Förstudie
Inspektion av systemet innertak-berg

•
Vilka möjliga tillkommande laster finns det?(Bergmodellen)

•
•

Vilken är takets bärförmåga när lasten ökas statiskt och
dynamisk? (Bärförmågemodellen)

•

Kan vi dra några slutsatser från takets förmåga att bära
nuvarande laster (inklusive inträffade nerfall)?

•

Om osäkerheten är stor om bärförmågan är tillräcklig vid ett
nytt nerfall, när måste taket senast åtgärdas?

•

Arvid Taube Trafikverket
Lars Olsson Geostatistik AB

26 juli 2013

När skall nästa inspektion göras?

Förstudie
inspektion av systemet innertak-berg
Innehåll
1

Sida:
Bakgrund.......................................................................................................................... 5

1.1 Problemställningen .................................................................................................... 5
1.2 Utvecklingsbehov ...................................................................................................... 6
1.3 Förstudien ................................................................................................................. 6
2

Inspektionsprocessen........................................................................................................ 8
2.1 Bakgrund................................................................................................................... 8
2.2 Arbetsgång ................................................................................................................ 9
2.3 Momenten i inspektionsprocessen............................................................................ 10
2.3.1 Processens start................................................................................................. 10
2.3.2 Inspektionen ..................................................................................................... 11
2.3.3 Observation av indikatorer ................................................................................ 11
2.3.4 Tolkning ........................................................................................................... 11
2.3.5 Åtgärd............................................................................................................... 12
2.4 Osäkerheter och utvecklingsbehov........................................................................... 12

3

Funktionskrav ................................................................................................................ 13
3.1 Generella samhällskrav............................................................................................ 13
3.2 Livslängdsaspekter .................................................................................................. 13
3.3 Tidsaspekter ............................................................................................................ 14

4

Systemet berg - tak......................................................................................................... 15
4.1 Huvudfunktionerna.................................................................................................. 15
4.2 Huvudprinciper........................................................................................................ 16
4.2.1 Funktion: Ta upp bergutfall............................................................................... 16
4.2.2 Funktion: Samla upp och avleda vatten ............................................................. 16
4.2.3 Funktion: Ta upp krafter ................................................................................... 17
4.3 Delkomponenter och interaktioner........................................................................... 17
4.3.1 Berget ............................................................................................................... 17
4.3.2 Bergförstärkningar ............................................................................................ 18
4.3.3 Injektering ........................................................................................................ 18
4.3.4 Upphängningar ................................................................................................. 18
4.3.5 Innertak och väggar .......................................................................................... 18
4.3.6 Dräner............................................................................................................... 18

5

Befintliga konstruktioner................................................................................................ 19
1

5.1 Befintliga tunnlar..................................................................................................... 19
5.2 Exempel på takkonstruktioner.................................................................................. 19
6

Innertakets bärförmåga, stadga och beständighet ............................................................ 22
6.1 Påförda belastningar. Tidsaspekter........................................................................... 22
6.2 Brottmekanismer ..................................................................................................... 22
6.2.1 Genomstansning/ utstötning, lokalt brott ........................................................... 23
6.2.2 Dynamisk belastning av utfall – momentbrott, storskaligt brott ......................... 23
6.2.3 Utmattning på grund av tryck- och sug.............................................................. 23
6.2.4 Statisk belastning .............................................................................................. 24
6.2.5 Deformationer från berget................................................................................. 24
6.2.6 Upplagsförlust .................................................................................................. 24
6.2.7 Sprickbildning med vattenläckage..................................................................... 24
6.3 Bruksgräns .............................................................................................................. 25
6.3.1 Sprickbildning i taket........................................................................................ 25
6.3.2 Nedbrytning av takets ytskikt............................................................................ 25
6.3.3 Nerbrytning av bergförstärkningar .................................................................... 25
6.3.4 Nerbrytning av upphängningsanordningar......................................................... 25

7

Skadeindikatorer för Innertakskonstruktionen................................................................. 26
7.1 Sprickbildning ......................................................................................................... 26
7.2 Genomslag .............................................................................................................. 27
7.3 Rörelser ................................................................................................................... 27
7.4 Deformationer ......................................................................................................... 27
7.5 Flagning av ytskikt .................................................................................................. 27
7.6 Korrosion på armering............................................................................................. 27
7.7 Exponering av betongen .......................................................................................... 27
7.8 Upplagsbrott............................................................................................................ 27
7.9 Skador på upphängningsanordningar ....................................................................... 27

8

Bergmekaniska aspekter ................................................................................................. 29
8.1 Nedbrytning av bärande huvudsystem och inverkan på design................................. 29
8.1.1 Berget som material .......................................................................................... 30
8.1.2 Förstärkning, material ....................................................................................... 34
8.1.3 Samverkan berg och förstärkning...................................................................... 40
8.2 Belastningar från berget på innertaken..................................................................... 46

9

Indikatorer på brott och hot om brott i berget.................................................................. 47
9.1 Indikatorer på brott i berget ..................................................................................... 47
2

9.2 Indikatorer på hotande brott i berget ........................................................................ 48
9.2.1 Geologiska- och miljöfaktorer........................................................................... 48
9.2.2 Förstärkning...................................................................................................... 49
9.2.3 Rörelser och deformationer i berget .................................................................. 51
9.2.4 Övriga indikatorer............................................................................................. 52
10

Allmänt om Inspektion av innertak och inspektionsmetoder ......................................... 53
Tekniska krav på metoderna .................................................................................. 53

10.2

Utvecklingen av inspektionssystem........................................................................ 55

11

10.1

Metoder för besiktning (kvalitativa metoder) ................................................................ 56
Visuell inspektion.................................................................................................. 56

11.2

Fotografering......................................................................................................... 56

11.3

Bildanalys.............................................................................................................. 57

12

11.1

Metoder för mätning (kvantitativa metoder) ................................................................. 58
12.1

Rörelsemätning med bildanalysbaserade metoder .................................................. 58

12.2

Deformationsmätning med monterad utrustning..................................................... 59

12.3

Mätning av andra storheter än rörelser. .................................................................. 60

13

tillämpning av Inspektionsmetoder på takkonstruktionens yta....................................... 62

14

Tillämpning av Inspektionsmetoder på berget............................................................... 63
14.1

Manuell inspektion vid olika takkonstruktioner...................................................... 63

14.2

Bildbaserad fjärrinspektion av berget..................................................................... 63

14.3

Punktinspektion ..................................................................................................... 63

14.3.1 Bergstrukturer................................................................................................. 63
14.3.2 Bergförstärkningar och upphängningselement................................................. 63
14.4
15

Inspektion av berget med fast monterad utrustning ................................................ 64

Tolkning av inspektionen, Utvärdering, beslut och dokumentation ............................... 65
Värdering av indikatorerna .................................................................................... 65

15.2

Utvärdering av observationerna (sannolikhet att upptäcka skada)........................... 65

15.3

Utformning av inspektionsinsatser ......................................................................... 66

15.4

Beslutsprocessen.................................................................................................... 66

15.5

Dokumentation ...................................................................................................... 66

16

15.1

Behov av utveckling..................................................................................................... 67
16.1

”Vad behöver vi observera?” ................................................................................. 67

16.1.1 Generell kunskapsuppbyggnad........................................................................ 67
16.1.2 Fördjupade studier av indikatorer.................................................................... 68
16.1.3 Underlag för riskbedömning............................................................................ 69
3

16.2

”Vad kan vi observera?” ........................................................................................ 69

16.2.1 Inventering och testning av inspektionsmetoder .............................................. 69
16.2.2 Värdering av yttäckande fjärrmetoder som t.ex. sprickdetektion med
värmekamera/ laserskanning......................................................................................... 70
16.2.3 Vidareutveckling............................................................................................. 70
16.3

”Vad säger oss våra observationer?” ...................................................................... 71

16.3.1 Gallring bland många möjliga indikatorer. ...................................................... 71
16.3.2 Värdering av de samlade observationerna ....................................................... 72
16.4

”Vad ska vi göra med våra observationer?”............................................................ 73

16.4.1 Beslutssystem för utformning av inspektionsinsatser och för beslutsstöd för
vidare åtgärder.............................................................................................................. 73
16.4.2 Metoder för tillståndsmätning ......................................................................... 74
17

Referenser .................................................................................................................... 75

18

Bilaga: Åsättande av indikatorvikter............................................................................. 79
18.1

Analytic Hierarchy Process.................................................................................... 79

18.2

Likelihood-kvot ..................................................................................................... 79

18.3

Referenser till Bilagan ........................................................................................... 81

4

1

BAKGRUND

1.1

Problemställningen

För våra trafiktunnlar är underhåll en del av dimensioneringsprinciperna. Därför behöver underhållet ha samma höga tekniska nivå som övriga element i konstruktionen. En väsentlig del
av underhållet är inspektionen, eftersom den är grunden för beslut om åtgärder. Tyvärr kan
man med visst fog säga att i vissa fall är inspektionen mest ett hantverk och att vi behöver
skapa något mer avancerat. Ett förbättrat system för inspektion bör vara riskbaserat, så att
man tar hänsyn både till möjliga skadekostnader och till osäkerheterna i inspektionsresultatet.
Vi har idag ett flertal tunnlar där man anordnat eller anordnar innertak i olika form. Det förekommer också att man klär in stora delar av väggarna så att berget och den sida av innertakskonstruktionen som vätter mot berget blir osynlig/ oåtkomlig.
I denna rapport används ”innertak” som en beteckning för ett fysiskt hinder för inspektion av
det bärande huvudsystemet. Det täcker alltså mer än bara tak.
Innertaken och väggbeklädnaderna utgör ett direkt eller indirekt skydd mot vatten och is och i
förekommande fall berg/berg och betong som kan rasa in i Trafikutrymmet. Samtidigt utgör
de ett hinder för inspektion och underhåll av det bärande huvudsystemet.
Dagens metoder för inspektion av det bärande huvudsystemet har som grundelement att berg
och förstärkningar kan observeras, avfrätning eller nedbrytning av förstärkningar kan mätas
och att rörelser i berget kan detekteras genom till exempel bomknackning. I partier med sämre
berg kan även deformationer mätas. Ur underhållssynpunkt medför innertaken att underhåll
inte kan utföras utan att de demonteras.
I dagsläget saknas hos Trafikverket Metoder för tillståndsmätning att använda för bedömning
av bärande huvudsystems stabilitet och eventuell nedbrytning av förstärkningar som kan användas när berget är inklätt. Konsekvenserna av detta är att det kan finnas oidentifierad risk
för händelser som kan påverka funktionskraven avseende såväl säkerhet som anläggningens
driftsäkerhet. Visserligen kan viss inspektion ske genom inspektionsluckor etc. men praktiken
visar att osäkerheten även efter inspektionen är mycket stor.
Man får alltså ett system av tunnlar där åtgärder kan behöva vidtas med mycket kort varsel
när det som normalt utan innertak skulle vara ett mer långsiktigt underhållsbehöv övergått till
att bli ett akut säkerhetsproblem.
Det behövs ett system där osäkerheten i inspektionsresultatet minskas kraftigt och där man
kan kvantifiera den.
Även tillståndet hos innertak- och väggkonstruktioner behöver kontrolleras med som för bärande huvudsystem hänsyn både till säkerhet och till planering av underhåll. Det bör här påpekas att tunnlar inte kan byggas så att de blir underhållsfria utan mycket stora investeringar,
Ansell m.fl (2007))
Vi kan inspektera de yttre synliga delarna av innertaket: Vi kan möjligen fastställa att vid den
tidpunkten så står konstruktionen stabilt förutsatt att infästningarna inte är skadade, men vi
behöver dessutom göra en bedömning av hur länge detta gäller så att underhållsinsatser kan
planeras och genomföras i tid och även kostnadsoptimalt.
Genom att skaffa bättre kunskap om tillståndet för systemet berg - innertak kan Trafikverket
på ett bättre sätt:
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•

Förutsäga när en skada kan inträffa

•

Planera för underhåll och utbyte för att säkerställa/ förlänga livslängden

•

Prioritera – vilket underhåll brådskar, vilket kan vänta och vad behöver följas upp
noggrannare

Tunnlar, och kanske framför allt järnvägstunnlar är icke-robusta i den betydelse som används
när det gäller tillförlitlighet, det vill säga att de sekundära konsekvenserna av en skada blir
oproportionerligt stora även om den direkta skadan inte är särskilt kostsam. Orsaken till detta
ligger i att det ofta är svårt och dyrt att ordna en ersättningsväg för en stängd tunnel.
Det finns därför stora ekonomiska incitament att utveckla metoder så att alla delar av tunneln
kan inspekteras.

1.2

Utvecklingsbehov

Om vi inte vill acceptera ett system av tunnlar där det kan finnas hot mot säkerhet och drifttillförlitlighet har vi idag två möjliga vägar:
A. Att undvika tunnlar med inklädnader (”innertak”) genom att inte bygga nya sådana
och att ersätta befintliga ”innertak” med konstruktioner som medger inspektion
B. Att upprätta Metoder för tillståndsmätning för användning vid inspektion bakom innertak vilket innebär en handbok med metodbeskrivningar och tolkningsmodeller som
kan användas i praktiskt bruk.
Av dessa alternativ är det alternativ B som bedöms som realistiskt. För att genomföra detta
krävs utveckling inom två områden:
Inspektions- och tolkningsmetodik
Det behöver skapas en inspektionsmetodik som hanterar såväl metoder för fjärrinspektion
som tolkning av resultatet och bedömning av dess tillförlitlighet.
Ökad förståelse för bergkonstruktioner
För detta krävs också ökad kunskap om hur berg beter sig (bryts ner) i miljön bakom ett tak
Det behövs också ökad kunskap om statisk och dynamisk bärförmåga hos takkonstruktionen,
särskilt när den har åldrats och/eller utsatts för påverkan.
Problemställningen pekar på att man bör ha ett riskbaserat inspektionssystem där såväl observations/inspektionsmetodik som skadeanalysmetodik baseras på risken, se t.ex Vika (2011)
Sammanfattningsvis: Innertak i tunnlar kräver att vi höjer kunskapen om hela systemet och
dess komponenter från dagens mer handgripliga metoder

1.3

Förstudien

Förstudiens syfte är att ge förslag till utvecklingsprojekt som kan minska osäkerheten vid inspektion bakom innertak.
För att vi skall kunna beskriva utvecklingsbehovet i konkreta projekt behövs en genomgång
av state-of-the-art när det gäller de två områdena ”Inspektions- och tolkningsmetodik” och
”Förståelse för bergkonstruktioner”
6

Med denna genomgång som bas skall förstudien:
•

Beskriva den tekniska problemställningen

•

Identifiera områden där ökad kunskap om berg och förstärkningar behövs

•

Identifiera tänkbara metoder att göra inspektionen

•

Diskutera krav på tolkning och utvärdering

•

Föreslå konkreta utvecklingsprojekt med
o Målsättning
o Uppskattad tid/kostnad
o Finansiering
o Personal

Studien är avgränsad till att i första hand behandla tunnlar med bärande huvudsystem i berg.
Tunnlar där bärande huvudsystem utgörs av betong utelämnas.
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2

INSPEKTIONSPROCESSEN

2.1

Bakgrund

Inspektionen har till syfte att säkerställa anläggningen funktion över en längre tid och att optimera de underhållsinsatser som krävs över en anläggnings livslängd. Inspektionen ska därför
reducera risken för att material som berg, betong och is rasar in i trafikområdet och att säkerställa det bärande huvudsystemets funktion. Detta görs genom en bedömning av hot mot innertaket, till exempel bergpartier som är potentiellt instabila, och en bedömning av eventuell
nersättning av innertakets lastbärande förmåga, t.ex genom skador av inträffad överpåverkan
eller nerbrytning av infästningar (bergbult). Större skador på bärande huvudsystem kan i förlängningen yppa sig som hot mot innertaket. De kan dock i ett tidigare skede även yppa sig
som deformationer och rörelser i bergmassan och med berget samverkande förstärkningar.
Idag består det huvudsakliga detektionssystemet för icke inklädda delar, av okulära observationer kombinerat med bomknackning.
Man måste dock beakta att inspektionen är en av delarna bland flera i det system som har till
funktion att säkerställa tunnelns funktion.
Ett system innehåller många typer av komponenter, se t.ex följande definition ur IEC 300-3-9
3.12 system: Composite entity, at any level of complexity, of personnel, procedures, materials,
tools, equipment, facilities and software. The elements of this composite entity are used in the
intended operational or support environment to perform a given task or achieve a specific
objective.
Inspektion kan indelas i följande typer:
-

Första huvudinspektion

-

Fortlöpande huvudinspektioner

-

Riktade inspektioner

Första huvudinspektion
Syftet med denna inspektion är att skaffa sig en bild av objektets tillstånd och en ”nollpunkt”
för att senare kunna fastställa nedbrytning och nedbrytningstakt.
Fortlöpande huvudinspektioner
Där man går över hela objektet för att se om det uppträder förändringar och tecken på en hotande skada som inte tidigare upptäckts. Dessa görs med vissa intervall som bestäms av objektets klass.
Riktade inspektioner
Där man följer upp sådana hotande skador som hittats vid tidigare inspektioner. Riktade (särskilda) inspektioner kan ha avsevärt kortare tidsintervall än huvudinspektionerna.
Inspektion görs idag som handnära. Enligt BaTMan, Trafikverkets regelverk, innefattas observation för bergkonstruktioner av följande faktorer:
-

Bergkvalitet (Q-system eller RMR) när uppgift saknas.
Utfall av betong eller berg.
Lösa eller potentiellt instabila block.
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-

Deformationer eller rörelser.
Uppsprickning av berg eller betong.
Tryckbrott i betong.
Nedbrytning av berg eller betong.
Korrosion på bergbult och armering.

I samband med bomknackningen utförs också traditionell bergkontroll/besiktning som en
synnerligen betydelsefull del av inspektionen. Denna innebär att inspektören bryter i berg
eller sprutbetong med skrotspett och ofta utför en lättare skyddsskrotning. Denna kontroll är
en direkt kontroll av de mekaniska egenskaperna på berget som t.ex. sprickkohesion eller
sprutbetongvidhäftning. Samtidigt med denna kontroll avlägsnas lösa bitar och inspektören
för en bättre blick för hur omfattande brottet är. Är det frågan om stora block som är potentiellt instabila och som kan orsaka skada vid nedfall eller omfattande problem med stor uppsprickning utförs ofta denna del av kontrollen som en separat skrotningsentreprenad där skydd
anbringas och det finns beredskap för akut bergförstärkning. Inspektionen kan inte ses om en
isolerad företeelse. I en välskött tunnel sker ett successivt underhåll som innebär att eventuell
nedbrytning stoppas i tidiga skeden. Genom att successivt förstärka tillåts inte brotten fortskrida så att t.ex. löskärna med ej stabiliserat berg kan bildas runt tunneln under driftskedet.
I det ursprungliga förslaget till besiktningssystem (Inspektionshandbok för tunnlar - slutrapport- Bergab, 2004-12-15) värderades även skadorna ur risksynpunkt. En skada på bärande
huvudsystem behöver inte vara så allvarlig för bergets bärförmåga men kan ge upphov till
synnerligen allvarliga konsekvenser. Denna del av inspektionssystemet har dock inte tagits
med i den slutliga versionen som publicerats (Förvaltning av Tunnlar Med hjälp av BaTMan,
Vägverket, 2007-05-25).

2.2

Arbetsgång

För att inspektionen skall bli så effektiv som möjligt skall den på ett kostnadseffektivt sätt
leda till att risker och osäkerheter kan reduceras genom att man kan fatta välunderbyggda beslut om det behövs åtgärder eller inte och i så fall hur snart. Detta ställer krav på noggrannheten hos själva inspektionsprocessen, så att den verkligen kan reducera osäkerheterna i vår
kunskap om den aktuella tunneln.
Syftet med denna rapport är, som tidigare skrivits, att ge förslag till utvecklingsprojekt som
kan minska osäkerheter i inspektionsprocessen. Projekten syftar alltså till att minska de osäkerheter som finns i inspektionsprocessen.
I detta kapitel beskrivs översiktligt inspektionsprocessens huvuddrag, med hänvisningar till
övriga delar i rapporten.
Processen visas schematiskt i Figur 2.1
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Figur 2.1: Inspektionsprocessen översiktligt

2.3

Momenten i inspektionsprocessen
2.3.1

Processens start

Inspektionsprocessen utgår från att vi har en idé om att det finns en möjlighet att systemet
innertak- berg kan gå till brott eller att dess funktion kan upphöra.
Olika brottmekanismer beskrivs i 6.2. De funktionskrav som ställs på innertaket beskrivs i 4.1
och följande.
Den uppfattning vi har om konstruktionens tillstånd baseras (eller bör baseras) på tillgänglig
information om
a) Design
b) Byggande
c) Riskbild
d) Underhåll
e) Tidigare inspektioner
a) Design
Enligt vilka principer har konstruktionen dimensionerats? Ofta är ju konstruktionerna ganska
gamla och bergtekniken har utvecklats. Ofta saknas dock dimensioneringshandlingar och
bygghandlingar, särskilt för äldre konstruktioner.
b) Byggande
Vad lärde man sig under byggandet om berget och konstruktionen? Gjordes ändringar?
För äldre konstruktioner är ofta uppgifterna knapphändiga och otillförlitliga.
c) Riskbilden
Riskbilden består av både hot mot tunneln och av konsekvenser av en skada samt av troligheten att skadan inträffar.
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Hot
Vad finns det för hot mot konstruktionen, särskilt sådana som kan ha tillkommit sedan bygget
eller sådana som tidigare inte uppfattats?
Exempel: Vibrationer från kommande byggen i närheten. Salthaltigt vatten från vägsalt? Storskalig instabilitet
Skadekonsekvenser
Vad innebär ett trafikavbrott genom tunneln?
Trolighet
Hur troligt är det att skadan inträffar? Tidsperspektivet?
d) Underhåll
När har underhåll gjorts? Vad har gjorts?
e) Tidigare inspektioner
Inspektionsresultat och även beslut om inspektioner vid senare tidpunkt, se 2.3.5

2.3.2

Inspektionen

Beroende på dels riskbilden, dels på förvaltningsstrategin görs en inspektion.

2.3.3

Observation av indikatorer

Vid inspektionen tittar man efter förekomsten av ett antal utvalda tecken som kan tyda på att
en brottmekanism håller på att utvecklas. Dessa tecken kallas i denna rapport för indikatorer.
Den allmänna, subjektiva, bedömningen av tillståndet hör till dessa indikatorer.
Olika indikatorer behandlas i Kapitel 7 för takkonstruktionen och Kapitel 9 för bergmassan
bakom taket. Bergmekaniska synpunkter ges i Kapitel 8.
Eftersom utrymmet bakom innertaket är begränsat krävs särskilda metoder för att observera
indikatorerna. Allmänna synpunkter på tänkbara inspektionsmetoder ges i Kapitel 10 för kvalitativ inspektion (besiktning) beskrivs i Kapitel 11, och kvantitativa metoder (mätmetoder)
beskrivs i Kapitel 12.
Metoder som kan vara lämpliga att använda vid inspektion av innertakets fria yta diskuteras i
Kapitel 13 och metoder för inspektion bakom innertaket (av berg, infästningar och takets baksida) diskuteras i Kapitel 14.

