort eller fästs med bultar eller liknande. I 
bergslänter kan enskilda utstickande punkt 
sticka intill 0,5 meter ut från teoretisk profil. 

 

Stort sätt samma som i handbok 018 från 1992. 
Ett avsnitt har tillkommit. Där står att 
räckverksnormalen, pkt. 2.6 i handbok 231, skall 
följas om det finns utstickande punkt i en slänt 
med en form som vill bromsa eller deformera 
fordonet med allvarliga personskador som följd. 

 

Sv
al

lis
 

På vintern är berget mera nerkylt än vattnet 
som dräneras ut mot slänten. Då vattnet 
träffar berg med lägre temperatur än 0°C 
bildas is.  

Problemet med svallis kan lösas på olika sätt. 
De mest vanliga är att ha: 

• Breda diken 
• Dränering  
• Nät 
• Med breda diken uppnås ökad 

säkerhet vid isras och sten nedfall, 
bättre lagringsplats för snö, ökad 
trygghet om fordon kör av vägen, 
bättre sikt i kurvor och korsningar. 

• Dränering i form av terrängdiken och 
nät blir beskriven under kapitel 3 
förstärkningsmetoder och 
förebyggande åtgärder. 

 

Problemet med svallis kan lösas på flera olika 
sätt. De mest vanliga är att ha: 

• Breda diken  
• Dränering av slänt 
• Nät 
• Då nät används är det viktigt att det är bra 

fäst på toppen av slänten, och att nätet i 
övrigt fästes så att avstånd till berg blir 
20- 30 cm. 
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3 Orsaker till instabilitet i bergslänter 
I detta kapitel beskrivs olika orsaker till instabilitet i bergslänter. 
 
Det finns många orsaker till att en slänt blir instabil:  

1. Bergmassans hållfasthet överskrids 
2. Strukturstyrda brott 
3. Vittring av bergmassan 
4. Sprängskador  
5. Vägsläntens krökning 
6. Grundvattenförhållanden 
7. Svallis 
8. Bergförstärkning 

Punkt 8 blir mer detaljerat beskriven i kapitel 4, resterande punkter blir beskriven i det 
följande. 
 

3.1 Bergmassans hållfasthet 
Med en bergmassas hållfasthet menas den högsta spänningen berget tål innan det går i brott. 
Bergmassans hållfasthet bestäms genom bergmekansiska prov på uttagna borrkärnor.Detta är 
därför en viktig orsak till att en slänt kan bli instabil. 

3.2 Strukturstyrda brott  
En vägslänts stabilitet är beroende av fyra faktorer: 

• Släntens geometri 
• Släntens hållfasthetsegenskaper 
• Spänningstillståndet i slänten 
• De hydrologiska förhållandena i slänten 

 
Brottyperna kan delas in i två huvudgrupper; strukturellt- och ickestrukturellt styrda brott. 
Eriksson (1999) skriver i sitt examensarbete att strukturstyrda brott dominerar i slänter med 
hårt och sprickigt berg där diskontinuteterna är den direkta orsaken till brott, och att det är 
mer komplicerat i mycket uppspruckna bergmassor samt i bergmassor bestående av svaga 
bergarter. Då sker brott ofta längs naturliga diskontinuteter och genom intakt berg. För att 
kunna företa en bedömning av vilka brott som kan uppstå i en slänt är en kartering av 
bergmassan helt nödvändig då sprickor till stor del avgör om och hur stor risk det är för brott. 
Då karteringen är gjord används karteringsdata till att göra en stabilitetsanalys. En 
stabilitetsanalys med hjälp av sfäriska projektioner är lämpligast då det ger en översiktlig bild 
över om och i så fall vilka strukturstyrda brott med störst sannolikhet kan uppträda. 
Säkerhetsfaktorn mot glidning beräknas genom att dividera mothållande krafter med 
pådrivande krafter, 

krafterpådrivandeSumma
krafteremothållandSummaF

__
__

=   

 

3.2.1 Plant brott 
Denna brottform tillhör huvudgruppen strukturellt styrda brott. Plant brott uppstår då en 
diskontinuitet stryker nästan parallellt med slänten (±20), och stupningen är flackare än 
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släntens stupning, samt skär slänten i eller ovanför släntfoten, se figur 3.1. Denna typ av brott 
kan ske i berggrund med uthållig planstruktur. Villkoret för att plant brott skall kunna ske är 
att det också finnas avskärningsytor i släntens längdriktning. Det är relativt ovanligt med plant 
brott. 

 
Figur 3.1: Plant brott och presentation med hjälp av stereografisk projektion . 

3.2.2 Kilbrott 
Kilbrott är att glidning uppstår längs släntsplanet mellan två diskontinuiteter. Detta 
uppkommer när två diskontinuiteter skär varandra så att skärning 
slinjen mellan dem mynnar ut i slänten, se figur 3.2. Kilen som uppstår kan glida längs en 
eller bägge av sprickplanen.  
 

 
Figur 3.2: Kilbrott och presentation med hjälp av stereografisk projektion (efter Hoek och 
Bray, 1981). 
 
 
 

3.2.3 Överstjälpningsbrott 
Brottformen uppkommer i slänter med brantstående strukturer som stupar in i slänten, figur 
3.3 illustrerar detta. Dessa bildar ”kolumner” av berg som kan stjälpa och rotera, något som 
gör slänten instabil. I höga bergslänter har det observerats storskaligt överstjälpningsbrott. Då 
har stjälpningen gett upphov till brottyta längre in i slänten längs vilken skjuvbrott sker. 
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Figur 3.3: Överstjälpningsbrott och presentation med hjälp av stereografisk projektion (efter 
Hoek och Bray, 1981). 
 
 

3.2.4 Cirkulärt brott 
Brottypen är vanligast i jordslänter, men kan förekomma i bergslänter. Brottytan är krökt där 
skjuvbrott sker. Cirkulärt brott kan i första hand uppkomma i bergslänter med svagt, vittrat 
och/eller berg med låg hållfasthet. I dessa fall sker brott genom intakt berg och liknar mycket 
motsvarande brott i jordslänter. Brottformen kan också förekomma i hårt, sprickigt berg, men 
då sker brott längs existerande sprickplan. För att ett sådant brott skall kunna ske måste 
blockstorleken i bergmassan vara mycket mindre än slänthöjden och blocken måste inte låsa 
varandra. Figur 3.4 nedan illustrerar hur ett cirkulärt brott kan se ut, och hur det presenteras 
med hjälp av stereografisk projektion.  
      

 
Figur 3.4: Cirkulärt brott och presentation med hjälp av stereografisk projektion (efter Hoek 
och Bray, 1981). 

3.3 Vittring av bergmassan 
Vittring innebär att exogena processer vid eller nära markytan verkar nedbrytande på mineral 
och bergarter (Loberg, B., Geologi, 1999). Vittring indelas i fysisk, kemisk och biologisk 
vittring. 
Fysisk vittring: Innebär att berget sönderdelas som följd av fysikaliska processer. 
Frostsprängning är det mest vanligt förekommande exempel på fysisk vittring inom jordens 
kalla regioner och inom fjällområden, som vår del av världen tillhör. Då vatten som trängt in 
genom sprickor i berget fryser till is, sker en utvidgning av volymen. Denna 
volymsutvidgning medför att sprickor öppnar sig och mineralkornen separeras från varandra. 
Andra typer av fysisk vittring är solsprängning och saltsprängning. 
Kemisk vittring: Innebär att berget sönderdelas som följd av kemiska processer. Orsaken till 
dessa kemiska processer är vattenlösningar som cirkulerar i de geologiska materialen. I 
princip innebär det att atom för atom tas bort från ursprungsmaterialet, och det resterande 
materialet allt porösare och mer sönderdelat. 
Biologisk vittring: Innebär att bergmassan sönderdelas genom organismers påverkan. Kan 
vara både fysisk och kemisk. Rotsprängning är ett exempel på biologisk vittring med 
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fysikalisk inverkan. Rötter från växter tränger in i sprickor i berggrunden och växer sedan 
med tiden. En volymsutvidgning sker och medför samma konsekvenser som för 
frostsprängning. 
 

3.4 Sprängskador  
Borrning och sprängning är den vanligaste metoden för att konstruera slänter i hårt berg. 
Sprängning kan dock skada omgivande berg. Detta sker då tryckvågen orsakad av 
detonationen i borrhålet propagerar genom bergmassan och dels bildar nya sprickor, dels 
utvidgar befintliga sprickor. Hur stor skadezonen i bergmassan blir beror på hur sprängningen 
har utförts. Bakåtbrytning är ofta ett tecken på för hård sprängning, se figur 3.5. Avståndet 
mellan borrhål och kvarstående släntvägg efter skrotning är bakåtbrytningen.   

 
Figur 3.5: Bakåtbrytning i en slänt (efter Nordlund, Rådberg, Sjöberg; Bergmekanikens 
grunder, 1998).  
 
Att studera det procentuella antalet synliga borrhålspipor i en slänt är ett bra mått på hur 
sprängskadat ett berg är (Eriksson, C., 1999). Då antalet synliga borrhålspipor är liten tyder på 
oförsiktig till våldsam sprängning. Hänsyn till bergmassans uppbyggnad måste dock tas. 
 
 

3.5 Bergsläntens krökning  
I examensarbetet ”Bergmekanisk tillståndsbedömning av bergslänter för olika 
sprängningsmetoder”, Eriksson, C., 1999, står det att en slänt aldrig har raka släntväggar i 
verkligheten, utan att de är krökt både i plan och profil. Vid samma släntlutning är konkava 
slänter stabilare än konvexa. 

3.6 Grundvattenförhållanden 
Grundvatten kan i många fall orsaka olika problem vid byggnation i berg. Det är i störst grad 
bergmassans stabilitet som utsätts för vattnets påverkan. (Linde, B., 1997) beskriver i 
examensarbetet ”Frostsprängning och svallisbildning i bergslänter” att vattnets roll kan 
beskrivas med ett antal punkter: 

• Ökad vattenmättnadsgrad minskar effektivspänningen i jord och bergmassor. 
• Ökad vattenmättnadsgrad kan minska kohesionen i en bergmassas 

sprickfyllnadsmaterial. 
• Vatten kan förorsaka kemisk och/eller mekanisk vittring. 
• Vattnet har en stor betydelse för lerors hållfasthet, på grund av att vatten adsorberas 

(dras genom molekylär bindning till utsidan av lermineralen) eller absorberas (in i 
materialet) lätt av leror. 
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Vidare påverkas grundvattennivån i bergmassan innan brytning av: 
• Infiltration av regn och smältande snö. 
• Omgivningens topografi. 
• Närheten till vattendrag. 
• Bergmassans geohydrologiska egenskaper. 

Vattnet inverkar också på bergmassans hållfasthetsegenskaper. Generellt kan det sägas att det 
är skjuvhållfastheten som påverkas. Sprickornas skjuvhållfasthet, som är beroende på 
sprickans friktion och kohesion, är beroende av normalkraften som verkar mellan 
sprickytornas kontaktpunkter (Linde, 1997). Figur 3.6 under illustrerar detta. 

 
Figur 3.6: Vattentryckets påverkan på effektivspänningen i en spricka . 
 
Följande sker då en spricka fylls med vatten: Sprickans kontakttryck minskar då en del av 
normaltrycket överförs genom vattnet, och därmed minskar också sprickans friktion. Denna 
påverkan är av mindre betydelse för vertikala sprickor, då skjuvhållfastheten är av mindre 
betydelse. 
Grundvattenflödet sker till största delen i bergmassans spricksystem och svaghetszoner. 
 

