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Program 
08.30 registrering

 Kaffe & smörgås

09.00  Inledning
 Per Tengborg/BeFo 

 Inbjuden gästföreläsare
 INVITED GUEST LECTURER

  mining in weak mudrock – Voorspoed mine   
 Prof. Marc Ruest, University of Queensland, Australia, Josef Ekkerd,  
 De Beers Consolidated Mines, Phillip Tsheko, Voorspoed Mine

 förundersöKnIngar oCH mätteKnIK 
 PRE INVESTIGATIONS AND MEASUREMENTS
 Moderator: Maria Ask/LTU

  Karaktärisering av bergmassor –  
 systematiska fel och möjliga åtgärder
  Rock mass characterization –  
 Systematic errors and how they can be avoided
 Robert Swindell/Trafikverket, Fredrik Johansson/KTH, Ingrid   
 Kjellström/KTH/ÅF, Mehdi Benhalima/KTH

10.30 Kaffe

  geofysiska metoders möjligheter och begränsningar  
 att korrekt beskriva geotekniska och bergtekniska  
 förhållanden
  Possibilities and limitations of geophysical methods to  
 accurately describe parameters used in engineering geology
 Erik Meland, Eric Hegardt och Martin Persson/ÅF Infrastructure

  bergspänningsmätningar i lKabs malmbergsgruva 
  Stress measurements in LKAB Malmberget mine
 Thomas Wettainen/LKAB, Kristina Jonsson, LKAB  

  dCIP tomografi för kartläggning av jorddjup och  
 strukturer i berg 
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* Enbart muntlig presentation

  DCIP tomography for mapping of depth to rock and  
 bedrock structures
 Torleif Dahlin, Sara Johansson, Per-Ivar Olsson, Matteo Rossi,  
 Mathias Ronczka/Lunds Universitet

 Presentation av bästa examensarbetet för 2016 
Presentation of the best thesis 2016

12.00 lunch

13.00 befo-medleY – presentation av åtta BeFo-projekt i urval* 
 Moderator: Catrin Edelbro/LTU

 KaraKtärIserIng oCH  
 dImensIonerIng aV tunnlar 
 CHARACTERIZATION AND DESIGN OF TUNNELS
 Moderator: Cecilia Montelius/NCC  

  Vilken roll har observationsmetoden  
 i framtidens bergbyggande?
  What is the role of the observational method  
 in future rock engineering?
 Johan Spross/KTH

  spänningsmodellering av storskaliga strukturer  
 i stockholmsområdet
  Stress modelling of large-scale structures in the Stockholm area
 Ulf Lindfors, Itasca Consultants, Diego Lope Álvarez, Itasca  
 Consultants, Fredrik Perman/Itasca Consultants, Fredrik Johansson/ 
 Sweco, Björn Stille/Sweco

14.30 Kaffe

15.00  Konvertering av bergsilo till värmelager
  Converting of rock caverns from coal storage to hot  
 water storage 
 Mehdi Bagheri, Kjell Windelhed/ÅF Infrastructure

  tunneldrivning i heterogena förhållanden
  Tunnelling in heterogeneous ground conditions
 Diego Lope Álvarez/Itasca Consultants, Jonny Sjöberg/Itasca  
 Consultants, Rebecca Bertilsson/SGI, Magnus Eriksson/Trafikverket  
 (tidigare SGI), Diego Mas Ivars/SKB (tidigare Itasca Consultants)
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 furka and Vereina, narrow-gauge railway tunnels in 
 switzerland, 20/30 years after commissioning 

 Furka och Vereina, smalspåriga järnvägstunnlar i Schweiz,  
20/30 år efter driftsättning
Thomas Jesel/Amberg Engineering AG, Adam Janíček/ 
Minova International Ltd.

 bensträckare

15.45 bergInjeKterIng oCH tätnIng 
ROCK GROUTING AND SEALING
Moderator: Lars-Olof Dahlström/Golder Associates 

 Permanent vanntett tunnelkledning basert på 
sprøytebetong og sprøytbar membran
 Permanent tunnel lining based on sprayed concrete 

and sprayed membrane
Karl Gunnar Holter/Institutt for Geovitenskap og Petroleum, 
NTNU, Norge