2.3.4

Tolkning

Efter observationen av indikatorer gör man en tolkning för att se vilka brottmekanismer som
kan vara aktuella och man gör även en skattning av tidsfaktorn.
Mellan olika brottmekanismer och olika indikatorer finns en mer eller mindre stark koppling.
Dessa kopplingar mellan indikatorer och brottmekanismer ligger till grund för tolkningen.
Riskbedömning och åtgärdsbeslut
En riskbedömning görs av de hotande brottmekanismer som tolkningen pekat ut. Eventuellt
kompletteras inspektionen med en fördjupad studie. När man hittat den eller de kritiska
brottmekanismerna kan man ta ett riskbaserat beslut om åtgärd.
I Kapitel 15 ges några kortfattade synpunkter på tolkning och på riskbedömning och åtgärdsbeslut.
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2.3.5

Åtgärd

Åtgärden kan vara en ny inspektion vid senare tidpunkt eller en fysisk (byggteknisk) åtgärd
Efter att åtgärd vidtagits, eller att beslut fattats om att avvakta med åtgärd återgår vi i processen till startpunkten, fast med en ökad kunskap.

2.4

Osäkerheter och utvecklingsbehov

Osäkerheterna i inspektionsprocessen och förslagen till utvecklingsprojekt tas upp i Kapitel
16.
Dessa gäller
•

•

•

•
•
•

Grunddata
o grundläggande förståelse för bergets nerbrytning
o inverkan av dynamisk påverkan (sprängningar i närheten) på berget
o livslängden hos förstärkningar
o dimensionering av innertak mot dynamisk last
Mätmetoder
o Inventering
o Värdering
Tolkning
o Värdering av olika indikatorer
o Utvärdering av helhetsbilden
Beslut
Val av inspektionsinsats
Beslutsstöd vid val av åtgärd
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3

FUNKTIONSKRAV

3.1

Generella samhällskrav

Plan och bygglagen ställer kravet att bärförmåga, stadga och beständighet skall vara tillräcklig. I Plan- och byggförordning (2011:338) anges:
Egenskapskrav avseende bärförmåga, stadga och beständighet
7 § För att uppfylla det krav på bärförmåga, stadga och beständighet som anges i 8 kap. 4 §
första stycket 1 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och
utfört på ett sådant sätt att den påverkan som byggnadsverket sannolikt utsätts för när det
byggs eller används inte leder till:
1. att byggnadsverket helt eller delvis rasar,
2. oacceptabla större deformationer,
3. skada på andra delar av byggnadsverket, dess installationer eller fasta utrustning till
följd av större deformationer i den bärande konstruktionen, eller
4. skada som inte står i proportion till den händelse som orsakat skadan.
För att uppfylla detta görs dimensionering i bygg- och anläggningsbranschen numera enligt
Eurokod. Man dimensionerar då i två så kallade gränstillstånd, brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd.
Brottgränstillstånd
Gränstillstånd som rör människors och byggkonstruktionens säkerhet och i vissa fall skydd
för konstruktionens innehåll skall klassas som brottgränstillstånd.
Bruksgränstillstånd
De gränstillstånd som rör bland annat konstruktionen eller konstruktionsdelens funktion vid
normal användning och dess utseende skall klassas som bruksgränstillstånd. Verifieringen att
man inte överskrider bruksgränstillståndet skall baseras på kriterier som rör utseendet, konstruktionens funktion, skador som kan ha en negativ inverkan på konstruktionens utseende,
hållbarhet eller funktion.

3.2

Livslängdsaspekter

I regelverket finns föreskrivna livslängdskrav vilket förutsätter underhåll. För bärande huvudsystem är livslängden ansatt till 120 år medan den är ansatt som minst 40 år för denna typ av
konstruktioner. I många projekt strävas efter att öka livslängden på inklädnader högst avsevärt
till omkring 100 år.
Tunnlar påverkas av processer som kan sträcka sig över avsevärda tidsrymder. Åtgärder för
att säkerställa anläggningens funktionskrav måste sättas in vid rätt tidpunkt i förhållande till
livscykelkostnaderna. En nedbrytningsprocess som tillåts fortskrida alltför långt kan innebära
att utbyte av hela anläggningsdelen/komponenten tidigareläggs högst avsevärt medan tidigare
insatta åtgärder kan förlänga livslängden och minimera underhållsbehoven över en längre
tidsrymd. Detta innebär att det måste ställas krav på beställarorganisationen att förvaltningen
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av anläggningarna sker med en tidshorisont som sträcker sig över anläggningens fulla livslängd dvs. långt över 100 år.
Det är i dagsläget tveksamt att uttala sig om bergförstärkningarnas livslängd. Livslängden för
platsgjutna konstruktioner är relativt välkänd medan livslängden för bergbult och sprutbetong
är overifierad. I Trafikverkets regelverk föreskrivs att livslängden avser ”ett helt system med
anläggningsdelar”. I vårt fall innebär det en livslängd om 120 år för tunneln men med reservationen att någon form av underhåll av konstruktionen ska ske. Detta dock utan att närmare
specificera vari underhållet består av. I förvaltningsskedet innebär underhåll traditionellt exempelvis bortbilning av nedbruten sprutbetong, skrotning samt kompletterande bergbultning
medan synsättet vid projektering är oklart.
Kraven på beställare och utförande kan avvika beroende på hur anläggningen förvaltas och
vilka krav som ägare och uppdragsgivare ställer på funktion.
I dagsläget förvaltas de offentligt ägda anläggningarna i stor utsträckning av anläggningsägarna medan uppdragsgivarna, riksdag, landsting och kommuner ställer funktionskravet tillgänglighet för trafiken och styr därigenom tillgänglig tid för det underhåll som krävs för att ge
tillräcklig driftsäkerhet. Risker med att funktionskraven avseende trafikering och driftsäkerhet
är ofta motstridiga eller genererar så stora underhållskostnader är att tillgängliga medel inte
räcker till. I förlängningen kan det leda till en urholkning av inspektionssystemens integritet
och trovärdighet. Allvarliga anmärkningar genererar inte åtgärd när anmärkningen avser anläggningens funktion över en längre period.
Det finns även fall där förvaltarskapet är utlagt som funktionsentreprenader över korta tidsperioder upp till 10 år. Detta kan vara en suboptimering eftersom risk finns att det saknas ekonomiska incitament för att utföra inspektioner och åtgärder som har verkan bortom tiden för
funktionsentreprenadens utgång.

3.3

Tidsaspekter

I dagsläget finns riktlinjer och regelverk som säger att anläggningen ska inspekteras vart 6:e
år (BaTMan). Beroende på allvarligheten i eventuella detekterade skador kan riktade inspektioner med olika tidsintervall understigande 6 år initieras.
För vägobjekt samordnas inspektionerna med övrigt underhåll och tillgänglig tid är ofta 8
timmar. För järnväg sker inspektionerna normalt på de tillgängliga tider som finns mellan
tågpassagerna eller där det i förekommande fall går att samordna med annan underhållsverksamhet. Detta innebär i de flesta fall att inspektion måste ske i korta arbetspass upp till 4-5
timmar. I de fall där tiderna mellan tågpassagerna är så korta att det inte finns möjlighet att
överhuvudtaget genomföra inspektion kan verksamheten planeras in som viktigt underhållsarbete.
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4

SYSTEMET BERG - TAK

Systemet innertak – berg ser lite olika ut för de olika typerna av tak. För alla gäller dock att
huvudfunktionen är att skydda trafikområdet mot nerfall av berg och vatten (is). För att detta
skall uppnås krävs att de tre huvudfunktioner som visas i Figur 4.1 fungerar.

4.1

Huvudfunktionerna

I en tunnel med innertak skiljer sig systemet berg-bergförstärkning dimensioneringsmässigt
från en icke inklädd tunnel genom att ett innertak påförts. Detta innebär att bärande huvudsystem inte är tillgängligt för konventionell inspektionsmetodik samt löpande underhåll och
detta bör ha konsekvenser för hur tunneln dimensioneras genom att hänsyn tas till innertaket.
Det bärande huvudsystemet (berg och bergförstärkning) bör i princip ha minst samma funktionskrav när det gäller storskalig stabilitetet, totalstabilitet, oavsett om innertak utförts eller ej
och möjligen hårdare om innertak hindrar inspektion.
Innertaken kan dimensioneras för olika belastningsfall beroende på hur det bärande huvudsystemet är dimensionerat, se 4.2. Kravmässigt bör detta påverka dimensionering av bärande
huvudsystem så att man begränsar risken för att nedfallande block har sådan storlek att de kan
hota innertaket och även att man ser till att innertaket samtidigt kan bära uppkommande laster.
I vissa fall kan innertaket även ha en direkt avsedd verkan som rasskydd och bör då vara dimensionerat för att kunna ta upp dynamiska laster från nedfallande block. I detta fall har innertaket ersatt ytförstärkning i form av sprutbetong och möjligen även påverkat bultsystemets
täthet.
Vid dimensionering av det totala systemet bärande huvudsystem – innertak måste man beakta
att vi har en degraderande bergmassa där innertaket kanske klarar den del av nedbrytningstiden där små blockutfall som bedöms eventuellt kan genereras men definitivt inte större blocknedfall. Samtidigt kan signalerna om att något är på tok vara så svaga att vi löper stor risk att
vara tvungna att sätta in åtgärder (som kan inkludera rivning) så sent att vi inte kan parera
planeringsmässigt för dem och i värsta fall får ett gravt säkerhetsproblem på halsen alternativt
för samhället mycket kostsamma trafikstörningar.
Sett i detta sammanhang kan innertaket ha följande huvudfunktioner.
•

Ta upp bergutfall

•

Samla upp och avleda vatten samt isolera mot is

•

Ta upp och överföra de krafter som uppkommer
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Figur 4.1: Systemskiss takets funktioner

Huvudfunktionerna kan erhållas på olika sätt, vilket visas som ett blockdiagram i nedre delen
Figur 4.1. För att systemet skall fungera måste det finnas minst en obruten väg genom diagrammet. (Det får naturligtvis finnas två parallella vägar någonstans, det vill säga redundans)
Man kan urskilja några olika huvudprinciper för att uppnå krävd funktion, se nedan Avsnitt
4.2

4.2

Huvudprinciper

Nedan kommer att listas de viktigaste principerna som används för att uppnå funktionerna i
Figur 4.1 Observera att man kan använda olika principer, eller en kombination av principer
för att uppnå funktionen. Med andra ord:
•

Vad dimensioneras innertaket för?

•

Vad kan reducera risker för att funktionen blir otillfredsställande?

•

Alternativa åtgärder i stället för innertak?

4.2.1

Funktion: Ta upp bergutfall.

Kan principiellt hindras genom att man använder endera av konstruktionsfilosofierna:
•

bergets förstärkning är utformad för att hantera allt nerfall, oavsett storlek, normalt
med bultning och betongsprutning Taket hanterar vattenläckage och vittringsprodukter

•

bergets förstärkning hindrar utfall av större block, taket har bärförmåga nog att klara
mindre block och stenar

•

taket kan stå emot även större nerfall, bergets förstärkning hanterar den storskaliga
stabiliteten

4.2.2

Funktion: Samla upp och avleda vatten

Kan principiellt hanteras med att:
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•

Berget är eller görs tätt genom (omfattande) injektering. Torde i praktiken vara en
oframkomlig väg annat än om man accepterar att efterhand komplettera denna åtgärd
med lokala dräner.

•

Vattnet avleds med särskilda dräner i tak eller på vägg. Taket (väggbeklädnaden) är
endast mekaniskt (ev. också termiskt) skydd för dränerna

•

Taket i sig tar emot droppande vatten och avleder det. Motsvarande gäller för väggar i
sådana konstruktioner som har fritt stående väggelement

Givetvis kan de olika åtgärderna kombineras så att injekteringen minskar omfattningen av
annan åtgärd.

4.2.3

Funktion: Ta upp krafter

Tak(vägg) konstruktionen utsätts för ett antal olika belastningar som egentyngd, last av nerfallande (nerfallet) berg, lufttrycksvariationer etc. Alla dessa belastningar ger krafter som
måste överföras till berget. Detta kan ske på olika punkter i konstruktionen:
•

Infästning i berget. Taket består av ett styvt element som vilar mot berget i anfangen,
där krafterna tas upp i berget. (Ibland kompletteras detta med stöd ner till tunnelbotten
för att ta de vertikala krafterna

•

Upphängning i berget.

•

Fribärande, last tas i golv

Konstruktioner där inklädnaden ingår i den bärande huvudkonstruktionen utförs motgjutna
eller av bakfyllda prefabricerade element. Dessa konstruktioner medger ingen inspektion av
berget, endast inspektion av insidan är möjlig.

4.3

Delkomponenter och interaktioner

I systemet ingår ett antal delkomponenter som bidrar till att önskad funktion erhålls. Dessa
komponenter interagerar med varandra, se nedan.

4.3.1

Berget

Berget har flera roller:
•

Det är källan till hot om skador på innertaken på grund av överbelastning från bergnedfall.

•

Det är det bärande huvudsystemet tillsammans med delsystem som bergförstärkningar
och injektering

•

Det är också en del i kraftupptagande konstruktioner, både infästningar och upphängningar

En förlust av omgivande bergs hållfasthet kan alltså leda till överbelastning av taket av nerfall
eller att taket skadas till exempel genom rörelser i infästningar (bergdeformationer) eller förlust av upphängningar genom bergutfall. Berget interagerar med alla övriga komponenter.
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4.3.2

Bergförstärkningar

Bergförstärkningarna, bult, sprutbetong etc. har som uppgift att söka säkerställa bergets stabilitet. Det sker en tidsberoende nedbrytning av förstärkningarna som i många fall kan vara
snabbare än bergets nedbrytning. Rörelser och deformationer på grund av felaktig dimensionering eller tidsberoende processer kan även verka så att bergförstärkningens funktion helt
eller delvis upphör.

4.3.3

Injektering

Injektering har som uppgift att hindra vattenläckage men kan också ingå det bärande huvudsystemet. Interagerar med berget, dräner och tak.

4.3.4

Upphängningar

Upphängningar har till uppgift att överföra krafter från tak och/ eller väggar till berget. I vissa
fall (Norra Länken) är det tänkt att de även skall överföra deformationer hos berget till taket
så att en inspektion av utsidan av innertaket/väggen kan jämställas med en inspektion av berget på samma sätt som vid sprutbetong som är direkt applicerad på berget.
Upphängningar kan skadas genom förlust av infästning i berget eller genom att de rostar av.
De interagerar med berget, med taket och även med eventuell injektering och med dräner.
Observera att upphängningar utgör ett parallellsystem med viss redundans, så att man troligen
kan acceptera att vissa upphängningar faller bort. Man måste dock beakta att om det är en
gemensam skadeorsak (felaktigt valt material) så kan alla falla bort mer eller mindre samtidigt. Sådan typ av hot är allts väsentligare att hitta än ett lokalt bergbrott vid en upphängning.

4.3.5

Innertak och väggar

Innertaket (väggarna) är en väsentlig delkomponent, som interagerar med de flesta andra
komponenter

4.3.6

Dräner

Har som uppgift av avleda vatten. Interagerar med berg och innertak. Dränerna kan ha olika
lång utsträckning i tunnelns längsled, allt från mellan 1 och 2 m till flera tiotals meter. Dränerna kan utföras så att de har anliggning mot berget i punkter där berget sticker ut (gaddar)
eller som en helt frikopplad enhet med en spalt mellan berg och drän. I det senare fallet klassificeras dränen som innertak i denna rapport. I det första fallet ansätts ofta att dränerna har
anliggning på så många punkter att en rörelse i berget överförs till dränen och att täckande
betongskikt spricker. I fallet med dräner där de har en kort utsträckning i tunnelns längdled
(1-2 m) finns även möjligheten att få tillräcklig information genom att man kan observera
påverkan på intilliggande berg medan denna möjlighet saknas helt vid långa dräner. Av denna
anledning ingår inte korta dräner i denna förstudie. Långa dräner har alltid upphängning med
infästningsbultar i ett givet c/c avstånd medan korta dräner kan vara upphängda med vidhäftande sprutbetong i kanterna på dränen.
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5

BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

En sammanfattning av typer av tunnelinklädnader som används i vägtunnlar i de nordiska
länderna finns i Nordisk Vegteknisk Forbund (2008)

5.1

Befintliga tunnlar

Tabell: vägverkets tunnlar i berg med inklädnader för vatten och frostsäkring (ur NVF 2008)

Vägverkets tunnlar i berg med inklädnader för vatten och frostsäkring finns redovisade i tabell
5:1. Till detta tillkommer Norra Länkens omfattande tunnelsystem och som beräknas driftsättas inom halvannat år.
Det finns i dagsläget ca 110 km spårtunnel. Merparten av spårtunnlarna är inklädda med dräner. I äldre tunnlar finns till största del korta dräner medan längre sammanhängande partier
finns i nyare tunnlar.
Exempel på konstruktionstyper är innertak typ FortF i Ödtunnlarna samt Gamlebytunneln,
fribärande sprutbetongvalv i t.ex. Hammargårdstunneln, upphängda sammanhängande delvis
motbyggda dräner i Fjäråstunneln och Hällåsen, innertak planeras i Citybanans stationsutrymmen. Utöver detta finns prefabricerad betonginklädnad i t.ex. Rämshyttan och prefabricerade eller platsgjutna betonginnertak i t.ex. Södertunneln.
I Hallandsåsen och Citytunneln i Malmö är berget inklätt med prefabricerade betongelement.
Dessa ingår i det bärande huvudsystemet och kan inspekteras. Följaktligen behandlas denna
konstruktionstyp inte i denna rapport.

5.2

Exempel på takkonstruktioner

Innertak som fribärande valv med upplag i vägg eller anfang (FortF-valvet)
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FortF-valvet har i modifierad form använts i civila applikationer. I den ursprungliga formen
gjordes inspektionsluckor och spalten medgav i många fall ”krypavstånd” ovanpå valvet. I
Trafikverkets gamla tunnlar har en enklare variant, utan luckor och utan ”krypavstånd, använts. FortF-valvet har använts bland annat i tunnlarna i Graversfors. Principiell uppbyggnad
och mått visas i Figur 5.1.

Figur 5.1: Tunneltak i Graversfors (ur Johansson & Olsson, 2008)

Innertak/inklädnad av sprutbetongvalv som är upphängt med infästningsbultar.
Denna typ av inklädnad är uppbyggd så att det sprutade innertaket följer teoretisk tunnelkontur och är upphängt i förankringsbultar som helt svarar för bärförmågan. Anliggning mot berget saknas. Ofta har polyetylenisolering använts som underform för sprutbetongen. I Norra
Länken och Citybanan har en lösning med svetsbart plastmembran som underform använts.
I Södra Länkens tunnlar finns ett specialutförande med bultupphängda betongtak. Det finns
utrymme att krypa bakom betongtaken. Väggarna i Södra länken är isolerade med dräner varav en stor andel är kontinuerliga dräner.
Inklädnad i tak och väggar med fristående valvkonstruktion t.ex. prefabricerade betongelement eller sprutad konstruktion (Isolvalvet).
Denna typ av inklädnad består av antingen prefabricerade betongelement eller platsjuten eller
sprutad betong. Valven är fribärande och står i allmänhet på en kantbalk i botten och är uppbyggda så att det finns en spalt mellan berg och betong. För Isolvalven som är konstruerade
av sprutbetong har polyetylenisolering använts som form att spruta mot. Det finns upphängningsbultar men deras eventuella verkan i driftskedet är okänd.
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Figur 5.2: Prefabvalv från 1960 tal. Prefabelement ställda på platsgjutna väggar.

För takvalv har ofta upplag sprängts i tunnelns anfang. Ofta har bergutfall skett i väggarna
och man har varit tvungen att gjuta betongstöd i väggarna på delar av sträckorna. Ett exempel
visas i Figur 5.2. Det är ofta osäkert om det finns och i förekommande fall i vilken utsträckning det finns motfyllnad av sand eller cementstabiliserad sand mellan innertak och berg. Statiskt har dessa valv samma verkan som FortF valvet.

Figur 5.3: Betongvalv från tidigt 1950 tal.

I Figur 5.3 visas ett utförande från tidigt 1950-tal. I detta fall är utförande med fyll mellan
berg och betong och vid liten bergtäckning kompletterat med stämp. Det är osäkert hur väl det
lyckats med att fylla utrymmet mellan berg och valv. För prefabvalv uppbyggda med ett flertal element kan en risk vara att bortfall av ett element kan leda till progressivt brott i konstruktionen på grund av förlorad valvverkan.
Inklädnad med kontinuerliga dräner.
En i förhållande till bergmassan mycket vek och deformerbar konstruktion som i de punkter
anliggning finns mot berget verkar som en synnerligen deformerbar förstärkning. Denna typ
av inklädnad är mycket vanligt förekommande i de tunnlar som byggts efter mitten av 1990
talet.
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6

INNERTAKETS BÄRFÖRMÅGA, STADGA OCH
BESTÄNDIGHET

6.1

Påförda belastningar. Tidsaspekter

Till skillnad från ”vanliga” konstruktioner har man här ingen färdig beskrivning av belastningen, inte ens uttryckt i statistiska termer. Man måste göra en uppskattning både av lastens
typ och av dess storlek. Man måste också beakta, att brottgränsmekanismerna har en tidsaspekt när det gäller lastens uppträdande och påförande.
Detta är uppenbart när det gäller utmattning och ansamling av material, men det gäller de
andra belastningsfallen eftersom belastningen uppkommer efter en tid. Här kommer inspektionen in i bilden eftersom en effektiv inspektion, med möjligheter till åtgärder kan hindra att
ett lastfall uppträder. Detta gör det möjligt att införa inspektionen i designprocessen, möjligen
också ”retroaktivt”.
Det sker en tidsberoende nedbrytning av konstruktionsmaterialen där de viktigaste komponenterna är exponering för vatten och tösalter. Vatten orsakar främst nerbrytning av olika konstruktionsdelar, till exempel genom att bärförmågan i berget minskar. Inverkar också på korrosion av infästningar och armering samt nedbrytning av betong. Salthaltigt vatten är särskilt
skadligt.
I vägtunnlar förorsakar tösalterna en accelererad nedbrytning i skvättzonen i form av armeringskorrosion och eventuellt ökad frostsprängning. Denna berör då de delar av konstruktionen som angränsar mot trafikytan. De inre delarna exponeras i huvudsak av grundvatten.
Brand och explosion behandlas inte här bland annat därför att de förmodligen medför en sådan överpåverkan att speciella insatser krävs.

6.2

Brottmekanismer

Man bör betrakta ”brott” som ett överskridande av gränstillstånden, brottgränstillstånd respektive bruksgränstillstånd. Med hänsyn till funktionskraven på innertaken bör dock sprickbildning som medför möjlighet för vatten att tränga igenom taket hänföras till brottgränstillstånd.
Sprickbildning som påverkar konstruktionens livslängd men inte medför vattenläckage hänförs till bruksgränstillståndet.
Olika mekanismer som kan leda till att brottgränsen överskrids visas i Figur 6.1

Figur 6.1 Brottgräns överskrids
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Det bör här påpekas att nersatt bärförmåga hos upphängningar etc. bidrar till att sannolikheten
ökar för att någon av brottmekanismerna skall inträffa. Även om denna nersättning tas upp
under bruksgränstillstånd skall det vid utarbetandet av inspektionsplaner beaktas att en
minskning av bärförmågan är mycket farlig.

