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F
örra året vid den här tiden skrev vi om stora in
frastrukturprojekt. förbifarten i stockholm är 
nu igång med bergarbetena och tunnelbaneut
byggnad i stockholm projekteras för fullt vilket 

också gäller för västlänken i göteborg. Den pågående 
sverigeförhandlingen presenterade nyligen ett resultat 
om sträckningen för höghastighetstågen och sats
ningar inom storstadsregionerna. skulle man besluta 
att genomföra denna omfattande satsning kommer 
det att ställas stora krav på oss bergbyggare att lösa 
nya frågeställningar som uppkommer. sverigeförhand
lingen har bland annat pekat ut Östlig förbindelse i 
stockholm som ett viktigt projekt och trafikverket 
förbereder nu planläggningsprocessen. ett forsknings
projekt Befo är med och finansierar utförde i höstas en 
geoelektrisk kartläggning för att undersöka sträckning
en över saltsjön för just Östlig förbindelse.

Under 2015 har vi kunnat följa de skakiga malmpri
serna inom gruvsektorn, inte minst på grund av mins
kade importen från kina, och genomslaget det får för 
gruvorna i vårt land. stadsomvandlingen i kiruna på 
grund av gruvbrytningen i lkABs gruva är ett gigan
tiskt projekt som väcker uppmärksamhet i hela sverige 
och utanför landets gränser. vid de stora djup man 
befinner sig på i gruvans djupare delar initieras dyna
miska laster som ställer nya krav på bergmekanikerna, 
både för att prognosticera och dimensionera förstärk
ning och att planera produktionen. Här är forskning 
och utveckling av nya metoder och material viktiga 
ingredienser för att hantera de nya utmaningarna.

BeFo har Under året haft ett stort antal pågående 
forskningsprojekt, 46 st mot 40 st föregående år, så 
aktiviteten bland forskare och ”utvecklare” har varit 
hög. Programråd och styrelse har beviljat 12 av de 
19 ansökningarna som inkommit under året. som ett 
resultat av forskningen som Befo finansierar kan vi 
hälsa två nya doktorer välkomna till branschen.

Under 2015 fick vi en ny huvudman, lkAB som nu 
ger vår verksamhet ett gruvperspektiv vilket berikar 
vårt synsätt på bergmekanik och berguttag – välkomna. 
Det finska konsultföretaget saanio & riekkola har 
valt att lämnat stiftelsen under året. Befos styrelse 
utökades vid årsmötet med ytterligare en person och 
består nu av nio personer.

BeFo har Under många år bidragit med medel till 
injekteringsforskningen och härigenom bidragit till att 
föra sverige till en framskjuten position internationellt. 
för att få ut kunskapen i branschen och till praktisk 
användning fick Befo möjlighet att publicera boken 
”rock grouting – theories and applications” där prof. 
em. Håkan Stille sammanställt framförallt svensk, 
men också internationell forskning, under 30 år med 
praktisk tillämpning.

Bergmekanikdagen 2015 hade prof. Ray Durrheim 
från sydafrika som inledningstalare, hans specialitet 
är gruvrelaterad seismicitet. Programmet i övrigt var 
indelat i tre sessioner och täckte både in gruv och 
infrastrukturrelaterade frågeställningar. nytt för året 
var den utställning som fanns i foajén. Bergmekanik
dagen 2016 blir den 50:e på rad och väl värd att fira, 
så välkomna då!

stockholm februari 2016
Per Tengborg
forskningsdirektör, vD Befo

Verksamheten 2015

BeFo programråd 
besökte Herrenknecht 
i Schwanau, Tyskland i 
oktober 2015.

Utmärkelsen Atlas Copco 
Bergteknikpris har 
tilldelats Ulf Håkansson/
KTH/Skanska för sin 
injekteringsteknologiska 
forskning. Ulf har drivit 
arbetet aktivt framåt 
mot en tillämpning i 
branschen. BeFo har 
konsekvent stöttat 
injekteringsforskningen 
under åren.
Bo-Göran Johansson, 
VD Atlas Copco CMT 
Sweden AB och Ulf  
Håkansson, Skanska. 
Foto: Atlas Copco
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verkställAnDe 2016

HUvUDmän 2016

Beställare
Energiforsk, SKB, SLL, TeliaSonera, 
Trafikverket

entreprenörer Besab, Byggs Sprutbetong, NCC, 
Skanska

konsulter Bergab, EDZ-Conulting, Gecon, 
Geosigma, Golder Associates, 
Itasca Consultants, Nitro Consult, 
Norcon sult, Pöyry Sweden, Ramböll 
Sverige, Sveriges Geotekniska Inst. 
(SGI), Sweco, Swerea Kimab, Tunnel 
Engineering, Tyréns, WSP Sverige, 
ÅF-Infrastructure

tillverkare Atlas Copco, Cementa, GMA 
Ground Machinery Applications, 
Sandvik Mining and Construction 
Sverige, Sika Sverige

Gruvor LKAB

Universitet Chalmers tekniska högskola, KTH, 
Luleå tekniska universitet, Lunds 
universitet

Per Tengborg 
forskningsdirektör (vD)

Eva Friedman
kansli & administration
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styrelse 2016

ProgrAmrÅD 2016

Bogöran Johansson/Atlas Copco Cmt sweden, ordf.
larsolof Dahlström/nCC teknik, vice ordförande
Anna Andrén/trafikverket 
Ulf Håkansson/skanska 
Anders isander/Uniper
Ulrica nilsson/tyréns 
mats ohlsson/skB 
Ulf Possfelt/WsP sverige 
Jimmy töyrä/lkAB 

eva Hakami/geosigma
tomas Cederhammar/sika sverige
rolf Christiansson/skB
torleif Dahlin, gerhard Barmen/ltH
Catrin edelbro/ltU
tommy ellison/Besab
Ann emmelin/golder Associates
Anna engström/Bergab
Åsa fransson/Chalmers 
miriam Zetterlund/sgi
Johannes Hansson/Atlas Copco rock Drills
thomas Janson, Pia Hansson/tyréns
fredrik Johansson/ktH
Henrik Jonsson/vattenfall 
tomas, karlberg, HansÅke mattsson/Åf infrastructure
kent lundin/teliasonera
Cecilia montelius/nCC 
Andrius rimsa/Pöyry sweden
mattias roslin/trafikverket
thomas sträng/sll 
robert sturk/skanska
erik stål/trafikverket
Carlolof söder/sweco
Peder thorsager/ramböll sverige
marie von matérn/WsP sverige
thomas Wettainen/lkAB 
Per tengborg/ Befo, ordförande



svenskA BergmekAnikgrUPPen
Svenska Bergmekanikgruppen är ett svenskt 
nationalorgan för ISRM (Swedish National 
Group of ISRM). Styrelsen för Svenska Berg-
mekanikgruppen har flera möten årligen för 
bl. a planeringen av Bergmekanikdagarna och 
höstseminarierna. 2015 anordnades seminariet 