 Vatten- och frostsäkring för höghastighetsjärnväg
  Water and frost protection for high-speed railway

Yanting Chang/ÅF associerad konsult/Geton Consulting, 
Hisham Shamoon/ÅF Infrastructure

 a nomogram for the design of cement grouting  
Ett nomogram för dimensionering av cementinjektering 

Mashuqur Rahman/ÅF Infrastructure, Ulf Håkansson/Skanska

Pris till bästa presentationen på bm-dagen 2017 
Award to best presentation at bergmekanikdagen 2017

17.15 ca dagsprogrammets slut 

17.30      svenska bergmekanikgruppens Årsmöte 
18.15 (i konferenslokalen). Medlemmar och icke-medlemmar är välkomna! 

17.30 KVällsmIngel / festIVe buffet 
Norra Latin, Norra Ljusgården

19.30 Slut  / End
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BeFo Medley 
Här följer sammanfattningar av de åtta forskningsprojekten som 
kommer att presenteras:

1   In rust we trust!?
Erik Nordström/KTH/Sweco

1997 startade ett fältexponeringsprojekt med syftet att värdera risken för 
korrosion och påföljande förändring av bärförmågan i stålfiberarmerad 
sprutbetong som spruckit. Trafikverket ställer t.ex. krav på mycket långa 
livslängder (>100 år) och kunskapen om vilka sprickvidder som är acceptabla 
för att uppnå dessa livslängder har varit oklara.

De tidigare resultaten pekar i korthet mot att proverna som exponerats 
i en miljö med tillgång till klorider från tösaltning uppvisar korrosion. När 
proverna från t.ex. Eugeniatunneln togs in 2014 hade de exponerats i 17 år. 
Proverna från Eugeniatunneln visade tydliga indikationer på en initierad kor-
rosion, kraftigt reducerad bärförmåga och en stor ackumulering av klorider 
p.g.a. avsaknad av nederbörd. Det är inte rimligt att anta >100 års livslängd 
med bibehållen bärförmåga i de provade kloridutsatta miljöerna, inte heller 
vid så tunna sprickvidder som 0,1 mm.

2   geobIm skapar ordning och reda
Mats Svensson/Tyréns

GeoBIM-konceptet har utvecklats för att:
•	 Skapa ordning och reda bland geotekniska data, dvs se till att alla aktörer 

vet vad som har utförts och var data finns
•	 Tillgängliggöra data i ett format som gör att de enkelt kan samtolkas och 

utnyttjas för specifika beräkningar och analyser i de programvaror som 
olika kompetenser behöver, allt oftare i 3D

•	 Ur förvaltningssyfte tillse att data finns tillgängliga under lång tid.

Överblicken och åtkomsten av alla data görs via inlog till en karta på en 
websida, vilket innebär att alla aktörer har samtidig och kvalitetssäkrad till-
gång till exakt samma data vid samma tidpunkt. Utan att behöva någon egen 
programvara, allt finns i molnet. 
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GeoBIM svarar på Trafikverkets nya krav att samtliga  undersökningar tillsam-
mans med anläggningsmodeller kan visualiseras i 3D i den sk Samgransknings-
modellen.

Datamodellen och dataformatet är open source.

3   en perfekt modell är inte att lita på
Jonas Sundell – Chalmers Tekniska Högskola/COWI AB

Numeriska hydrogeologiska modeller är ett vanligt verktyg för att simulera 
inläckage och grundvattensänkning till en planerad undermarksanläggning. 
Modellering är en tidskrävande process som innefattar mycket handpålägg-
ning innan rimliga kalibreringsmål kan nås. De jordlager och den berggrund 
som ingår i modellen kännetecknas ofta av en kraftig heterogenitet och 
de hydrologiska förhållandena varierar över tid. Trots att detta är känt re-
dovisas sällan flera möjliga modelluppsättningar som svarar mot uppsatta 
kalibreringsmål. I denna presentation visar jag att flera grundvattenmodeller, 
där samtliga är geologiskt rimliga men med betydliga skillnader i parameter-
uppsättning, kan uppnå samma kalibreringsmål. När en framtida störning i 
form av en tunnel i berg läggs in i dessa modeller ger de upphov till väsent-
liga skillnader i inläckage och grundvattensänkning. För att avgöra behovet 
av vidare undersökningar och åtgärder behöver dessa osäkerheter beaktas. 
Därför behövs det flera – och inte enbart en – ”perfekta” modeller. 