6.2.1

Genomstansning/ utstötning, lokalt brott

Ett fallande block kan, om fallhöjd och/eller massa är tillräckligt stor stansa igenom taket eller
orsaka betongutstötning in i trafikutrymmet och samtidigt genom skadan minska takets bärförmåga.
Dimensioneringsprinciperna för dynamisk påkänning av fallande block är osäkra (”knytnävsmodellen”) se Holmgren & Sundqvist (2008), Johansson & Olsson (2009). De analytiska dimensioneringsprinciperna är behäftade med stora svagheter då de primärt är framtagna för
fortifikatoriska ändamål med avsevärt högre hastigheter. I dagsläget bedöms dynamiska numeriska modeller ge det säkraste resultatet. Även dessa modeller har dock stora osäkerheter
då det genereras stora deformationer i framförallt de tunna skalkonstruktionerna vilket innebär
svårigheter att åstadkomma jämvikt i modellerna. Vid de dynamiska modellerna måste den
dynamiska lasten modelleras som en impuls på ytan. Det saknas modeller där man kan ”släppa” ett block. Tidsförloppet för impulsen och kontaktytans storlek är faktorer som genererar
stor osäkerhet.
Det saknas också användbara metoder för att bedöma resthållfastheten varför detta är ett av de
föreslagna utvecklingsprojekten, se 16.1.2”Utveckling av metoder för analys av dynamisk
bärförmåga för innertak i efterbrottillstånd m.a.p riskbedömning”.

6.2.2

Dynamisk belastning av utfall – momentbrott, storskaligt
brott

Ett annat dynamiskt brottfall är när utfallet är så stort att man får ett momentbrott i konstruktionen. Metoder för kontrollberäkning behandlas i bifogade rapporter i Johansson & Olsson
(2009).

6.2.3

Utmattning på grund av tryck- och sug.

Dynamisk belastning som kan ge utmattningsbrott orsakas främst av lufttrycksvariationer från
trafiken. Brottypen gäller främst tunnare konstruktioner, t.ex insprutade dräner.
Tabell 6.1 Järnvägstunnlar: Lufttryck vinkelrätt mot tunnelns längdaxel. Antal lastcykler 106

Dimensionerande
tåghastighet
[km/h]

Enkelspårstunnel,
fri area 50 – 55 m2
[kPa]

Dubbelspårstunnel,
fri area 90 – 95 m2
[kPa]

< 220

±3

±4

220 - 270

±4

±5

För vägtunnlar överskrider tryck och sug inte 1 kPa. Antalet dimensionerande lastcykler uppgår som mest till 5ˑ107.
I järnvägstunnlar har det observerats vidgning av sprickor i täckande sprutbetongskikt över
dräner som sannolikt är förorsakade av tryck och sug (utredning pågår).
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Sprängvibrationer bedöms för trafiktunnlar i normala fall inte kunna generera brott i innertaken när de är analyserade och beaktade i riskanalys för sprängning. I vissa fall kan man befara
att innertaken kan ha en egenresonans som svarar mot frekvenserna som genereras vid
sprängning och som kan verka så att de kan förstärka vibrationerna. Detta måste analyseras.

6.2.4

Statisk belastning

Blockutfall av stort block
En möjlig brottorsak är att ett stort block faller ner, utan att orsaka dynamiskt brott, men med
en sådan tyngd att statiskt brott uppkommer. Detta kan t.ex. vara fallet om blocket har en stor
tyngd men liten fallhöjd kanske på grund av långsam rörelse innan berghållfastheten är helt
utnyttjad.
Ansamling av material
Statiskt brott kan också uppkomma om stora mängder av mindre material (grus, sten, små
block) faller ner och samlas, till exempel vid anfangen, där man också kan få horisontella
krafter
Islast och istryck
Större vattenmängder som samlas bakom konstruktionen och som fryser kan ge upphov till
istryck mot den. Istrycken kan yppa sig som ren dödlast det vill säga isens egenvikt men kan
också yppa sig som last på grund av det tryck som isens expansion förorsakar. Det är inte
praktiskt möjligt att dimensionera för istryck på grund av isens expansion. Om konstruktionen
är feldimensionerad finns risk för storskaliga brott.
Om vatten samlas bakom taket (igensatta dräner, otillfredsställande isolering, ansamlat fint
material) och man får frysning kan istrycket ge statiskt brott. Det bör beaktas att nyare forskning pekar på att kylan tränger längre in från tunnelmynningen än vad man tidigare räknat
med.

6.2.5

Deformationer från berget

Om berget deformeras i en upplagspunkt eller upphängningspunkt kan taket/ väggen skadas. I
värsta fall kan skadan leda till att brottgräns överskrids.

6.2.6

Upplagsförlust

Med förlust av upplag avses härmed sådana fall där taket utgörs av ett fritt bärande valv som
stöttas av berget i anfangen. Förlust av upplagen kan inträffa genom att berget förlorar hållfasthet eller att eventuella förankringar gör det. En annan möjlig orsak är en ansamling av
nerfallet material bakom taket vid anfangen.

6.2.7

Sprickbildning med vattenläckage

Eftersom takets funktion är att hindra bland annat vattendropp klassar vi här sådana sprickor
som leder till vattenläckage som ett brottillstånd. Sprickbildning som inte leder till vattenläckage men väl till minskad livslängd etc. räknas till bruksgränstillståndet, punkt 6.3.1.
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6.3

Bruksgräns
6.3.1

Sprickbildning i taket

En sprickbildning i taket, som inte medför vattenläckage kan leda till att bruksgränsen
överskrids på grund av minskad livslängd (korrosion) ökat underhåll etc.

6.3.2

Nedbrytning av takets ytskikt

Taket bryts ner i ytan, utan att nerbrytningsprodukterna är så stora att de kan vålla skada när
de faller ner.

6.3.3

Nerbrytning av bergförstärkningar

Minskar livslängden och kan vara ett förstadium till brott orsakat av bergutfall och är därför
allvarliga

6.3.4

Nerbrytning av upphängningsanordningar

Minskar livslängden och kan vara ett förstadium till brott. Kan vara korrosion men även nedbrytning av ingjutningsmaterialen. Observera vad som tidigare sagts om gemensam skademekanism (Common cause failure).
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7

SKADEINDIKATORER FÖR
INNERTAKSKONSTRUKTIONEN

Här tas endast upp olika typer av indikatorer. En kvantifiering av exempelvis storlek på
sprickor eller rörelser (rörelsehastighet) ingår inte i denna förstudie utan avses behandlas i ett
av utvecklingsprojekten Gallring bland många möjliga indikatorer, se Avsnitt 16.3.1.
I denna rapport tas även insprutade dräner med som en takkonstruktion se kapitel 5.2. Dessa
är vår vanligaste konstruktionstyp. För dräner gäller vi inte kan inspektera berget bakom och
att konstruktionen verkar i de punkter anliggning finns mot berget som en synnerligen deformerbar ytförstärkning. Den skiljer från övriga typer på så sätt att vi inte har någon egentlig
spalt men skiljer också från t.ex. motgjuten betonginklädnad på så sätt att det är en mycket
vek och deformerbar konstruktion. Breda, s.k. kontinuerliga dräner är infästa med upphängningsbultar Ø12 eller 16 mm. Infästningsbultarna är inte inspekterbara och kan sakna korrosionsskydd samt i sämsta fall vara utförda med mekaniska ankare som korroderar. Nedfall av
infästningsmaterial har inträffat där dränerna inte varit betonginsprutade med kortslutning av
höspänningsledning och brand som följd. Vid användning av kemankare har konstaterats att
ingjutningsmassan inte härdat ordentligt och/eller att ingjutningslängden varit bristfällig vilket
vanligen är utförandefel men det kan även vara materialfel. Redan i byggskedet kan bortfallet
av förankringar vara betydande.

7.1

Sprickbildning

Sprickbildning i taket kan vara ett tecken på att blocknerfall inträffat (stjärnform runt anslagspunkten) eller att taket av någon anledning är mycket kraftigt statiskt belastat av nerfall, utsatt
för istryck etc. En annan orsak kan vara att takets bärförmåga minskar (upphängningar, upplag).
Uppsprickning kan även uppstå antingen på grund av att berget rör sig och trycker direkt mot
inklädnaden eller att rörelser eventuellt kan överföras via infästningsbultar som punktlaster till
inklädnaden. Rörelserna kan resultera i uppsprickning av inklädnaden. En svårighet är dock
att kvantifiera storleken på rörelser som ger upphov till synlig uppsprickning. Det kan förutsättas att betongmaterialen i inklädnaden har väsentligt högre hållfasthet och bättre materialegenskaper än de värden som enligt regelverket används vid dimensioneringen av innertaket.
Framförallt kan fiberarmerad sprutbetong ha en avsevärd brottseghet. Det är därför osäkert
om de deformationer i berget som är intressanta att detektera enbart leder till mikrouppsprickning som inte kan konstateras med ögat eller leder till större observerbara sprickor. Infästningsbultarnas styvhet och inbördes avstånd dvs förmåga att överföra laster till inklädnaden är
en annan osäkerhet och då i synnerhet när rörelsekomponenten avviker från bultens riktning.
Ett generellt problem som ger fler komplikationer är att krympsprickor, som är svåra att särskilja från annan uppsprickning, uppträder, se t.ex Ansell (2010). Det är också osäkert hur en
delvis uppsprucken betong beter sig vid en pålastning. Detta sammantaget leder till stora osäkerheter om hur tillförlitliga observationer av uppsprickning i inklädnaden är för att detektera
kritiska rörelser och deformationer i berget.
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7.2

Genomslag

Ett genomslag, där ett block helt eller delvis har trängt genom taket.

7.3

Rörelser

Ett helt takelement rör sig på grund av statisk överbelastning i upplag, upphängningar.

7.4

Deformationer

En del av taket ändrar form av ökad belastning eller rörelser i upplag etc.

7.5

Flagning av ytskikt

Lokal flagning av ytskikt kan orsakas av utstötning av ett nerfallet block. Mer omfattande
flagning tyder på nerbrytning av takmaterialet, eventuellt av frostsprängning eller armeringskorrosion.

7.6

Korrosion på armering

Kan i de tidiga stadierna inte ses visuellt, men kan eventuellt upptäckas med särskilda instrument. Armeringskorrosion eller risk för armeringskorrosion kan vara kopplat till korrosivt
vatten eller exponering för tösalter men också till karbonatisering eller urlakning av betongen.

7.7

Exponering av betongen

Vissa kemikalier och aggressivt grundvatten kan orsaka skador på betongen och armeringen.
Kan vara ett byggfel, felaktiga materialval, eller överskriden ansatt livslängd men kan också
vara orsakat av förändringar i omgivningspåverkan som t.ex. anläggande av vägar i tunnelns
närområde som innebär kontaminering av tösalter. Särskild provtagning krävs. Okulär inspektion kombinerat med bomknackning är den huvudsakliga indikatorn för att vidtaga fördjupade
undersökningar.

7.8

Upplagsbrott

Utstötning av block, uppsprickning i berget och rörelser i innertakens upplag kan observeras
visuellt. Rörelsegivare kan användas för att följa eventuella rörelser. Betongskador som t.ex.
armeringskorrosion som kan nedsätta upplagens bärförmåga kan inte observeras visuellt i de
tidiga skedena. För valvkonstruktioner grundlagda på plintar eller balkar kan nedbrytning av
grundläggningen orsaka stabilitetsnedsättning i valvkonstruktionen i synnerhet när prefabricerade element använts.

7.9

Skador på upphängningsanordningar

Korrosion på infästningsmaterial kan observeras okulärt i form av missfärgningar och i yttersta fallet anrikning av korrosionsprodukter. För att konstatera graden av skador krävs att korrosionsprodukterna tas bort och att avfrätningen mäts.
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Skador på ingjutningen eller brister i utförande/material kan inte observeras okulärt. För icke
insprutade dräner kan ingjutningens kvalitet kontrolleras genom att bultarna vrids (torsion).
Vid åtkomst av infästningar kan provdragning utföras.
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8

BERGMEKANISKA ASPEKTER

Det betraktade bärande systemet består av berget och konstruktionen, där berget står för den
storskaliga bärande förmågan och konstruktionen främst skall skydda mot konsekvenser av
vattenläckage och i förekommande fall även lokala brott i berget (blockutfall, vittring).
I detta avsnitt behandlas bergtunnlar där förstärkningen i huvudsak utgörs av bergbult, eventuella förspända förstärkningar, sprutbetong och stödjande betongkonstruktioner. I de flesta
fall utgörs det bärande huvudsystemet av ett system där förstärkning och bergmassa samverkar. Närmare beskrivningar av hur förstärkning och bergmassa samverkar finns i litteraturen. I
detta sammanhang finns inte utrymme att närmare in på fallet med felaktig dimensionering
och brott som yppar sig efter kort tid.

8.1

Nedbrytning av bärande huvudsystem och inverkan på design

I våra befintliga tunnlar går det att iaktta att det sker någon form av successiv nedbrytning av
berget som yppar sig i skrotningsbehov och blocknedfall i såväl ytligt belägna tunnlar med
låga horisontalspänningar som i djupare förlagda tunnlar med något högre spänningar. Mekanismerna bakom denna nedbrytning, som kan ske under lång tid, är inte klarlagda.
Berg bommar upp och brottytorna kan vara såväl längs geologiska sprickplan som uppenbara
brott genom intakt berg. Bergytorna där brott sker kan vara såväl fuktiga som relativt torra
och behöver inte vara utsatta för frysning även om förekomst av vatten är en uppenbart viktig
faktor. Det saknas statistik över vad som skrotats ned och ännu mindre uppgifter om var med
undantag för noteringar från nyligen utförda inspektioner. I tunnlar som saknar inklädnad tilllåts därför nedbrytningsprocesserna inte gå så långt att större bergproblem/brott kan inträffa. I
fallet med inklätt berg där det saknas möjlighet till handnära inspektion och löpande underhåll
måste nedbrytningen av systemet berg -bergförstärkning kunna tillåtas gå så långt att det finns
tydliga indikationer på stabilitetsproblem och då kan i sämsta fall nedbrytningen redan ha gått
alltför långt.
Enligt författarens mening saknas tydliga dimensioneringsstrategier i Eurokod och Trafikverkets regelverk för att ta hänsyn till den nedbrytning av systemet berg-bergförstärkning som
kan ske under tunnelns livslängd. Det är därför många gånger oklart hur projektören hanterat
detta i det enskilda fallet och vilka eventuella ”lastupptagande reserver” som systemet har.
I dagsläget används vid design vanliga brottkriteria där såväl kohesion som effektiv draghållfasthet ansätts (Hoek, Kaiser & Bawden (1993). Hänsyn kan tas till hur tunneln är utsprängd.
I allmänna riktlinjer i standardlitteraturen anges att hänsyn ska tas till nedbrytning vid ansättande av brottkriteria men att det också saknas ingångsparametrar. Hudson och Harrison
(2000) föreslår en konceptualisering av interaktionen mellan olika parametrar i matrisform
(RES, Rock machanics interaction and rock engineering systems) där nedbrytning är en av
ingångsparametrarna som ska analyseras. Detta betraktelsesätt skulle även kunna vara tänkbart vid värdering av skadeobservationer.
Enligt praxis förstärks berget ofta för att kunna motstå någon form av tidsberoende försämring. Större block som har sådan geometri att de kan falla ut bultas eller förstärks med sprutbetong även om det under byggtiden saknas tecken på brott. Metoder som indirekt innebär att
hänsyn tas till en tidsberoende nedsättning av bergmassans mekaniska egenskaper kan vid
design vara att bergmassans draghållfasthet och/eller sprickornas kohesion ansätts till noll.
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Vid dimensionering används ofta så kallad karaktäristisk hållfasthet för materialen och elementen som ingår i förstärkningen. Detta kan ge en viss, men odefinierad marginal för nedbrytning i bergkonstruktioner.
För sprutbetong har det t.ex. tidigare funnits en förskriven minimumtjocklek om 50 mm i syfte att få en rimlig lägsta beständighet. Detta värde var baserat på främst Norska erfarenhetsvärden från inspektioner. I nuvarande regelverk saknas denna typ av dimensioneringsvärden
medan Statens Vegvesen baserat på nya erfarenheter ökat minimitjockleken till 80 mm (Statens Vegvesen, Håndbok 021). I dagsläget finns inga föreskriva värden på minimumtjocklek.
I övrigt används till stor delen anvisningar som är tagna från brokonstruktioner. Det saknas
dock underbyggnad för deras giltighet för sprutbetong som applicerats på berg.
Det finns enbart ett fåtal artiklar som beskriver nedbrytningsprocesser i berg och de bergmekaniska aspekterna på nedbrytning av såväl berg som förstärkningar. Mindre kända källor kan
vara inom forskningsfälten Naturgeografi samt exempelvis byggnadsvård där det även finns
forskning kring exogena nedbrytningsprocesser av berg. Den begränsade forskning som utförts kring nedbrytning av förstärkning har främst fokuserats på de ingående materialen men
det finns få referenser som rör de bergmekaniska effekterna av nedbrytning av såväl bergmassa som förstärkning. Tiden och praktiska problem med access till databaser har dock ej medgivit mer omfattande litteraturstudier vilket krävs i en förlängning av detta projekt. Eftersom
detta är ett ganska öppet fält där väl underbyggda fakta till stor del saknas består detta kapitel
till stor del av en diskussion där fokus ligger på tänkbara processer som långsiktigt kan påverka stabiliteten kring en tunnel och olika typer av indikatorer på brott. Varje anläggning och i
många fall del av anläggning har sådana platsspecifika förhållanden med i många fall komplexa beroenden att många resonemang måste hållas på ett mycket allmänt plan.

8.1.1

Berget som material

Bergarter
Bergmassan är det viktigaste byggmaterialet i en bergtunnel. Bergmassans sammansättning
och uppbyggnad är därför av stor vikt.
I Sverige har vi i huvudsak följande vanliga bergtyper:

-

Kristallina bergarter
Kristallina bergarter som t.ex. Graniter.
Omvandlade sedimentära eller vulkaniska bergarter som t.ex. gnejser eller andra metavulkaniter.
Vulkaniska ytbergarter som t.ex. porfyr

-

Gångbergarter

-

Sedimentära bergarter
Sedimentära prekambriska bergarter som olika typer av sandstenar och kvartsiter
Sedimentära bergarter från Kambrium till Karbon.

-

Fjällkedjans bergarter
Skiffrar, lerstenar mm av varierande ursprung, autoktonen
Skiffrar, gnejser mm med högre metamorfosgrad, alloktonen.

-

Nedbrytning av berg kan ske med olika processer, kemisk vittring, biologisk vittring och
frostsprängning. I tunnlar är sannolikt frostsprängning den dominerande processen för nedbrytning. Det går dock inte att bortse från kemisk vittring. Vid ostörda förhållanden är grund30

vattnet i kemisk balans med omgivande berg och mängden löst syre i vattnet är mycket låg.
Utsprängning av en tunnel innebär inducering av en stor störning i grundvattnets strömning
som kan innebära avsevärt ökat vattenflöde i sprickorna, förändring av grundvattenkemin och
ökad tillgång på syre vilket kan påskynda vittring. Kemisk vittring brukar indelas i hydrolys,
upplösning och oxidation. Lättlösliga mineral som gips kan lösas i vatten. Lättlösliga mineral
är ovanliga och kan förekomma främst som sprickfyllnad. Ofta sker vittring genom kombinationer av mekanismer.
De kristallina bergarterna kännetecknas av att de är bildade och/eller omvandlade under relativt höga temperaturer och tryck. Generellt krävs relativt stora energier för nedbrytning av
mineralen till lermineraler. Förenklat motsvaras energinivåerna som krävs för nedbrytning av
dem som tillfördes vid kristallisationen eller rekristallisationen enligt Bowens reaktionsserie..
Detta innebär att kristallina högmetamorfa bergarter generellt bryts ned långsammare än exempelvis lågmetamorfa sedimentära bergarter.

Figur 8.1: Nedbrytning av olika mineral (Från Hamblin och Christiansen, 2008)

Nedbrytning av materialen sker primärt längs sprickor. Vid nedbrytning av många hårda
bergarter sker ofta nedbrytning av kornfogar och cementering runt kornen snarare än att kristallerna påverkas.
De kristallina bergarterna av instrusiv karaktär har en primär uppsprickning förorsakad av
nedkylning under bergarternas bildning och en kornighet som till stor del beror på kristallisationsprocessens hastighet medan omvandlade (metamorfa) bergarter ofta har inre strukturer
som lineation eller foliation där kristaller och ingående mineral är orienterade efter största
huvudspänningen vid omvandlingen. Metamorfa bergarter som exempelvis vissa gnejser kan
ha en segregering av de ingående mineralen och därmed olika resistens mot vittring.
Sedimentära bergarter har en lagring som motsvaras av sedimentationsförloppen. I det sedimentära berget som exempelvis finns i Skåne, Östergötland eller på Närkeslätten kan de olika
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lagren kan ha mycket varierande hållfasthetsegenskaper. Typer på berg som kan ingå i de serierna är olika typer av kalksten, skifferbergarter, ler- och siltstenar och sandstenar samt vackor. Dessa bergarter har sinsemellan varierande mekaniska egenskaper och kan ha varierande
vittringsresistens. Prekambriska sandstenar intar där en särställning då de ofta kan vara högmetamorfa och ha väl sammanläkta kornfogar vilket innebär att de har hög hållfasthet och är
svårvittrade.
Fjällkedjans bergarter är synnerligen varierande både vad avser bergart och metamorfosgrad
samt tektonisk påverkan och berörs inte närmare. Notabelt är dock att fjälkedjan underlagras
av relativt opåverkat sedimentärt berg som olika serier av skiffrar, lerstenar, vackor mm i autoktonen.
Bergmassans egenskaper har således en direkt inverkan på hur snabbt berget vittrar. I normalt
kristallint berg är detta långsamma processer men det finns berg i Sverige som riskerar att få
försämrade mekaniska egenskaper på grund av olika exogena processer under tunnelns förväntade livslängd som t.ex. Raapakivigraniter eller RA graniter men även t.ex. delar av Graversforsgraniterna. Notabelt är även att prydnadssten av exempelvis granit kan ha mer än centimeterdjupa vittringsskador efter några hundra till tusen år. Detta kan gälla för såväl luftexponerat som överfyllt material i jord.
Bergets mekaniska egenskaper har erfarenhetsmässigt även stor inverkan på exempelvis motstånd mot rot- och frostsprängning som normalt kan vara mycket snabbt verkande nedbrytningsprocesser även i kristallint berg.
Bergmassan kan vara vittrad och omvandlad i tidigare geologiska skeden med varmare klimat.
I allmänhet är eventuell djupvittring borteroderad på grund av exogena processer men spår av
djupvittring kan finnas i exempelvis Skåne eller längs deformationszoner på exempelvis västkusten. Vittring och omvandling kan även vara förorsakad av termala lösningar. Exempel på
denna vittringsprocess är omvandling av företrädesvis basiska bergarter till svällande leror
som t.ex. montmorillonit och då i synnerhet i svaghetszoner med delvis uppkrossat berg eller
öppna vattenförande sprickor.
Svällande leror förkommer i vissa av våra sedimentära kalkstenar och är då ofta kopplat till
vulkaniska asklager som har leromvandlats. Det finns även skifferbergarter som kan innehålla
svällande lermineral och som är mycket vittringsbenägna. Det finns även exempel på lerstenar
och skifferbergarter som kan vara känsliga för cyklisk fuktning och upptorkning (slaking).
Spricksystem
Urberget i Sverige har varit utsatt för tektonisk påverkan vid flera bergkedjeveckningar medan det sedimentära berget bildats i samband med den senaste bergkedjeveckning och följaktligen inte utsatts för nämnvärd tektonisk påverkan. De spänningstillstånd som varade vid respektive bergkedjeveckning har förorsakat deformationer och sprickbildning i berget. Varje
bergkedjeveckning har genererat såväl skjuvsprickor som tensionssprickor. Påföljande bergkedjeveckningar kan dels ha genererat reaktivering av äldre sprickor men även nya sprickor.
Således genomsätts det kristallina berget i normala fall av 3 eller flera parallella system med
sprickor. Större deformationer kan ha gett upphov till zoner med sönderbrutet berg (förkastningar och skjuvzoner).
Den senaste istiden har även gett upphov till sprickbildning. Förutom att gamla förkastningar
reaktiverats finns även avlastningssprickor som i samband med istiderna bildats (bankningsplan) parallellt med markytan ned till djup om ca 50 m. Frekvensen avtar med djupet.
De geologiska sprickorna är oftast helt eller delvis fyllda med mineral. Det kan vara fragmenterat bergmaterial ned till sand- och siltfraktioner. Ofta är dessa mineral delvis leromvandlade.
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I större förkastningar och skjuvzoner kan längre partier bestå av fragmenterat och delvis omvandlat berg (breccia).
Det kan även vara sekundära mineral som bildats i samband med rörelser i sprickplanen vid
bildningen. Annan vanlig typ av sprickfyllnadsmaterial är sekundärt bildade material som
fällts ut från termalt vatten så att läkta sprickor bildats. Exempel på sådana material är kalk,
olika kiselmineral och i exempel med högre temperaturer även grovkristallin kvarts. I kristallint berg har ofta sprickfyllnaderna lägre hållfasthet än sidoberget. I sämsta fall består mineralen av vittrat material som brutits ner till lermineral som smectit, illit eller kaolin och som har
egenskaper som vanliga lerjordar.
De sekundära mineralen är oftast mindre vittringsresistenta än sidoberget som är bildat vid
högre temperatur och tryck. Sker en urlakning eller omvandling av sprickmineralen kan
sprickornas skjuvegenskaper förändras och den eventuella kohesion som finns i sprickmineralen kan reduceras till noll. Orsaker till nedbrytning av sprickmineral eller försämring av de
mekaniska egenskaperna kan vara kemisk vittring (hydrolys och oxidation), mekanisk nedbrytning t.ex. på grund av skjuvning eller vibrationer samt ökad vattenkvot eller urspolning
och upplösning av exempelvis sprickfyllnad av ler och silt. I sprängda tunnlar är det även troligt att sprickfyllnader i ytberget är mekaniskt skadade.
Sprickorna har någon grad av ytråhet (ojämnhet). Ytråheten kan beskrivas i olika skalor (Barton 1973) och samman med fyllnadsmaterialen även beskrivas som friktionsvinkel samt dilatationvinkel eller residualfriktionsvinkel, se Figur 8.2. Ytråheten i större skala påverkas i
kristallint berg knappast av vittringsprocesser i de tidsperspektiv som kan vara aktuella. I liten
skala är det okänt om påverkan kan ske. Friktionsvinkeln påverkas av rörelser i sprickplanet
och eventuell påverkan på fyllnadsmaterialen. Rörelser kan antingen vara påtvingad dilatation
orsakad av t.ex. frost- eller rotsprängning men också vara att den initiella skjuvhållfastheten
överskridits vid en skjuvrörelse längs sprickplanet så att skjuvhållfastheten beror av residualfriktionsvinkeln. Sannolikt förkommer oftast kombinationer av dessa fenomen.