”Erfarenhetsåterföring från de bergmekaniska arbetena på 
Hallandsås” i samarbete med Trafikverket och Skanska. 
För mer information om föreningen samt medlemskap: Se 
www.befoonline.org
 

internAtionAl soCiety for roCk 
meCHAniCs (isrm)
ISRM är en ideell förening som stöds av bidrag och avgif-
ter från medlemmarna. Föreningen verkar internationellt 
för att främja den bergmekaniska vetenskapen och dess 
tillämpningar med ambition att behålla hög professionalitet 
hos ingenjörer och bergmekaniker. 

Medlemmarna är både enskilda personer och stödjande 
företag. De är fördelade på sex regioner världen över och 
uppgår till över 7 000 medlemskap. 

ISRM har sedan 2010 ett digitalt bibliotek med procee-
dings från konferenser som hållits under åren, där med-
lemmar fritt kan ladda hem artiklar. On-Line föredrag, 
kurser, ordlistor mm. är exempel på medlemsförmånerna.

I föreningen pågår arbeten i flera kommissioner inom 
olika områden. 

Sverige tog initiativet till bildandet av en ny kommission 
2014 – injekteringskommissionen med prof. Håkan Stille, 
KTH som ordförande. Kommissionens andra möte hölls 
under ISRM-kongressen i Montreal, våren 2015. Detta var 
den 13:e ISRM kongressen, som arran geras vart femte år.  

Under kongressen övertog Eda F. Quadros från Brasilien 
presidentskapet i ISRM. Bland de nya vicepresidenterna 
för de olika regionerna valdes Charlie Li/NTNU, Norge, till 
Europas vicepresident. Se www.isrm.net

BergmekAnikDAgens Pris fÖr BästA 
exAmensArBete 
I syfte att stimulera studerande att intressera sig för berg- 
mekanikområdet och uppmuntra val av bergmekanik i 
framtida yrkesliv, utlyser Svenska Bergmekanikgruppen ett 
årligt stipendium på 7 000 kr. 

Priset utdelas till den student eller de studenter vid 
svenskt universitet eller teknisk högskola med civilingen-
jörsexamen alt. MSc-examen som presterat ett examens-
arbete av hög kvalitet där fokus ligger på bergmekanik. 

På Bergmekanikdagen 2015 de-
lades priset ut för tredje gången. 
Vinnaren var Brynjólfur Ásgeir 
Brynjólfsson/KTH med arbetet 
Evaluation of the Grouting Metho-
dology used in the Stockholm 
City Line Project. Tidigare vinnare 

var Johan Skott/LTU/Svevia (2014) och Erik Storvall/LTU 
(2013). Se www.befoonline.org

seminArier
2015 anordnade BeFo ett halvdagsseminarium om 
Eurokod. Intresserade från branschen samlades för att 
få en uppdatering om Eurokods användning i bergbygg-
nadsbranschen internationellt. Svenska synpunkter och 
kommentarer från branschen samlades in för att kunna 
framföras och bearbetas i den internationella kommittén, 
där prof. Håkan Stille är engagerad. 

Bk oCH itA
(Bergsprängningskommittén och International  
Tunnelling Association) 
BeFo är medlem i Bergsprängningskommittén 
med representation i dess styrelse. BK firade 
60 års jubileum 2015 med ett speciellt framta-
get program och galamiddag på Vasamuseet 
i Stockholm. 

BKs kansli svarar för det svenska engage-
manget i ITA, som verkar för ett bättre utnytt-
jande av det underjordiska rummet. Planering, 

projektering, byggande och underhåll samt säkerheten 
av tunnlar och underjordiska anläggningar främjas genom 
informationsspridning och diskussioner kring relaterade 
frågeställningar i ämnet. Arbetet bedrivs främst genom 
arbetsgrupper (13 st. 2015) med svenskt engagemang i 
alla. Søren Degn Eskesen från Danmark är ITAs ordförande 
för perioden 2013–2016. ITAs rapporter och vetenskapliga 
artiklar publiceras i tidskriften Tunnelling and Underground 
Space Technology (TUST) som utkommer 3–4 ggr/år. ITA 
bildades 1974 och sekretariat finns i Lausanne, Schweiz.  
Se www.bergsprangningskommitten.se

itACUs
ITA Committee on  
Underground Space

Kommittén arbetar med att främja undermarksbyggande  
och höja medvetenheten om undermarken som resurs. 
Målet är att utveckla en vision och lägga grunden till en 
dialog kring planering och byggande under mark och möj-
ligheterna detta kan ge i t ex stadsplanering.

Kommittén anordnade ”Urban Underground Future Con-
versation” i Stockholm i mars 2015, där inbjudna deltog 
i en förutsättningslös diskussion kring undermarkens roll 
inom stadsplaneringen idag. 

Per Tengborg, Forskningsdirektör på BeFo ingår sedan 
2015 som styrgruppsmedlem i Itacus.  
Se www.ita-aites.org

BeFO – VerksamheTen 2015

Charlie Li, ISRM vice-
president för Europa.

Eda F. Quadros, ISRM 
president 2015–2019.
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Forskningsprojekten 2015
BeFo skall främja och driva forskning, utveckling och innovation inom området bergteknik. BeFos 
FoI-program 2013 – 2016 är indelat i områden som är starkt kopplade och ska ses som en helhet med 
syftet att främja ett ekonomiskt, säkert och miljömässigt tillfredsställande byggande i berg. 