4  multihålsteknik – det är inte storleken utan hastigheten!
Stefan Sandman/Insemoso AB

Injektering har sett nästan likadan ut sedan 1925, först nu nästan 100 år 
senare kommer utvecklingen som gör att vi kan utföra arbetet 10 gånger 
snabbare utan att ta upp större arbetsyta eller utnyttja mera kraft.

För att uppnå denna kapacitetsökning så krävs att man gör flera saker 
samtidigt utan att öka miljöpåverkan och arbetskraft. Detta betyder då att 
man med samma kraft och energi skall kunna utföra arbetet som man gör i 
ett hål idag – i 10 hål under samma tid imorgon. 

Idag finns det Multihålutrustningar som har en kontinuerlig kapacitet av 
400 liter/minut, och det skulle med dagens mått mätt räcka till 20 hål sam-
tidigt. Med enkel huvudräkning ser ni själva tidsvinsten. 
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5   Helgjuten eller delgjuten?  – det är frågan! 
Peter Andersson/Geosigma

Detta BeFo-projekt syftar till att verifiera ett nytt instrument för kontroll 
av bergbultars ingjutning, RBT (Rock Bolt Tester). Instrumentet har tagits 
fram av Geosigma med stöd av bl a Vinnova, Trafikverket, Vegdirektoratet, 
LKAB och Boliden för att ersätta och förbättra den gamla ”Boltometern”.  
Instrumentet bygger på samma ultraljudsteknik som Boltometern, men med 
modern elektronik och signalbehandling. Resultat av ett stort antal test-
mätningar på bultar med fingerade skador visar att RBT detekterar dåligt 
ingjutna bultar lika bra eller bättre än de gamla instrumenten. Förbättringar 
som ses med RBT är främst tydligare ändekon, tydligare ekon från skador 
och ett förenklat handhavande. Verifieringen av instrumentet består i att 
överborra ett antal underkända och godkända bultar på Äspölaboratoriet 
och dokumentera skador eller brist på cement runt bulten. Vidare kommer 
ett antal referensbultar med fingerade skador på ingjutningen att installeras 
för att möjliggöra fortsatt utveckling av icke-förstörande provning.

6   metod för mätning av klämkraft i bergbultar
Johan Carlson/LTU

I bergbultar såväl som i andra lastbärande skruvförband är det av intresse 
att veta vilken kraft som verkar på bulten och om detta förändras över tid. I 
projektet har vi utvärderat en metod baserad på ultraljud för att göra detta, 
utan omfattande kalibrering. Metoden ska också vara robust mot föränd-
ringar i omgivande temperatur. Förutom kontrollerade försök i labbmiljö 
har även preliminära fältförsök genomförts vid en testplats i anslutning till 
Citybanan.