Figur 8.2: Friktionsvinkel och residualfriktionsvinkel för en spricka (från Alejano, Alonso, 2005)

Det finns även andra egenskaper som kan förändras med tiden. Exempel kan vara vittring av
kontaktytorna som reducerar sprickornas skjuvhållfasthet. Det är också tänkbart att sprickornas normalstyvhet och därmed bergmassans styvhet skulle kunna reduceras i vissa förhållanden.
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Mekanismerna vid rot och frostsprängning torde främst vara dilatering av sprickplan och
kopplade brott i berg.
Berget kring tunnlarna är sprängskadat dvs. det finns inducerade mekaniska sprickor runt
tunnlarna. Sprickmönster och djup av skadezonen har kartlagts av Mats Olsson i ett flertal
rapporter publicerade av SveBeFo. Notabelt är att sprickor bildas subparallellt med sprängkonturen vilka bildar skollor. Liknande sprickmönster med spjälkskador kan uppstå vid
tunneldrivning i hårt berg vid något förhöjda bergspänningar. I ett sådant system kan hypotetiskt en mindre förändring av materialegenskaperna få förhållandevis stora konsekvenser.
Allmänt om vittring och nedbrytning av bergmaterial
I nordiskt klimat är mekanisk nedbrytning genom frost och rotsprängning de dominerande
nedbrytningsprocesserna. Frostsprängning av främst sprutbetong har studerats av Anna Andrén (2009)
Ökade vattenflöden kan bidra till ökade sprickvattentryck men också till tidsberoende nedbrytning (Hudson, Harrison 1997). En tunnel innebär en störning av strömningsmönstren och
leder till kraftigt ökad vattenomsättning i vattenförande sprickor och som kan påverka vattenkemin såväl direkt som indirekt. Tunneln innebär en ökad potential för en rubbning av det
jämviktstillstånd som råder mellan berg och stagnant grundvatten. Olika typer av kemisk vittring, hydrolys mm, är beroende av ingående minerals löslighet, kornfogar, tillgång till vatten
och vattnets sammansättning samt temperatur. Sammantaget är det okänt i vilken grad en tunnel eller ett enskilt block kan påverkas av dessa processer under en tidsrymd upp till 100-200
år. Dessa processer kan inte uteslutas och då i synnerhet i exempelvis sedimentärt berg eller
vissa vittringsbenägna kristallina bergarter.
Ler- samt siltomvandling intar en särställning där man kunnat konstatera att lermineral sakta
eroderat bort i zoner antingen på grund av förlorad kohesion på grund av uttorkning eller på
grund av urspolning. Det finns även fall där svällande leror inte observerats vid byggnationen
och som har medfört större utfall.
SKB har värderat olika miljöfaktorers inverkan på bergmassan med avseende på berg som kan
komma ifråga för djupförvar, dvs hårda kristallina bergarter som granit och vid större djup
med en avvikande vattenkemi från relativt ytliga Trafiktunnlar. En viktig slutsats i deras rapport är att påverkan på bergarterna är försumbar medan påverkan på sprickfyllnader kan vara
mycket snabb (SKB TR-10-48).
Alternativa förklaringsmodeller till nedbrytning kan även vara krypning där exempelvis
sprickspetsar propagerar vid tension eller långsamma spänningsomlagringar vid felaktiga antaganden om bergets töjningshastigheter.
Det är rimligt att anta att nedbrytningsprocesserna kan vara förorsakade av ett flertal olika
mekanismer som t.ex. krypning, successiv nedsättning av bergmassans mekaniska egenskaper
på grund av nedbrytning av bergmaterial och sprickfyllnader samt frostsprängning.

8.1.2

Förstärkning, material

I Sverige dimensioneras tunnlarna för en tänkt livslängd om 120 år men då förutsätts underhåll som exempelvis bergrensning och utbyte av förstärkning. Bergförstärkningen i Norska
tunnlar dimensioneras för en livslängd om 50 år. Det är svårt att finna större skillnader i utförande och material mellan bergförstärkningssystem i Sverige och Norge. En skillnad kan
vara att inläckaget i norska tunnlar är avsevärt större än i Svenska tunnlar. Norska erfarenheter visar på att tiden från driftsättning till större underhållsarbeten varit 15 år för tunnlar under
havet och 22 år för övriga tunnlar [Statens Vegvesens rapporter Nr 127]. Inklädnadssystemen
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samman med nedbrytning av förstärkningen och bergnedfall har ofta varit huvudorsaken till
att tunnlarna krävt renovering. De sista 10 åren har lagts 2.5 Mrd NOK på upprustning och
renovering av relativt moderna tunnlar.
Våra svenska tunnlar är normalt förstärkta med bergbult och sprutbetong. Stödjande konstruktioner av betong förekommer framförallt i våra äldre tunnlar men även i tunnlar med liten
bergtäckning, tunnlar helt eller delvis i jord eller i delar där tunnlarna måste ta yttre laster. I
det följande tas problem förknippade med tösalter i skvättzonen inte upp då syftet med denna
rapport är att behandla inklädnad och berget bakom inklädnad.
Bergbultarna är normalt passivt verkande. De är cementingjutna utan förspänning och deras
lastbärande förmåga mobiliseras först vid en deformation. Denna typ av bultar tar upp last
såväl genom drag som genom skjuvning. Vid skjuvning sker uppkrossning av ingjutningsmassa och eventuellt berg vilket medför kombinationsbrott drag-skjuv, se Holmberg (1992)
för arbetskurvor och Figur 8.3 för principbeskrivning. Bergbultarna består av ett system av
ingjutningsmassa och kamstål samt sfärisk bricka, bricka och mutter i bergets ytskikt. Bergbultar används antingen som s.k. ströbultning för att stabilisera enstaka block eller som systembultning i syfte att förstärka bergmassan runt tunneln.

Figur 8.3: Ingjuten bult utsatt för skjuvning (efter Hossein Jalalifar 2006)

Bergbultarna består av armeringsjärn (kolstål) och är i äldre tunnlar utformade utan korrosionsskydd medan korrosionsskydd i form av förzinkning, fosfatering och pulverlack kan förekomma i nyare tunnlar. Vid oskyddade bultar är cementingjutningen tänkt att fungera som
korrosionsskydd då cementpastan ger en alkalin miljö. Detta förutsätter dock att vatten inte
kan strömma tvärs eller längs bulten. Korrosionsangrepp inne i berget är omöjliga att konstatera vid inspektion. Vattenkvalitet, hög spricktransmissivit, mobilt vatten runt tunnelperiferin,
dropp i bergbultar, fuktande berg runt bultarna eller kraftig korrosion på luftexponerade delar
är indikationer på att bultarna kan vara allvarligt skadade av korrosion. Friborrning av bultar
kan genomföras men då med stora osäkerheter rörande bl.a. strömningsförhållanden i anslutning till bulten och därmed cementbrukens passiviserande verkan på stålen.
I viss miljö kan även ingjutningsbruken sannolikt skadas på grund av olika betongreaktioner. I
normala fall med grundvatten av drickvattenkvalitet torde det vara liten risk för skador på
cementbruken.
Utstickande delar som systemet mutter-bricka skyddas normalt med täckande lager av sprutbetong. Korrosion av bultbrickor har observerats i de fall det täckande skiktet varit ofullständigt och/eller av dålig kvalitet samt där bultbrickan legat direkt an mot berget. Ett täckande
35

betongskikt av sprutbetong utsatt för enkelsidigt vattentryck har sannolikt en avsevärt avvikande exponering än ett täckande betongskikt på en bro men samma regelverk används vid
dimensionering. Det finns en uppenbar risk att sprutbetongens passiviserande verkan är sämre
än en platsgjuten betongs. Korrosionsskador på bultbrickor kan vara synnerligen allvarliga i
de fall förstärkningssystemet består av bultupphängd sprutbetong. Det förekommer även att
bultbrickor lämnats som luftexponerade där korrosionsskydd av förzinkning, fosfatering och
pulverlack använts. Vid större skador på korrosionsskyddet kan underliggande kolstål korrodera.
Den förväntade livslängden för de olika typerna av korrosionsskydden är inte tillräckligt känd.
Forskning pågår hos Swerea-Kimab kring korrosionsskydd på bergbultar.
Aktivt verkande förstärkning i form av förspända stag eller vajer förekommer i enstaka fall. I
dessa fall är förspänningskraften mellan 60 och 80% av sträckgränsen. Förspänningskraften
verkar så att den ökar normalspänningarna över sprickplanen. En reducering av förspänningskraften kan få som konsekvens att sprickornas skjuvhållfasthet överskrids med blockutfall
som följd. Följaktligen är denna förstärkningsmetod beroende av åtkomst för efterspänning då
förspänningskraften kan reduceras pga. krypning i stål, ingjutning och berg. Systemet är också känsligt för korrosion då även marginella frätgropar kan reducera tvärsnittet så mycket att
stålet flyter redan på grund av förspänningslasten.
Sprutbetongförstärkning förkommer vanligt i tunnlar som byggts under senare delen av 1970
talet och framåt. Före 1980 talet var tunnlarna normalt torrsprutade medan senare generationer
sprutats med våtbruk. Sprutbetong avviker från normal gjutbetong på flera punkter. Betongmassans sammansättning är en kompromiss mellan hållfasthetsegenskaper och sprutbarhet
(betongmassans reologi). Några viktiga skillnader är att sprutbetongen anbringas i skikt som
sällan överskrider 100 mm i totaltjocklek, cementtalen är runt 500 kg eller mer och att olika
typer tillsatsmedel som t.ex. acceleratorer används. Detta gör att sprutbetongen är känslig för
uttorkning under hårdnandet och har en krympning som överskrider normal konstruktionsbetong. Armering för begränsning av sprickvidd förekommer inte i skalkonstruktioner med fiberarmerad sprutbetong. Fibermängderna och tvärsnitt medger inte en tillräcklig armeringsmängd för fördelning av krympsprickorna till en sådan sprickvidd att det går att påräkna att
sprickorna fylls med kalkutfällningar. Variationer i stålfibrernas fördelning och orientering
över ytan medför även lokala variationer i armeringsverkan. Kända kvalitetsproblem vid
sprutbetongförstärkning är därför mer eller mindre omfattande förekomst av krympsprickor
men även bompartier och partier med sämre vidhäftning mot berget än avsett.
Nedbrytningsmekanismerna för sprutbetong har utforskats i begränsad utsträckning. På senare år har Statens Vegvesen kartlagt sprutbetongen i ett flertal tunnlar (Oslofjord, Ringnes och
Freifjordtunnlarna) och forskning kring de kopplade processerna i bl.a. dessa tunnlar har utförts av Hagelia (2011). I Norge har ansatts 50års livslängd för sprutbetong (Hagelia 2011)
medan resultaten pekar på att nedbrytningen kan ske avsevärt snabbare vid aggressivt grundvatten. För exponering med sötvatten finns enbart ett fåtal undersökningar som efter upp till
ca 20 år indikerar att nedbrytningen inte gått så långt.
Det finns ett klart samband mellan inläckagens storlek och nedbrytningstakten. Hagelia
(2011) har påtalat att exponeringsklasserna enligt EN206 underskattar exponeringen i tunnlar
som är förstärkta med sprutbetong. Även Romer (2003) har gjort liknande observationer.
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Figur 8.4: Sprutbetongs exponering för vatten i tunnlar (från Romer 2003)

Sannolikt förekommer i grunden samma typ av nedbrytningsprocesser som för gjutbetong. De
tunna skikten, förhållandevis hög permabilitet i storleksordningen 10-8 till 10-12 s (Celestino
2005) och enkelsidigt vattentryck ( se Figur 8.4 ) gör dock att exempelvis urlakning, utfällning av t.ex. sulfatmineral och kloridinträngning riskerar att ske hastigare än för en vanlig
gjutbetong.

Figur 8.5: Kloridanrikning i täckskikt på grund av avdunstning (Fagerlund 2008)

Processerna kan bero på såväl vattenkemi som flöde. Vid större flöden sker t.ex. sannolikt
urspolning av klorider medan urlakning och andra processer dominerar och vid små flöden
där uttorkning sker i ytan kan kloridinträngning på grund av indunstning dominera (Figur
8.5).
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Figur 8.6: Schematisk illustration av sprutbetong på mur av kalksten med lokala flödesvägar
längs skiktningar i sprutbetongen och längs kontakten med underlaget (Romer 2003)

Urlakning medför att bindemedlet mellan ballastkornen omvandlas och betongen successivt
tappar sin hållfasthet medan urlakning av alkaliniteten (OH-) medför snabbare armeringskorrosion. När armeringen består av stålfibrer finns en risk att korrosionsangrepp kan ge upphov
till en snabb förlust av betongens armeringsverkan dvs en hastig reduktion av residualhållfastheten. Förekomst av öppna krympsprickor ökar risken för armeringskorrosion.
Urlakning medför inte bara en nedsättning av hållfastheten utan kan även medföra att sekundära mineral, sätter igen flödesvägarna så att höga tryck kan bildas. Exponering av sulfathaltigt vatten kan enligt Romer (2003) leda till omvandling av Kalcit, CaCO4, till Thaumasite
(TF) med svällning som följd (TSA). I undersökningarna var Ettringitbildningen underordnad.
Enligt Romers undersökningar följer nedbrytningsprocessernas front vattenströmningen inifrån underlaget och ut samt längs flödesvägarna i betongen som visas i Figur 8.6. Enligt Romer kan hastiga angrepp ske trots att miljön inte klassas som aggressiv (SO42- 50-300 mg/l
och HCO3- 50-200 mg/l). Romer rapporterar även att vidhäftningsbrott på grund att utfällningar i kontakten mellan betong och underlag inträffat i Bauen- och Koblenztunnlarna. Romer påpekar också att processerna inte är synliga på sprutbetongens yta.
Notabelt är även att Hagelia (2011) konstaterat försurning av grundvattnet kunnat observeras
där vattnet innehåller höga halter av Mn2+ och Fe2+ på grund av oxidering och förbrukning av
OH- samt läckage från sulfidmineraler. I dessa fall har vid infiltration av salina grundvatten
även skett en omvandling av cementpastan genom Mg angrepp och TF-TSA. När detta har
inträffat i kombination med armeringskorrosion har betongen har brutits ned mycket snabbt.
Hagelias undersökningar visar också på relativt få problem med sprutbetong i sötvattenmiljö.
Hagelia (2011) har även behandlat nedbrytning av sprutbetong i tunnlar drivna i alunskiffer
där sulfatomvandling är ett stort problem.
I Muskötunneln som är torrsprutad på 1960 talet och där det sker inläckage av salint vatten
med såväl höga koncentrationer klorid som sulfat och magnesium. Det har varit omfattande
problem med sulfatreaktioner i betongen och då i synnerhet i skiktet sprutbetong berg. Betongen har omvandlats till gips som har svällande egenskaper samt till brucit och vidhäftningen har reducerats till nära noll med omfattande bompartier som följd. Notabelt är även att det
finns omfattande urlakning av bindemedlet som yppat sig i ”sandig” sprutbetong. Enligt
Trädgårh (1996) finns en koppling mellan grundvattnets kalkutlösande förmåga (låg totalhårdhet eller förekomst av marmoraggressiv kolsyra) och de sandiga partierna.
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Alkali-Kiselreaktioner är en tänkbar nedbrytningsmekanism där omfattande forskning skett.
Den förutsätter reaktiv ballast, fuktande eller blöt betong samt tillgång på alkali och är således
beroende av lokala förhållanden som miljöexponering och kvalitet på ballast. För nyare tunnlar utförs en sådan kontroll av ballast att detta troligen inte är ett problem.
Nordström (1996) har gjort en översiktlig undersökning av sprutbetongen i ett antal tunnlar
Resultaten indikerar små karbonatiseringsdjup. I kraftigt vattenförande zoner kunde även konstateras utfällningar och karbonatomvandling i betongen som indikerar kraftig urlakning. I de
undersökta konstruktionerna kunde ingen allvarlig fiberkorrosion konstateras efter 5-15 års
exponering. I Trafikverkets tunnlar är bilden av karbonatiseringsdjupen i platsgjutna konstruktioner splittrad. Ofta är karbonatiseringen i ytan begränsad medan det kan förekomma
partier med kraftigt karbonatomvandlad betong alternativt betong där alkaliniteten urlakats i
exempelvis zoner med vattengenomslag.
I förlängningen av detta arbete har Erik Nordström (2005) även gjort fältförsök med sprutbetongpaneler som har inducerade sprickor och som i huvudsak exponeras av skvätt från tösaltade vägar. Ett intag gjordes efter 10 år (Thorsell, Nordström 2009). Exponeringen skiljer
avsevärt från miljön innanför inklädnad men vissa generella slutsatser kan dock dras. Efter 10
års exponering kunde en märkbar areaminskning konstateras vid sprickor med en vidd om
mellan 0.1 mm och 1 mm. Kloridangreppen sker snabbare vid ökad sprickvidd. Korrosionsangreppen har lett till en sänkt residualhållfasthet vid böjdragprovning (Figur 8.7). Det är
dock tveksamt om resultaten i undersökningen rörande sambanden mellan sprickvidd och
korrosionshastighet/kloridhalt kan användas vid fall där kloridtransporten sker med grundvatten dvs. i en miljö där betongen är utsatt för enkelsidigt vattentryck till skillnad från vägsalt
där salterna snarare tas upp kapillärt av betongen.

Figur 8.7: Exempel på förändring residualbärförmåga från Thorsell, Nordström (2009).

I Figur 8.7 visas till vänster exempel på tösalters inverkan på residualbärförmågan vid exponering av sprutbetong med en inducerad spricka med 1 mm sprickvidd. De olika exponeringsplatserna representerar förhållanden med olika exponering för tösalter från olika exponeringsplatser. Till höger visas principexempel för utvärdering. Som jämförelser exponerade Nordström även prover i Dalälven. Där kunde konstateras att urlakning av betongen gett upphov
till sämre förankring av fibrerna och därmed en reducering av residualhållfastheten.
Dessa beskrivna processer leder till en reduktion av betongens hållfasthet, armeringskorrosion
och reducerad vidhäftning.
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Andra nedbrytningsmekanismer som kan förekomma är alkali kisel reaktioner mellan bindemedel och ballastkorn eller berg. Den successiva utvecklingen av sprutbetong från 1950 talets
torrbruk till successivt utvecklade recept på våtbruk med ofta nya tillsatser innebär så stora
förändringar av den sprutade betongmassan att det inte alltid är invändningsfritt att använda
resultat från äldre betong för att beskriva nedbrytning av nyare betong.
I tunnlar som utsätts för frysning är frostsprängning av såväl betongen som frostsprängning i
skiktet berg betong de vanligaste mekanismerna vilket exempelvis avrapporterats av Nordström (1996) och Andrén (2009).
Nedbrytningsprocesserna för stödjande konstruktioner är i princip desamma som för sprutbetong. Saknas möjlighet till direkta observationer är liksom för stål mobilt vatten längs tunnelperiferin, vattenkvalitet mm indikatorer på att nedbrytning kan ske snabbare än avsett.
Olika typer av liningkonstruktioner med antingen prefabricerade betongelement eller platsgjutna konstruktioner förekommer även men behandlas inte här då de oftast är så täta att de
inte behöver kläs in samt samverkar med berget och därmed kan inspekteras.