BeFos injekteringsprogram 2012 – 2022 är ett specifikt program med tre huvuddelar: kompetens-
uppbyggnad i branschen, tillämpad forskning och grundläggande forskning inom injekteringsområ-
det. I verksamheten 2015 sammanfattas 34 projekt inom de olika bergtekniska områdena som varit 
verksamma under 2015. Mer information om de enskilda forskningsprojekten finns att hitta på  
www.befoonline.org/forskning

BERGFÖRSTÄRKNING OCH DIMENSIONERING  
AV TUNNLAR OCH BERGRUM

Dimensionering av berg för stärkning enligt  
eurokod med tillförlitlighets baserade metoder

William Bjureland, doktorand/KTH.  
Fredrik Johansson, handledare Bitr. universitets lektor/
KTH. Stefan Larsson, Professor/KTH.

eurokod medger att bergmekanisk dimensionering 
kan utföras med tillförlitlighetsbaserade metoder. Det 
är emellertid oklart för vilka typer av problem dessa 
metoder är lämpliga att använda för bergmekanisk 
dimensionering samt hur det ska gå till. riktlinjer för 
detta saknas och det existerar ett forskningsbehov 
kring denna fråga. följande projekt studerar denna 
fråga dels i ett seniorprojekt där det studeras vilka 
bergmekaniska frågeställningar som är lämpliga att 
dimensioneras med tillförlitlighetsbaserade metoder, 
och dels i ett doktorandprojekt där teorier/metodik 
utarbetas för implementering av metoden vid bergme
kanisk dimensionering.
.....................................................................................

en fallstudie av station Odenplan, Citybanan  
– analys av in-situ spänningar och observerade 
deformationer

Rocío Batres-Estrada/Sweco. Diego Mas Ivars/SKB.
Fredrik Johansson/KTH.

när bergmassan för stationsrummet vid odenplan 
i Citybanan sprängdes ut uppstod deformationer 
som var större än de som förväntats. Den huvudsak
liga anledningen till denna avvikelse tros vara höga 

horisontella in situ spänningar och/eller sprickplan 
med stor utbredning parallella med stationsrummet. 
syftet med denna fallstudie har varit att föreslå en 
generell metodik för bakåtanalys baserat på uppmätta 
deformationer under geologiska förhållanden vanligt 
förekommande i stockholmsområdet och numeriskt 
analysera det troliga intervallet för rådande in situ 
spänningar vid odenplan.
.....................................................................................

effektiv användning av bergförstärkning vid  
tunnel byggande genom förbättrade analys-
metoder för samverkan mellan berg och  
sprutbetong

Andreas Sjölander, doktorand/KTH.
Anders Ansell, projektledare, Professor/KTH.

tunnlar och rum i berg 
konstrueras oftast med 
valvformade tak som bär 
det omgivande bergets 
tyngd. komplicerade geo
metrier uppkommer, t.ex. 
vid korsningar med andra 
tunnlar, vilket försvårar en 
analys av samverkan mel

lan berg med ojämna ytor, sprutbetong med varierande 
tjocklek och t.ex. bergbultar. i projektet används be
räkningsmetoder som beaktar ickelinjära materialegen
skaper och tar hänsyn till stora deformationer. syftet 
med projektet är att nå förståelse för de mekanismer 
som styr sprutbetongs verkningssätt i samverkan med 
berg. målsättningen är att ta fram förbättrade analys
metoder att användas vid utformning av förstärknings
systemen och att ge rekommendationer och riktlinjer 
som kan användas vid praktiskt bergbyggande.

mer information om de enskilda forskningsprojekten finns att hitta på www.befoonline.org/forskning
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analys av skaleffekten hos bergsprickors  
skjuvhållfasthet och styvhet genom numerisk  
modellering 

Fredrik Johansson, projektledare/KTH.
Axel Bolin, Itasca, Diego Mas Ivars/SKB.
Abel Sánchez Juncal/A&P Consultants, Edmonton, 
Kanada.

Att kunna bestämma bergssprickors skjuvhållfasthet är 
viktigt vid dimensionering av bergmekaniska problem, 
speciellt i större skala då hållfastheten kan vara skalbe
roende. idag används empiriskt framtagna ekvationer 
för att beakta skaleffekten. Att utföra provning insitu 
är samtidigt tids och kostnadskrävande. Detta projekt 
syftar till att utveckla en numerisk skjuvbox i 2D för 
att studera skaleffekten hos bergssprickor. Projektet 
utgör även ett första steg i utvecklingen mot en mer 
generell numerisk metodik i 3D för att möjliggöra 
bestämning av bergssprickors skjuvhållfasthet och 
styvhet i större skala.
.....................................................................................

Identifiering av utfall med numeriska analyser 

Pouria Taleghani, doktorand/Luleå tekniska univer-
sitet. Dimitar Mihaylov, forskare/Luleå tekniska 
universitet. Erling Nordlund/professor och huvud-
handledare/Luleå tekniska universitet. Savka Dineva, 
professor och biträdande handledare/Luleå  
tekniska universitet.

Bergutfall är ett resultat av ett progressivt brottför
lopp. initiering och propagering av mikrosprickor är 
endast det första stadiet av denna process. samman
växning av sprickor är nästa steg av brottsprocessen. 
makroskopiska sprickor som definierar ett utfall är 
sista fasen av processen. idag används numeriska ana
lyser ofta vid dimensionering av bergkonstruktioner. 
Progressiva brott kan man däremot inte simulera utan 
att avlägsna material manuellt. Projektet bygger på de 
resultat och metoder som använts/utvecklats i tidigare 
forskningsprojekt vid ltU (edelbro, 2008; Saiang, 
2008 och Perez, 2012a, b, 2013). föreslagna labora
torietester och hur dessa kombineras med numeriska 
analyser medför möjlighet att studera förloppet vid 
spjälkning och progressivt brott i detalj med fysiska 
och numeriska modeller.
.....................................................................................