3.7 Svallis 
Grundvattennivån på vintern är relativt stationär då påfyllning av fritt vatten utifrån är 
reducerat. Undantaget är då det bakom slänten finns en kraftigt vattenförande zon, som ligger 
på frostfritt djup, där flödet begränsas av tjälinträngning i själva slänten (Linde, 1997). Under 
första snösmältningsperioden ligger som oftast temperaturen kring 0°C och då finns en ökad 
risk för istillväxt vid hydrauliska lågpunkter. Även om temperaturskiftningar kring 0°C i 
luften skulle vara måttliga, ökar den ytliga bergmassans låga värmeinnehåll istillväxten 
genom att kyla ner det fria smältvattnet. Figur 3.7 under visar två olika sätt som grundvattnet 
kan komma in i slänten och förorsaka svallis, (Statens vegvesen, rapport om sikring av vegar 
mot isras, 1998). Till vänster i figuren ses att det vattenförande lagret ligger på toppen av 
slänten, i kanten mellan berg och de lösa massorna, då kan en lösning på problemet vara att 
spränga ett dike på ovansidan och leda vattnet kontrollerat ned i slänten. Till höger i figuren 
kommer det vattenförande lagret ut i berget genom spricksystemen i bergarten. I det tillfället 
är det ofta bara ett brett dike och eventuellt nät enda möjlighet. På bakgrund av detta kommer 
det fram att när nya väganläggningar med höga slänter planeras så bör det kartläggas om det 
är fara för att vatten kan dräneras ut i slänten och skapa problem med svallis. Det kan ofta 
vara både billigare och enklare att lösa problemet på förhand än att ta det i efterhand. 
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Figur 3.7: Exemplen på vart i en slänt svallis kan uppstå . 
Isras kan lossna från slänterna på tre olika sätt: 

• Vältning 
• Direkta utfall 
• Utglidning 

Vidare följer en kort beskrivning av de olika sätten. 
Vältning: Svallisen måste ha stöd i botten mot en nästintill horisontell yta, som figur 3.8 
under illustrerar. Då svallisen har smält bort från bergväggen och det enda stödet finns är i 
botten av slänten kan vältning ske. Svallisen kan antingen välta sidovägs eller framåt mot 
vägbanan. Denna form för isras sker oftast i slänter med låg till medel höjd, och där svallis 
bildas helt ner i diket. Utlöpslängden är medel lång för dessa ras. Undersökningar har visat att 
då det sker i slänter och direkta ut på väg, så kommer det mesta av isen nå ut på vägen med en 
längd som tillsvarar ca 50 % av släntshöjden. Längden vill bli något mindre om vältningen 
sker i sidled. Denna rastyp sker som oftast relativt sent i en smältperiod för att det kräver 
mycket värme för att göra svallisen ostabil. 

 
Figur 3.8: Svallisen vältar ned från vägslänten. 
 
Direkta utfall: Detta är ras av svallis eller istappar som hänger nästan fritt i lodräta slänter, 
som figur 3.9 illustrerar. Svallisen sitter fast med hjälp av skjuvhållfastheten till isen och 
vidhäftningen mellan isen och berget. I en period med milt väder är det denna rastyp som 
lossnar först. Mindre ras är dominerande för denna typ ras. Utlöpslängden är medel lång. Från 
lodräta slänter och ned till en horisontell yta är det sällan det blir längre än 30- 50 % av 
släntshöjden. 
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Figur 3.9: Direkte utfall av svallis från en vägslänt. 
  
 
Utglidning: Denna typ ras sker på skråa ytor där isen hålls fast med hjälp av friktionskrafter 
och vidhäftningskrafter mellan isen och berget, som figur 3.10 illustrerar. Friktionen och 
vidhäftningen reduceras allt eftersom smältningsprocessen utvecklas. I branta bergslänter kan 
rasen lossna redan då isen får reducerat vidhäftning under uppvärmning. I mera flacka 
bergslänter måste det i tillägg bildas en vattenhinna mellan isen och berget för att friktionen 
skall bli så låg att ras kan inträffa. Ras av denna typ är ofta större ras, och lossnar sent i en 
smältperiod. 
 

    
Figur 3.10: Utglidning av svallis från en vägslänt. 
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4 Förstärkningsmetoder och förebyggande åtgärder mot 
nedfall av sten 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av hur utvecklingen vad gäller 
förstärkningsmetoder har utvecklats. Vidare beskrivs de två vanligaste förstärkningsmetoder 
av slänter; skrotning och bultning. Förebyggande åtgärder mot svallisbildning och nedfall av 
sten/block blir också kort beskrivet. 

4.1 Historik 
I lång tid har förstärkning av bergrum, tunnlar och bergslänter utförts. De första bultarna till 
bergförstärkning som man vet om i Norge, sattes in i samband med byggnationen av 
Telemark- kanalen i 1855- 61. Korta, tjocka bultar användes, ca Ø 40 mm. Dessa sattes in för 
att stabilisera block i bergslänterna. Figur 4.1 illustrerar detta. 

  
Figur 4.1: Principskiss av säkring med bultar i bergslänt från ca 1860 (Statens vegvesen, 
handbok 215, fjellbolting, 1999). 
 
Bultning blev introducerad i USA vid århundradeskiftet, men det var först på 1950- talet som 
förstärkningsmetoden fick sitt genombrott. Användning av bergssäkring har ökat betydligt de 
sista 30 åren. Fram till 1970 blev säkringsarbete utfört manuellt. Detta arbete bestod främst i 
av spettskrotning, stämpling och gjutning med betong.  

Bultar och nät har använts från 1960- talet. Kombinationen av bultar och sprutbetong började 
också användas i detta årtionde, först som torrsprutbetong, senare som våtsprutbetong. I 
början av 1980- talet slog säkring med fiberarmerad sprutbetong igenom för fullt. Ökade 
problem med berget kom samtidigt med att mekaniseringsgraden ökade och det blev krav om 
högre tempo. Samtidigt ökade tvärsnittet på tunnlar och schakt och därmed också 
stabilitetsproblemen. 

Övergången från patroniserad sprängmedel till pulversprängmedel medförde i början till ökat 
sprängmedelförbruk och därmed större belastning på kvarstående berg. Krav om noggrannhet 
vid borrningen och försiktig sprängning reducerade mängden sprängmedel och till en viss 
grad också förstärkningsbehovet. 

Från 1970- talet har man utfört skrotning med mekanisk utrustning i större grad. I dag finns 
det en mängd olika utrustningar till detta föremål. Detta har resulterad i att en del områden 
som tidligare krävde säkring med bult i dag bara skrotas. 
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4.2 Förstärkningsmetoder 

4.2.1 Skrotning 
Skrotning är den mest använda förstärkningsmetoden i Norge. Vid för hård skrotning är det 
lätt att ta bort block som är viktiga för släntens stabilitet. Skrotningen bör i regel vara lätt där 
enstaka nedfall av mindre sten i breda diken kan tillåtas. De mest använda skrotningsmetoder 
är: 

• Manuell skrotning: Utförs manuellt med spett. Lätt skrotning som ger god kontroll 
över stabiliteten.  

• Vattenskrotning: Kan med fördel användas i uppsprucket och flisigt berg. Vattentryck 
på upp till 850 bar spolar bort allt löst material. 

• Skrotning med hydraulisk hammare: Kan användas under de flesta bergförhållanden. 
Metoden ställer dock stora krav till maskinföraren så att inte nya ostabila parti bildas 
då låsblock tagits bort. 

Efter skrotning med vatten, hydraulisk hammare eller maskin måste slänten kontrolleras 
manuellt för att upptäcka eventuellt nya ostabila parti. Det är ofta bortkastad arbete att skrota 
under den kalla årstiden, då is och frost gör att lösa block kan uppfattas att sitta fast. Detta är i 
regel en misstolkning då det är isen och frosten som håller fast blocken. Slänten bör också 
rensas för växtlighet, så att växternas rotsystem inte utvidgar de sprickor som redan existerar 
och på så sätt spränger loss block. 

4.2.2 Bultning 
Bultning används ofta för att låsa fast block av moderat storlek i berg med medel till stort 
sprickavstånd (0,2-2 meter). Det är i princip ingen större skillnad på dimensionering av bultar 
i tunnel än det är för bergslänter. I höga slänter är oftal sprickornas friktion av stor betydelse. 
Om inte hänsyn tas till detta kan bultningen bli mycket omfattande och överdimensionerad. 
Förstärkning av slänter med bultar innebär ofta att låsa skjuvrörelser längs ett sprickplan. 
Detta görs med att säkra det antagna ostabila blocket till berget innanför. 

Bultar bör sättas in så att drag- kapaciteten utnyttjas. Rekommenderad vinkel mellan bult och 
potentiellt utglidningsplan i en slänt är 30- 50° (Handbok 215, 1999).  

Det finns olika principer för förstärkning med bultar: 

• Selektiv bultning: det bultas där det behövs för att låsa enstaka block. 

• Systematisk bultning: bultarna sätts i ett i förväg bestämt mönster, oftast kvadratisk 
med ett specifikt c/c avstånd. Avståndet mellan bultarna ligger för det mesta inom 1- 2 
meter. Systematisk bultning är en bra metod då berget är likformigt och uppvisar 
likartade strukturer över hela ytan, speciellt om dessa är mindre än 1 meter. 

• Anpassad systematisk bultning: man installerar ett visst antal bult per kvadratmeter. 
Fördelen med denna metod är att den geometriska utformningen inte styr bultningen, 
utan förstärkningen sätts in där den behövs. Anpassad systematisk bultning är en 
effektiv metod när det gäller plana brott och mycket oregelbundna bergytor. 

I vissa fall då spickavståndet är mellan 0,06- 0,6 meter kan det vara bra att sy ihop bultarna 
med fjällband för att uppnå en något mer samverkande förstärkning. Figur 4.2 ger exemplen 
på olika fjällband. 
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Figur 4.2: Olika typer av fjällband (efter handbok 215, 1999). 

Övre figuren till vänster är fjällband av kamstål, under den är det fjällband av flattstål. Helt 
till höger i figuren är ett stigeband. 

De mest vanliga bulttyperna för förstärkning av bergslänter i Norge är kamstålsbultar med 
diameter på 20- eller 25 millimeter och stålkvalitet K500TE. Vidare följer en beskrivning av 
förspända bultar och helingjutna bultar (Statens vegvesen, handbok 165, Sikring av 
vegskråninger, 2000). 

4.2.2.1 Förspända bultar 
Bergets deformationer överförs till bulten genom bultbrickan. I den andra änden är den 
förankrad genom mekanisk expander, plastingjutning eller genom en kon som då bär eller 
förstärker det lösa berget. Förspända bultar kan användas då det är behov för snabb säkring 
och för att öka inspänningen av berget. Förspänning av bultarna medför större friktion på 
sprickorna och ger berget högre hållfasthet. Förspända bultar har beteckningen aktiva bultar. 
Vid högt bergtryck, som kan ge smällberg och stora deformationer, blir förspända bultar 
använt som eftergivande säkring. I dessa fall dras muttern intill underlagsplattan, men 
bultarna förspänns inte. De blir förspända i det tempot berget deformeras. Då bultarna ändå 
förspänns, kan belastningen vid t ex högt bergtryck bli så stor att de går sönder. 
Förspänningen sker när muttern dras till mor underlagsplattan, som igen pressas mot 
bergytan. Detta ger sträck i bulten. Stålet i bulten är normalt rundstål eller kamstål. Figuren 
nedan visar en ändförankrad bult med murbruk. 
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Figur 4.3: Förspänd bult (efter handbok 215, 1999) 

 

4.2.2.2 Helingjutna bultar 
Ingjutna bultar kan användas vid de flesta bergförhållanden. Den vanligaste ingjutna bulten är 
av ordinärt kamstål (K400TE, K500TE), fullt ingjuten i bulthålets hela längd 
Bultarna blir för de mesta använt till eftersäkring och systematisk bultning för att låsa fast 
stabiliteten i berget. Säkringssystemet är passivt, dvs. bultarna blir först satt i funktion när 
berget deformeras och ger töjning i bultarna. Vid stora deformationer i bergmassan är bulten 
för styv. Det kan medföra brott i bulten i de områden där spänningen koncentreras.  
 
I Norge är det vanligast att fylla hålet med ingjutningsmedel, och därefter pressa eller slå in 
bulten i hålet. De vanligaste ingjutningsmedlen är cementbaserat murbruk och polyester. En 
annan metod är att använda perforör till införning av murbruket innan bulten pressas in. Figur 
4.4 nedan illustrerar detta.  
 

 
Figur 4.4: Införning av murbruk med perforör (efter handbok 215, 1999). 
 
 
Då underlagsplatta, halvkula och mutter används, skall muttern bara dras till. Fullt ingjutna 
bultar skall inte förspännas. Full ingjutning ger ökat korrosionsvärn. Brott i murbruket, 
utsköljning av murbruket pga. rinnande vatten, luftfickor och att bulten ligger Ocentrisk i 
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bulthålet gör att murbruket är som det enda korrosionsskyddet inte alltid är tillräcklig. Figur 
4.5 nedan visar en ingjuten kamstålsbult. 