8.1.3

Samverkan berg och förstärkning

Syftet med detta avsnitt är att grovt kartlägga de verksamma brottmekanismerna och belysa
vilken effekt nedbrytning av bergmaterial och förstärkningar kan ha på stabiliteten. Som tidigare nämnt finns ytterst lite forskning inom detta fält och det finns mycket begränsat med
praktiska erfarenheter varför en del av resonemangen i följande avsnitt får vara på planet icke
verifierade hypoteser och tänkbara forskningsuppslag.
Brottmekanismer
Det kan översiktligt urskiljas några huvudtyper av brottmekanismer:
Strukturellt styrda brott.
Brott längs sprickor och svaghetsplan i berget med låg eller ingen hållfasthet.
Vid låga spänningar kan de vara enbart gravitationsdrivna medan förhöjda spänningar även
kan inducera skjuvrörelser längs sprickplanen. Exempel på brott är blockutfall i form av kilar
eller plana brott efter plan som definieras av sprickor eller mekaniska skador i berget. Ett specialfall av denna brottyp är sedimentärt berg där lagren statiskt verkar som balkar eller plattor
och brott sker på grund av nedböjning. Svällande leror kan alstra kraftiga svälltryck över
sprickplanen som leder till utfall.
Gravitativa brott på grund av alltför låg hållfasthet i materialet eller extremt lättvittrat berg.
I exempelvis partier med kraftigt uppkrossat berg som saknar kohesion kan den huvudsakliga
brottmekanismen vara gravitativa utfall. Vid fina kornfraktioner kan även flytning av materialen ske vid vattenflöden genom materialen. Vissa bergarter och då i synnerhet bergarter som
innehåller svällande leror kan även lösas upp i kontakt med vatten (slaking) på mycket kort
tid.
Spänningsstyrda brott.
Brott i bergmaterialet på grund av att det primära spänningsfältet inducerar spänningar som
överstiger bergmaterialets hållfasthet. Exempel på brott kan vara spjälkbrott parallellt med
tunnelns periferi kombinerat med skjuvbrott eller knäckning. Skjuvbrott kan även inträffa i
såväl intakt berg som längs geologiska sprickor.
Deformationer.
Det är svårt eller omöjligt att ge generella utsagor om vilken storlek av deformationer som
föregår brott och hur brottförloppen ser ut. I släntsammanhang där rörelser och deformationer
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mäts som övervakning används ofta termerna regressiva system för att beskriva cykliska kortvarigt retarderande brottförlopp och progressiva system för att beskriva accelererande förlopp.
Ett regressivt system kan övergå i ett progressivt system (Slope stability in surface mining,
Bill Hustrulid et al, Colorado, USA, 2000). I ett progressivt system kan deformationsförloppet fram till brott vara mycket snabbt medan ett regressivt system kan ge ett längre deformationsförlopp. Typen av brottförlopp beror på ett flertal faktorer som t.ex. vilken brottmekanism som styr brottet men även på sprickvattentryck mm.
Skaleffekter i bergmassan kan resonemangsvis användas som utgångspunkt för kvalitativa
resonemang. I liten skala beror brottbeteendet för strukturellt styrda brott i stor utsträckning
på enstaka sprickors egenskaper medan brottmekanismerna blir mer komplexa i större skala
och kan involvera ökad yta av sprickplanen samt fler sprickplan och block. En ökad volym
ger också en reduktion av bergmassans styvhet. Sammantaget kan man förvänta att små deformationer kan föregå bergras som involverar en mindre bergmassa, enstaka block, medan
brott som involverar ett större parti av berget sannolikt ofta kan ge upphov till större deformationer före ras. Det finns dock inga garantier för att inte mycket spröda brottförlopp kan inträffa även i större skala och då i synnerhet för en bergmassa som är t.ex. förstärkt med ett
styvt förstärkningssystem som kan lagra mycket energi eller i förhållanden med höga bergspänningar.
Förstärkningssystem.
Ofta uppstår brott i kombinationer av flera mekanismer. Bergmassans mekaniska egenskaper
och bergspänningarna varierar kraftigt såväl längs våra tunnlar som mellan olika tunnlar. Det
finns därför ett antal olika metodiker för förstärkning varav några huvudtyper av förekommande förstärkning redovisas nedan.
Oförstärkt berg.
I äldre tunnlar byggda före 1960 talet var den huvudsakliga förstärkningsmetoden platsgjutna
stödjande förstärkningar för såväl stabilisering av enstaka block som partier med sämre bergmedan berget mellan betongvalven ofta kan saknar förstärkning. Oförstärkt berg har även
förekommit i tunnlar med innertak där innertaket är tänkt att fungera som fallskydd för block
upp till den storlek valven är dimensionerade för.
Ströbultning.
Vid ströbultning är varje bult tänkt att stabilisera ett potentiellt instabilt block. Den huvudsakliga brottmekanismen är strukturellt styrda brott. Bultningen sker vanligen med passivt verkande bult.
Systembultning.
Systembultning innebär att bulten placeras efter ett förutbestämt system. Några förenklade
betraktelsesätt är att bultarna ska samverka och stabilisera berget mellan bultarna genom någon form av valv eller platta bildas alternativt genom låsning av block. Systembultning utförs
med passivt verkande bult. Berget mellan bultarna stabiliseras ofta med sprutbetong, se Tabell
8.1.
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Tabell 8.1 Systembultnings verkningssätt (efter Hossein Jalalifar 2006)

Korrosion av bergbultar som exempelvis gropfrätning innebär en reduktion av arean på bultstålet. I första hand torde konsekvenserna bli deformation och flytning i stålet och i andra
hand brott i bergmassan. Samverkan mellan passivt verkande helingjutna bultar och bergmassan är dock komplex. Flytning i en enskild bult kan ha avgörande inverkan på stabiliteten om
bulten verkar som en direkt upphängning av ett block medan exempelvis sprickornas råhet
och undulation kan som ett förenklat resonemang innebära att en mindre skjuvrörelse ger
upphov till dilatation över sprickplanet och därmed en ökande normalspänning som kan vara
tillräcklig för att mobilisera tillräcklig skjuvhållfasthet vilket innebär en avstannande deformation. Denna typ av resonemang kan vidgas till mer komplexa förstärkningssystem och en
bergmassa som involverar fler sprickplan med låsningar mellan de block som definieras av
sprickplanen. Det kan för vissa fall även ansättas att en löskärna bildas runt tunneln och vid
gynnsamma geometrier induceras ett tryckt valv runt tunneln. Bergförstärkningen verkar i
detta fall som låsning av block och som upphängning av löskärnan. Rörelser i ett sådant system riskerar att störa valvverkan och kan leda till ökad last på förstärkningen och i slutändan
ras.
Vidhäftande sprutbetong.
Den vidhäftande sprutbetongen är tänkt att ta upp last från mindre block med enbart vidhäftning. Eventuell last som kan överskrida sprutbetongens kapacitet förstärks normalt med ströbultning men systembultning kan även förekomma. Skikttjockleken är ofta under 60 mm och
vanligen utförs sprutbetongen med oarmerad betong. I normalfallet sker stabilisering mot
strukturellt styrda brott. I äldre tunnlar förekommer sprutbetong med skikttjocklekar som understiger 30 mm och vars förstärkningsverkan kan ifrågasättas.
Nedbrytning av sprutbetongen kan innebära en nedsättning av vidhäftningen mellan berg och
sprutbetong. Belastar ett bergblock sprutbetongen fås i första hand ett propagerande vidhäft42

ningsbrott och i andra hand eventuellt ett böjdragbrott. Konsekvensen av denna typ av nedbrytning torde i första han kunna vara enstaka blockutfall.
Bultupphängd sprutbetong.
När vidhäftningen är lägre än erforderligt för att ta upp last av berget mellan bergbultarna
krävs upphängning, fastdubbning av betongen. Bultupphängd sprutbetong utförs i samband
med systembultning och bergbultarna nyttjas för upphängning av sprutbetongen. I äldre tunnlar är sprutbetongen nätarmerad medan fiberarmering använts i modernare tunnlar.
Nedsättning av sprutbetongens hållfasthet torde förutom en reduktion av vidhäftningen även
kunna ge upphov till stansbrott i punkterna där betongen är upphängd. För armerad sprutbetong kan brottförloppen även vara mer komplexa. Konsekvenserna av nedsatta materialegenskaper som såväl tryck som böjdraghållfasthet torde i första hand kunna yppa sig som deformationer av ytberget och i ett senare skede ras. Om det förstärkta berget har någon form av
valvverkan kan rasen bli omfattande och omfatta större partier. Vid långt gången armeringskorrosion kommer betongen att få et starkt reducerad kapacitet redan vid en liten nedböjning
och brottskedena kan bli hastiga när betongens draghållfasthet överskridits.
Stödjande förstärkning.
Stödjande förstärkningar som normalt kan vara platsgjutna eller armerade sprutbetongvalv
dimensioneras vanligen för att ta upp lasten av ovanliggande berg. Lasterna kan reduceras för
valvverkan det vill säga förenklat reduceras till att ta upp lasten av en tänkt löskärna ovanför
tunneln. Denna typ av konstruktioner är i hårt berg med låga spänningar ofta passivt verkande, dvs. de tar upp last först vid deformationer i berget och den mot tunneln radiella spänningen de ger upphov till räcker i många fall för att säkerställa valvverkan i berget. Utnyttjandegraden för stödjande betongkonstruktioner kan sannolikt variera högst avsevärt beroende på
hur och om berget deformeras och i många fall vara mycket låg.
Nedbrytning av konstruktionerna kan ge upphov till en minskning av konstruktionens styvhet
och därmed deformationer som reducerar de radiella spänningarna med ökad pålastning som
följd. Motsvarande resonemang kan föras för andra typer av förstärkningar med skillnaden att
deras utnyttjandegrad ofta kan vara avsevärt högre.
Förstärkningssystem och ground reaction curve
Systemet bergmassa-bergförstärkning kan även illustreras med ground reaction curve, se
Figur 8.8

Figur 8.8 Ground Reaction Curves between Support Pressure and Displacement
(Bild från Hoek et al., 1995)
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I ett system med en fortgående nedbrytning av bergförstärkningen kommer en reduktion av
förstärkningens styvhet eller bergmassans egenskaper att påverka ground reaction curve.
I ett första steg kan man tänka sig att nedbrytningen ger upphov till försprödning av förstärkningen. Sker ingen förändring av styvheten kommer hållfastheten att successivt reduceras tills
bärförmågan underskrider jämvikt i Figur 8.8. Brott kommer inte att föregås av deformation
och kan sannolikt enbart förutsägas genom observation av nedbrytningen. I enkla system som
där bergförstärkningen verkar upphängande (”Suspension i tabell 8.1) är det sannolikt att brotten kan bli hastiga utan föregående deformationer. Exempel är där nedsättning av sprutbetongens skjuvhållfasthet kan ge upphov till hastiga stansbrott i fall där betongen är bultupphängd eller vid korrosion av bergbult där bultens last tas upp i en kort deformationszon även
kunna ge så små deformationer att brottet är att jämställa med en försprödning.
I ett system där nedbrytningen påverkar såväl förstärkningen styvhet som bärförmåga induceras deformationer i systemet, se figur 8.9 a. Exempel på sådana system i tabell 8.1 är valvbildning (arching), balkbildning (beambuilding) eller system med förstärkning av låsblock
(keying). Varje förstärkningskurva till A och B representerar ett tidssteg i figur 8.9 a. Deformationen i ett sådant system kommer att följa kurvan A-A’-A’’-A’’’ medan förstärkningens
bärförmåga kommer att följa kurvan B-B’’’ där systemet i exemplet går till brott vid B’’’.
Deformationerna i förstärkningen kan i vissa fall även ge upphov till exempelvis ökad last på
grund av löskärnebildning som kan innebära ökad last på förstärkningen som illustreras i
skärningen mellan tunnelns last-deformationskurva och linjen B-D i figur 8.9 b.

Figur 8.9 a och b: Ground reaction curve vid nedbrytning.

Enkla exempel där nedbrytning genererar en styvhetsminskning kan vara jämn korrosion på
bergbultar, nedsättning av styvhet på stödjande konstruktioner samt bultupphängd sprutbetong
samt vidhäftningsbrott som successivt propagerar i takt med att vidhäftningshållfastheten nedsätts. I komplexa förstärkningssystem kan komponenter gå till brott utan att nödvändigtvis
tunnelns stabilitet äventyras på kort sikt. En eller flera komponenter kan utnyttja residualhållfastheten efter brott.
I en situation där stabiliteten på berget enbart kan indikeras genom uppsprickning av sprutbetongen så har sprutbetongen kommer systemet att åtminstone delvis ha gått till brott och stabiliteten upprättshålls enbart genom residiualhållfastheten. Detta kan illustreras med kurvan i
Figur 8.10 där linjen A-B är tänkt att representera en arbetskurva där energiupptagningsförmågan överskrider inducerad last och kurva A-C en arbetskurva där residualhållfastheten
underskrider last-deformationskurvan och systemet går till brott.
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Figur 8.10: Ground reaction curve vid efterbrott

Vid exempelvis fiberkorrosion kommer förstärkningens arbetskurva att med tiden successivt
flytta sig nedåt tills jämnvikt underskrids. Vid ett sådant förlopp är sannolikt de tillkommande
deformationerna efter det att sprutbetongen överskridit böjdraghållfastheten och spruckit upp
mycket små dvs. ett sprött brott är att förvänta.
I system där såväl förstärkning bryts ned som bergmassans mekaniska egenskaper reduceras
kommer systemet att bli mer komplicerat. Den tidsberoende nedbrytningen av berget kan illustreras av kurvorna A, B och C för tunneln och A’, B’ och C’ för förstärkningen, se figur
Figur 8.11. Kurvorna A respektive A’ representerar nybyggnadsskedet medan B och C representerar tidpunkter under tunnelns livslängd. Flera scenarios kan uppstå men ett tänkbart scenario är att nedbrytningen av berget är fördröjd jämfört med nedbrytningen av förstärkningen.
Den ökade lasten på förstärkningen under B ligger fortfarande inom förstärkningens arbetskurva till brott B’ medan nedbrytningskurvan för förstärkningen C’ skär lastkurvan C. Ett
sådant scenario innebär att tunneln går till brott vid C’ och att deformationerna följer kurvan
a, b till c.

Figur 8.11: Ground reaction curve vid nedbrytning av berg och förstärkning.
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Rörelser och deformationer för ett enskilt block eller en tunnel är en produkt av förändringarna i egenskaper hos såväl bergmassan som förstärkningen. Systemet bergmassabergförstärkning kan vara mycket komplext med många okända faktorer. Förstärkningssystemen i moderna tunnlar har ofta en stor redundans och bortfall av funktion hos enstaka förstärkningselement behöver därför inte påverka tunnelns stabilitet.
Sammanfattningsvis är totalt sett kunskapen kring olika former av nedbrytningsmekanismer
av bergmassan och tidberoende påverkan på förstärkningen ofullständigt känd.
Förändringar av laster över tiden
Vid byggande inom tunnelns närområde kan spänningsfältet runt tunneln förändras vilket vara
avgörande för stabiliteten. Det kan t.ex. vara att bergrum sprängs ut intill befintlig anläggning
eller att nya grundläggningar introduceras ovanför tunneln. Det finns således risk för att
bergmassans hållfasthet överskrids vid felaktig eller ofullständig design.
Andra externa laster som kan påförs är dynamiska laster på grund av sprängning i tunnelns
omgivning. Konsekvenserna kan vara utstötning av bergblock som i sin tur kan belasta innertaken eller i förekommande fall orsaka förlust av innertakens upplag. Vibrationspåverkan,
med beroenden av såväl svängningshastighet som acceleration, i de frekvensområden som
sprängning kan generera är ofullständigt belyst i de standarder och riktvärden som tagits fram
för tunnlar. Sannolikhet för överskridande kopplat till konsekvens av överskridande finns ej
heller belyst i Svensk standard. Området behöver belysas bättre. Forskning över utstötningsmekanismer vid seismisk aktivitet i gruvor, som är ett näraliggande område, pågår vid LTU.
Forskningsresultaten har ännu ej publicerats.

8.2

Belastningar från berget på innertaken

Det går ej att generellt uttala sig om vilka belastningar som blockutfall, ackumulation av vittringsprodukter mm kan ge upphov till eller under vilka förhållanden som de kan uppstå.
Bergnedfall har inträffat på innertak i såväl svenska som norska tunnlar i olika miljöer. Det
kan som extremer vara fuktande miljö utsatt för frysning eller torr miljö med en lufttemperatur som aldrig underskrider noll. Det finns exempel på nedfall av bergbitar om några kilogram
till närmare tusen ton som i Hanekleiv i Norge.
Volymen av ett potentiellt instabilt område är en funktion av bergmassans egenskaper, förstärkningssystem och eventuell nedbrytning av förstärkningssystemet. Den dynamiska lasten
styrs även av fallhöjden. Detta är platsspecifika parametrar.
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9

INDIKATORER PÅ BROTT OCH HOT OM BROTT I
BERGET

Indikator definierades i 2.3.3: ”Vid inspektionen tittar man efter förekomsten av ett antal utvalda tecken som kan tyda på att en brottmekanism håller på att utvecklas. Dessa tecken kallas i denna rapport för indikatorer. Den allmänna, subjektiva, bedömningen av tillståndet hör
till dessa indikatorer.”
Här tas upp sådana observerbara indikatorer som kan tänkas peka på att bergets bärförmåga är
helt utnyttjad (lokalt eller i större omfattning). Sådana indikatorer kan vara att lokalt brott med
nerfall redan har inträffat eller olika tecken på att nerfall är mycket snart förestående. Någon
värdering av indikatorerna har inte gjorts och det är sannolikt att vissa indikatorer har så stora
osäkerheter att de saknar praktisk användbarhet.
Vi står inför en situation där vi har en riskbild med frågorna:
•

Vad kan hända?

•

Hur troligt är det?

•

Vad kan jag se vid en inspektion och vilken information kan inte fås? Hur skall man
tolka att en indikator saknas

Från dessa frågor skall vi komma fram till ett beslut om tidpunkt och omfattning av en inspektion.
Hur olika indikatorer skall bedömas är en beslutsfråga som gäller både indikatorns förmåga
att förutsäga en händelse, men också hur stora konsekvenserna kan bli (riskbaserad inspektion). Här ingår t.ex. hur bärande huvudsystem och innertak är dimensionerade. Kapitel 8 innehåller till viss del tolkning och värdering av parametrar som styr hur olika indikatorer kan
värderas.
En kvantifiering av indikatorerna, t.ex. sprickvidder och deformationer, eller värdering av
indikatorernas förmåga att förutsäga stabilitetsproblem ingår inte i denna förstudie utan avses
att behandlas i ett av utvecklingsprojekten: Gallring bland många möjliga indikatorer, se Avsnitt 16.3.1. Indikatorer som gäller skador på innertaket har behandlats i Avsnitt 7.

9.1

Indikatorer på brott i berget

Blockutfall
Bärförmågan har överskridits lokalt eller i större skala och blocket har fallit ner.
Pågående utfall av sten och grus
a) Material mindre än block har fallit ut och eventuellt samlats på takets lägre delar. Schablonmässigt brukar förekomst och frekvens av grus och småblock vara en stark indikation på
rasrisk. Nedfall av block, sten och grus kan innebära att ”låsstenar” fallit ut och att större
bergpartier är instabila.
b) En ökande nedfallsfrekvens är en mycket stark indikation på att det sker omfattande brott i
bergmassan.
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Nedfall av sprutbetong
Nedfall av sprutbetong orsakas oftast av vidhäftningsbrott och då primärt i oarmerad sprutbetong behandlas under skador på förstärkning.

9.2

Indikatorer på hotande brott i berget

Under denna rubrik behandlas indikatorer som pekar på att bergets bärförmåga kan vara reducerad. I det följande redovisas olika indikatorer som står omnämnda i litteraturen utan att de
värderas närmare. Värdering av indikatorerna förutsätts göras i nästa skede.
Påpekas bör att här beaktas inte tidsaspekten när det gäller intervall mellan inspektioner. Det
är möjligt att vissa indikatorer syns först mycket nära brott, vilket gör dem ineffektiva. Ett
möjligt exempel på detta är rörelse hos enskilt block.
Det har under åren inträffat flera bergras av större omfattning som inte detekterats i förväg.
Det kan vara bergraset i en bergskärning intill järnvägen i Hultafors på 1970-talet, det stora
släntraset i Ålesund 2008 eller tunnelraset i Hanekleiv 2006 som alla är exempel på större
händelser där indikatorer saknats eller inte tagits på allvar. Viktiga aspekter kan vara att denna
typ av händelser involverar så stora volymer areor att det blir svårt att koppla ihop observationer och dra rätt slutsats. Detta kan vara svårt i fall där bergmassan kan observeras som i ovan
nämnda släntras och i sämsta fall omöjligt om bergmassan är inklädd så att enbart små utsnitt
kan observeras samtidigt.

9.2.1

Geologiska- och miljöfaktorer

Grundförutsättningar för design använd som indikator.
Bergmassans egenskaper, geometriska förutsättningar och dimensioneringen
Det ”allmänna tillståndet” hos bergmassan, det vill säga om bergmassan har karakteristika
som tyder på benägenhet att brytas ner eller att brott uppstår är en väsentlig indikator.
De geometriska förutsättningarna samman med design är indirekta indikatorer. Många tunnlar
har t.ex. en mycket begränsad bergtäckning eller alternativt finns det andra bergrum i omedelbar närhet vilket kan leda ökad risk för brott och förstora konsekvenserna av ett lokalt brott.
Andra exempel är förekomst av t.ex. svällande leror.
Förekomst av svaghetszoner, partier med dåligt berg samt förekomst och typ av förstärkning
är betydelsefull för en stabilitetsbedömning. Eventuella skador på förstärkningen är viktiga
indikatorer på hotande brott men måste också värderas mot bakgrund av design.
Sammantaget är dessa faktorer av stor vikt vid inspektion. Inspektören måste ha kännedom
om såväl geologiska som geometriska förutsättningar och vad som ligger till grund för design
som förutsättning för inspektionen. Observationer måste ställas i relation till såväl geologiska
som geometriska faktorer och inspektionen planeras och värderas utifrån dessa förutsättningar.
Grundvatten/ vattenläckage
Förekomst av vatten, flöden och aggressivt vatten (vattenkemi) påverkar förstärkningarnas
livslängd och är viktiga indikatorer. I ett kortare perspektiv, 5-20 år, kan vattenkemin vara
påverkad av injektering. Värdering av vattenkemin kan därför i första hand behöva göras baserat på resultat från förundersökningarna. I ett längre perspektiv kan vattenkemin förändrats
beroende på exempelvis saltvattenuppträngning, kontaminering av tösalter, oxidation av tvåvärt järn eller andra processer. Forskning (Chalmers, Swerea och CBI) pågår inom detta om48

råde. Ofta är vattenprovtagning även svår att genomföra och det kan förväntas stora variationer i vattenkvalitet längs en tunnel som bl.a. indikerats i undersökningar av SKB och det kan
ske tidsberoende förändringar som indikerats av undersökningar från Chalmers.
Vid fältundersökningar kan följande indikatorer vara tänkbara:
a) Läckage i form av dropp, flöden, dropp samt fuktande och blöta ytor är indikationer på
en snabbare nedbrytning av främst bergförstärkning. Observationen måste ställas i relation till vattenkemi samt antal frostcykler.
b) Förändringar i flöden och vattenkemi är indikatorer på om konstruktionen kan ha fått
en miljöbelastning som överskrider dimensionerande miljöbelastning och därmed riskerar en förkortad livslängd.
Frost
Risken för frysning och antalet frostcykler som konstruktionsdelen exponeras för är livslängdspåverkande:
a) Temperatur i tunneln och bakom inklädnaden.
b) Observationer av isbildning.