Brottmoder hos sprutbetong på sprucket berg 
utsatt för sprängning eller vibrationer av stöttyp

Lamis Ahmed, projektledare/KTH. Anders Ansell, 
Professor, specialist, sprutbetongfrågor/KTH.  
Richard Malm, specialist, beräkningsteknik/KTH.

idag råder fortfarande osäkerhet om de vibrations
nivåer som kan tolereras nära nygjuten betong vilket 
ofta leder till att alltför konservativa gränsvärden 
används vid byggande. forskningsprojektet syftar 
till att utvärdera vidhäftningshållfasthet och möjliga 
brottyper för sprutbetong på sprucket berg utsatt för 
vibrationer. genom en vidareutveckling av en befintlig 
numerisk analysmetod där ickelinjära materiale
genskaper introduceras kommer den dämpande och 
filtrerande effekten av uppsprucket berg att kunna 
beskrivas och även dynamisk utstötning av större 
block i samverkan med bultar och andra förstärk
ningselement. målet är att ge kunskapsunderlag inför 
upprättande av nyanserade och detaljerade rekommen
dationer och riktlinjer för byggande i hårt berg.

.....................................................................................

Observationsmetoden och sannolikhetsbaserad 
dimensionering vid byggande i och på berg

Johan Spross, doktorand/KTH.
Stefan Larsson, professor, handledare/KTH.
Fredrik Johansson, Bitr. universitetslektor/KTH.

Detta projekt syftar till att 
studera olika tillämpningsom
råden för observationsmetoden, 
som är en i eurokod godkänd 
metod för att verifiera geo
konstruktioners gränstillstånd 
(t.ex. bärförmåga). metoden 
ger bergkonstruktören möjlig
het att under byggtiden anpassa 
konstruktionen till de faktiska 
förhållandena i marken, om 
observationer av konstruktio
nens beteende indikerar att så 

Portrycket under en 
damm kan minskas 
genom att täta läckage i 
grunden.

mer information om de enskilda forskningsprojekten finns att hitta på www.befoonline.org/forskning
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behövs. för att undvika godtycklighet arbetar man 
efter i förväg fastställda åtgärdsplaner. sannolikhetsba
serade dimensioneringsmetoder har stor potential som 
redskap när observationsmetoden tillämpas, eftersom 
observationerna syftar till att minska osäkerheten om 
markens egenskaper, vilket kan reducera parametrar
nas spridning. Att undersöka hur och under vilka för
utsättningar som sannolikhetsbaserad dimensionering 
kan kopplas samman med observationsmetoden utgör 
en stor del av projektet. 
.....................................................................................

Utveckling av tekniska råd för funktionskrav vid 
underjordsanläggningar med avseende på den 
kemiska miljön

Fredrik Mossmark/Chalmers tekniska högskola.
Lars O Ericsson/Chalmers tekniska högskola.
I samarbete med CBI Betonginstitutet,  
Swerea KIMAB, NCC och Sweco.

Det övergripande målet för projektet är att ytterligare 
utveckla standarder för att uppfylla funktionella krav 
på underjordiska anläggningar med avseende på den 
kemiska miljön i form av grundvattensammansättning 
och undermarksanläggningars atmosfär. Dessutom syf
tar projektet till att ge en grund för att bygga säkrare 
tunnlar med ett kostnadseffektivt underhåll.
.....................................................................................

Ökat tillåtet grundtryck vid grundläggning på berg

Lars-Olof Dahlström, projektledare/NCC/Chalmers.

Det grundtryck som kan tillåtas vid grundläggning på 
berg kontrolleras och styrs av bergmassans mekaniska 
egenskaper. vid grundläggning på berg i sverige utnytt
jas dessvärre normalt inte bergmassans fulla potential. 
målet med projektet är att ta fram information och 
kunskap som möjliggör en ökning av tillåtet (dimensi
onerande) grundtryck på berg, genom att ansätta rea
listiska värden som tydligt baseras på bergets verkliga 
förutsättningar. ett beslutsunderlag skall tas fram som 
förhoppningsvis leder till ett beslut som tillåter ett ökat 
dimensionerande grundtryck i tk geo 11, vid grund
läggning på berg för branschen att förhålla sig till.
.....................................................................................

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Utvärdering av belastade strukturkomponenter

Peter Lundin/Swerea KIMAB.
Johan Carlson/Luleå tekniska universitet.

Projektet kommer att utveckla en metod för att mäta 
spänningen i belastade stänger, främst för att övervaka 
dragspänningen i väldigt kritiska stänger som en del 
av det periodiska underhållet. metoden kommer också 
kunna användas för att verifiera produktionsmetoder.

metoden som kommer användas baserar sig på en 
tvåvågsteknik (Biwave). Denna består av två typer 
av ultraljudsvågor, transversella och longitudinella, 
där man mäter tiden för respektive eko. De två olika 
vågortyperna påverkas olika av spänningar i materialet 
och ur förhållandet mellan dessa tider går det sedan 
att härleda spänningen i det undersökta materialet. en 
positiv egenskap med denna metod är att inte kräver 
kunskap om längden på det objekt man mäter på. 
.....................................................................................

Utredning om sprutbetong och regelverk avseen-
de brandmotstånd för bergrum och bergtunnlar

Pontus Skogetun, projektledare/WSP Sverige.
Samuel Lundin/WSP Sverige.
I samarbete med Brand & Risk, SP Fire Research.

Där berget utgör det bärande huvudsystemet ställs 
idag inga krav på skydd mot kollaps eller ras av sten 
sprutbetong. vid brand i bergrum eller bergtunnel som 
är utförd med sprutbetong föreligger risk för spjälk
ning av sprutbetongen. 

Projektet har studerar regelverk och krav på 
bärförmåga vid brand i bergtunnlar och bergrum 
samt användning av sprutbetong. i det fall en berg
tunnel utförs med inklädnadssystem (tunnelduk med 
sprutbetong) ska inklädnadssystemet skyddas mot 
brandspjälkning i minst 60 minuter. regelverk för 
brandmotstånd är viktiga även för räddningstjänsterna 
som ansvarar för insats i tunnlar inom deras respektive 
geografiska upptagningsområde.

en slutsats från studien är att bergets egen bärighet 
utgör tillräckligt skydd mot ras och kollaps vid brand. 
stora, allvarliga, bränder i tunnlar inträffar sällan och 
ingen nämnvärd sådan olycka har hittills inträffat i 
sverige.
.....................................................................................

mer information om de enskilda forskningsprojekten finns att hitta på www.befoonline.org/forskning

Foto: BESAB
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Utveckling av metodik för inspektion av  
tunnlar med innertak

Arvid Taube/Trafikverket. Lars Olsson/Geostatistik. 
Jan Johansson/Naturgasteknik.
i ett flertal tunnla har man anordnat eller anordnar 
innertak i olika form. Det förekommer också att man 
klär in stora delar av väggarna så att berget och insi
dan av innertakskonstruktionen blir oåtkomlig.