 
Figur 4.5: Ingjuten kamstålsbult (efter handbok 215, 1999). 

 
Ingjutna bultar tar skjuvdeformationer bättre än ändförankrede bultar, och tål normalt en 
större belastning över längre tid än bara förspända bultar.  

4.2.3 Nät 
 
Vid tät uppsprucket berg (genomsnittligt sprickavstånd mindre än 0,3 m vid minst två 
sprickgrupper) bör det i tillägg till skrotning och bultning användas fjällband och nät. Nät blir 
använt som förebyggande åtgärd både mot isras och nedfall av sten. 

Avsikten med nät är att: 

• Styra fallande sten kontrollerat ner till släntsbotten och på så sätt förhindra att stenen 
skadar personer eller omgivning. 

• fungera som en armering av isskiktet. 

• binda svallisen motverka ras.  

Beroende av de geologiska förhållandena kan nätet användas antingen fastbultad eller löst 
hängande. Avståndet mellan bultarna och nätet bör vara mellan 20- 30 centimeter. Figur 4.6 
under visar principen med fastbultad och löst hängande nät. 
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 Figur 4.6: Principskiss av säkring av bergslänt med nät, (efter handbok 018, 2005). 

Till höger i figuren är nätet fastbultat, medan det till vänster hänger löst. Båda näten bör 
avslutas ca två meter över diket för att undvika klättring och lek i nätet. 

 

4.3  Förebyggande åtgärder 

4.3.1 Terrängdiken och kanalisering av dränsvägar 
Där det är möjligt att bygga terrängdiken är det troligt den mest effektiva förebyggande 
åtgärden mot svallisbildning tekniskt och ekonomiskt sett. Figur 4.7 visar principen med ett 
terrängdike. De fungerar bäst där djupet från marken till bergytan normalt är mindre än tre 
meter. Där svallisbildande vatten kommer från sprickor i berget, är terrängdiken inte någon 
god förebyggande åtgärd. Terrängdike byggs nästan parallellt med vägen för att få med det 
mesta av inträngande vatten. Diket måste placeras nedanför området där vattnet magasineras 
om vintern. Diken ger bäst effekt om de grävs helt ned till bergytan. Detta för att få med 
vattnet som finns i de lösa massorna. De bör också vara smala och ha ett djup på minimum 
0,75 m (Statens vegvesen, rapport , 1998). Vidare i rapporten står det att då svallisen kommer 
från naturliga diken i terrängen är oftast den bästa lösningen att förbättra kanaliseringen i den 
naturliga dränsvägen och leda vattnet vidare frostfritt genom vägen. Denna kanalisering bör 
starta ovanför där svallis bildas. Vattnet blir fört från toppen av slänten till diket i en smal 
utsprängd ränna med ett djup på minimum två meter.  
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Figur 4.7: Terrängdike. 

4.3.2 Breda diken 
Is som lossnar från en nästan vertikal slänt faller oftast inte så långt (Sikring av veger mot 
isras, 1998). Resultat från undersökningar som gjorts av Statens vegvesen har visat att det för 
bergslänter med höjd upp mot tio meter, så är det tillräcklig med tre meters breda diken för att 
ta hand om de flesta ras. För högre slänter är det önskligt att öka bredden till fem meter. Dessa 
krav är direkt kopplade till kraven till utformning av slänter i områden utsatta för nedfall av 
sten/block i handbok 018. Breda diken ger också: 

• Ökad trygghet mot nedfall av sten 
• Bättre lagringsplats för snö 
• Ökat trygghet vid trafikolyckor 
• Bättre sikt i kurvor och korsningar 
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5 Ingenjörgeologiska och bergmekaniska 
undersökningar 

Detta kapitel behandlar först en kortfattad del om hur bergarterna i Norge kommit till och 
hur de har formats upp genom tiden, samt lite strukturgeologi. Sedan beskrivs vad 
ingenjörsgeologiska och bergmekaniska undersökningar bör omfatta. 

5.1 Utdrag från Norges geologiska historia 
De äldsta delarna av Norges berggrund sammanfattas, enligt Loberg 1999, under 
benämningen urberget. Urberget är allt berg äldre än 590 miljoner år. Denna berggrund bildar 
ungefär en tredjedel av Baltiska- eller Fennoskandiska skölden, dvs. södra Norge, Finland och 
delar av Ryssland. Urberget består huvudsakligen av granit och gnejs. De finns givetvis andra 
bergarter men det gemensamma är att dessa enskilda bergarter nästan alltid har en hög 
hållfasthet. Oftast har de enaxiella tryckhållfasthetsvärden över 100 MPa, och kan 
klassificeras som "hårda bergarter". Figur 5.1 visar den Baltiska sköldens geologiska 
uppbyggnad. 

 
Figur 5.1: Baltiska sköldens uppbyggnad (enligt Loberg, 1999). 

I sen prekambrisk tid tillhörde Nord- Amerika, Grönland och Nord- Europa samma kontinent. 
För ca 700 Ma sedan började dock en utbrytning av storkontinenten längs en spridningszon 
orienterad mer eller mindre parallellt med den långt senare skapade kaledoniska fjällkedjan. 
Efter mer än 100 Ma lång period av uttänjning av kontinental jordskorpa trängde havet in 
över spridningszonen. Detta innebar att en ny ocean, Iapetushavet, föddes medan den ena 
kontinentdelen, Baltika, drev i väg från den andre, Laurentia. 
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I sen kambrisk tid ändrades det tektoniska förloppet. De två kontinentala plattorna började 
närma varandra i samband med att en oceanisk subduktionszon med en överridande öbåge 
utvecklades utanför Baltika. Omkring 510 Ma, dvs. i övergången mellan kambrium och 
ordovicium, kolliderande Baltika och öbågen med varandra. Detta var den första fasen i 
fjällkedjans tillblivelse. Det som vidare hände var att öbågekomplex med tillhörande 
bassängers sediment svetsades fast vid såväl Baltika som Laurentia, innan den slutliga 
kollisionen mellan kontinentplattorna ägde rum i silurisk tid. Därmed var den kaledoniska 
bergskedjan skapad, medan Iapetushavet gått i sin grav. Bergen som finns i dag är rester av 
denna bergskedja, men erosion genom miljoner av år har nött bort det mesta av den. 
Mestadels av berggrunden i Nord- Troms kommer ursprungligen från kollisionen mellan 
Baltika och Laurentia. Under kollisionen blev stora mängder gammalt havsbotten skjuten 
ovanpå ”urberget”, och överskjutningsskollar blev bildad.  

5.2 Bergarter och bergartsbildning 
Bergarter är naturlig bildade aggregat sammanfogad av ett eller flera mineral. De kan vara 
bildade vid kristallation av magma, vid hopläkning/sedimentering av möjligen lösa massor 
och vid metamorfos av existerande bergarter. Bergarterna har som oftast en mycket högre 
hållfasthet än jordarterna. Övergångsformer mellan jordarter och bergarter är vanliga runt om 
i världen, men i Norge är det en klar skillnad. Men ofta kan man stöta på zoner i berggrunden 
med typiska jordartsegenskaper, t ex lera i svaghetszoner. I sådana fall räknas leran som en 
bergart, medan den med hänsyn till materialtekniska egenskaper beter sig som en jordart, 
(Norsk bergmekanikkgruppe, handbok ingeniörgeologi berg, 1985). 

Bergarterna i jordskorpan kan vara bildade på flera olika sätt och delas in i tre huvudgrupper: 

• Magmatiska bergarter har bildats vid kristallation av magma, som har trängt upp från 
de djupare delarna av jordskorpan. Av magman som kristalliserats nere i jordskorpan, 
bildas djupbergarter. Av magman som kristalliserats i gångarna i existerande 
berggrund, bilads gångbergarter. Och av den magman som trängt upp till ytan genom 
vulkaner och kristalliserats, bildas dagbergarter. 

• Sedimentära bergarter har bildats vid förvittring av bergarter eller av organiska 
fossiler som sedimenterar i vatten och avsätts på land. Några sedimentära bergarter har 
bildats vid kemiska reaktioner från havsvatten, bl. a kalkstenar. Dessa bergarter är 
ursprungligen lösmassor som senare härdas eller hopläks till mer eller mindre fasta 
bergarter pga. trycket från nya sediment som de överlagras av och/eller vid kemiska 
processer. Detta kallas diagenese. 

• Metamorfa bergarter är ursprungligen sedimentära- eller magmatiska bergarter som 
har fått sin uppbyggnad, ofta sitt mineralinnehåll, ändrad (rekristalliserats). Detta har 
skedd vid högt tryck och/eller temperatur. Ändringen har varit så stor att det inte är 
möjligt att avgöra hur den ursprungliga bergarten blev bildad. Detta kallas 
metamorfos.  

I Figur 5.2 ses en schematisk bild av bergartscykeln (Loberg, 1999). 
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Figur 5.2: Bergartscykeln. 
 

De bergarterna som finns i de områden examensarbetet beskriver är i huvudsak metamorfa 
bergarter. Figur 5.3 nedan visar metamorfa bergarter och deras 
metamorfosgrad.

Figur 5.3: Metamorfa bergarter och deras metamorfosgrad (efter Loberg 1999). 

Metamorfa bergarters hållfasthet varierar väldigt beroende på mineralinnehåll och hu 
utvecklad foliation bergarten har. Glimmerskiffer som är folierad ger en relativt låg hållfasthet 
på bergarten. Hållfastheten är också olika i de olika riktningarna i skiffrar beroende på 
foliationen. En del metamorfa bergarters hållfasthet beror främst av mineralinnehåll. Kvartsit 
som består av kvarts har en mycket hög hållfasthet medan täljsten som består av talk har en 
mycket låg hållfasthet. 
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5.3 Strukturgeologi 

5.3.1 Foliation och stänglighet 
Foliation och stänglighet är ett karaktäristiskt strukturdrag hos en mängd metamorfa bergarter. 
Med detta menas benägenheten att de med större eller mindre lätthet kan klyvas längs med 
varandra parallella ytor (Loberg, 1999). Foliationen har tillkommit vid att högt tryck har 
tryckt ihop mineralkornen, klämt ihop dem och sedan strävt efter att platta ut dem. Med detta 
menas att mineralkornen har orienterad sig efter rådande spänningsriktningar med största ytan 
mot största spänningsriktningen. De vanligaste foliationstyperna är skiffrighet, gnejsighet och 
bandning. Finkorniga bergarter är skiffriga medan mer grovkorniga bergarter är gnejsiga. 
Med bandning menas att det finns en uppdelning av bergarten i band med olika mineral. 
Stänglighet är att stavformiga mineral har orienterad sig i en viss riktning. Strukturen 
förekommer vanligast i amfiboliter. Figur 5.4 nedan illustrerar foliation i en metamorf 
bergart. 

 
Figur 5.4: Foliation i en metamorf bergart (efter Loberg, 1999). 

 

5.3.2 Sprickor och diskontinuiteter 
Utvecklingen av sprickor vill vara olika i de olika bergarterna beroende på om bergarten har 
låtit sig deformera plastisk vid de påkänningar den har varit utsatt för eller inte. Sprickor är 
primärt eller sekundärtbildade diskontinuteter i bergmassan. Vanligtvis av några millimeters 
tjocklek, men kan vara upp till några centimeter tjocka. Primärt bildade sprickor har 
uppkommit vid geologiska processer och namnges efter hur de uppträder, t ex 
lagdelningssprickor, foliationssprickor osv. sekundärt bildade sprickor har bildats som följe 
av påkänningar berget har utsatts för vid människor byggverksamhet. De namnges efter hur 
de har bildats, t ex sprägningssprickor, bergtryckssprickor etc. Sprickor uppträder ofta i sätt 
av nära parallellorienterade sprickor. Bergmassan kan genom tiden ha utsatts för flera olikt 
orienterade spänningar. Detta är grunden till att det ofta har bildats flera sprickgrupper. 
Sprickor som inte tillhör sprickgrupperna finns ofta och kallas villsprickor. Avståndet mellan 
sprickorna kan variera från några centimeter till flera tiotals meter. Då sprickor är 
diskontinuteter där bergartens styrka är stärkt nedsatt, vill uppsprickningen i många fall vara 
den viktigaste parametern som inverkar på bergmassans mekaniska egenskaper. 
Uppsprickningen har dessutom en avgörande betydelse för bergmassans permeabilitet. Allt 
detta gör att det är viktigt att en systematisk och ensartad kartering/beskrivning utförs, se 
kapitel 5.4.1.  
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Förkastningar kan utgöras av ett enda sprickplan, men oftast är det att runt en förkastning 
förekommer många parallella sprickor som bildar en skjuvzon. Krosszon kommer av att en 
förkastning eller en spricka har krossat det omgivande berget till små bergsfragmenter. 
Figur 5.5 visar de olika typerna av förkastningar. 