7  mer trafikinfrastruktur för pengarna
Tomas Sandman/Ramböll Sverige

BeFos FUD-projekt ”Typsektioner för vägtunnlar i berg”, Rapport 141 är 
ett resultat av en bred övertygelse att planerings- och byggnadsprocessen 
samt driftperioden för vägtunnlar kan bli mer rationell och kostnadseffek-
tiv om utförandekrav i styrande dokument bättre harmoniseras samt om 
typiserade lösningar och ett större inslag av industriellt byggande inarbetas 
i processen. Samhället får som följd därav mer trafikinfrastruktur för peng-
arna och en lägre livscykelkostnad för sina anläggningar.
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En stark urbaniseringstrend och ökat fokus på miljö, hälsa och säkerhet 
har kommit att förändra transportinfrastrukturen i riktning mot att förlägga 
allt mer av vägtransportsystemet under mark i vägtunnlar. Erfarenheten av 
moderna vägtrafiktunnlar är emellertid relativt begränsad i Sverige. Dennis-
paketet som lanserades i början av 1990-talet kan sägas utgjorde startpunk-
ten för moderna vägtrafiktunnlar som möter dagens krav på miljö, hälsa och 
säkerhet. Den begränsade erfarenhet som emellertid rått inom området 
har inneburit att osäkerheten varit förhållandevis stor beträffande vad som 
kan anses vara bra nog för att uppfylla kraven. Denna osäkerhet och avsak-
nad av typiserade och evidensbaserade lösningar för säkerhet och funktion 
resulterar ofta i kostnadsdrivande utformningar. Även Riksrevisionen har 
i en rapport RiR, 2010:25 uppmärksammat detta. Man skriver att ”Varje 
nytt tunnelprojekt tenderar att påverkas av många olika intressenter vars 
intressen i projekten ofta verkar kostnadsdrivande samt att kostnaderna 
för offentliga väginvesteringar därför blir dyrare än nödvändigt och att det 
därmed finns risk att fel investeringar genomförs”.

8  the past is the key to the present
Ann Bäckström/Pöyry Sweden

Perman och Sjöberg (2007) gjorde en sammanfattning av in-situ bergpän-
ningsmätningar, i Stockholmsområdet, som berörde Citybanan. Från dessa 
data identifierade de olika spänningsdomäner i Stockholmsområdet med 
olika riktning på huvudspänningarna.

Detta pilotprojekt är en test för att undersöka om relativt få enkla mät-
ningar av strukturer på sprickytor (a.k.a. harneskytor, eller slicken-sides) 
tillsammans med relativt enkel bergmekanisk modellering kan ge en del av 
förklaringen varför Stockholmsområdet behövde delas upp. Vi mäter främst 
rörelseindikatorer runt de förkastningszoner som avgränsar domänerna. 
Den här metoden är en metod som använts till tektonisk analys i hela värl-
den. Den har använts tidigare i Norden i ett flertal tektoniska analyser, bla 
i Forsmark, Laxemar-Simpevarp  och Olkiluoto (Sanitot et al. 2011, Viola et 
al. 2009, Viola et al. 2011). Tillsammans med tidigare resultat, främst från 
borrkärnor genom förkastningarna, träder ett mönster och en förklaring 
fram. The past really is the key to the present (problems).
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BeFo har genom Svenska Bergmekanikgruppen ansvaret för 
den svenska verksamheten inom International Society for Rock 
Mechanics – ISRM (Swedish National Group). 

 Avgift för enskilt medlemskap 2017 är 300 kr/år, stödjande 
företag 2 000 kr/år. Vad som ingår i medlemskapet kan du läsa 
om på www.isrm.net

 Registrera dig som ny medlem/förnya ditt medlemskap i 
ISRM senast den 17 mars på: www.befoonline.org

Välkommen på svenska bergmekanikgruppens årsmöte  
den 13 mars (direkt efter konferensen i kongresshallen).

Kommande Isrm konferenser
 EUROCK 2017 – Human activity in rock masses  

 20–22 juni, Ostrava, Tjeckien 

 AFRIROCK 2017 – Rock Mechanics for Africa 
 02–07 oktober, Cape Town, Sydafrika

 3rd Nordic Rock Mechanics Symposium  
 11–12 oktober, Helsingfors, Finland

Isrm – International  
Society for Rock Mechanics
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Besök utställningen i foajén!

medVerKande:

Bergsprängningskommitténs 

Diskussionsmöte
14 mars 2017 på Stockholmsmässan, Älvsjö

För program och anmälan se: 
www.bergsprangningskommitten.se eller maila:  

kajsa.lindhe@bergsprangningskommitten.se
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mIngelbuffé
17.30 Norra Latin (Ljusgården)



Box 5501

SE-114 85 Stockholm

info@befoonline.org	•	www.befoonline.org	  

Besöksadress: Storgatan 19

Wifi – City Conference Centre

användarnamn
 CCC Guest High Speed  

(alternativt: CCC Guest Smart Connect)
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