Dagens metoder för inspektion av det bärande 
huvudsystemet har som grundelement att berg och för
stärkningar kan observeras, avfrätning eller nedbryt
ning av förstärkningar kan mätas och att rörelser i ber
get kan detekteras genom till exempel bomknackning. 
i tunnlar med innertak är detta arbetssätt inte möjligt. 

för sådana tunnlar saknas i dag ett system för kon
troll av bergets tillstånd, där man kan få en god upp
fattning genom metoder baserade på fjärrinspektion.
Huvudprojektet syftar fram till en sådan metodik för 
inspektion av tunnlar med innertak. inspektionen skall 
kunna ligga till grund för ett beslut om eventuella 
åtgärder och även innehålla ett system för beslutsstöd.
.....................................................................................

NYA MATERIAL OCH GAMLA – FUNKTION  
OCH BESTÄNDIGHET

Vidmakthållande av försöksuppställningar för 
fältexponering av stålfiberarmerad sprutbetong

Per-Erik Thorsell/Vattenfall

sprutbetongprover har fältexponerats på tre platser i 
landet sedan 1997 (eugeniatunneln i stocholm, Dal
älven, riksväg 40 utanför Borås). 

insamling av provkroppar, analys och utvärdering 
har tidigare skett vid 4 tillfällen. Provkroppar inhämta
de från eugenia och Dalälven analyseras och rapporte
ras under våren 2016.

nu finns endast provkroppar kvar på en flotte i 
Dalälven. en referensgrupp planerar för hur länge de 
återstående provkropparna ska exponeras och vilka 
egenskaper som därefter ska utvärderas.
.....................................................................................

sprucken stålfiberarmerad sprutbetongs bestän-
dighet – Utvärdering efter 17 års fältexponering

Erik Nordström, Adj.Prof., projektledare/KTH. 
I samarbete med Vattenfalls betonglaboratorium i 
Älvkarleby.

Arbetet inom projek
tet består i att utvär
dera de kvarvarande 
sprutbetongprover 
som exponerats sedan 
1997 i eugeniatun
neln och i Dalälven 
(se projektbeskrivning 
ovan) med avseende 

på bl.a. stålfiberkorrosion och utröna under vilka för
hållande som det kan uppstå. Prover i Dalälvsmiljön 
uppvisar också tecken på annan nedbrytning i form 
av trolig urlakning och frostangrepp. Därför kommer 
även kompletterande provningar att genomföras för 
att kartlägga detta och ev. andra förändringar efter 
lång tids exponering.
.....................................................................................

sprutbetong och dess egenskaper

 Iad Saleh, projektledare/NCC Construction Sverige.

Projektets syfte är att kartlägga, sammanställa och be
skriva dagens kunskapsläge beträffande bestämmelser, 
riktlinjer och rekommendationer som är tillämpliga 
vid anläggningsbyggande med sprutbetong i sverige. 
fokus har legat framför allt på större infrastruktur
projekt. målet är att kartlägga kunskapen kring olika 
parametrars inverkan på resultatet av betongsprutning 
och där kunskapsluckor finns kan framtida insatser 
med undersökning och forskning fokuseras.
.....................................................................................

Pilotstudie – Tomografi som undersökningsmetod 
för ung och gammal, sprutad och gjuten betong 
för tunnlar

Anders Ansell, Professor, projektledare/KTH.
Lamis Ahmed, forskare/KTH.
Alvaro Guarin, forskare/KTH.

en laborativ pilotstudie genomförs för att studera möj
ligheterna med tomografi som undersökningsmetod 
för ung och gammal, sprutad och gjuten betong för 
tunnlar. en avancerad tomo grafiutrustning finns hos 
ktH Byggvetenskap men erfarenheter från tillämpning 

mer information om de enskilda forskningsprojekten finns att hitta på www.befoonline.org/forskning

Bild: Cementa. Fotograf: Daniel Hertzell
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med betong och bergmaterial måste 
byggas upp. Utrustningen har 
stor potential för undersökning 
av material för bergbyggande och 
för att följa nedbrytning i fält. Av 
särskilt intresse är att studera gju
ten och sprutad stålfiberarmerad 

betong och hur fibrerna orienteras inne i betongen, hur 
de verkar vid krympning, dragbelastning och sprick
bildning. Då ung betong hårdnar ökar dess hållfasthet 
och bindningen till fibrerna vilket påverkar sättet som 
sprickbildning sker.
.....................................................................................

TUNNELDRIVNING

Inspänningens betydelse för vibrationsnivån  
– etapp 2

Bengt Niklasson/Geosigma/NBMT.  
Mats Olsson/EDZ Consulting. Ali Beyglou/Swebrec.  
Nikolaos Petropoulos/Swebrec 

vid sprängning inom tätbebyggt samhälle måste 
alltid hänsyn tas till nivån på vibrationerna vilket 
ofta medför komplicerade och dyrbara åtgärder. Den 
sprängtekniska litteraturen brukar ange laddningens 
inspänning som en av de viktigaste orsaker till förhöj
da vibrationsnivåer. i sprängteknisk litteraur och bland 
sprängare är det en vanlig uppfattning att mer inspän
da hål ger förhöjda vibrationsnivåer i jämförelse med 
laddningar med normal försättning. finns det någon 
fysikalisk förklaring till detta eller är påståendena om 
förhöjda vibrationer en missuppfattning? 

ett omfattande fältförsök med vibrationsmätning 
vid sprängning av hål med fritt utslag resp. inspän
da hål har nyligen genomförts. resultatet av detta 
fältförsök visade att det inte var någon skillnad på 
vibrationsnivåerna för inspända hål jämfört med hål 
med fritt utslag.