 
Figur 5.5: Olika typer av förkastningar (efter Nordlund, Rådberg, Sjöberg, 1998). 

Längst till vänster i figuren, ovan bokstaven A, illustreras en förkastning som utgörs av ett 
stort sprickplan. I mitten illustreras en krosszon, medan det längst till höger är en skjuvzon. 

 

5.4 Kartering av bergmassan 
Bergmassan består av bergarter med tillhörande uppsprickning påverkad av spänningar och 
grundvatten. Berg mellan svaghetszoner utgör t ex en typ av bergmassa, medan 
svaghetszonen själv utgör en annan typ. Bergmassans egenskaper kan variera mycket, och en 
god ingenjörsgeologisk beskrivning bör därför omfatta alla de elementer som inverkar på 
deras egenskaper. Samtidigt som beskrivningen bör vara så koncis som möjligt, skall den 
också kunna förstås av andra. Detta medför i praktiken att de ord och uttryck som används 
måste vara tydligt definierade. Beskrivningen måste också anpassas efter syftet beskrivningen 
skall ha. Därför vill t ex en beskrivning av stabilitetsförhållanden vara olika från en 
beskrivning för användandet av bergmassan som byggmaterial. En ingenjörsgeologisk 
beskrivning innehåller vanligen information om (Eriksson, 1999):  

• Bergartstyp 
• Sprickor 
• Krosszoner 
• Vittringsgrad på bergmassan 
• Struktur på bergmassan 
• Vattenförhållanden 

I detta examensarbete har den ingenjörsgeologiska undersökningen avgränsats som tidigare 
nämnts i kapitel 1.3 avgränsningar. 

5.4.1 Sprickkartering samt redovisning med stereografisk projektion 
Sprickparametrar som vanligen karteras är (Nordlund, Rådberg, Sjöberg, 1998): 

• Sprickorientering, (Eriksson, 1999) 

• Typ av spricka 

• Sprickans råhet 
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• Sprickfyllnadsmaterial 

• Sprickvidd/tjocklek på fyllning 

• Sprickornas hållfasthet 

• Vattenföring 

 
Sprickplanens orientering är den viktigaste faktorn för stabiliteten i en bergmassa. Oftast har 
en bergmassa 3- 5 orienteringar de flesta sprickor följer, så kallade huvudsprickgrupper. 
Sprickplanens orientering definieras vanligen med strykning och stupning, som figur 5.6 
visar. Det finns många olika sätt att ange strykning/stupning.  I detta examensarbete kommer 
strykningen att anges mellan 0- 360° räknat från norr. Stupningen kommer att anges mellan 0- 
90° räknat från horisontalplanet. Detta sätt erhåller att högerregeln följs, det vill säga att en 
spricka alltid stupar mot höger i förhållande till strykningen. Analyser av sprickornas 
orientering görs med hjälp av sfäriska projektioner. Det är en metod som bygger på att linjer 
och plans orientering i en tredimensionell rymd projiceras i ett tvådimensionellt diagram. 
Sfäriska projektioner gör det enkelt att se en eller flera sprickors strykning och stupning i 
förhållande till släntens orientering och utifrån det bedöma om block bildas och om de i så fall 
utgör ett stabilitetsproblem för t ex slänten. 

 
Figur 5.6: Definition av strykning, stupningsriktning och stupning (efter Nordlund, Rådberg, 
Sjölund, 1998). 

5.5 Klassificering av bergmassan 
Klassificeringssystem har utvecklats för mer än hundra år sen Ritter (1879) försökte 
formalisera ett empiriskt betraktelsesätt för tunnelkonstruktion, och då särskilt för att 
bestämma förstärkningsbehovet. Syftet med klassificering av bergmassan är att erhålla en 
enkel beräkning om huruvida berget är lämplig för byggnation eller inte. För att kunna 
bedöma bergets kvalité vid t ex bergbyggen utförs en klassificering av bergmassan. Det som 
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bedöms är bergmassans hållfasthet och deformationsegenskaper samt förstärkningsbehov. 
Användandet av klassificeringssystem underlättar som tidigare nämnts dimensioneringen av 
byggnationer i berg, men det måste beaktas att klassificeringssystemen inte kan ersätta de 
analytiska och numeriska beräkningsmetoderna samt deformationsmätningar. Den kanske 
viktigaste bristen med klassificering är att metoderna inte kan ta tillräcklig hänsyn till lokala 
bergmekaniska förhållandena. Bedömningen görs utifrån ett bestämt klassificeringssystem där 
vissa faktorer så som sprickor, vattengenomtränglighet ger ett visst antal poäng. Sedan 
sammanställs poängen och jämförs med en poängskala som ger bergmassans kvalité. 
Poängskalan är baserad på erfarenheter från ett antal praktikfall. Även om många parametrar 
tas med i bedömningen måste man vara observant på att klassificeringen ibland missar 
allvarliga problemställningar.  I detta kapitel ges det en kort sammanfattning av 
klassificeringssystemet RMR vilket är de mest använda av klassificeringssystemen. 
 

5.5.1 Rock Mass Rating (RMR) 
RMR är ett geomekaniskt klassificeringssystem som utvecklades 1973 av Bieniawski. Det 
finns fem parametrar som bedöms och poängsätts. De fem parametrar som bedöms är 
följande: 

1. Bergets enaxiella tryckhållfasthet: den högsta möjliga hållfastheten på bergmassan.  
2. RQD: mått på bergmassans sprickfrekvens, se kapitel 5.5.1.1. 
3. Sprickavstånd 
4. Spicktillstånd: till exempel sprickans vidd, fyllnad och form. 
5. Grundvattenförhållanden: inflödet per 10 meter tunnel, kvoten av grundvattentrycket 

och största huvudspänningen eller en generell bedömning av vattensituationen 
RMR definieras som summan av de ingående parametrarnas poäng och är ett mått på bergets 
kvalité. Tabell 5.2. visar relationen mellan summan av de ingående parametrars poäng och 
bergklasser. Korrigering av RMR- värdet sker om det tas hänsyn till spricksystemets 
orientering i förhållande till riktningen på tunneln eller slänten. 
 
Tabell 5.2: Bergklasser enligt RMR 
Total poäng Klass nr Beskrivning Bergmassans 

Kohesion (kPa) 
Bergmassans inre 

friktionsvinkel 
81 – 100 1 Mycket bra  > 300 > 45° 
61 – 80 2 Bra 200 – 300 40° - 45° 
41 – 60 3 Acceptabel 150 – 200 35° - 40° 
21 - 40 4 Dåligt 100 – 150 30° - 35° 

< 20 5 Mycket dåligt < 100 < 30° 
 
RMR- klassificeringen tillkom i första hand för underjordsanläggningar. Den kan dock 
tillämpas även på slänter, med viss försiktighet vad gäller vattentillstånd. 

5.5.1.1 Rock Quality Designation (RQD) 
RQD utvecklades av Deere (1967) för att uppskatta bergmassans kvalitet utifrån borrkärnor. 
RQD är ett uttryck för en indirekt angivelse av bergmassans sprickfrekvens. Den används för 
att bedöma bergkvaliteten. Det baseras på att bestämma borrkärnans kvalité genom att ange i 
procent längden av antal intakta kärnbitar längre än 10 cm per meter borrkärna. Det som görs 
är att de kärnbitar med längd större än 10 cm summeras och divideras med kärnans totala 
längd. 
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(5.1) 
 
Om borrkärnor inte är tillgänglig kan RQD beräknas genom att mäta antal sprickor per meter 
(λ ) som följer: 
 

)11.0(100 += λRQD e λ1.0−      (5.2 Brady and Brown, 1985) 
 
Då antalet sprickor är mellan 6 och 16 kan en förenklad formel användas: 
 

4.11068.3 +−= λRQD      (5.3 Brady and Brown, 1985) 
 
Tabell 5.1 nedan redoviser hur kvaliteten på berget varierar för olika RQD- värden. 
 
Tabell 5.1: RQD och bergkvalitet 

RQD (%) Kvalitet 
0 – 25 Mycket dåligt 
25 – 50 Dåligt 
50 – 75 Bra 
75 – 90 Mycket bra 

90  - 100 Utmärkt 
 
RQD ingår som parameter i andra klassificeringssystem såsom RMR och Q- systemet.  
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6 Drift och underhåll av bergslänter 
Kapitlet börjar med en del om funktionskontrakt generellt. Vidare följer en beskrivelse av vem 
och vad som ingår i funktionskontrakten vad gäller bergslänter. Detta baseras på intervjuer 
med involverade personer. 

6.1 Funktionskontrakt 
Efter att Statens Vegvesen produktionsavdelning år 2003 blev ett eget aktiebolag, Mesta A/S, 
blev driften av Statens Vegvesen vägnät utsatt för konkurrens. Regionerna i Norge delades in 
i olika geografiska områden och för en stor del av dessa utarbetades det funktionskontrakt för 
drift och underhåll.  
 
I ett funktionskontrakt beskriver uppdragsgivaren hur ett eller flera element i vägsystemet ska 
framstå för den som använder vägen. Det är kvalitetskrav för de olika elementen som ingår i 
vägtrafiksystemet. Slänt, diken, skyltar och beläggning är exempel på element som ingår i 
vägtrafiksystemet. Den som utför sådana kontakt är förpliktad  att utföra angivna krav över 
den angivna tidsperioden. I funktionskontrakten skall förutsättningar med hänsyn till 
trafikbelastning, trafikutveckling i avtalsperioden och andra påkänningar som kan ha 
betydelse för tillståndsutvecklingen finnas med. Entreprenören måste således få kunskap om 
vägens historik, dvs. levnadstid på olika element i vägen och i samband med vägen, orsaken 
till tidigare funktionsfel och skador med mera.  
 
Det finns olika former för funktionskontrakt, men i det följande beskrivs bara drift- och 
underhållskontrakt. Kontraktera för drift och underhåll ingås för specificerade områden. 
Dessa kan i princip innehålla alla typer av drift- och underhållstjänster. Områdena skall vara 
så stora att de med en kontraktsperiod på upp till fem år och med riktigt sammansatta drift- 
och underhållsuppgifter, ger en omsättning som är tillräcklig för att ta tillvara nödvändiga 
investeringar och kompetens. Generellt sätts det krav på att vägnätet skall ha samma 
standardnivå i slutet av kontraktsperioden som då kontraktet ingicks. 
 
Några fördelar med kontraktsformen: 

• Helhetsansvar. 
• Helhetstänkning. 
• Kundorientering. 

 
Några nackdelar med kontraktsformen: 

• Svårt att beskriva funktionskravet (produkten). 
• Ökat krav på mätmetoder/mätkompetens. 
• Konkurrensfördelar för de stora entreprenörerna. 
• Fel tekniska lösningar. 
• Bristande kunskap om hållbarhet/levnadstid, för både beställare och entreprenör. 

I ett funktionskontrakt finns det både funktionsspecifierade och mängdbaserade uppgifter. För 
de funktionsspecifierade uppgifterna ger entreprenören ett fast pris på processerna i 
kontraktet, och får utbetald en summa för det. För de mängdbaserade uppgifterna uppger 
entreprenören en timpris och får betalt efter det arbete som utförs. De funktionsspecifierade 
uppgifterna kan vara svåra att prissätta då det kan vara svåra att uppskatta hur mycket arbete 
varje enskild uppgift kan medföra. 
För de två studerade områden ingår det i funktionskontrakten två processer som behandlar 
bergslänter. De två processerna blir beskriven i det följande. 
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6.2 Process 73.4 Underhåll av förstärkning 
Processen omfattar skrotning av bergslänter och arbete i samband med förstärkning. Med 
förstärkning menas bland annat nät, och att reparera en mindre skada i nätet är ett exempel på 
arbete som kan uppstå i samband med förstärkningen. Förstärkningsen ska inte ha skador som 
utgör en fara för trafikanter eller andra som vistas i området. Bergslänterna skall vara fria för 
lösa block och stenar som kan vara till fara för trafikanter.  
Då en skada på förstärkningen upptäcks, skall reparation utföras inom det tider angivna i 
tabell 6.1 nedan. Tiden är inom vilken tid reparationen skall vara utfört. 
 