9.2.2

Förstärkning

Förekomst och typ av förstärkning är betydelsefull för en stabilitetsbedömning. Eventuella
skador på förstärkningen är viktiga indikatorer på hotande brott. Skador kan vara givna av
rörelser, deformationer eller av nedbrytning såsom korrosion, urlakning, sulfatreaktioner, alkali kisel reaktioner eller andra processer.
Bergbult
Korrosionsangrepp på ingjuten del av bergbult.
a) Vattendropp längs bergbultar alternativt fuktande berg kring bultar är en indikation på att
bultarna löper stor risk att få korrosionsskador. Korrosivt vatten och bergbultar av kolstål som
saknar korrosionsskydd ökar sannolikheten ytterligare.
b) Den vanligaste metoden att konstatera korrosionsskador på bultförstärkning är att inspektera utstickande delar och försöka dra slutsatser om korrosionen i bulthålet.
Möjligheten att konstatera skador på bultförstärkning med slakt ingjutet kamstål är i övrigt
begränsade. Korrosionsskador inne i berget eller exempelvis att bulten flyter eller är avskjuvad är med vedertagna mätmetoder praktiskt omöjliga att spåra. Det saknas mätmetoder som
kan direkt konstatera korrosionsskador. Möjligen kan kaviteter som kan innebära risk för skada eller direkt avskjuvade bultar detekteras med mätning på bulten.
Utstickande bultdelar och bultbrickor.
a) Korrosionsangrepp kan konstateras genom observationer av korrosion på brickan och eventuella utstickande delar. Korrosion på bulten bakom brickan eller runt bulthålet kan inte observeras.
b) Skador på bultbrickor som har täckskikt av betong kan säkert detekteras först när korrosionsangreppen gått så långt att täckskiktet spjälkats av vilket sannolikt innebär att bultbrickan inte har avsedd verkan. Observationer av sprutbetongen och rostgenomslag kan möjligen
indikera ökad risk för korrosionsangrepp.
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c) Vid mycket långt gångna deformationer kan eventuellt deformationer av bultbrickan iakttas. Detta förutsätter dock antingen ändförankrad bult eller att stora deformationer sker i bergytan.
d) Förekomst av aktiv förstärkning såsom t.ex. förspända stag innebär att kontroller av exempelvis förspänning måste utföras dvs lokalt tillträde erfordras.
Sprutbetong
Den vanligaste metoden för kontroll av sprutbetong i tunnlar som saknar inklädnad är idag
kontroll med bomknackning och visuell kontroll av uppsprickning med eventuell mätning av
sprickvidder. Det finns dock några okulära observationer som kan göras.
Icke vidrörande metoder, okulärbesiktning:
a) Nedfall av sprutbetong indikerar frostsprängning men kan även indikera rörelser i berget
eller långt gående omvandling av sprutbetongen. Där nedfall av sprutbetong observerats har
den vanligen varit relativt tunn (några centimeter) och då företrädesvis även oarmerad.
b) Sprickor och sprickmönster kan ge information om rörelser i berget och nedsatt hållfasthet.
Nya sprickor kan uppstå och förändringar ske som innebär att sprickorna vidgas och att
sprickspetsarna flyttas. Sprutbetongförstärkning har ofta en relativt hög frekvens av observerbara sprickor som förorsakats av krympning. Det kan därför vara svårt att detektera nyuppkomna sprickor samt förändringar i sprickorna och sprickmönster även om berget kan observeras på handnära avstånd. Brottsegheten i fiberarmerad sprutbetong kan vara betydande och
det finns risk att en förskjutning i berget bakom sprutbetongen som t.ex. kan vara orsakad av
nedsatt vidhäftning enbart yppar sig i form av successivt växande bompartier utan att nytillkomna sprickor kan observeras förrän i ett sent skede. Oarmerad betong har ett mer sprött
brottbeteende och ger en tidigare indikation.
c) Sprickviddsmätning. Sprickor ned till en den vidd de är synliga på ett bestämt avstånd skulle kunna tänkas vara mätbara med fjärrmetoder.
d) Observation av utfällningar kan ge indikation om risk för utlakning.
e) Färgförändringar ger kompletterande information om lakning och eventuell omvandling av
betongen. Färgförändringar är svårtolkade då de kan vara orsakade av element i grundvattnet
som i sig inte påverkar betongen.
f) Rostgenomslag ger information om eventuell armeringskorrosion men även information om
utfällning av järn och mangan från grundvattnet. Kraftig armeringskorrosion kan förekomma
utan synliga rostgenomslag.
Enligt Nordström är denna typ av observationer svåra att utvärdera och kräver mycket god
kunskap om vilken respons såväl mekaniska påkänningar som exponering ger på betongen.
Praktiska erfarenheter från broinspektioner och referenser som Romer (2003) visar att det är
svårt eller omöjligt att uttala sig om en betongs kvalitet enbart genom okulärbesiktning utan
tillhörande bomknackning och i förekommande fall även provtagning.
Metoder som innebär mätning eller provtagning direkt på förstärkningselementet:
Det finns även andra metoder som normalt inte görs med okulärbesiktning men som skulle
kunna användas vid håltagning eller teoretiskt med robot.
g) Sprickviddsmätning kan utföras genom direkt mätning av sprickvidd.
h) Bomknackning. Vidhäftningsbrott på grund av t.ex. frostsprängning kan enbart konstateras
genom bomknackning. Vid bomknackning kan även eventuell nedbrytning av betongen kon50

stateras kvalitativt. Det finns även geofysiska metoder som används för att exempelvis kunna
konstatera laminering i gjutna konstruktioner som skulle kunna användas.
i) Kaxprovtagning används för att konstatera kloridinträngning i betongen.
j) Kärnprovtagning används dels för okulär besiktning av betongen dels för laboratorieundersökningar som t.ex. kloridhalter, tunnslip och kemiska analyser.

9.2.3

Rörelser och deformationer i berget

Rörelser och deformationer av berget är en viktig indikator för att konstatera pågående brott.
Rörelser kan synas direkt genom förskjutningar av berget men troligare genom skador på
bergförstärkningen.
Större deformationer torde normalt inte förekomma i svenskt hårt berg. Konvergenser i storleksordningen någon millimeter uppmäts normalt. I speciella förhållanden där berget har en
nedsatt hållfasthet som i större svaghetszoner kan det dock ske större deformationer.
Rörelser i berget innebär oftast (hårt berg) att lokal eller storskalig plasticering sker i bergmassan och/eller förstärkningar. Detta innebär felaktig dimensionering över anläggningens
livslängd för de fall där de yttre lastförutsättningar inte förändrats till exempel genom närliggande byggnation. Även deformationernas storlek är platsberoende dvs beroende av såväl
bergmassans som förstärkningens egenskaper.
Okulära observationer:
a) Rörelser över sprickplan vid berg som saknar ytförstärkning kan i vissa fall observeras. Erfarenhetsmässigt är det svårt på gränsen till omöjligt att observera förskjutningar från t.ex. sprängskador. I bästa fall kan en indikation ges om att en rörelse kan ha
inträffat.
b) Nedfall av mindre bergfragment längs en svaghetszon är en indikation på att rörelser
kan ha skett i zonen. Indikationen kan ha andra alternativa tolkningar som t.ex. uttorkning av finmaterial med nedfall av materialet från zonen.
c) Observation av fortgående uppsprickning av sprutbetong är en stark indikation på rörelser och har berörts tidigare.
d) Deformerade bultbrickor har berörts tidigare.
Mätning:
e) Förändring av sprickvidd i sprutbetong kan mätas.
f) Rörelser och deformationer är direkt mätbara antingen mot fasta punkter eller genom
mätning av ytförändringar.
Det finns ett visst skalberoende mellan rörelsernas storlek fram till brott bl.a. beroende på
sprickornas friktionsegenskaper, råhet och bergmassans styvhet. Bergmassans kvalitet och
design av förstärkningar påverkar även hur indikatorerna värderas. För större bergpartier kan
det vara betydande rörelser innan berget går till brott medan t.ex. mindre block kan bli instabila redan vid små rörelser. Blockets inspänning, vinkeln mellan sprickor, spänningarna och
rörelseriktning, har även en avgörande betydelse.
Den enklaste metoden för att mäta rörelser är fortfarande att sprickorna spacklas i valda punkter och att förändringar, uppsprickning i spacklet, observeras eller att kilar används. Mätning
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av deformationer i ytskiktet kan även göras med dubb och mikrometer eller med olika typer
av givare som placeras över sprickor. Alla dessa metoder har gemensamt att de normalt sätts
in när ett potentiellt problem konstaterats och de kräver åtkomst till bergytan. Andra metoder
som extensometrar och konvergensmätning kan även användas. De kräver dock en större insats för installation och mätning. En mer fullständig genomgång av olika mätsystem och då i
synnerhet sådana som kan genomföras utan direkt access till berget kommer i senare kapitel.
Rörelseförloppet kan teoretiskt användas som indikator för kritiska rörelser. Det är dock tveksamt hur exempelvis en avstannande rörelse ska värderas och då i synnerhet om den är registrerad med ett fåtal mätningar. En avstannande deformation eller rörelse kan ju t.ex. följas av
rörelser i andra delar av tunneln om stabiliteten i större skala är hotad. En accelererande rörelse kan vara ett tecken på att brott är förestående, men är i praktiken knappast möjlig att använda som indikator.

9.2.4

Övriga indikatorer

Det finns andra, mer diffusa indikatorer som kan tyda på ett hotande brott, till exempel färgskillnader på grund av upptorkning som kan tyda på bompartier. Förändringar i tunnelkonturen och ändringar i bergytans struktur på grund av nerfall hör också hit.
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10

ALLMÄNT OM INSPEKTION AV INNERTAK OCH
INSPEKTIONSMETODER

Vi behöver kunna svara på frågorna:
•

Vad behöver vi observera?

•

Vad är mest lönsamt att observera?

•

Hur noggrant måste vi observera?

•

Kan vi det eller måste vi använda något annat?

I detta ligger att det inte bara är den tekniska apparaturen som är viktig, ännu viktigare är
bakomliggande beslutsmodellen, som tar hänsyn både till relevansen hos olika skadeindikatorer och hur noggrant de kan observeras. Problemet att korrekt göra en bedömning av en befintlig konstruktion beskrivs t. ex av Rücker m.fl. (2006)
Det finns ett antal tänkbara metoder för fjärrinspektion. I kapitlen 11 och 12 beskrivs möjliga
metoder för besiktning respektive kvantitativa metoder. I Kapitel 13 beskrivs vilka av dessa
metoder som kan vara lämpade för inspektion av takets yta och i Kapitel 14 beskrivs metoder
för inspektion bakom innertaket. Tolkning av inspektionen och utvärderings- och beslutsprinciper behandlas i Kapitel 15.

10.1

Tekniska krav på metoderna

Oavsett vilken metod som man använder finns det några generella, tekniska krav som metoden behöver uppfylla.
Tillförlitlighetskrav
Eftersom inspektionen skall ge underlag till beslut om åtgärder, i det mest drastiska fallet beslut att omedelbart stänga tunneln för all trafik, måste metoden ha en tillräcklig tillförlitlighet.
Hur tillförlitlig en metod är kan beskrivas i form av en likelihood-kvot (kallas även tillförlitlighetsmatris).
Kraven på tillförlitligheten kan beräknas med hjälp av en (bayesiansk) beslutsanalys, där tillåten risk (som kan gälla säkerhet, ekonomi eller bådadera) är grunden för beslutet. Principer
beskrivs bl.a i Olsson & Stille (1980). Metodik för bestämning av tillförlitlighetskrav ingår i
de föreslagna utvecklingsprojekten, se Avsnitt 16.4.1
Krav på användare och utrustning
Olika metoder ställer olika krav på den som utför inspektionen och även på den tekniska utrustning som erfordras.
I vissa fall kräver metoden mindre kunskap om berg än om hur en utrustning används, t.ex.
vid laserscanning av takets insida.
I andra fall är den bergmekaniska kompetensen avgörande, som vid inspektion av berget genom inspektionsluckor, även om det också behövs god kunskap om hantering av hjälpmedel,
till exempel fotografering.
Åtkomlighetskrav
För inspektion krävs både att man har tillgång till tunneln, åtkomst, och att man fysiskt kan
komma åt att göra inspektionen, åtkomlighet.
53

Kraven på åtkomlighet i tunneln varierar med inspektionsobjektet (tak eller berg) och med
metoden. Den varierar också med kravet på tillgänglighet för mänskliga inspektörer eftersom
det kan vara möjligt att använda robotar eller inmonterade givare. Man bör dock nog ändå
anta att det kommer att krävas att mänskliga inspektörer kan få tillgång till tunneln, till exempel för att samla in referensdata, ”ground truth”.
För takets fria sida kan man måhända förutse att merparten av inspektionen görs yttäckande
med bildbaserade metoder. För att man skall kunna identifiera sprickor och andra mindre objekt ställs krav på upplösningen, vilket kan medföra att man inte kan ta bilderna från ett fordon som rör sig med vanlig trafikhastighet. Därför kommer fotograferingen troligen att göras
från speciell kameravagn, vilket gör att åtminstone halva tunneln behöver hållas tillgänglig
(avstängd). I vissa tunnlar kan olika inredningar också vara ett hinder för inspektionen.
För takets insida (mot berget) gäller samma åtkomlighetskrav som för berget.
I TRVR 11 anges:
För att möjliggöra inspektion anordnas minst 0,5 m fritt utrymme mellan en anläggningsdel
och en annan begränsning. Om det bärande huvudsystemet utgörs av berg och utrymme enligt
ovan inte kan anordnas eller om en handnära inspektion av andra skäl inte är möjlig, t.ex.
ovanför ett innertak, utformas en konstruktion så att fjärrinspektion kan utföras och inklädnaden utformas lätt demonterbar.
Man bör dock beakta att arbete i ett sådant trångt utrymme är av praktiska skäl svårgenomförbart och från ergonomiska synpunkter synnerligen tungt samt att Arbetsmiljöverket föreskrifter skall följas. Inspektion på handnära avstånd i utrymmen som är 0.5 m förekommer inte i
trafiktunnlarna av praktiska skäl. Det är osäkert var smärtgränsen går för att kunna genomföra
en inspektion av praktiska skäl. Kravet för lådkonstruktioner i broar är att höjden skall vara
minst 1.5 m. Överstiger längden 50 m ska höjden vara 1.90 m (TRVK Bro 11 B.1.7.3.2).
En inspektion i ett sådant trångt utrymme ger inte någon större överblick utan man bör betrakta den som punktinspektioner (handnära) tillsammans med en visuell, mer yttäckande inspektion av samma karaktär som fjärrinspektion genom inspektionshål. Möjligen är en spalt om
0.5 m tillräcklig för fjärrinspektion antingen med robotar eller genom att inspektören kan
”sticka in huvudet” i inspektionshål som utförs med litet inbördes avstånd.
Berget bakom ett tak som uppfyller minimikravet på avstånd är endast åtkomligt från inspektionshål. Inspektionen får därför göras antingen endast från hålet eller med utrustning som
förs in. Regelverket medger då fjärrinspektion utan närmare precisering som alternativ.
TRVR 11: Fjärrinspektion kan ske med t.ex. en kamera. Val av fjärrinspektion motiveras
lämpligen genom en LCC-analys som även beaktar kostnader i samband med avstängning av
trafik.
En direkt observation från ett observationshål ger ett perspektiv som blir snedare och snedare
ju längre in i tunneln som objektet finns. Dessutom kommer ojämnheter att skymma delar.
Med minskande avstånd mellan innertak och teoretisk bergkontur försvåras således en eventuell fjärrinspektion. Det är i dagsläget inte möjligt att specificera ett sådant minsta avstånd
kontur utan metodtester.
Ingenjörsmässighetskrav
Det är stora areor som täckts in och kommer att täckas in av innertak. Inspektionsmetoderna
måste förutom att vara tillförlitliga även vara praktiskt möjliga att använda. Såväl inspektions
som analysmetoder måste vara sådana att inspektion av stora ytor kan genomföras inom realistiska tidsramar. Troligen påverkas detta av exempelvis tillgängligt utrymme mellan innertak
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och berg samt innertakens utformnning. Tidskravet gäller naturligtvis också utvärderingen av
fältinspektionen.

10.2

Utvecklingen av inspektionssystem

Teknisk utrustning
Den tekniska utvecklingen går idag mycket snabbt och detta återspeglar sig även när det gäller inspektionsmetoder. I Arcadis (2009) redovisas resultaten av en studie gjord för nederländska vägmyndighetens projekt ”Advanced Inspection Project” där även sådana metoder
som ”Smart Dust”, med många små sensorer (”motes”) tas upp bland annat för att övervaka
temperatur, rörelser och vibrationer.
Man kan se framför sig ett antal områden där utvecklingen ger nya möjligheter till inspektion
av innertak och berg:
•

Robotar, både fjärrstyrda och helt autonoma, utvecklas snabbt och kan öppna möjligheter till fjärrinspektion på trånga utrymmen utan att operatören behöver stå i närheten
under hela inspektionstiden.

•

Datorutvecklingen gör det möjligt att utnyttja automatiserad bildanalys (computer vision) , både för att hitta strukturer, färgförändringar etc. och för mätningar.

•

Internet gör det möjligt att fjärrövervaka (med fast monterad utrustning) både med
kameror och med andra typer av givare.

System som är inbyggda och kräver åtkomst bakom innertaken har givna begränsningar då de
inte kan underhållas av samma skäl som handnära inspektion inte kan genomföras. Även gejderbanor eller liknande anordningar för att kunna syra kameror torde kräva underhåll sett i ett
perspektiv att konstruktionerna har en förväntad livslängd om minst 50 år.
Riskbaserade beslutsmetoder
När det gäller metoder för beslutsstöd har även här skett en utveckling både av metoder och
av relativt lättillgänglig programvara för beräkningarna.
Sådana metoder kan mer allmänna i bygg- och anläggningsbranschen om man i branschen
kommer till insikt om att man kan få nytta av riskanalysmetoder och sannolikhetsbaserade
beräkningsmetoder metoder.
Man kan observera att Eurokod tillåter användandet av sannolikhetsbaserade metoder vid sidan av partialkoefficientmetoden.
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11

METODER FÖR BESIKTNING (KVALITATIVA
METODER)

En stor del av inspektionerna baseras på besiktningsmannens kunnande och förmåga att se
tecken på hotande skada. (Gäller särskilt berget). För att öka tillförlitligheten behövs metoder
som underlättar denna kvalitativa inspektion, både genom att möjliggöra senare analys och
genom att göra det lättare att upptäcka intressanta strukturer etc.
Metoderna är baserade på att man analyserar det man ser, direkt eller på bilder med eller utan
hjälpmedel.

11.1

Visuell inspektion

Den visuella inspektionen kan gälla antingen takets fria yta eller berget bakom taket.
För att man skall få full effekt av inspektionen bör man använda hjälpmedel för att öka möjligheten att se detaljer i taket eller berget.
God belysning torde vara det väsentligaste hjälpmedlet. Lämpliga typer bör föreskrivas vid
inspektion. Det går även att använda optiska hjälpmedel som till exempel kikare vid inspektion av takets inneryta från tunnelgolv och inspektionskamera typ endoskop som gör det möjligt att se in i trånga utrymmen.

11.2

Fotografering

Fotografering avser i detta sammanhang både sådan som görs huvudsakligen för stöd till en
visuell inspektion och sådan som görs för senare bildanalys.
Vid visuell inspektion fotograferas ofta för att ge stöd för minnet. Sådan fotografering görs
normalt med handhållen kamera från inspektionsluckan och ofta med suboptimal teknik, särskilt när det gäller belysningen, kamerans blixt i stället för lämpliga strålkastare. Dessutom är
det ofta svårt att uppskatta dimensioner från bilderna. En enkel anordning med laserpunkter,
jämför Gaich & Pötch (2012) skulle vara en lösning på detta.
En beskrivning av hur sådan fotografering vid inspektion bör göras bör tas fram i form av ett
metodblad med krav på utrustning, belysning, bilddokumentation etc.
En annan typ av fotografering är sådan som görs för senare bildanalys. Den görs vanligen
med mer avancerade kameror (dock inte specialkameror), ofta kalibrerade. För bildanalysens
skull behöver man ta överlappande bilder av berget eller takets inneryta. Det är då inte tillräckligt att ta bilden från inspektionsluckan, utan kameran måste kunna föras in och manövreras, antingen av en person som kryper in eller genom fjärrstyrning som bl.a. testats i norge.
Några tillämpningsfall där sådan fotografering beskrivs har inte hittats i litteraturen.
Med moderna digitala kameror och kraftfulla bärbara datorer är det möjligt att ha ett system
där man omgående kan rita in strukturer etc. på fotot via en pekskärm, se Figur 11.1.
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Figur 11.1Notering i fält på fotot visat på pekskärm (källa Gaich, Pötsch & Schubert, 2012)

En möjlighet till övervakning är kvarlämnade automatiska kameror. Dagens teknik har gjort
det enkelt att ha fjärrstyrda kameror som levererar bilder trådlöst (WiFi). Det finns dessutom
datorprogram som identifierar förändringar mellan två bilder. Sammantaget bör detta kunna
användas för övervakning av misstänkta avsnitt.