Underlag till skadezonstabell för emulsions-
sprängämne i bergtunnlar, Projektsteg II

Henrik Ittner, projektledare/SKB. Jan Gugala/SKB.
Anders Bouvin, Magnus Fogdeby och Bernt Wernby/
Forcit Sweden. Mats Olsson/EDZ Consulting.

Projektet har ambitionen att skapa ett unikt dataset 
för sprickutbredning i kvarstående berg efter spräng
ning med moderna emulsionssprängämnen. resultat 
från projektets första steg, utfört i äspölaborato
riet, finns publicerat i Beforapport ”Underökning 
av sprängsprickor från mekaniserad laddning med 
bulkemulsion i bergtunnel” (nr. 144, 2015). syftet med 
projektets andra steg är att komplettera befintlig data 
med spricklängder för större laddningskoncentaratio
ner och annan geologi. 
.....................................................................................

analys av skadezonens utbredning beroende på 
geologi samt tillämpning av mWD-teknik för att 
prognosticera dess omfattning i kvarvarande berg

Jeroen van Eldert, Håkan Schunnesson, Daniel  
Johansson och Ulf Nyberg/Luleå tekniska universitet.

Projektet ska utvärdera om det går att se ett samband 
mellan measure While Drilling (mWD) data och 
geologi under konventionell tunneldrivning (borr och 
sprängning) med sprängskador i konturen. Den ska 
inkludera geologiska faktorer, som mjuka zoner och 
naturliga sprickor. metoder som ground Penetra
ting radar och kärnborrning används i projektet för 
utvärdera sprängskador samt vilka geologiska faktorer 
som påverkan detta. resultaten av projektet kan bli 
användas för att möjligtvis ändra borr och spräng
planer, så sprängskador i kvarvarande berg minimeras. 
Detta ska förbättra säkerheten i tunnlar och minska 
drivningskostnader. 

mer information om de enskilda forskningsprojekten finns att hitta på www.befoonline.org/forskning

Kärnborrning för sprängskadeforskning (Veidekkes berganlägg-
ning för sopsugning, Djurgårdstaden, Stockholm). 
Jeroen van Eldert.

Fältförsök i pall, 13 hål med normal försättning och 10 hål  
utan utslag.
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TÄTNING AV BERGANLÄGGNINGAR

Utveckling och implementering av real Time 
Grouting Control method (rTGCm) för rationellt 
tunnelbyggande - med tyngdpunkt på brukets 
inträngningsförmåga och verklig spridning

Ali Nejad Ghafar, doktorand/KTH.
Almir Draganovic, projektledare/KTH.

Detta projekt är uppdelat i två delprojekt. syftet med 
det första delprojektet är att mäta spridning av ett 
bruk i tid i en spricka i berget och jämföra den uppmä
ta tiden med den beräknade med rtgCm. Det andra 
delprojektet har fokus på mätningen av penetrations
egenskaper av bruk. lång spalt med varierande vidd 
har tagits fram och inledande försök har genomförts. 
Baserat på de primära resultaten verkar mätnings
konceptet fungera som tänkt. mätningarna med långa 
spalten fortsätter under 2016.
.....................................................................................

riskhantering vid grundvattensänkning i sätt-
ningskänsliga områden  
– kostnads- nyttoanalys av säkerhetshöjande 
åtgärder i Infrastrukturprojekt

Jonas Sundell, doktorand/Chalmers tekniska högskola.
Lars Rosén, projektledare, Professor/Chalmers  
tekniska högskola.

vid infrastrukturprojekt är grundvattensänkningar 
i berg och jord i såväl bygg som permanentskede 
vanligt förekommande som en konsekvens av anlägg
ningar under grundvattennivå. i områden med sätt
ningskänsliga jordar måste risken för marksättningar 
till följd av grundvattensänkning noga beaktas. Den 
potentiella kostnaden för omfattande marksättning
ar är mycket stor och kan dessutom öka till följd av 
förväntade klimatförändringar.

Projektets övergripande syfte är att utveckla en 
metod för ekonomisk datavärdesanalys av i vilken 
omfattning undersökningar och andra åtgärder är nöd
vändiga och ekonomiskt rimliga för att minska risker 
för felaktiga beslut rörande sättningsrisker.
.....................................................................................

Injekteringstryckets effekt på brukets inträngning 
och spridning samt påverkan på stoppkriterier 

Jalaleddin Yaghoobi Rafi, doktorand/KTH.
Fredrik Johansson, projektledare och seniorforskare, 
Bitr. universitetslektor/KTH.

i följande projekt studeras ett nyutvecklat teoretiskt 
tillvägagångssätt, med möjlighet att beakta bruks
spridning och sprickans deformationstillstånd i realtid 
för att bestämma tillåtet maxtryck vid injektering. 
två olika projekt där injektering utförts studeras 
med teorin, ett svenskt och ett norskt projekt, där det 
norska projektet har använt ett högre injekteringstryck 
jämfört med det svenska. Baserat på resultaten diskute
ras dels vilket tryck som är optimalt med avseende på 
kriterierna för acceptabelt injekteringsresultat och dels 
möjliga rekommendationer för tryck och stoppkriterier 
vid injektering.
.....................................................................................

Läckande borrhål trots injektering – Orsaker och 
hur man kan undvika problem

Johan Funehag, projektledare/Chalmers tekniska 
högskola.
Projektet handlar om förståelse av varför vissa borrhål 
kan börja läcka trots att åtgärder gjorts i form av 
injektering. syftet är framförallt att beskriva den 
eventuella mekaniska påverkan som tätningen får utstå 
från vattenkrafterna samt förslag på hur detta kan åt

gärdas. Projektet utförs i samarbe
ta med tyréns och Chalmers med 
Johan Funehag som huvudansvarig 
för uppgiften.

Överborrning av det läckande borr-
hålet i en tunnel där den ordinarie 
injekteringen utfördes i två omgångar 
med både cement och silica sol. 

.....................................................................................