Tabell 6.1: Tider på skadat skyddsutrustning  

Typ av uppgift Tid 
Säkring av berg i slänt 6 månader 
Bultar och fjällband 2 veckor 

Nät 1 månad 
 
Då skadan bedöms utgöra en trafikfara, skall åtgärd ske strax. De funktionsspecifierade 
uppgifterna i funktionskontraktet är som följer: 

1. Inspektion av bergslänter och förstärkningsutrustning i dessa 
2. Skrotning i bergslänter 
3. Tömning av rassäkring (t. ex borttagning av nedfall i nät) 
4. Reparation av mindre skadad förstärkningsutrustning i bergslänter 
5. Borttagning i diken av nedfall från bergslänter  

För punkt två och fyra gäller ett begränsat funktionsansvar. Entreprenören måste utföra 
mindre arbeten och reparation av skador som har pris mindre än 10 000 nok ekskl. mva. 
Självrisken på 10 000 nok gäller för varje enskild händelse. Om en händelse medför skada på 
flera objekt, eller arbetsbehov på flera processer, skall det bara räknas en självrisk.  
 

6.3 Process 73.6 Upprensning efter översvämning och ras  
Processen omfattar upprensning efter översvämning och ras. Med detta menas att platsen skall 
säkras så att olyckor och eventuell förvärrning av skadorna på vägen undviks. Då trafiken 
släpps förbi platsen, skall det ske på ett säkert sätt. Upprensning och reparation görs så snart 
det är tryggt att arbeta på platsen. Förhållanden som kan orsaka ytterligare skador på 
vägkroppen skall åtgärdas. Den slutliga upprensningen och förbättringen skall göras så snart 
som möjligt. 
De funktionsspecifierade uppgifterna är som följer: 

1. Upprensning och reparation av mindre skador orsakad av ras och översvämning 
2. Inspektion och bedömning av rasfara 
3. Inspektion av plats för ras 

Det första punktet går in under ett begränsat funktionsansvar som beskriven under kapitel 7.2. 
Entreprenören måste utföra mindre arbeten och förbättring av skador som har pris mindre än 
10 000 nok ekskl. mva.  
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7 Metodik för tillståndsbedömning av bergslänter 
Detta kapitel beskriver metodiken för att tillståndsbedöma bergslänter som har utarbetats i 
detta examensarbete. Först beskrivs generellt vad som bör ingå i en tillståndsbedömning och 
vad underlaget är för att göra denna bedömning, för att till slut kunna klassificera de enskilda 
slänterna efter vilken prioritet de fått.  
 
För att beskriva berggrunden ingår flera parametrar. De viktigaste parametrarna för att 
tillståndsbedöma en slänt är att upptäcka möjliga brottformer, bedöma kvaliteten på 
bergmassan och göra en kvantitativ bedömning av frekvensen av sten/isnedfall samt volymen 
av dessa. För att förstå vilka brottformer som är möjliga måste en kartering av sprickornas 
orientering göras och vidare analysera data med hjälp av stereografisk projektion och sedan 
avgöra potentiella brottformer. För att bedöma bergmassans kvalitet används 
klassificeringssystemet RMR, se kapitel 5.5. Bergmasseklassificeringen ger en indikation på 
hur bra eller dålig bergmassan kvalité är.  
I Nasjonal Vegdatabank (NVDB) finns detaljerad information om rashändelser, såsom hur 
stora ras, till vilken tid rasen gick, under vilka väderförhållanden, om vägen blev stängd eller 
inte och hur länge den blev stängd.  
Entreprenören som ansvarar för underhållet i samband med funktionskontraktet, gör en 
löpande värdering av slänternas tillstånd i samband med utförandet av det dagliga underhållet. 
Om en vägslänt bedöms vara i dåligt skick, måste mera grundliga undersökningar göras. Med 
detta menas ingenjörsgeologiska undersökningar, som kartering och vidare analyser, för att 
hitta vad problemet är och lösa det. Dessa undersökningar och analyser görs av personer med 
bergmekanisk utbildning. Rashändelser är också något entreprenörerna skall rapportera. I 
dagsläget är det dock en underrapportering, som är viktig att tänka på vid bedömningen. I 
tillståndsbedömning av en vägslänt ingår följande: 

• Bestämma vilken tillstånd varje enskild slänt är i utifrån givna parametrar. 
• Bedöma hur allvarligt tillståndet är för den enskilda slänten. 
• Bestämma orsak (er) till att tillståndet har uppstått 

 
Underlaget för att göra en bedömning är fältundersökning och vidare bearbetelse av resultaten 
från denna. Detta ger ett underlag för att bestämma hur allvarligt tillståndet är för de olika 
slänterna och vad orsaken till tillståndet är. Det finns olika tillståndstyper som nämns senare i 
kapitlet. För att bestämma hur allvarligt ett tillstånd är för en slänt används begreppen 
allvarsgrad och konsekvens. När detta är bedömt kan det bestämmas hur det skall åtgärdas.  
De följande delkapitlen har tagits fram i detta examensarbete då Statens vegvesen har inte haft 
något systematiskt sätt att hantera slänters tillstånd för vidare planering av underhåll. 
Delkapitlen baseras på hur inspektioner och tillståndsbedömning av broar görs efter 
Inspeksjonshandbok for bruer (Handbok 136; 2000).  

7.1 Tillståndstyper 
För att få ett enhetlig sätt att beskriva tillståndet, skall fastlagda tillståndstyper användas. De 
tillstånd som kan uppstå benämns i de följande kapitlen som antingen skador, problem eller 
brister. Följande punkt är exemplen på de skador, problem eller brister som kan förekomma: 

• Bergmasseklassificeringssystemet RMR resulterar i ett värde som motsvarar 
bergmassans kvalitet. Klassificeringen är till hög grad personbunden samt värdesätter 
specifika parametrar som i sin helhet kanske inte rättvist kvalitetsbestämmer 
bergmassan.  

• Ogynnsam sprickorientering som medför fara för brott i berget. 
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• Nedsatt förmåga hos förstärkning 
• Negativa is/vattenförhållanden samt 
• Bristande upprensning och underhåll av slänten. 

 

7.1.1 Allvarsgrad och konsekvens 
Allvarsgraden kan delas in i fyra kategorier. Kategorierna redovisas i tabell 7.1 nedan. 
 
Tabell 7.1: Allvarsgraden skadan 
Kategori Storlek/grad på skada/problem/brist Allvarsgrad 
1 Liten skada/problem/brist Ingen åtgärd nödvändig 
2 Måttlig skada/problem/brist Åtgärd inom 4- 10 år 
3 Stor skada/problem/brist Åtgärd inom 1- 3 år 
4 Kritisk skada/problem/brist Åtgärd strax, senast inom sex månader 
 
Den som bedömer vägslänten tar ställning till om det de olika tillståndstyperna som upptäcks 
kräver underhåll, och hur snabbt det måste göras. Med tillstånd som kräver underhåll menas 
att vägslänten eller förstärkningen har skador, problem eller brister som måste åtgärdas. För 
kategori ett behövs ingen åtgärd, men för kategori två till fyra är åtgärd nödvändig.  
 
Konsekvenserna av skadorna kan också delas in i fyra kategorier. Kategorierna redovisas i 
tabell 7.2 nedan. 
 
Tabell 7.2: Konsekvens av skadan 
Kategori Konsekvens 
S Skada/problem/brist som hotar stabiliteten 
T Skada/problem/brist som hotar trafiksäkerheten 
M Skada/problem/brist som kan påverka miljö/estetik 
 
Det är viktigt att komma ihåg att en skada kan ha flera konsekvenser. Allvarsgraden och 
konsekvensen skall användas tillsammans för att bedöma skadan och sammanställas i en 
tabell. Nedan redovisas hur en sådan tabell kan se ut för en skada som hotar stabiliteten. 
 
Tabell 7.3: Kategori och konsekvens för skada som hotar stabiliteten för en slänt 
Kategori Konsekvens 
1S Liten skada/problem/brist som inte representerar någon fara för släntens stabilitet 

och repareras ej 
2S Medels skada/problem/brist som kan reducera släntens stabilitet om den får vara 

kvar i mer än 4- 10 år. Repareras inom 4- 10 år. 
3S Stor skada/problem/brist som kan reducera släntens stabilitet om den får vara kvar 

i mer än 1- 3 år. Repareras inom 1- 3 år. 
4S Kritisk skada/problem/brist som har reducerad eller är i färd med att reducera 

släntens stabilitet. Säkras eller repareras strax eller inom ett halvt år. 
 
En sådan tabell ordnas för de olika kategorierna skadan berör.  
Här följer exemplen på skador som har konsekvens för de olika kategorierna: 

• Stabiliteten: Kilutfall eller löst hängande stenar/block. Bedöms från 1S till 4S. där 1S 
är minst allvarligt och 4S är mest allvarligt. 
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• Trafiksäkerheten: Nedfall på vägbanan eller utstickande punkt i vägslänten. Bedöms 
från 1T till 4T. där 1S är minst allvarligt och 4S är mest allvarligt Miljö/estetik: 
Skador som trafikanterna uppfattar som fult, t ex grafitti i en slänt. Bedöms från 1M 
till 4M. där 1M är minst allvarligt och 4M är mest allvarligt. 

 

7.2 Bedömning av skador 
Det skall skiljas på primära skador och sekundära skador. Primära skador är det som initierar 
ett tillstånd som bedöms som en skada. Sekundära skador är de skador som utvecklar sig från 
en primär skada. I det följande ges exemplen på primära- och sekundäraskador. 
Om det finns mycket vatten i en slänt, tränger vattnet ner i bergmassan genom sprickor och 
svaghetszoner. På vintern fryser vattnet och det bildas svallis som ofta spränger lös sten/block 
som ger nedfall på väg.  
Om några bultar som ett nät är fäst med saknas så kan belastningen på nätet bli för stort och 
medföra att nätet släpper i de övre fästpunkterna vilket kan resultera i att sten/block som 
annars skulle glida ner mellan berg och nät till diket istället faller ner på utsidan av nätet och 
hamnar på vägbanan. Sammanhangen mellan primär- och följeskador är viktigt att tänka på 
vid bedömning av skada och val av reparationsmetod. Det är ofta så att primärskadan måste 
upptäckas för att hitta läplig reparationsmetod. 
Propagering av skador som är ofta svåra att bedöma, därför måste två saker kartläggas: 

1. Utvecklingstiden på den observerade skadan. 
2. Hur snabbt är det sannolikt att skadan vill utveckla sig i framtiden 

För att bedöma hur lång tid det har tagit att utveckla skadan är observationer från tidligare 
inventeringar värdefulla, medan det kan vara nödvändigt med mätinstrument för att bestämma 
den vidare utvecklingen. Praktisk erfarenhet och teoretiska modeller kan ge viktig information 
om hur skadan kan utvecklas. 
Propageringen kan fortlöpa på olika sätt; skadan behöver inte utvecklas vidare, utvecklingen 
kan vara avtagande, jämn eller accelererande. 
Skadorna kan också vara sammansatta av flera skadetyper. Vid inventeringen beskrivs därför 
de typer av problem som observeras, men vid tillståndsbedömningen studeras de som en 
helhet. En skada kan ha olik allvarsgrad för stabilitet, trafiksäkerhet, underhållskostnader och 
miljö/estetik. Detta bör framkomma av en tabell, och tabell 7.4 ger ett exempel på detta.  
 
Tabell 7.4: Bedömning av skadors konsekvens för de olika kategorierna 
Beskrivning av skada/problem/brist S T M 
Litet hål i nätet  1 2 
Trasiga bultar 4 4 2 
 
 

7.3 Prioritering av underhåll 
Vid bedömning av slänters tillstånd beskriven i de förgående kapitel vill det i efterhand vara 
möjlig att företa en medveten prioritering av vilka tillstånd som måste underhållas. Detta kan 
först ske då konsekvenserna av eventuella budgetmässiga orsaker är känd. Prioriteringen blir 
översiktlig då en tabell används. Exempel på en sådan tabell ses i tabell 7.5 nedan. 
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Tabell 7.5: Prioritering av underhåll 
Prioritet Skada/problem/brist Allvarsgrad/konsekvens Tidpunkt för underhåll 
1 Trasiga bultar 4S, 4T, 1M Strax, eller inom ett 

halvår 
2 Litet hål i nätet 1T, 1M Ingen reparation behövs 
 
I tabellen har trasiga bultar fått prioritet 1. Orsaken är att allvarsgraden/konsekvensen är störst 
för denna skada. Vidare följer en redovisning av hur tanken bakom prioriteringen har varit. 