11.3

Bildanalys

Begreppet ”bildanalys” används inom skilda discipliner och med olika betydelse. Här avses
med begreppet både bildbehandling och bildanalys oftast datorstödd och automatiserad
(Computer vision). Bildbehandling omfattar sådant som transformationer, sammanfogning av
bilder till mosaiker, färgkorrigeringar etc. som ger en ny, mer ändamålsenlig bild
Bildanalys producerar mätresultat i stället för en ny bild. Dessa kan sedan användas till att
bygga en modell. Bildanalys ger möjlighet till såväl strukturidentifiering som tredimensionell
analys och mätning.
Genom strukturidentifiering är det möjligt att hitta och beskriva strukturer, t.ex. slag och
sprickor med datorstöd, eventuellt helt automatiskt, men vanligare genom att man anger punkter på ett lineament och att datorn sedan följer det.
Tillämpningar och möjligheter beskrivs bl.a. av En metodik för kinematisk analys av bergblock, baserad på tredimensionella bilder ges i Pötsch, Schubert & Gaich, (2006).
För att kunna bestämma storlekar på strukturer och få en modell av berget och taket måste
man skapa sig en tredimensionell, geometrisk figur där man ser avståndet till varje element.
Man skapar alltså en punktsvärm av avstånd som ger en bild av geometrin. Kan fås med
•

Fotogrammetriska metoder (traditionell och analytisk)

•

Mätning med laser

•

Användning av kameror som direkt ger en bild av avståndet (range imaging cameras)

En kortfattad sammanställning av metoder finns i Nahmias (20XX). Tredimensionell avbildning och analys behandlas vidare i Kapitel 12.
Tredimensionell mätning ger också möjlighet att detektera rörelser och deformationer. För att
det skall vara möjligt att upptäcka om rörelser och/eller rörelser inträffat mellan två inspektionstillfällen måste man kunna orientera modellerna så att de sammanfaller. Detta förenklas
om man har signalerade punkter med kända lägen, men kan också göras genom att man passar
ihop bilderna (minstakvadrat-metoden), se t.ex. Scaioni & Alba (2010), Debella - Gilo &
Kääb, 2012. Det finns möjligheter att göra detta automatiskt, genom att punkter identifieras,
se t.ex. Barazzetti & Scaioni , 2011. En annan tänkbar möjlighet är att ta enkelbilder vid varje
inspektionstillfälle och bestämma rörelserna ur dem. Man får då en bild av deformationerna,
men ingen modell av berget.
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12

METODER FÖR MÄTNING (KVANTITATIVA METODER)

12.1

Rörelsemätning med bildanalysbaserade metoder

Rörelsemätning med bildanalysbaserade metoder baseras på att man vid olika tillfällen skapar
en geometrisk, virtuell modell av berget eller taket och sedan mäter skillnader i geometrin.
Ett av problemen härvidlag är att man måste orientera de ”färdiga ”modellerna så att man kan
”lägga dem över varandra”.
Arbetsflödet från det man tar en bild (eller gör en mätning) i fält till det att man har en färdig
tredimensionell bild innehåller ett antal moment varav många är gemensamma för metoderna,
se t.ex. Gaich, Pötsch & Schubert (2012).
Fotogrammetriska metoder
Fotogrammetri är en mätteknik som möjliggör modellering av ett tredimensionellt objekt utgående från tvådimensionella bilder. Fotogrammetri används för att ur par av bilder bestämma
avståndet till olika objekt i bilderna.
Möjligheten att använda fotogrammetrin för ändamål som tunnelinspektion har radikalt ändrats genom analytisk fotogrammetri och kraftfulla datorer och algoritmer.
Det är inte längre nödvändigt att ta bilderna med parallella kameror med känt avstånd utan
man kan i stället ta bilder av objektet från olika vinklar (och i princip med olika kameror). Det
måste dock finnas ett antal gemensamma punkter i bilderna.
Ur två sådana bilder kan man sedan göra en geometrisk modell. Vid inspektion bakom ett
tunneltak täcker dock varje sådan modell ett ganska litet område och man måste sammanfoga
modellerna. För detta krävs att modellerna överlappar, se Figur 12.1

Figur 12.1 Överlapp mellan modeller

I den ursprungliga modellen (den generiska modellen) är dock skalan och orienteringen inte
bestämd. För att få en skalbestämd modell måste det finnas några kända mått i bilden, vilket
kan erhållas med punkter med kända avstånd, till exempel på en mätstav.
Beskrivningar av fotogrammetriska principer för att bygga den geometriska modellen, möjlig
noggrannhet etc. kan hittas i till exempel Birch (2007), Gaich, Pötsch & Schubert (2007) och
Gaich, Pötsch & Schubert (2012)
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Även om fotogrammetriska metoder veterligt inte använts för inspektion i trånga tunnelutrymmen bör det vara fullt möjligt att använda dem för att skapa den geometriska modellen,
Gaich& Pötsch (2012) personlig kommunikation. Nyttiga tips kan hittas i ISPRS (2010).
Mätnoggrannheten vid fotogrammetriska metoder beror av ett antal faktorer, bl.a.
•

Kameran kvalité

•

Kamerans upplösning

•

Kalibrering av kameran

•

Referenspunkter i bilden

•

Fotograferingsavståndet

Setan m.fl., 2004 ger uppgiften att man kan nå en noggrannhet av 1/8000 av avståndet med
vanlig kamera medan Holub (2006) anger 1/20000 till 1/100000 av objektet
Det finns färdig programvara för att utföra samtliga steg i mätproceduren, se t.ex. Photogrammetry software informer (generella program). För program för bergtekniska ändamål se
t.ex.3GSM GmbH, 3DM Analyst och Sirovision.
Lasermätningsbaserade metoder
Avståndsmätning med laser ger en bild av avståndet till bergytan mätt i ett antal punkter. Det
finns olika typer av laserbaserade mätningar som skiljer sig åt när det gäller själva mätmetoden.
Noggrannheten för lasermätning ligger runt 1 mm. När det gäller mätning av deformationer
blir noggrannheten beroende av hur väl man kan orientera mätningarna relativt varandra, precis som vid användning av fotogrammetriska metoder. Såväl berg som betongytor kan ha en
betydande ytråhet och mätpunkterna läge kommer att variera mellan mätningarna. Avståndet
mellan mätpunkterna är dock litet, i storleksordningen 10 mm. Lasermätning kräver att ytan
som det mäts mot ger en reflektion av laserpulsen. Detta innebär att mätning i alltför branta
vinklar mot ytan är svår eller omöjlig att genomföra. Branta vinklar innebär också att punkterna bli sämre definierade.
Metoder som bygger på range imaging
Det finns kameror som ger en ”bild” som i varje pixel visar avståndet till en punkt. Sådana
kameror skulle i princip kunna användas för inspektionen, men de är relativt komplicerade.
Det finns dock alternativ, till exempel den så kallade Kinect som innebär lågprisalternativ
som rekommenderas att prövas i praktisk tillämpning. För deformationsmätning finns samma
inskränkning som vid laserscanning och fotogrammetri.

12.2

Deformationsmätning med monterad utrustning

Mätning av deformationer kan göras med monterad utrustning, antingen genom att man monterar givare eller genom att man endast monterar mätdubbar mellan vilka man kan mäta med
löst instrument. Exempel på det senare är till exempel mätning med totalstation eller specialinstrument som Distometer (med mättråd) eller extensiometrar.
En intressant möjlighet är att använda inmonterad optiska fibrer eller koaxialkabel som deformationsgivare. Begränsningarna i dessa metoder är att det krävs åtkomst bakom taken för
montage och att utrustning som monterats i byggskedet blir svår eller omöjlig att underhålla.
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12.3

Mätning av andra storheter än rörelser.

Det finns ett antal mätmetoder som kan tillämpas på tunneltak, se t.ex. Wimsatt m.fl. (2011)
Akustisk emission och impulsövervakning
Under denna rubrik tas upp både akustisk emission som uppkommer i materialet när det deformeras och sådana impulser som uppkommer vid rörelser mellan block och när ett block
faller på taket. Detta är indirekta metoder som indikerar en händelse. Händelsen art och omfattning måste tolkas och eventuellt verifieras genom andra observationer.
Akustisk emission innebär att vibrationer uppstår när energi utlöses när materialet, berget eller
bergmassan, överskrider sin hållfasthet. Detta kan yppa sig som bergknäppningar, mikroseismer. Dessa kan avlyssnas med övervakningssystem med fast monterade givare. Signalerna
kan dock vara ganska svaga, vilket ställer stora krav på systemet. Denna typ av system har
under lång tid använts i gruvor. I de äldsta och enklaste applikationerna uppsattes geofoner
eller accelerometrar med enbart impulsräknare runt potentiellt instabila partier i dagbrott och
rum- och pelargruvor och i de mer sofistikerade systemen som används idag kopplas givarna
samman i nätverk där t.ex. läge, rörelseriktningar, frigjorda energier mm kan beräknas. De
impulser som detekteras i gruvsammanhang är dock avsevärt större än de som kan påräknas i
trafiktunnlar.
Impulsövervakning är en annan akustisk metod för att övervaka taket genom att mäta när det
uppkommer stöteffekter orsakade av ett nerfallet block. Detta kan ske med fasta givare och
om man har flera givare kan man i viss mån bestämma var nerfallet skett.
Termiska mätningar
Termiska mätningar baseras på att man mäter IR-strålningen från en yta. Skillnader i IRstrålning (temperatur) gör det möjligt att se t.ex. vattenläckage, se Figur 12.2. Denna typ av
mätningar utförs under perioder där det är stor skillnad mellan lufttemperatur (yttemperatur)
och temperaturen i omgivande jord eller bergmaterial. Sprickor och strömmande vatten innebär att den konvektiva värmetillförseln orsakad av sprickor eller strömmande vatten är större
än den diffusiva värmetillförseln genom intakt material.

Figur 12.2 IR-mätning som visar vattenläckage i tunnel. (Källa Arcadis, 2009)

Termografi kan upptäcka till exempel:
•

Våta fläckar

•

Fukt och vatten i taket
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•

Håligheter och luftblåsor (i taket)

•

Inhomogen materialsammansättning

Genom att utnyttja temperaturändringar i omgivningen kan det kanske vara möjligt att hitta
områden med ansamlingar av nerfallet material eftersom man där får en annan termisk tröghet.
Markradar
Den underliggande principen för markradar är att man bestämmer skillnad i elektrisk impedans. Det gör att man kan urskilja material med olika ledningsförmåga, särskilt vatten och
metaller. Metoden kan därför möjligen användas för en indirekt kontroll av innertaket t. ex
hitta områden med förhöjd korrosionsrisk pga. hög vattenhalt. Metoden är inte användbar vid
fiberarmerad sprutbetong.
Seismiska undersökningsmetoder
Innertaken har en egenfrekvens som förändras om innertakets massa eller elastiska egenskaper förändras. Det är tänkbart att eventuella nedfall skulle kunna detekteras genom att mäta
förändringar av innertakets respons på en kontrollerad puls. Olika typer av ytvågssesmik kan
också vara tänkbara metoder för att indirekt kunna konstatera förändringar som kan vara givna av bergutfall.
Oförstörande provning av betong mm.
Det finns ett flertal metoder för oförstärande provning av betong. En av dessa är ”Smash”
metoden där det kan gå att konstatera delaminering. Det finns även metoder för provning av
såväl armeringsdjup som metoder under utveckling för detektion av armeringskorrosion. Dessa metoder förutsätter beröring med betongytan och att mätningarna kan kalibreras mot kärnprover eller frambilad armering. Mätmetoderna baseras på exempelvis ledningsförmåga eller
andra fysikaliska egenskaper. Mätmetoderna är med andra ord indirekta och kräver någon
form av tolkning eller översättning till de egenskapsförändringar som söks. Kraven på kalibrering medför svårigheter att i en framtid robotisera mätningar.
Kontroll av kemisk påverkan (betong)
Vid handnära inspektion är okulärbesiktning kombinerad med bomknackning den viktigaste
indikatorn för att genomföra utvidgad undersökning genom provning. Exponering, vanligen
vattenkvalitet, och betongsammansättning är kompletterande indikatorer. Vanligen utförs
kärn- eller kax- provtagning av betongen. Det finns utvecklat metoder för oförstörande provning men de har samma svagheter som nämnts för armering.
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13

TILLÄMPNING AV INSPEKTIONSMETODER PÅ
TAKKONSTRUKTIONENS YTA

I detta kapitel berörs tänkbara inspektionsmetoder för takets yta som kan vara ett kostnadseffektivt komplement till handnära inspektion.
Den sida av taket som vätter mot berget kan inspekteras med samma metoder för fjärrinspektion som används för berget. Sannolikt är sådan inspektion av mindre intresse annat än vad
gäller inträffade nerfall. Inspektion av upphängningsanordningar berörs i 14.3.2
När det gäller takets inneryta är det framför allt följande indikatorer som mest intressanta:
•

Sprickbildningar

•

Deformationer

•

Vattenläckage

•

Frysning

Dessutom kan det vara aktuellt med en bedömning av konstruktionens allmänna tillstånd
Sprickbildning i innertaket torde i första hand inspekteras med yttäckande metoder där bildanalysmetoder kan användas för att hitta sprickor, både som stöd vid manuell behandling av
bilden och helt automatiskt. En annan möjlig metod är att detektera sprickorna genom termisk
mätning.
Deformationer kan mätas yttäckande med de bildanalysbaserade metoder som beskrivs i 12.1,
Vattenläckage upptäcks nog bäst genom termisk mätning, men även färgändringar kan vara en
indikator. Om frysning har inträffat med isbildning på takets insida är detta en tydlig indikator
som kan hittas med bildanalysmetoder. Även frysning upptäcks med termisk mätning.
Det allmänna tillståndet, som omfattar faktorer som ytskiktsnerbrytning, små sprickor, fuktfläckar etc. etc. torde bäst bedömas med en manuell inspektion, men gärna kombinerad med
fotodokumentation som gjorts så att bildanalys kan utföras.
I vissa fall kan det vara fördelaktigt att montera utrustning på taket för att förbättra inspektionen. Hit hör möjliga metoder som:
Markörer (referenspunkter) för att öka noggrannhet i bildorientering för deformationsmätning
Målning för att ge bättre indikation av sprickor (även spricklack för att följa sprickors utveckling)
Utrustning för att övervaka om nerfall inträffar (optisk fiber, akustisk emission)
Många av dessa metoder kräver att utrustningen skyddas och underhålls. I vissa fall måste
utrustningen monteras redan i samband med byggandet.
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14

TILLÄMPNING AV INSPEKTIONSMETODER PÅ BERGET

14.1

Manuell inspektion vid olika takkonstruktioner

Möjligheten att göra en manuell inspektion är ju begränsad till den del man kan se från inspektionsluckor och liknande. I övrigt används några av de fjärrinspektionsmetoder som diskuterats i Kapitel 11 och Kapitel 12.
Man bör dock inte okritiskt ersätta den manuella inspektionen nära inspektionsluckan med
fjärrinspektion, eftersom den manuella inspektionen ger en sorts ”ground truth” baserat på
inspektörens erfarenhet och möjlighet att ta in många faktorer simultant.

14.2

Bildbaserad fjärrinspektion av berget

För den bildbaserade inspektionen torde det huvudsakligen vara metoder baserade på fotogrammetri som kan bli aktuella, bland annat med hänsyn till utrustningens storlek, pris och
krav på operatören. Möjligen kan metoder baserade på range imaging, se 12.1, kunna utvecklas till ett bra komplement.
Grundstenarna till ett inspektionssystem finns, men behöver modifieras för att användas vid
de korta avstånd till berget som är aktuella. Utveckling av metodiken föreslås därför som ett
av utvecklingsprojekten, se Avsnitt 16.2.3.

14.3

Punktinspektion

Merparten av inspektionerna av berget kommer troligen att göras mer eller mindre yttäckande,
med det finns också situationer där man vill göra en riktad punktinspektion. Det gäller dels
punkter där en yttäckande inspektion pekar på ett hot från instabila (berg)strukturer, dels inspektion av bärande system uppbyggda av element, t.ex. upphängningar, där man vill få en
uppfattning om elementens tillstånd, t.ex. djup hos korrosionsangrepp.

14.3.1

Bergstrukturer

Inspektionen gäller till exempel block som möjligen kan vara lösa och där man vill få en bättre bild av tillståndet. Bästa fjärrinspektionsmetod torde vara bildanalysbaserad, jämför Avsnitt
0 om strukturidentifiering och analys av block.

14.3.2

Bergförstärkningar och upphängningselement

Väsentligt vid inspektion av bergförstärkningar (bult) och upphängningselement för innertaket är att man i tid upptäcker skador som kan hota säkerheten genom.
— Fortskridande brott
— Common cause failure
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Fortskridande brott
Ett fortskridande brott kan uppkomma vid brott av ett bärande element om systemet av förstärkningar inte är dimensionerat för bortfall av ett eller flera bärande element. (Härvid skall
hänsyn tas till att övriga element kan ha fått sin bärförmåga nersatt t.ex. genom korrosion)
Att hitta det svagaste elementet genom en punktvis inspektion torde vara svårt om inte skadan
visar sig okulärt, t.ex. kraftigt vattenflöde vid en bult. Man får förmodligen förlita sig på att
försöka bedöma elementens allmäntillstånd, se nedan om ”common cause failure”.
Common cause failure
Med common cause failure avses det fall där det finns en gemensam skadeorsak som påverkar
samtliga element. Det påpekas att brott kan gälla bruksgränstillståndet, så ett även om taket
inte har uppnått brottgräns, man är tvungen att vidta snara åtgärder, till exempel byta eller
komplettera upphängningar som blivit angripna av korrosion på grund av felbedömd miljö.
Möjliga metoder för fjärrinspektion torde vara begränsad till okulärbesiktning av synliga delar
inklusive brickor etc. samt observation av tecken på skadlig omgivning t.ex. exponering för
vatten som ger ökad sannolikhet för skada.

14.4

Inspektion av berget med fast monterad utrustning

Det kan eventuellt vara ekonomiskt att ha fast monterad utrustning för att fjärrövervaka berget, särskilt vid nybyggen. Lämpliga metoder är i princip samma som för övervakning av taket med fast monterad utrustning och kan lämpligen kombineras med denna. För övervakning
av berget kan också kameror vara relevanta, för att till exempel följa upp ansamlingar av nerrasat material.
Många av dessa metoder kräver att utrustningen skyddas och underhålls. I vissa fall måste
utrustningen monteras redan i samband med byggandet.
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15

TOLKNING AV INSPEKTIONEN, UTVÄRDERING,
BESLUT OCH DOKUMENTATION

Mätresultat från inspektionen är inte en slutprodukt. Det som i grunden krävs är ett beslut om
eventuella åtgärder, där fortsatt drift under lång tid utan ytterligare inspektioner och omedelbart stopp i trafiken är två ytterligheter.

15.1

Värdering av indikatorerna

Olika observerade indikatorer enligt tidigare, se Kapitlen 7 och 9 har naturligtvis olika stor
vikt när det gäller att förutsäga kommande skador (eller redan inträffade skador.) För att man
skall kunna bygga upp ett effektivt inspektionssystem behöver man bestämma vikten för de
olika indikatorerna.
Detta har behandlats i en tidigare rapport till Trafikverket gällande inspektionsmetoder för
bergslänter, Olsson & Johansson (2011). Där föreslås primärt två metoder:
•

Analytic Hierarchy Process (AHP)

•

Likelihood kvot

Metoderna är principiellt olika:
I AHP-metoden får man fram vikter ur en parvis jämförelse mellan olika tänkbara indikatorer,
ordnade i en hierarkisk trädstruktur. Dessa vikter kan sedan användas i en modell av den typ
som är vanlig i multivariat multikriterieanalys (linjärt additiv modell). (En beskrivning av
matematiken i AHP-metoden finns t. ex i Aragón m.fl. 2012)
Vid användning av likelihood-kvoter ställer man frågor av ”Hur sannolikt är det att observera
faktorn/indikatorn XX om berget är stabilt? Om det inte är stabilt?” Man får sedan fram hur
mycket en observerad faktor ändrar grundsannolikheten för instabilitet
Ytterligare detaljer finns i Olsson & Johansson (2011) Avsnitt 13.2 . (Detta rapportavsnitt
bifogas som bilaga i Kapitel 18 )

15.2

Utvärdering av observationerna (sannolikhet att upptäcka skada)

Utvärderingen av de gjorda observationerna skall användas som beslutsunderlag för åtgärder.
Man kan tänka sig att den baseras på någon sorts ”betygspoäng” som fås ur en AHP-baserad
viktning, men troligen är det bättre att arbeta med likelihoodkvot, eftersom man då kan beräkna brottsannolikhet och också värdet av ytterligare undersökningar. Möjligheten till sådana
beräkningar är värdefull eftersom den kan ge underlag för svåra beslut. De kan t.ex. i vissa
fall visa att den mest kostnadseffektiva kompletteringen innebär håltagning och handnära inspektion, vilket kan innebära kostsamma trafikavbrott.
Utvärdering med likelihoodkvot beskrivs i Olsson & Johansson (2011) Avsnitt 13.2 och i Olsson & Berggren (2010).
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15.3

Utformning av inspektionsinsatser

Utformningen av inspektionsinsatsen är ett sannolikhetsbaserat optimerings/ beslutsproblem.
Teorierna finns, men ett praktiskt system behöver utvecklas.

15.4

Beslutsprocessen

Inspektionen är ju inte ett självändamål utan skall leda fram till bra beslutsunderlag. De ingår
alltså i en (iterativ) riskbaserad beslutsprocess, där man i varje steg kan välja mellan de tre
besluten:
•

Acceptera

•

Skaffa mer information

•

Åtgärda (i ”rättan” tid)

Det är ett ”klassiskt” beslutsproblem som kan hanteras med olika verktyg, beroende på vilka
indata som står till förfogande. Om kostnader och sannolikheter kan anges kan ett beslutsträd
(eller ett influensdiagram) användas, se t.ex. Olsson & Stille (1980). I andra fall kan olika
multikriteriametoder användas, t.ex. AHP, weighted objectives. Se t. ex Andersson m.fl.
(2004)

15.5

Dokumentation

En väsentlig del av inspektionen är dokumentationen. Ett bildbaserat inspektionssystem kräver troligen at ganska stora informationsmängder lagras på ett sökbart sätt. System för detta
bör utvecklas.
För att underlätta i fält kan man överväga att lagra vissa väsentliga data lokalt och digitalt på
plats i fält.
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16

BEHOV AV UTVECKLING

En bergtunnel är ett mycket komplext system av komponenter alltifrån bergundersökningar
och design, via byggande till drift och underhåll. Det finns ett stort behov både av utveckling
och av utbildning särskilt inom området underhåll. I denna rapport fokuseras på inspektionsfasen inom underhållsarbetet och med ytterligare fokusering på inspektionsmetoder som kan
användas vid innertak. (Även om metoderna även kan tillämpas på synliga bergytor).
Författarna vill framhålla:
o Det behövs ytterligare kunskaper om vissa bergmekaniska problem
o Inspektions- och åtgärdssystemet skall vara riskbaserat
o Inspektionssystemet gäller inte bara själva inspektionsmetoden utan också
tolkningsmöjligheterna
o Den subjektiva kunskap som finns hos bergtekniker och inspektörer skall tas
tillvara
o Systemet skall anpassas till Trafikverkets organisation
Nedan listas och beskrivs kortfattat de utvecklingsprojekt som enligt författarnas uppfattning
är väsentliga. Inriktningen är mot underhåll av befintliga konstruktioner. Det finns också en
underliggande avsikt med detta projekt att ta fram en fördjupad problembeskrivning som i ett
andra steg kan användas vid design. Författarnas känsla är att problem förknippat med
bristande inspekterbarhet har lösts mer eller mindre ”ad hoc” i olika projekt på grund av att
det saknats fördjupat grundmaterial att basera design på.
Vi har valt att grupper förslagen till utvecklingsprojekt under de fyra frågeställningarna som
beskriver problemet:
•

”Vad behöver vi observera?” (16.1)

•

”Vad kan vi observera?” (16.2)

•

”Vad säger oss våra observationer?” (16.3)

•

”Vad ska vi göra med våra observationer?” (16.4)

16.1

”Vad behöver vi observera?”

En förståelse av bergmekaniska förlopp är basen när man tar fram inspektionssystemet. Nedan
listas några väsentliga frågeställningar. I förlängningen av dem ligger frågan vilka observationer som vi behöver göra för att kunna konstatera om det händer något i det bärande huvudsystemet som kan innebära ett kommande ras.

16.1.1

Generell kunskapsuppbyggnad

Det finns behov av en mer allmän kunskapsuppbyggnad inom flera fält för att öka säkerheten
i att bedöma olika stadier av nedbrytning och hur anläggningen påverkas av olika yttre faktorer. Detta är kunskap som behövs för såväl dimensionering som för värdering av indikatorer.
Sätt att beakta nerbrytning i bärande konstruktioner och inverkan på säkerheten behandlas
bl.a. av Straub & Der Kiureghian (2007)
67

Inom området bergmekanik finns behov av en ökad förståelse för nedbrytningsmekanismerna
för såväl berg som förstärkningar men också en ökad förståelse för hur de mekaniska egenskaperna påverkas.
En viktig frågeställning är ”Varför behöver vi skrota våra tunnlar med jämna mellanrum under deras livslängd?”. Vi kan konstatera att det sker blocknedfall lång tid efter tunneldrivningen men saknar förklaringsmodeller som kan stödja stabilitetsbedömningar. Områden som
behöver belysas är:
-

Nedbrytning av bergmassan, berg och sprickfyllnader
Samverkan berg och förstärkning vid nedbrytning

Rörelser och deformationer är mätbara storheter och kan vara en följd av ovanstående. De kan
också vara en följd av felaktig dimensionering och eventuella krypmekanismer i berget. Följaktligen behöver brottmekanismer och kopplade rörelser i olika typ av berggrund belysas. I
förlängningen finns för varje tunnelobjekt frågorna ”vilka rörelser kan förväntas fram till
brott?” och ”kan vi detektera dem?” och hur lång tid tar det?
Nedbrytning av bergförstärkning är ett område med behov av kunskapsuppbyggnad. Det pågår i dagsläget projekt inom ramen för BeFo som studerar korrosion på bergbult och projekt
inom Geoinfra med Chalmers, CBI och Swerea-Kimab som studerar exponering. För betong,
såväl sprutbetong som konstruktionsbetong i tunnlar, finns ingen omfattande svensk forskning. Exponering i tunnlar skiljer mot exempelvis broar bl.a. på punkten att de ofta utsätts för
enkelsidigt vattentryck och att det sker avdunstning i tunneln. För sprutbetong som är en tunn
skalkonstruktion och som kan vara beroende av vidhäftning mot berget kan de kopplade processerna vara mer accentuerade.
Påverkan på sprutbetongens mekaniska egenskaper i förhållande till avsedd funktion är också
en stor kunskapslucka med undantag för Nordströms arbeten som rör påverkan av tösalter i
skvättzonen.
Sammantaget finns behov av kunskapsuppbyggnad, fältundersökningar där även exponering
kartläggs samt laboratorieundersökningar av sprutbetong vid förhållanden som motsvarar
merparten tunnlar i Sverige i syfte att klarlägga såväl tidsberoende förändringar av de mekaniska egenskaperna som förväntad livslängd. För korrosion av bergbult pågår projekt som
måste avvaktas. För sprutbetong bör även inriktningen inom GeoInfra avvaktas. I förlängningen av dessa arbeten ser vi ett behov av att kartlägga nedbrytningens påverkan på betongens arbetskurvor.
Trafiktunnlarna ligger i stor utsträckning i expansiva områden i Sverige. Det pågår ett stort
antal projekt där exploatering sker i omedelbar närhet till tunnlarna. Det saknas i stor utsträckning riktvärden för berg. De vanligaste problemen som kan uppkomma är att lösa block
faller ut på grund av alltför stora accelerationer. Det finns forskning gjord inom detta fält men
det är osäkert hur exempelvis tillåtna accelerationer eller svängningshastigheter ska ansättas.