Tryckuppbyggnadens inverkan på  
inträngningslängd
Johan Funehag och Johan Claesson/Chalmers  
tekniska högskola
Projektet handlar om att vidareutveckla de teorier för 
inträngningslängd för cementbruk framtagna av Johan 
Claesson och Gunnar Gustafson 2004. för att mer 
verkligt kunna följa upp och designa en injektering 
måste inträngningslängden kopplas till den pump
kapacitet som man valt. 

mer information om de enskilda forskningsprojekten finns att hitta på www.befoonline.org/forskning

Foto: Boliden
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enhetlig modell för injektering

Magnus Eriksson, projektledare/Trafikverket (tidigare 
SGI). Magnus Zetterlund/Norconsult. Thomas Janson/
Tyréns. Mikael Creütz/Golder Associates.

tätning av bergmassan är en omfattande aktivitet i de 
flesta bergtunnlar som byggs i sverige och vanligtvis 
utförs tätning med förinjektering vid tunnelfronten. 

stora framsteg har de senaste decennierna gjorts vad 
gäller förståelsen av komponenterna i det komplexa 
systemet berg – bruk – injekteringsteknik – styrning. 
viss förbättrad tillämpning har detta resulterat i, men 
generellt kan konstateras att forskningen inte resulte
rat i ett verkligt lyft i tunnelproduktionen. 

trafikverket har inom ramen för PiA, Produktivitets
förbättringar i Anläggningsbranschen, tagit initiativ till 
ett utvecklingsarbete med syftet är att samla fram
tagen kunskap i en enhetlig modell, där tolkningar, 
bedömningar och arbetsmetoder inte ska skilja mycket 
beroende på vem som utför arbetet. målet är bättre 
och effektivare projektering så att injekteringsarbetet 
utförs på ett enhetligare tillvägagångssätt. 
.....................................................................................

kontinerlig mätning av cementbaserade injekte-
ringsmedels reologiska egenskaper – Implemen-
tering av ultraljudsteknik 

Mashuqur Rahman/KTH.
Ulf Håkansson/Skanska AB/KTH. Michal Kotzé/SP. 

föreliggande projekt har som syfte att implementera 
tidigare utvecklad metodik för mätning av injekte
ringsmedels reologiska egenskaper med hjälp av utra
ljud. idag finns en kommersiellt framtagen product, 
flowviz, som kommer att installeras och anpassas 
till vanligen förekommande injekteringsutrustning. 
Projektet kommer att utföras med laboratorieförsök 
och fältförsök. målsättningen är att det kommer att 
vara möjligt att kontinuerligt utvärdera de reologiska 
egenskaperna på samma sätt som man idag mäter 
tryck och flöde. Projektet utförs som ett seniorforsk
ningsprojekt på ktH.
.....................................................................................

Förstudie för ett doktorandprojekt rörande  
känslighetsklassificering och tätningsstrategier 
för jord-bergövergångar i urbana områden

Åsa Fransson, Bitr. professor/Chalmers tekniska  
högskola.

målet med förstudien är att tydligare formulera hypo
teser och ramverk för ett framtida doktorandprojekt 
som avser hantera jordbergövergångar. Arbetet är 
komplext och innehåller flera discipliner (bl. a geologi, 
hydrogeologi, geomekanik) vilket gör att en förstudie 
ökar möjligheten att formulera ett väl sammanhållet 
doktorandprojekt där centrala frågor och processer 
kan identifieras. 

Arbetet har fokus på flöde och flödeskontroll och 
skall utgöra underlag för val av tätningsstrategi i både 
jord och berg. 
.....................................................................................

UNDERSÖKNINGAR FÖRE, UNDER OCH EFTER

Integrerad användning och tolkning av data från 
geofysiska och icke-geofysiska metoder för plane-
ring och byggande i berg (delprojekt 4-2 i TrUsT) 

Mathias Ronczka, doktorand/Teknisk geologi,  
Lunds Universitet.
Torleif Dahlin, projektledare/Teknisk geologi,  
Lunds Universitet. 

oförutsedda grundförhållan
den är en riskfaktor som ofta 
leder till stora förseningar och 
extrakostnader i samband med 
byggande av underjordiska 
anläggningar. syftet med detta 
projekt är utveckling, test och 
demonstration av integrerad 
användning och tolkning av 
data från olika geofysiska 

mätmetoder och insitu metoder såsom borrning etc. 
för att skapa en prognosmodell för undersökning av 
jord och bergmassans egenskaper. Detta skall göras 
med utvalda tunnelbyggen som tillämpningsexempel. 
Prognosmodellen ska ge information om bergmassan, 
bergkvalitet och osäkerhet i dessa parametrar. Arbetet 
inkluderar också fältmätning för att samla in mätdata 
från relevanta geologiska miljöer i anslutning till exis
terande och planerade tunnel eller bergrumsbyggen. 
.....................................................................................

mer information om de enskilda forskningsprojekten finns att hitta på www.befoonline.org/forskning

Illustration: GMA, Ground Machinery Applications.



13

BeFo – Verksamheten 2015

Transparent Underground sTructure  
– management (TrUsT 1)

Maria Ask, projektledare, professor/Luleå  
tekniska universitet

Den övergripande visionen för trUst är att främja 
forskning om hållbar utveckling av urban underjordisk 
infrastruktur. Detta ska i sin tur leda till förbättrade 
metoder och verktyg för planering, konstruktion och 
byggande av undermarksanläggningar.
TRUST – managementprojektet består av två delar: 
samordning och kommunikation respek tive innova
tion/implementering. samordning, informationssprid
ning och kommunikation mellan underprojekten är en 
fundamental del av hela trUst projektet.
.....................................................................................

Geoelektrisk kartläggning för förundersökning för 
underjordisk infrastruktur i urban miljö (delprojekt 
2-1 i TrUsT)

Sara Johansson, doktorand/Teknisk geologi, Lunds 
universitet. Per-Ivar Olsson, doktorand/Teknisk geo-
logi, Lunds universitet. Torleif Dahlin, projektledare/
Teknisk geologi, Lunds universitet. 

riskfaktorer som t ex oförutsedda markförhållanden 
leder ofta till förseningar och stora extrakostnader i 
samband med byggande av underjordisk infrastruktur. 
Projektet syftar till att utveckla och anpassa metoden 
för kombinerad mätning av resistivitet och inducerad 
polarisation (DCiP) att kartlägga markens egenskaper 
för användning i urban miljö. vidare syftar det till att 
utvärdera möjligheterna att bättre kunna kartlägga 
variationer i egenskaper i jord och berg, samt lokalise
ra och kartlägga nedgrävt avfall och förorenad mark i 
tre dimensioner (3D). 
.....................................................................................