• 4S: Det utgör ett stabilitetsproblem för en vägslänt. Hur stor konsekvens trasiga bultar 
beror på mängden och placeringen av dem.  

• 4T: Det utgör ett trafiksäkerhetsproblem då block kan lossna och falla ner på vägen. 
• 1M: För miljö/estetik har det bedömts ha betydelse för estetiken. Att det inte ser fint ut 

med trasiga bultar, men det har bedömts ha liten konsekvens. 
Ett litet hål i nätet utgör inga fara för stabiliteten, därför har det inte tagits med i tabellen. Det 
utgör en liten fara för trafiksäkerheten och estetiken påverkas lite. 
 
För tillstånd som påverkar stabiliteten och trafiksäkerheten bör emellertid underhållet utföras 
vid tidpunkten angiven vid inventeringen. Då underhåll av tillstånden som är beskriven ovan 
utsätts av ekonomiska orsaker, kan konsekvenserna vara att det må sättas in speciella 
säkerhetsmässiga åtgärder. 
 
Det kan också vara så att då t ex en brist åtgärdas som har hög prioritet, kan det vara att det 
samtidigt löser ett problem med lägre prioritet. Ett exempel på detta kan vara då nät sätts upp 
för att minska svallisproblem, då skrotas det samtidigt lätt, och farliga block kan tänkas tagits 
ner. Vid prioritering av underhåll bör hänsyn till tillståndet i närliggande slänter tas, även om 
tillståndet på dessa är mindre allvarligt. De bör underhållas vid samma tidpunkt som de med 
allvarliga tillstånd, då de är lokaliserade så att de lätt kan åtgärdas samtidigt.   
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8 Beskrivning av utvalda slänter 
Detta kapitel beskriver den ingenjörsgeologiska/geomekaniska/bergmekanisak studien som 
gjorts på tre bergslänter i två olika områden, tillsammans sex bergslänter. 
Tillståndsbedömning har också utförts. 
 

8.1 Generell områdesbeskrivning 
De två områden som är utvalda för kartläggning är sträckan mellan Skibotn och Løkvoll och 
mellan Tretten och Klubbenes. Sistnämnda ligger i Nordreisa kommun, medan den första  
sträckan är delad mellan kommunerna Storfjord och Kåfjord (Gáivuotna). 

På sträckan Skibotn- Løkvoll är ÅDT (ÅrsDygnsTrafik) 740, varav tunga fordon utgör 18 %. 
Beräkningen är från 1 januari, 2005. ÅDT på sträckan Tretten- Klubbenes är 1550, varav 15 % 
är tunga fordon. Beräkningen är från 1 januari, 2002. Figur 8.1 visar en översiktskarta över 
båda områdena, vilka är markerade med blåa prickar. 

Slänterna beskrivna i detta examensarbete tillhör två olika funktionskontraktsområden. 
Sträckan Skibotn- Løkvoll tillhör Lyngenkontraktet medan sträckan mellan Tretten och 
Klubbenes tillhör Nord- Troms kontraktet. Entreprenören som sköter funktionskontrakten är i 
båda fallen Mesta AS. Lyngen kontraktet ingicks i 2005 och gäller fram till 2009. Nord- 
Troms kontraktet  ingicks detta år, 2006, och utlöper år 2011. I de två följande delkapitel ges 
en kort beskrivning av de två processerna som berör bergslänter i funktionskontrakten. I 
funktionskontrakten ingår inte systematisk skrotning av bergslänterna. I Nord- Troms 
kontraktet skrotas utvalda slänter med intervall på mellan 3 och 5 år.  

 

 
Figur 8.1: Karta som visar lokaliteten till de två utvalda områdena 
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8.2 Område 1: Skibotn- Løkvoll 
Sträckan mellan Skibotn och Løkvoll är ca 33 kilometer lång. Vägen går huvudsakligen i ett 
brant terräng vilket medfört att långa sträckor med bergslänter har drivits. Längs 
bergsslänterna rinner många bäckar av varierande storlek. Området har från lite till tät 
bevuxen skog med en blandning av björk och tall. På sträckan är det höga berg och på en del 
ställen är det stor fara för snöskred. 

Vägen började byggas 1970 och stod färdig 1975. Det är en tunnel, men inga 
rasöverbyggnader på sträckan. Från kvartärgeologisk karta på Norges Geologiska 
Undersöknings (NGU) websida, ses att det på hela sträckan är ett sammanhängande täcke av 
skredmaterial med stor mäktighet på en del ställen. På denna sträcka är sällan ras av stor 
karaktär. Det sista relativt stora raset var i maj 2003. Redan innan raset ansågs det finnas risk 
för ras och mätutrustning sattes opp i området. Men redan dagen efter att mätningarna startade 
utlöstes raset. De största problemen tycks dock vara att det bildas mycket svallis i många av 
slänter i vinterhalvåret. Orsaken till att dessa slänter har så lite problem är komplext, men en 
viktig orsak är nog hur sprängningsarbetet är utfört. Vägen byggdes som tidigare nämnts i 
början av 1970- talet. Då användes handhållna borrmaskiner som gav liten borrhålsdiameter 
och hålavstånd. I tillägg till detta användes relativt lite sprängämne i borrhålen. På sträckan 
kan en stor del av borrpiporna ses än i dag, något som kan vara ett kännetecken på gott 
sprängningsarbete. Tyvärr finns inte mer detaljerad information om hur sprängningsarbetet 
blev utfört då vägen byggdes, än de muntliga. 

 

8.2.1 Ingenjörsgeologisk undersökning av Skibotn- Løkvoll 
Under sommaren 2006 utfördes flera turer till området tillsammans med Invald Reiertsen, 
ingenjörsgeolog vid Statens vegvesen.  
Från NGU: s berggrundskarta, figur 8.2, ses det att området tillhör den övre 
överskjutningsserien. Det tillhör Kåfjordöverskjutningen. Berggrunden består huvudsakligen 
av den regionalmetamorfa bergarten glimmerskiffer. Huvudmineralerna är kvarts och 
glimmer (muskovit, paragonit och biotit). Det kan också finnas mindre mängder mineral som 
klorit, fältspat, pyrit, apatit osv. Ibland kan det finnas granat, kyanit, sillimanit eller staurolit. 
Då ett av de mineralen dominerar, ger det ett namn till bergarten, t ex granatglimmerskiffer. 
Färgen varierar efter vilka mängder glimmermineral som dominerar. Glimmerskiffer kan vara 
silverglänsande för muskovit/paragonit och mörkare för biotit. Glimmerskiffer kan ofta vara 
rostbrun på ytan som följe av förvittring av pyrit. Bergarten har grova till medel grova korn. 
Flakarna av glimmer kan i bland vara orienterade i olika lager. Bergarten är ofta skiffrig, och 
mineral innehållet kan variera från lager till lager. Glimmerskiffer karakteriseras av 
parallellorientering av de fjälliknande minerakornen (Loberg, 1987). Om glimmerskiffern 
innehåller t ex granat så kan de vara spridda runtom i stora korn och därmed bilda kristaller. 

Glimmerskiffer har som tidigare nämnts bildats vid metamorfos av lerrika sediment. 
Lerskiffer utgör i detta fall den sedimentära ursprungsbergarten (bildad vid lågt tryck och låg 
temperatur), som vid svag metamorfos övergår till fyllit. Vid högre metamorfosgrad övergår 
fyllit till glimmerskiffer. Vid hög metamorfosgrad, dvs. strax under smältning, kommer 
glimmerskiffer att bilda gnejs. Notera att all gnejs inte behöver ha sitt ursprung i 
glimmerskiffer och att all glimmerskiffer inte heller behöver ha sitt ursprung i fyllit bara för 
att ovanstående metamorfos serie existerar.  
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Figur 8.2: Berggrundskarta med teckenförklaring, NGU. 
 

8.2.2 Tillståndsbedömning slänt 1: E6- hp 16- km 5,630-6,010 
Slänten varierar i höjd, och är högast på mitten där det är ca 15- 20 meter hög, se figur 8.3.  

 
Figur 8.3: Vägslänt 1. 
 
Längden på slänten är ca 360 meter lång, och har orienteringen 252/88. Bergarten är en 
muskovitrik glimmerskiffer. Kilanalysen, se appendix 1, visar möjligt plant brott. Den 
bedöms dock vara stabil då släntens stupning är flackare än sprickgruppens stupning. I slänten 
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kan mindre utfall ses. Det är en del nedfall i diket, men det är relativt små stenar. I den 
nordliga ändan av slänten kan det se ut som att det finns lösa block.  
Diket är ganska brett, ca 2,5- 4,0 meter och djupet varierar mellan 30- 60 centimeter. Efter 
dagens krav till dikes bredd och djup är det inte tillräckligt. Svallis är ofta ett problem i stora 
delar av slänten. Då vägen byggdes kunde den med fördel ha lagts längre ut mot havet där en 
stor p- ficka finns. Om det hade gjorts hade det kanske inte varit nödvändig med någon 
förstärkning alls. 
Ett annat problem är att det mitt i slänten finns en berghylla ca 1,5 meter över dikesbotten. 
denna berghylla kan förorsaka att sten som annars hade fallit i diket, kan studsa på hyllan och 
vidare ut på vägbanan.  
Då fältkartläggningen gjordes fanns det inga bultar eller nät i slänten, men i slutet på augusti 
gjordes en renovation av slänten. Det sattes upp nät och skrotades lätt, se figur 8.4.  

 
Figur 8.4: Nät uppsatt i slänten. 
 
Detta har förhoppningsvis gjort att svallisproblemet minskar samt att de lösa blocken som 
observerades är borttagna. I NVDB är det inte registrerat några rashändelser. 
Klassificeringen av bergmassan sker enligt RMR, se tabell 8.1. Korrigering av RMR- värdet på 
grund av sprickornas orientering har inte gjorts. 
 
Tabell 8.1: Resultat från klassificeringen enligt RMR. 
Parametrar  Poäng 
Bergets enaxiella tryckhållfasthet Enligt tabell ca 50 Mpa 7 
RQD Sprickrikt berg 17 
Sprickavstånd 0,3- 2,0 meter 15 
Spricktillstånd Råa, hårda sprickytor 22 
Grundvatten Endast fukt 7 
Summa  68 
 
Klassificeringen ger att bergmassan tillhör bergklass två, alltså bra berg.  
 
Tabell 8.2 nedan visar vilken prioriteringen av underhåll denna vägslänt fick . Detta gjordes 
innan renoveringen. 
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Tabell 8.2: Prioritering av skada/problem/brist. 
Prioritet Skada/problem/brist Allvarsgrad/konsekvens Tidpunkt för underhåll 
1 Svallis  3T Bör utföras inom 3 år 
2 Berghylla 2T 
3 Mindre utfall 2T, 2S 
4 För smalt och grunt dike 2T 

Bör utföras inom 4- 10 år.

 
 

8.2.3 Tillståndsbedömning slänt 2: E6- hp 16- km 7,330- 7,610 
Slänten varierar i höjd, men är mestadels mellan 10 och 15 meter högt. Längden  är ca 280 
meter, och har orienteringen 200/78. Figur 8.5 visar en del av slänten. 

 
Figur 8.5: Del av slänt, till höger ses nät. 
Bergarten är glimmerskiffer. Huvudsprickgrupperna påvisar ingen risk för brott, se appendix 
2. Den kil som bildas är stabil då den stupar in i slänten. Mindre utfall har skett, men i liten 
omfattning. I de sista 10- 20 meterna av slänten finns lösa block som borde tas bort då diket är 
smalt på en del ställen. Bredden på diket varierar, men är för det mesta mellan två och tre 
meter. Djupet varierar mellan ca 30- 60 centimeter. Varken bredd eller djup samsvarar med 
dagens krav. Det är  till dels stora problem med svallis i vägslänten, som relativt ofta faller 
ned på vägbanan. I NVDB har det sedan år 1997 registrerats sex rashändelser. Alla dessa 
händelser har förorsakats av is, med storlek mindre än tio kubikmeter. Samtliga ras har skett i 
april eller maj månad. Vägen har blivit avstängd för rensning i två av fallen. 
Då fältkartläggnigen gjordes fanns det ingen förstärkning i slänten, men i slutet på augusti 
gjordes en renvering av slänten. Det skrotades lätt och nät blev monterat. Problemen med 
svallis förväntas därför vara mindre de kommande åren.  
 