16.1.2

Fördjupade studier av indikatorer

Sprutbetongs deformationsegenskaper
Sprutbetongen kan avses att användas som en synnerligen betydelsefull indikator för deformationer i berget, dräner, innertak mm. Materialegenskaperna som används vid dimensionering och som uppnås vid utförande kan avvika kraftigt. För sprutbetong finns ofta en betydande överhållfasthet jämfört med dimensionerande värde. Vid modellering kan töjningar beräknas men det är svårt att estimera när en synlig, detekterbar spricka uppstår. Skall sprickbildning användas som indikator måste sannolikheten för uppsprickning vid en given deformation
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vara mycket hög om metoden ska ha värde som indikator. Sammantaget behövs fördjupade
studier och halvskale- eller fullskaleförsök. I dagsläget pågår en förstudie kring detta problemområde som förhoppningsvis kommer att utmynna i försök som kan användas vid modellering av sprutbetong.
Sammanställning av möjliga indikatorer.
Det behövs en beskrivning av olika nedbrytningsmekanismer, brottmekanismer och hur de är
kopplade till olika indikatorer som kan vara möjliga att utnyttja i inspektionssystemet. Delar
av detta är kopplat till tidigare beskrivna aktiviteter.
För vissa scenarios med gradvis nedbrytning kan innertaket beroende på dess bärförmåga
fungera som ett tillräckligt skydd i de inledande faserna. Då kan det tolereras sådana nedfall
och rörelser att man får tydliga indikatorer. Tidsaspekter och tolkningsosäkerheter måste värderas så att brottförloppen kan hanteras i tid.

16.1.3

Underlag för riskbedömning

Innertakens lastupptagande förmåga
Innertak dimensioneras för statisk belastning som ska spegla en dynamisk last. Vid dimensionering förutsätts en maximal brottsannolikhet om 10-6 per år. Uppstår exempelvis stabilitetsproblem i berget som kan innebära bergnedfall krävs att riskerna med ett bergnedfall belyses
bättre. Det som är avgörande i en sådan studie är riskerna för trafikanterna och trafiken och
inte riskerna för sprickbildning i innertaken. Mekanismer som kan orsaka brott i sådan skala
att skada på trafikant kan uppstå behöver belysas. Metoder för bedömning av innertakens
lastupptagande förmåga i brott bör tas fram. Detta innefattar såväl värdering av material som
dynamiska studier. Ett fall som kan behöva studeras är även kombinerade dynamiska laster
och statiska laster från bergnedfall. Denna aktivitet är kopplad till ”Sprutbetongens deformationsegenskaper”.

16.2

”Vad kan vi observera?”

Det finns ett flertal alternativa metoder som skulle kunna användas vid fjärrinspektion.
Det krävs därför en inventering, värdering och vidareutveckling av metoder för fjärrinspektion av berget och delar av taket som inte syns utifrån. Vid denna utvärdering måste man ta
stor hänsyn till det utrymme som krävs för att man skall kunna använda metoden. Vid många
tunneltak är utrymmet begränsat till 0,5 m, ett mått som troligen valts enbart för att möjliggöra någon form av fjärrinspektion.
Flera av utvecklingsprojekten innehåller prov med metoder. Därför bör även en lämplig testplats tas fram där försök kan göras oberoende av trafik.

16.2.1

Inventering och testning av inspektionsmetoder

För att kunna gå vidare med praktiska försök krävs såväl en fördjupad inventering av metoder
som en tydligare kravspecifikation.
De parametrar som styr inspektionen behövs definieras. Dit hör sådant som:
o Hur ser det ut bakom ”normaltaket”?
o Avstånd mellan inspektionsluckor?
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o Hur stor yta behöver vi täcka per arbetad timme?
o Hur stora ”objekt” vill vi kunna se?
Utgående från detta görs en fördjupad genomgång (litteratur, infrastrukturförvaltare samt kontakter med forskare och leverantörer) av:
•

Direkt observation (se Kapitel 11 och även Kapitel 12).

•

Principerna för bildanalysmetoder och fotogrammetriska metoder

•

Olika metoders tillämpbarhet i fält, inkl. utrymmesbehov, spalten mellan berg och innertak samt tidsbehovet

•

Tillgängliga kommersiella system

•

Publicerade och praktiska erfarenheter

Baserat på inventeringen av metoder görs försök i fält med olika metoder och med ett eller
flera av de kommersiella systemen.
Försöken görs i första hand i en tunnel utan innertak så att ”facit” kan erhållas. I stället för ett
verkligt innertak kan ett lätt tak monterat på en lift användas om så krävs.
Det måste observeras att inga system redovisats där man fotograferat under de speciella förhållanden som gäller bakom ett tak. En viss, men begränsad utveckling torde krävas för att
överföra befintliga metoder till användning bakom taket. Det gäller främst:
•

Metod och utrustning för att förflytta, orientera och styra kameran/sensorn

•

Metoder och utrustning för att skapa orienteringselement i bilderna

16.2.2

Värdering av yttäckande fjärrmetoder som t.ex. sprickdetektion med värmekamera/ laserskanning.

Dessa metoder används bl.a. i Tyskland och Schweiz. De kan förmodligen endast användas
från trafikytan för detektion av sprickor i innertak när stora areor behöver täckas. Metoden
kan även användas för att detektera deformationer. Metoderna behöver prövas praktiskt för
sprutade ytor och praktisk sprickvidd som kan detekteras behöver kontrolleras. Gäller också
metoder som kan användas under trafik (fordonsmonterade).
Metoderna kan även ha ett allmänt intresse för inspektion av såväl sprutade som platsgjutna
ytor.

16.2.3

Vidareutveckling

Det finns olika tänkbara vidareutvecklingsalternativ av inspektionsmetoderna som i framtiden
kan vara intressanta att studera närmare men som för närvarande inte kan anses som prioriterade.
Virtuell manuell inspektion
En stor del av värdet med handnära inspektion ligger i det helhetsintryck som en inspektör får,
förtrogenhetskunskap. För att i någon mån ta till vara på denna vid fjärrinspektion kan man
använda de bildbaserade metoderna för att skapa en virtuell bild av utrymmet. Den kan användas av bergmekaniker för en sorts manuell inspektion via en PC (Virtual reality: immer70

sionsteknik). Man får då också möjligheten att låta flera inspektörer ge ett omdöme om tunneln.
Metodik för att skapa virtuella bilder finns kommersiellt finns, och avsikten med delprojektet
är främst att värdera denna typ av inspektion.
Detta förslag till utvecklingsprojekt har en stark koppling till 16.3.1, och bör kopplas till det
utvecklingsprojektet.
Användning av range imaging
En mindre studie görs av möjligheten att utnyttja utrustningar som direkt skapar en bild av
avståndet till bergytan (typ Kinect for Windows). Värdering görs av metoden som sådan och
som komplement till fotogrammetriska metoder.

16.3

”Vad säger oss våra observationer?”

Vilka observationer man väljer att göra och hur man tolkar dem beror på flera faktorer. Viktigast är naturligtvis förmågan att hitta hot som finns. Men man måste också ta med falska larm
i bilden.

16.3.1

Gallring bland många möjliga indikatorer.

Det finns ett antal indikatorer som är tänkbara och det gäller att bland dem hitta de indikatorer
som är effektiva.
Frågeställningen innehåller både bergmekanik, inspektionsprinciper och statistiska värderingsprinciper. Utvärderingen av indikatorer bör baseras på en expertgrupp.
De olika inspektionsmetoderna kan visa och mäta olika observerbara storheter som kan variera från färg till deformation. Dessa observationer av olika indikatorer måste utvärderas eftersom observationerna skall tolkas till bergmekaniska utsagor om stabilitet och nerbrytning.
Dessa utsagor ligger sedan till grund för beslut om åtgärder
Utvärderingen omfattar både en fenomenologisk studie av indikatorerna och en (oftast subjektiv) viktning av dem
För viktning av indikatorer finns olika metoder. Vi förordar ett systematiskt tillvägagångssätt
enligt nedan. Input i denna studie är i första hand empiriska data och erfarenheter som kan
inhämtas med hjälp av experter inom området.
Man kan se två olika frågeställningar: vad ger varje enskild indikator (urskiljningsförmåga för
olika bergmekaniska förhållanden) respektive hur skall vi värdera en samlad observation av
flera olika indikatorer (se Avsnitt 16.3.2).
Enskild indikators vikt
För åsättandet av vikter på de olika faktorerna syns främst två metoder vara lämpade:
— Analytic Hierarchy Process (AHP)
— Likelihood kvot

De båda metoderna är principiellt olika:
I AHP-metoden får man fram vikter ur en parvis jämförelse mellan olika tänkbara indikatorer,
ordnade i en hierarkisk trädstruktur. Dessa vikter kan sedan användas i en modell av den typ
som är vanlig i multivariat multikriterieanalys (linjärt additiv modell).
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Vid användning av likelihood-kvoter ställer man frågor av ”Hur sannolikt är det att observera
faktorn /indikatorn XX om berget bakom taket är stabilt? Om det inte är stabilt?” Man får
sedan fram hur mycket en observerad faktor ändrar grundsannolikheten för instabilitet. Observera att man med hjälp av ett bayesianskt synsätt vänder frågan från ”Hur troligt är det att
berget är instabilt om man observerar indikatorn XX?” till den enklare frågan ovan)
Vi avser att låta en expertgrupp använda AHP för en första bortsållning av mindre effektiva
indikatorer och sedan använda likelihood-kvot för att ge vikterna.

16.3.2

Värdering av de samlade observationerna

Vid en fjärrinspektion kommer man att ha gjort observationer på ett antal olika indikatorer.
Dessa skall sedan vägas samman så att alla observationer utnyttjas och att en så rättvisande
totalbild som möjligt erhålls.
Det finns flera olika utgångspunkter för denna värdering/ sammanvägning. Som bas ligger
rena bergmekaniska bedömningar. För att kunna värdera de olika typerna av observationer i
riskhänseende krävs att de analyseras vidare.
I första hand är denna analys av värderingen tänkt att vara generell dvs resultatet ska avspeglas i en generell metodik som kan användas utan mer långtgående analyser i det enskilda fallet. Självklar måste hänsyn tas till platsspecifika faktorer som t.ex. innertakens bärförmåga.
Förslag till basmetodik
Vår bedömning är att metoden med likelihoodkvot är den mest lämpade eftersom den som
resultat ger en sannolikhet (att berget är instabilt) som kan användas i beslutssystemet i avsnitt
0. Användandet av likelihoodkvot beskrivs i Olsson & Johansson (2011), det relevanta avsnittet återges som Kapitel 18.
Detta betyder att vi föreslår att man skall basera hanteringen av osäkerheter på så kallad bayesiansk statistik, något som numera förespråkas både inom bergmekanik och andra byggområden, se till exempel Stille, Andersson, Olsson (2003) och JCSS (2008).
Utvecklingen av metodiken bör göras i steg där man i ett första steg testar basmetodiken på
fingerade observationer för renodlade typfall och i ett andra steg på data från fältobservationer
där bergförhållandena är kända.
Är gjorda punktvisa inspektioner representativa?
Eller med andra ord, har vi provat i ”rätt” punkt?
I den övergripande frågeställningen ingår också den icke triviala frågan om värdet av observationer med en ”bra” metod, om man är begränsad till punktobservationer i förutbestämda
punkter, (eller med andra ord, handnära inspektion i inspektionshål). Frågan kommer då upp
om inspektionspunkten är representativ för det aktuella berget i en större volym eller inte.
Frågan skall inte förväxlas med användandet av kalibrering av olika metoder mot en känd
metod, men man kan möjligen i en yttäckande inspektion utnyttja indikatorn för att se om den
bergyta som enbart kan nås med fjärrinspektion avviker från de ytor som även kan inspekteras
handnära.
En liknande frågeställning gäller värderingen av punktvisa observationer i punkter som inte är
förutbestämda utan har valts med hänsyn till en speciell frågeställning. Det kan t.ex. gälla
observationer när misstanke finns att bergförstärkningens funktion är nersatt.
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Det bör också vara av intresse att kunna bedöma osäkerheten i bedömningen av berget mellan
inspektionspunkterna. En möjlig framgångsväg kan vara att använda en geostatistisk metod
som kallas indikatorkriging. Den ger sannolikheten att överskrida åsatta gränsvärden.
Tidsperspektivet
En väsentlig fråga är ”Hur lång tid tar det innan brott?” Den tiden styr ju om man måste göra
en akut eller en planerad insats.
Att utveckla ett system för att göra bedömningar av tiden till brott är alltså en mycket väsentlig del i utvecklingsprojektet.
Mycket litet är känt om tidsförlopp fram till brott, så man får nog i huvudsak förlita sig på
subjektiva expertutsagor. Möjliga principer har diskuterats i Olsson & Johansson (2011), sid
50 ff. och förslag till metod att bygga vidare på lämnas där.
De flesta inspektörerna är nog obekväm med att ge en direkt sannolikhetsutsaga om tiden till
brott, men det bör vara möjligt att få en bedömning av hur troligt det är brott inte inträffar
inom ett år etc.
Sådana uttalanden bör sedan kunna översättas till sannolikheter, som kan användas i beslutsprocessen.

16.4

”Vad ska vi göra med våra observationer?”

Inspektioner som sådana, vare sig de är fjärrinspektioner eller handnära är inget självändamål
utan skall användas som stöd för beslut.
Besluten gäller behovet av de eventuella åtgärder som kan krävas för att uppfylla de övergripande krav som finns på tunneln både vad gäller trafikanternas säkerhet, tillförlitligheten
och de funktionella kraven. Man måste kunna visa på ett tillförlitligt sätt att dessa krav uppfylls
Begränsningar i accessmöjlighet till berget innebär begränsningar i vilken information som
praktiskt kan inhämtas och kan även innebära lägre kvalitet på information. Således innebär
detta att osäkerheterna ökar med minskande frihetsgrad i form av accessmöjlighet och att detta måste kunna hanteras i beslutsprocessen. I dagsläget används ofta relativt deterministiska
modeller där en given skada, en mätbar skada, ger en tillståndsklass.
Ett alternativt synsätt är att tillämpa riskbaserade metoder som kan ge ett fullständigare beslutsstöd. Man kan då ta hänsyn till både konsekvenser (för uppfyllande av funktionskrav och
för trafiksäkerhet) och den sannolikhet för skada som man kan bedöma ur den tolkade inspektionen. I tolkningen kan man inkludera osäkerheter som har sin grund i själva inspektionsmetoden (åtkomst, osäkerhet i själva mätmetoden) och i tolkningen (kunskapsosäkerhet, epistemisk osäkerhet, som gäller bergets och förstärkningens beteende.)

16.4.1

Beslutssystem för utformning av inspektionsinsatser och för
beslutsstöd för vidare åtgärder

Systemet har en dubbel roll, dels att välja lämpliga ”cocktail” av metoder för ett givet objekt,
dels att bidra med beslutsstöd vid tolkningen, jämför 15.4 där några metoder anges.
Eftersom båda besluten (val av inspektionsinsatser och beslut om åtgärd) är riskbaserade och
tätt sammanvägda behandlas de i ett gemensamt utvecklingsprojekt.
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I systemet ingår givetvis även ekonomiska överväganden. Det kan till exempel visa sig att en
utrivning av ett innertak kan vara den bästa åtgärden, om vi har stora osäkerheter och om ytterligare inspektion/ utredning inte förväntas minska osäkerheten eller om kostnaden för att
minska osäkerheten blir för stor.
Ingångsdata till beslutet kan innehålla flera olika tänkbara brottmekanismer med tillhörande
trolighet och även en subjektiv uppskattning av tiden till brott.Ett system för beslutsstöd som
kan hantera sådana erfarenhetsdata och ingenjörsskattaningar tillsammans med mätdata kan
baseras på s.k. bayesianska principer. Ett sådant beslutssystem medger en bedömning av värdet av tillkommande information, jfr Olsson & Stille (1980). Det kan alltså användas för att
överväga om en fördjupad undersökning är värd pengarna. Metoden är alltså riskbaserad.
Beslutssystemet skall kunna användas vid upprättandet av s.k. Metoder för tillståndsmätning
och ingå i dessa.

16.4.2

Metoder för tillståndsmätning

Detta innefattar att upprätta s.k. metoder för tillståndsmätning vilket innebär metodbeskrivningar och tolkningsmodeller som kan sättas i händerna på dem, som ska utföra det praktiska
arbetet i fortfarighet. Dessa skall också kunna kopplas till åtgärder som kan innebära förtätad
inspektion, fördjupade undersökningar som t.ex. partiell rivning men också rivning och i
sämsta fall omedelbar trafikavstängning.
Givetvis skall dessa metoder vara utvecklade så att de passar i Trafikverkets organisation.
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18

BILAGA: ÅSÄTTANDE AV INDIKATORVIKTER

(återgivet ur Olsson & Johansson (2011)

18.1

Analytic Hierarchy Process

Man kan bestämma olika faktorers och indikatorers vikt genom att använda Analytic Hierarchy Process (AHP), se t ex Lambert et al (2001). Det finns en tillämpning, där man vill kunna
ge en total vikt för ett alternativ utgående från ett antal egenskaper som var och en kan beskrivas med något slags mätetal, ”styrka” eller förekomst.
Detta görs genom att man skapar en tabell med de olika egenskaperna och den vikt som varje
egenskap har. Dessa vikter kan sedan summeras för att ge alternativets totala vikt.

18.2

Likelihood-kvot

Likelihod-kvot (likelihood ratio; odds ratio), se t.ex Baecher (1981), Baecher & Christian
(2003), utgår från Bayes teorem. Med denna metodik får man som resultat direkt en sannolikhet som utgår från en grundsannolikhet och justerar den med hänsyn till observerade faktorer
och indikatorer.
(Anmärkning: i definitionen av risk talas om osäkerheter. Här väljer vi att beskriva/mäta osäkerheter med hjälp av sannolikheter). För en skärning i allmänhet (en ”statistisk” skärning)
kan man bedöma sannolikheten för blockras ur historiska data, men denna sannolikhet är inte
tillräcklig när vi tittar på en individuell skärning.
En hjälp vid bedömandet av rassannolikheten för ett speciellt block eller en speciell skärning
är att göra observationer av indikatorer och att använda oss av observationsresultatet för att
justera den allmänna sannolikheten. Naturligtvis måste man ta hänsyn till hur viktig indikatorn är, det görs genom att man bestämmer den så kallade likelihood ratio för indikatorn. Den
är kvoten mellan hur troligt det är att indikatorn finns om skärningen är instabil och troligheten att indikatorn finns om skärningen är stabil. Hypotetiska exempel visas i Tabell 18.1.
Tabell 18.1

Exempel på likelihood ratios
Skärningen är instabil

Skärningen är
stabil

Likelihood ratio

Andel skärningar där man ser A

80%

10%

8

Andel skärningar där man ser B

40%

50%

0,8

Om grundsannolikheten för att block skall falla är 1/100 för den typ av skärningar som vi just
nu inspekterar (ungefär samma ålder, geologi, underhåll etc), vad är sannolikheten om vi har
inspekterat och sett faktorerna A och B?
P(instabil)/(1-P(instabil)) = 1/99 x 80/10 x 40/50 = 1x80x40 /(99x10x50) = 3200/49500
P(instabil) =3200/(3200 + 49500) = 6,1%
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Figur 18.1

Inverkan av indikatorns effektivitet och av àpriori-sannolikheten

Effekten av den allmänna sannolikheten och av likelihood-kvoten visas i Figur 18.1, där sannolikheten efter att man observerat en indikator visas som funktion av den ursprungliga så
kallade àpriori-sannolikheten. De olika kurvorna gäller för olika så kallade likelihood ratio för
den observerade indikatorn. (En likelihood-kvot = 10 betyder att det är 10 gånger troligare att
se indikatorn vid ett instabilt block än vid ett stabilt block.)
Ju större likelihood-kvot, dess mer inverkar indikatorn på den uppdaterade sannolikheten. Om
den är lika med 1 inverkar den inte alls och man har ingen glädje av den. Om den är mindre
än 1 verkar den åt andra hållet, så att om man observerar den betyder det att det är mer troligt
att blocket är stabilt än före observationen.
Det förhållandet att en indikator kan finnas vid både instabila och stabila förhållanden (och
alltså inte har någon särskiljande förmåga) kan göra det svårt att hitta bra indikatorer.
Ett exempel är måhända förekomst av vatten i sprickor, ett fenomen som ju är långt ifrån
ovanligt, men kanske inte så väsentligt se t. ex Hack, Price & Rengers, (2003). Möjligen kan
man förbättra situationen om man tar med omfattningen av indikatorn. Antag rent hypotetiskt
att man kan beskriva mängden av vatten i sprickor för instabila och stabila block som stokastiska variabler med sannolikhetstäthetsfunktioner enligt Figur 18.2.

Figur 18.2

Likelihood-kvot för fördelningar

För en fördelning är likelihood lika med höjden av täthetsfördelningens höjd vid observationen. I Figur 3.4 har likelihood markerats för både fördelningen som gäller stabila förhållanden
och för fördelningen som gäller instabila förhållanden. Kvoten mellan dessa är likelihood ratio för den markerade observationen. I figuren har också ritats in den punkt där kurvorna skär
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varandra, d.v.s den punkt där likelihood-kvoten = 1. Observation av värden till vänster om
denna punkt innebär att grundsannolikheten för instabilitet minskar, observationer till höger
att den ökar.
Fördelen med likelihood-kvoter är det sätt på vilket man ställer frågan.
Grundfrågan man ställer är till exempel: ”Hur sannolikt är det att observera faktorn
/indikatorn XX om skärningen är stabil? Om den inte är stabil?”
(Detta är avgjort lättare att besvara än frågan: Om jag observerar faktorn XX hur sannolikt är
det då att skärningen är instabil?)
En annan fördel är att man ur likelihood-kvoten får en bild av vilka indikatorer som är av betydelse för bedömningen. Om likelihood-kvoten ligger nära 1 har indikatorn ju ingen förmåga
att skilja mellan stabila och instabila förhållanden.

18.3
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