Flerkomponentsseismiska och elektromagnetiska 
mätmetoder – (Delprojekt 2-2 i Trust)

Bojan Brodic, doktorand/Uppsala universitet.  
Suman Mehta, doktorand/Uppsala universitet. 
Shunguo Wang, doktorand/Uppsala universitet. 
Alireza Malehmir, projektledare/Uppsala universitet.
I samarbete med SGU.

Projektet syftar till att utveckla två moderna geofy
siska metoder och modern mätutrustning som kan 
användas vid urbana infrastrukturprojekt. metoderna 
har redan testats på flera platser i sverige och även i 

norge och i pågående infrastrukturprojekt. exempel 
på testplatser är varbergstunneln, förbifart stockholm 
vid vinsta access ramp och på mälaren samt i äspö
tunneln och tunnel till e18oslo. tre doktorander i 
projektet arbetar med att få information om berg
mekaniska egenskaper ur dessa mätningar. metoderna 
som utvecklas inom detta projekt anser vi har möj
lighet att kommersialiseras baserat på den positiva 
feedback vi fått från industrin.

.....................................................................................

Verifiering av spänningsregioner i  
stockholmsområdet

Ann Bäckström, projektledare/Pöyry Sweden.
Yanting Chang/Geton Consulting.

 Bergspänningsmätningar som gjorts i stockholm 
(Perman & sjöberg, 2007) ligger nu till grund för de 
undersökningar och planeringar av underjordsprojekt 
som görs i storstockholmsområdet. Domänindelningen 
av spänningsfälten i de centrala delarna av stockholm 
har baserats på en ingenjörsmässig bedömning av 
mätdata (Perman & sjöberg, 2007). 

ett flertal dominerande förkastningszoner har identi
fierats. Dessa zoner kan utgöra gränser för domäner 
med olika spänningsbilder.

målet av det föreliggande projektet är att öka 
”konfidensnivån” på domänindelningen m.h.a. analys 
av existerande geologiska strukturer (paleostress 
inversion), främst rörelseindikatorer runt de förkast
ningszoner som avgränsar domänerna. Den här meto
den har använts till tektonisk analys i hela världen och 
även tidigare i norden, i ett flertal tektoniska analyser 
bl. a. i forsmark, laxemarsimpevarp och olkiluoto, 
finland.
.....................................................................................

mer information om de enskilda forskningsprojekten finns att hitta på www.befoonline.org/forskning

Bild: TRUST
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karaktärisering av bergkvalitet baserat på  
borrhålsundersökningar

Eva Hakami, projektledare/Geosigma. 
Sofia Winell/Geosigma.

syftet med projektet är att ta fram ett nytt karaktäri
seringssystem som på ett väldefinierat sätt beskriver, 
delar in och framförallt översiktligt visualiserar karak
tären på bergmassan utifrån befintlig borrhålsdata. Det 
ska, till skillnad från idag med Qbas och rmrbas som 
vanligtvis används, finnas en tydlig koppling mellan 
karterad och uppmätt rådata och den slutliga bergka
raktäriseringsklassen. systemet är preliminärt tänkt att 
bygga på tre egenskaper – sprickighet, sprickhållfasthet 
och vattenföring. egenskaperna ska kunna presenteras 
separat eller tillsammans och beskriver karaktären på 
berget för ett visst intervall. 
.....................................................................................

sweden Underground

Ulf Lindblom/Gecon, projektledare.

sweden Underground är arbetsnamnet på ett projekt 
som har pågått på Befo sedan 2014. Projektets mål 
är att författa och publicera en bok som presenterar 
svenskt undermarksbyggande med dagens krav på 

samhällsplanering och användning av ny teknologi. 
Utvalda intressanta undermarksanläggningar i sverige 
kommer att beskrivas och illustreras. målgrupperna 
för publikationen är flera; från politiker till samhälls
planerare och utbildare, såväl i sverige som interna
tionellt. en redaktionskommitté och en referensgrupp 
med representanter för bergbyggnadsbranschen är 
verksamma i projektet. 
Projektet har inspirerats av boken going Underground 
som 1988 publicerades av ivA, i samarbete med Befo 
och Bk. Boken gav den första kompletta beskrivningen 
av undermarken och dess möjligheter att härbärgera 
infrastruktur och samhälleliga förnödenheter, och blev 
mycket uppskattad inte minst internationellt.

mer information om de enskilda forskningsprojekten finns att hitta på www.befoonline.org/forskning

Ett av de många undermarksanläggningarna som kommer att 
presenteras i boken är Henriksdals avloppsreningsverk, som 
är ett av Europas modernaste och troligen världens största 
reningsverk under mark. 

Bild: Mario Salutskij, Illustrerad Teknik AB

Avslutade projekt
Följande projekt har avslutats och rapporterats i BeFo rapporter under 2015 (se Publikationslistan samt 
läs mer om projekten i verksamhetsberättelsen 2014 på; www.befoonline.org/verksamhetsberättelse 2014)
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förbättra inträngning av cementbaserat bruk
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Bedömning av inläckande vattenmängd inför  
tunneldrivning – seismoelektrik 
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Underlag till skadezonstabell för emulsions
sprängämne i bergtunnlar 
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risken för skador hos betong utsatt för vibrationer 
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Lamis Ahmed/KTH, Anders Ansell/KTH
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Ny injekteringsbok

stiftelsen Bergteknisk forskning, Befo, är en projektledningsorganisation, vars forskning har bred förankring hos beställare,  
entreprenörer, konsulter, forskare och i samhället. resultaten skall spridas till bredast möjliga praktisk nytta och tillämpning.  
ett mål är att utveckla ett hållbart och effektivare bergbyggande.vi vänder oss till forskare och andra som utvecklar byggande  

i berg och gruvindustrin för att med gemensamma krafter ta oss an kommande utmaningar.