Klassificeringen av bergmassan sker enligt RMR, se tabell 8.3. Korrigering av RMR- värdet på 
grund av sprickornas orientering har inte gjorts. 
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Tabell 8.3: Resultat från klassificeringen enligt RMR. 
Parametrar  Poäng 
Bergets enaxiella tryckhållfasthet Enligt tabell ca 50 Mpa 7 
RQD Normalt sprickrikt 15 
Sprickavstånd 0,5- 2,0 meter 20 
Spricktillstånd Råa, hårda sprickytor 20 
Grundvatten Endat fukt 7 
Summa  69 
 
Klassificeringen ger att bergmassan tillhör bergklass två, alltså bra berg. Tabell 8.4 nedan 
visar hur prioriteringen av underhållet för denna vägslänt bedömdes. Detta gjordes innan 
renoveringen. 
 
Tabell 8.4: Prioritering av skada/problem/brist. 
Prioritet Skada/problem/brist Allvarsgrad/konsekvens Tidpunkt för underhåll 
1 Svallis 3T 
2 Lösa block 3T, 3S 
3 Mindre utfall 2T, 2S 
4 För smalt och grunt dike 2T 

Bör utföras inom 3 år, 
men kan utsättas till inom 
4 till 10 år. Alla element 
bör åtgärdas samtidigt. 

 
 

8.2.4 Tillståndsbedömning slänt 3: E6- hp 16- km 12,753- 13,053 
Slänten är ca 300 meter lång och höjden mellan 10 och 15 meter, se figur 8.6 nedan.  
 

 
Figur 8.6: Del av slänt. 
 
Orienteringen är 200/81. Bergarten är glimmerskiffer med spridda band av kvarts. I mitten av 
slänten rinner det en bäck som gör att det i perioder med hög vattenförning blir vått på 
vägbanan. Figur 8.7 visar bäcken då den är frusen. 
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Figur 8.7: Frusen bäck i slänten. 
 
Den stereografiska projektionen visade fara för överstjälpningsbrott, se appendix 3. Mindre 
utfall kunde ses med det blotta öga. I den sista delen av slänten, nord för bäcken, är det stora 
partier med lösa stenar och block.  
Dikesbredden är mellan 1,5- 3 meter och ca 0,5 meter djup, alltså inte innanför dagens krav. 
Det är problem med både is- och stenras. I NVDB har det sedan år 2000 registrerats tio 
rashändelser. Av dessa händelser har sex förorsakats av is och fyra av sten. Alla ras har haft 
en storlek mindre än tio kubikmeter. Stenrasen har skett i månaderna april, maj och augusti. 
Bara i ett av fallen har vägen varit delvis stängd. För israsen har hela fyra av rasen skett i 
december- 2004. De två andra rasen har skett i januari och april. Vägen har inte varit stängd i 
någon av fallen. Då fältkartläggningen gjordes fanns det ett nät i slänten. Den var placerad 
norr om bäcken, där det fanns mest löst berg. Klassificeringen av bergmassan sker enligt 
RMR, se tabell 8.5. Korrigering av RMR- värdet på grund av sprickornas orientering har inte 
gjorts. 
 
Tabell 8.5: Resultat från klassificeringen enligt RMR. 
Parametrar  Poäng 
Bergets enaxiella tryckhållfasthet Enligt tabell ca 50 Mpa 7 
RQD Normalt sprickrikt 13 
Sprickavstånd 0,5- 2,0 meter 20 
Spricktillstånd Råa, hårda sprickytor 20 
Grundvatten Endast fukt 7 
Summa  67 
 
Klassificeringen ger att bergmassan tillhör bergklass två, alltså bra berg. Tabell 8.6 nedan 
visar hur prioriteringen av underhållet för denna vägslänt bedömdes. 
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Tabell 8.6: Prioritering av skada/problem/brist. 
Prioritet Skada/problem/brist Allvarsgrad/konsekvens Tidpunkt för underhåll 
1 Svallis  3T 
2 Lösa block 3S, 3T 

Bör åtgärdas inom 3 år  

3 Överstjälpningsbrott  2S, 2T 
4 För smalt och grunt dike 2T 
5 Våt vägbana 2T 

Bör åtgärdas inom 4 till 
10 år. 

 
 

8.3 Område 2: Tretten- Klubbenes 
Sträckan Tretten-Klubbenes är ca 25 km lång. Från kvartärgeologiskkarta från NGU:s 
websida, kan det ses att det i de sydligaste delarna av sträckan är älv- avsättningar och 
rasmaterial. Vid Klubbenes är det vittrat material och tunt humus/torv täcke.  
Då vägen byggdes och slänterna sprängdes togs det mer hänsyn till att få ut mest möjlig 
kubikmeter berg än till att få en bra kontur utan för mycket bakåtbrytning. Detta har medfört 
många problem i slänterna på denna sträcka. Det har utförts mycket kostsamt efterarbete pga. 
det dåliga sprängningsresultatet. Bergemassan i detta område innehållerr på många ställen 
mycket veck. Detta gjorde sprängningsarbetet svårare än t ex där foliationen är fördelaktigt 
horisontell. 
 

8.3.1 Ingenjörsgeologisk undersökning av Tretten- Klubbenes 
Den 20: e juli 2006 inventerades sträckan tillsammans med byggledaren som ansvarar för 
funktionskontrakten i området, Karl Martin Eriksen, Statens vegvesen. Han informerade om 
de slänter det var problem med, och vad problemen bestod av.  

Från NGU: s berggrundskart, figur 8.8, ses det att detta område tillhör den övre 
överskutningsserien. Det tillhör Nabaröverskjutningen. Bergarten i de sydligaste delarna av 
Straumfjorden är dioritisk till granitisk gnejs och kvartsitskiffer. I den första vägslänten är det 
kvartsit över det hela. Kvartsit består huvudsakligen av mineralet kvarts. Bergarten har bildats 
vid metamorfos av kvartsrik sand. Namnet blir också använt om kvartsrik sandsten där 
sandkornen är fäst till varandra med kvartscement. Färgen är som oftast gråvit, men kvartsiter 
kan också vare vita, mörkgrå eller till och med röda. Om kvartsiten har en skiffrig struktur 
kallas den kvartsitskiffer. Detta är en bergart med lite växter på, men på högre höjd finns det 
ofta en gröngul lav som bildar karttecken på det nakna, ljusa berget.  

Vid Manneset, vid andra vägslänten i området finns en gräns mellan tre olika bergarter. De tre 
bergarterna är kalkspatmarmor, kvartsit och hornbländeskiffer. Kalkspatmarmor består 
huvudsakligen av ett karbonatmineral som välkrystalliserade, sockerlika korn. De vanligaste 
karbonatmineralen är kalcit och kalkspat. Marmor är en metamorf bergart. Genom hög 
temperatur och/eller tryck har ett kalksediment eller kalksten omkristalliserats. Detta kan ha 
skett med antingen kontakt- eller regionalmetamorfos. Hornbländeskiffer består 
huvudsakligen av amfibolmineralet hornblände, glimmer och lite kvarts. Detta är en metamorf 
bergart, som kan ha så olika ursprungsbergarter som t ex basaltisk magma, gabbro och oren 
kalksten. Bergarten har en markerad skiffrig struktur, och färgen är som oftast grönsvart. 
Kvartsit är redan beskriven tidigare i detta kapitel. 
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Längst norr på sträckan, vid Klubbenes, finns den metamorfa bergarten metagråvacka. 
Ursprungsbergarten är sandsten med en relativt hög halt av fältspat och bergartsfragment, 
men även lerigt material. 
 

    

 
Figur 8.8: Berggrundskarta och teckenförklaring, NGU. 
 
 

8.3.2 Tillståndsbedömning slänt 1: E6-hp 25- km 6,390- 6,510 
Slänten är ca 120 meter lång och varierar i höjd, men är mestadels mellan 10- 15 meter hög. 
Figur 8.9 nedan visar en översiktsbild av slänt 1. Orienteringen är 200/84. Bergarten i slänten 
är i huvudsak ljus, massiv kvartsit. 
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Figur 8.9: Del av slänten. 
 
Den stereografiska projektionen visade ingen risk för brott, se appendix 4. 
Det finns öppna sprickor som kan ge stabilitetsproblem, se figur 8.10 nedan. 

 
Figur 8.10: Öppna sprickor i slänten. 
 
Spaltning längs skiffrighetsplanen ger bara mindre nedfall. Några gånger per år faller stenar 
ned på vägbanan. Detta är mindre stenar som väger kring 1 kilo. Oftast ramlar stenarna ned 
från toppen av slänten, och orsaken är i regel frostsprängning. Diket är relativt bred, ca 3- 5 
meter, och 0,4-0,8 meter djup, så det mesta av nedfallen hamnar i diket. Men det är inte inom 
dagens krav. 
I 1996 visade mätningar att det var rörelse längs lodräta sprickor och längs sprickor med svagt 
fall utåt. Det beslutades att bulta fast blocket. Detta visar figur 8.11 nedan. 
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Figur 8.11: Fastbultad block i slänten. 
 
I en rapport där konsultföretaget Noteby värderade rasfaran i området i 1996 framgår att 
kvaliteten på de flesta av slänterna i området indikerar att skonsam sprängning längs konturen 
inte har varit prioriterad vid byggnationen. Huvudorsaken till instabiliteten i slänten är de 
sprängskador som uppstått vid byggnationen. 
Några rashändelser för denna slänt är inte registrerat i NVDB. 
 
Den enda förstärkningen som finns i slänten är bultarna som håller blocket som nämnts ovan. 
 
Klassificeringen av bergmassan sker enligt RMR, se tabell 8.7. Korrigering av RMR- värdet på 
grund av sprickornas orientering har inte gjorts. 
 
 
Tabell 8.7: Resultat från klassificeringen enligt RMR. 
 
Parametrar  Poäng 
Bergets enaxiella tryckhållfasthet Antas vara mellan 50 och 100 

Mpa 
7 

RQD Sprickrikt berg 17 
Sprickavstånd 0,8- 3,0 meter 25 
Spricktillstånd Öppna sprickor 0 
Grundvatten Endast fukt 7 
Summa  56 
 
Klassificeringen ger att bergmassan tillhör bergklass tre, alltså acceptabelt berg.  
Tabell 8.8 visar hur prioriteringen av underhållet för denna vägslänt bedömdes. 
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Tabell 8.8: Prioritering av skada/problem/brist. 
Prioritet Skada/problem/brist Allvarsgrad/konsekvens Tidpunkt för underhåll 
1 Kilbrott 2S, 2T 
2 Mindre nedfall av sten 2S, 2T 
3 För smalt och grunt dike 2T 

Bör åtgärdas inom 4- 10 
år. 

Problemet med mindre nedfall av sten har fått så liten prioritet för att det inte utgör någon 
större fara för trafikanterna, då nedfallen är så små att de hamnar i diket och inte i vägbanan. 
 

8.3.3 Tillståndsbedömning slänt 2: E6- hp 25- km 18,136- 18,456 
Slänten är ca 320 meter lång. De första femti meterna är höjden mellan 10- 15 meter, medan 
resten av slänten är mellan 15 och 20 meter hög. Figur 8.12 nedan visar en del av slänten.  

 
Figur 8.12: Del av slänt. 
Orienteringen är 183/84. Som tidigare nämnts under tidigare i kapitlet om geologi är det en tre 
olika bergarter i området. Denna slänt består för det mesta av hornbländeskiffer. Den 
stereografiska projektionen visade fara för kilbrott, se appendix 5. Kilbrott kunde ses i relativt 
liten omfattning. 
Diket varierar i bredd men är ca 3- 5 meter brett och mellan 0,3- 0,6 meter djupt, och detta är 
inte inom dagens krav. 
I slänten finns en krosszon som är 30 centimeter till 1 meter brett och ganska djup, se figur 
8.13.  
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Figur 8.13: Krosszon. 
 
I denna krosszon spolas det hela tiden ned material. Detta är en slänt som har problem med 
nedfall av sten. Det är dock inte registrerat några rashändelser i NVDB för denna slänt. Som 
oftast är det bara mindre sten som ramlar ned, men i bland också större. De stenar som 
kommer ned glider längs sprickorna i berget. Byggledaren brukar beställa skrotning av 
utvalda slänter med 3- 5 års mellanrum. Sist en sådan skrotning gjordes i området hade denna 
slänten huvudprioritet. Det finns berg som sticker ut från den övriga profilen, och det kan 
utgöra en trafikfara vid avkörning. I handbok 018 står det att utstickande berg bara får sticka 
ut 0, 5 meter från det teoretiska profilen, och i denna slänt sticker det ut ca 1,0 meter. 
Klassificeringen av bergmassan sker enligt RMR, se tabell 8.9. Korrigering av RMR- värdet på 
grund av sprickornas orientering har inte gjorts. 
 
Tabell 8.9: Resultat från klassificeringen enligt RMR. 
 
Parametrar  Poäng 
Bergets enaxiella tryckhållfasthet Antas vara mellan 50 och 100 

Mpa 
7 

RQD Normalt sprickrikt berg 15 
Sprickavstånd 0,5- 2,0 meter 20 
Spricktillstånd Råa, hårda sprickor 20 
Grundvatten Endast fukt 7 
Summa  69 
Klassificeringen ger att bergmassan tillhör bergklass två, alltså bra berg. Tabell 8.10 nedan 
visar hur prioriteringen av underhållet för denna vägslänt bedömdes. 
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Tabell 8.10: Prioritering av skada/problem/brist. 
Prioritet Skada/problem/brist Allvarsgrad/konsekvens Tidpunkt för underhåll 
1 Utstickande berg 3T 
2 Kilbrott  2S, 2T 
3 För smalt och grunt dike 2T 

Bör utföras inom 3 år, 
men kan utsättas till inom 
4 till 10 år. Alla element 
bör åtgärdas samtidigt. 

 

8.3.4 Tillståndsbedömning slänt 3: E6- hp 25- km 19,376- 19,696 
Slänten är ca 320 meter lång. Höjden varierar mellan 15- 20 meter, och orienteringen är 
181/80. Diket är ca tre meter brett och 0,3- 0,6 meter djupt. Figur 8.14 nedan visar en del av 
slänten. 
 

 
Figur 8.14: Del av slänten 
 
Bergarten är metagråvacka. I denna slänt är det en och annan sten av mindre storlek som 
lossnar och kommer ned. Vid fältkartläggningen upptäcktes flera lösa stenar vid släntens topp. 
I den norligaste delen av slänten finns ett parti med många korta sprickor som skär varandra. 
Detta leder till små kilutfall, något också den stereografiska projektionen visade, se appendix 
6. Det kan också vara risk för plant brott, men både slänten ock sprickgruppen har samma 
stupning. Det finns också berg som sticker ut från den övriga profilen, se figur 8.15 nedan.  
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Figur 8.15: Utstickande berg. 
 
Detta kan som tidigare nämnts utgöra en trafikfara vid avkörningar. Inga rashändelser har 
registrerats i NVDB, och det finns häller inga förstärkning i slänten. 
Klassificeringen av bergmassan sker enligt RMR, se tabell 8.11. Korrigering av RMR- värdet 
på grund av sprickornas orientering har inte gjorts. 
 
Tabell 8.11: Resultat från klassificeringen enligt RMR. 
Parametrar  Poäng 
Bergets enaxiella tryckhållfasthet Antas vara mellan 50 och 100 

Mpa 
7 

RQD Normalt sprickrikt 14 
Sprickavstånd 0,2- 2,0 15 
Spricktillstånd Råa sprickytor 15 
Grundvatten Endast fukt 7 
Summa  58 
Klassificeringen ger att bergmassan tillhör bergklass tre, alltså acceptabelt berg.  
Tabell 8.12 nedan visar hur prioriteringen av underhållet för denna vägslänt bedömdes. 
 
 
Tabell 8.12: Prioritering av skada/problem/brist. 
Prioritet Skada/problem/brist Allvarsgrad/konsekvens Tidpunkt för underhåll 
1 Utstickande berg 3T 
2 Kilbrott 2S, 2T 
3 Smalt och grunt dike 2T 

Bör åtgärdas inom 3 år, 
men kan utsättas till inom 
4 till 10 år. Alla element 
bör åtgärdas samtidigt 
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9 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel diskuteras erfarenheter från litteraturstudie och det resultat kartläggningen 
gav. Till slut presenteras de dragna slutsatserna och rekommendationer på vidare arbete. 
 

9.1  Generellt 
Syftet med detta examensarbete var att utarbeta ett förslag till ett system för att 
tillståndsbedöma bergslänter, för att göra planeringen och utförandet av underhållet mest 
möjligt likt inom Region Nord. 
 

9.1.1 Litteraturstudier 
I litteraturstudien studerades som tidigare nämnts bergslänters utformning i olika årtionden, 
och jämfördes med dagens normer och krav.  
 
På 1970- talet då vägen på sträckan mellan Skibotn och Løkvoll byggdes fanns det inte 
sådana krav som i dag. Men då bl.a. sprängningsarbetet var mer manuellt än i dag, med bl. a 
handhållna borrmaskiner, har sprängningsresultatet blivit väldigt bra och slänterna har stått 
stabilt i alla år efter byggnationen. Detta har gjort att underhållskostnaderna varit relativt små 
genom årens lopp.  
 
Slänterna i det på den andra sträckan mellan Tretten och Klubbenes blev däremot sprängd i 
början av 1990- talet. Det kan verka som entreprenören tänkte mest på att spränga ut så 
mycket kubikmeter berg som möjligt, och inte på att få en bra kontur, med tanke på hur dålig 
konturen är än i dag. I denna tidsperiod var det vanligt att använda grova dimensioner på 
borrhålen, stor hålavstånd och mycket sprängmedel. Detta gjorde att berget bakom planerad 
profil fick stora sprängskador, och detta är nog huvudorsaken till instabiliteterna som uppstått 
i efterhand. Underhåll och kostsamt efterarbete har präglat en del av slänterna på denna 
sträcka. Detta examensarbete omfattar inte de värst drabbade slänterna. 
 
Det är viktigt att bergslänter utformas enligt de krav och normer som gäller för att på så sätt få 
en hållbar slänt, utifrån stabilitets-, trafiksäkerhets- och estetiska hänsyn. För att få till detta är 
det viktigt att slänterna profil utformas så att de geologiska förutsättningarna utnyttjas på 
bästa möjlig sätt. Hänsyn till trafikanternas trygghet och en god landskapsanpassning är också 
viktiga aspekter vid utformningen. Men där det inte finns någon möjlighet att ta hänsyn till 
alla punkten, måste det prioriteras. Det är dock viktigt att hänsyn till landskapsanpassning inte 
går före trafiksäkerheten och de geologiska förhållandena.  
 
Om en bergslänt visar sig vara instabil kan det finnas många orsaker till detta. Det kan vara så 
att ett problem leder till ett annat och då är det viktigt att åtgärden som väljs är rätt, att det är 
huvudorsaken som åtgärdas. Annars är det inte säkert att hela problemet försvinner. 
Att tidigt försöka åtgärda ett problem som leder till instabilitet är viktigt, inte minst utifrån en 
ekonomisk synvinkel. Allt efterarbete i en vägslänt är mycket kostsam. För bergslänterna 
mellan Skibotn och Lökvoll är det svallis som är huvudorsaken till instabiliteten. Detta har det 
försökts åtgärda genom att sätta upp nät. I slänt tre fanns det redan ett nät för att på så sätt 
försöka åtgärda detta problem. Inom den period detta examensarbete har pågått, har nät satts 
upp också i de två andra slänterna.  På sträckan mellan Tretten och Klubbenes har 
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sprängskador varit huvudorsaken till instabiliteten. I slänt ett är ett stort block fastbultat för att 
förhindra utglidning, annars finns det ingen förstärkning i de två andra studerade slänterna. 
 
Som en hjälp vid bedömning av hur bra eller dålig en bergmassa är finns det olika 
klassificeringssystem. RMR- systemet har använts i detta examensarbete. Detta system var i 
första hand menat för underjordsanläggningar, men den kan också tillämpas på slänter. Det är 
dock viktigt att tänka på att vattenförningen är en parameter som är svår att bedömma. 
  

9.1.2 Fältkartläggning 
De stereografiska projektionerna visade risk för två olika brottformer i de utvalda slänterna, 
kil- och överstjälpningsbrott. I alla slänter kunde kilar eller utfall av dessa ses. Några tecken 
till överstjälpningsbrott syntes dock inte. Bergmasseklassificeringen stämde överens med det 
som kunde ses i slänterna. De utvalda slänterna var i bra skick, och det bekräftade också 
bergmasseklassificeringen, där alla så när som en klassificerats som bra berg. Den slänten 
som såg minst bra ut var slänt 1 mellan Tretten och Klubbenes. Där fanns som tidigare 
beskriven i kapitel 8 ett flertal öppna sprickor, och det stora fastbultade blocket. Detta var 
förövrigt den enda slänten där det använts bultar. Uppfattningen om att denna slänt var i sämst 
skick stämmer bra överens med bergmasseklassificeringen, där det klassificerats som 
acceptabelt berg medan de andra klassificerats som bra berg.  
Vid fältkartläggningen var slänt 3 mellan Skibotn och Lökvoll den enda slänten där det satts 
upp nät. Detta nät nästan hänger helt ner i dikesbotten, och det är inte bra med tanke på att 
klättring och lek i nätet kan förekomma.  
 

9.2  Slutsatser 
Då en slänt skall tillståndsbedömas efter metoden som tagits fram i detta examensarbete kan 
stegen i arbetet sammanfattas så här: 

1. Kartera och studera sprickor i fält. 
2. Studera is- förhållanden. 
3. Studera rashändelser i NVDB. 
4. Utföra bergmekanisk klassificering enligt RMR. 
5. Kategorisera slänterna enligt kapitel 7.1- 7.3. 

Att tillståndsbedöma bergslänter för vidare kategorisering är något som kan användas på alla 
typer av bergslänter. Det uppnås en översiktlig kontroll på underhållsbehovet och 
prioriteringen av detta. I detta examensarbete har ett sätt att tillståndsbedöma slänter på tagits 
fram och därefter tillämpats på utvalda bergslänter. De potentiella brottformerna som de 
stereografiska projektionerna visade, stämde med hur det såg ut i verkligheten. Det samma 
gällde för bergmasseklassificeringen. Det bör dock nämnas att ingen reducering med hänsyn 
till sprickornas orientering gjordes, och ingen mätutrustning för att bestämma vattenförningen 
användes (alla slänter antogs ha endast fuktigt tillstånd). De problem som påpekades i 
tillståndsbedömningen har i efterhand utförts i två av slänterna.  

 

9.3  Rekommendationer för vidare arbete 
Detta examensarbete utgör bara ett underlag för vidare arbete för att få ett komplett system för 
klassificering och vidare differentiering av bergslänters underhåll. I dagsläget är det, som 
tidigare nämts, så att Statens vegvesen i princip bedriver ”brandsläckningsarbete” vad gäller 
underhåll av bergslänterna. Inga åtgärder görs innan det sker ett ras. Ett av fokusområdena för 
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Statens vegvesen i framtiden är just bergslänter,och detta arbete ligger till grund för fortsatt 
utveckling av metodiken kring att tillståndsbedöma slänter. 
Det kan exempelvis finnas andra parametrar som är viktiga att ta med vid 
tillståndsbedömningen. Vid vidare arbete kan det också vara intressant att försöka göra 
tillståndsbedömningen med ett annat bergmasseklassificeringssystem, såsom t ex Slope Rock 
Mass Rating (SRMR).  
Det kunde också vara intressant att jämföra hur olika länder gör vid denna 
tillståndsbedömning, om det finns något liknande. En svaghet med detta sätt att 
tillståndsbedöma slänter på är att det blir väldigt personbunden, olika personer bedömer 
slänter olika. Ett sätt att minska detta problem kan vara att göra en exempelkatalog med bilder 
av grader på olika skador som kan förekomma, en sorts skadekatalog. 
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Appendix 
 
Slänternas orientering är i det följande markerad i blått. 
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