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Förord 
I alla större berganläggningsprojekt ingår en ingenjörsgeologisk beskrivning som ett 
väsentligt underlag för planering och projektering i samtliga byggskeden. Dessa baserar 
sig ofta till stor del på resultat från borrhålsundersökningar. Det är därför väsentligt att 
borrhålsdata sammanställs och redovisas på ett relevant och överskådligt sätt, så att 
arbetet kan effektiviseras och erfarenheter mellan olika projekt kan tas till vara. 
Projektets syfte har varit att ta fram ett förslag till gemensam väl definierad metodik för 
sammanfattande karaktärisering och visualisering av borrhålsdata. Metodiken är 
tidsbesparande ska lyfta fram viktigare förhållanden och egenskaper genom en 
förenklad övergripande visuell presentation.  
Projektet har utförts av Eva Hakami (Geosigma) och Sofia Winell (Geosigma) och 
finansierats inom ramen för BeFos forskningsprogram. 
I referensgruppen till projektet ingick Maria Ask (LTU), Paul Evins (WSP), Jan 
Malmtorp (Trafikverket), Jesper Petersson (Geos), Robert Sturk (Skanska), Robert 
Swindell (Sweco) och Thomas Wettainen (LKAB). 

Stockholm 2020 
Per Tengborg 
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Sammanfattning 
I ett byggprojekts olika skeden finns det ofta ett behov av att på ett översiktligt sätt 
redovisa resultatet av borrhålsundersökningar, för att till exempel snabbt kunna göra 
bedömningar och jämförelser mellan olika undersökta områden. 

Projektets syfte har varit att ta fram ett förslag till metodik för översiktlig 
karaktärisering och visualisering av borrhålsdata. Karaktäriseringen ska vara 
okomplicerad, väl definierad och redovisas med färg och mönster som direkt i 
bilden/diagrammet visar bakomliggande egenskaper hos rådata. Viktiga förhållanden 
kan mycket lättare poängteras och lyftas fram med hjälp av en övergripande och 
förenklad visuell presentation. 
Det finns tillfällen då en översiktlig beskrivning av bergkvaliteten är önskvärd. Det kan 
vara i ett tidigt skede av projektet då allmänna byggbarheten ska bedömas och olika 
alternativa lokaliseringar värderas, men även under detaljprojektering och byggtid. Det 
ska vara enkelt att jämföra och tolka resultaten även för någon som inte själv arbetar 
med ingenjörsgeologi.  
Metodiken är tänkt att avse en karaktärisering av bergets in-situ-egenskaper med 
byggbarhetsaspekten i fokus. Det är inte en metodik för dimensionering av förstärkning, 
men förhoppningen är givetvis att de som ska göra dimensionering av förstärkning, ska 
finna den visuella översiktliga presentationen av borrhålsdata användbar och relevant 
även för det arbetet. 
De idag vanligt förekommande sätten att översiktligt redovisa bergkaraktär gör det svårt 
att snabbt jämföra och tolka resultaten från borrhålundersökningar. Empiriska index 
som Qbas eller RMRbas ger endast en siffra, och den siffran säger inget direkt om 
bakomliggande egenskaper. Istället krävs det att man går tillbaka till ingångsparametrar 
för att få fram detta.  
I projektet har karteringsdata använts från borrhål i flera avslutade och ett pågående 
projekt. Genom att studera resultaten med olika alternativ har detaljerna i den föreslagna 
metodiken, såsom parametrar och deras klassgränser, kunnat väljas. 
Karaktäriseringsmetodiken som föreslås bygger på en redovisning av tre egenskaper; 
sprickfrekvens (S), sprickhållfasthet (S) och vattenföring (V), därför kallad SSV-
karaktärisering. De tre egenskaperna presenteras separat genom indelning i tre klasser 
med färg respektive mönster, för varje 5m-sektion av borrhålet, vilket gör att den 
generella bakomliggande egenskapen hos rådata direkt syns i bilden. Det innebär även 
att egenskaperna kan presenteras oberoende av varandra om data för någon 
egenskapsparameter saknas. 
Notera att denna rapport även finns tillgänglig som pdf på Stiftelsen Bergteknisk 
Forsknings hemsida. Rapporten kan enkelt öppnas i Acrobat Reader  och bilder 
kan förstoras. https://www.befoonline.org - Publikationer, BeFo rapport nr 169. 
Nyckelord: borrhålsdata, kärnkartering, karaktärisering, sprickfrekvens, 
sprickhållfasthet, vatten, SSV 
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Abstract 
In various stages of a building project, there is a need to synoptically present the results 
of the borehole investigations, for example to be able to quickly make assessments and 
compare different investigated areas. 

The project aims to develop a synoptic methodology for characterization and 
visualization of borehole data. The characterization should be easy, well defined and be 
presented with color and pattern such that the image/graph directly shows underlying 
properties of the raw data. Important conditions can much easier be emphasized and 
highlighted using a comprehensive and simplified visual presentation. 

There are times in a construction project when the need is a more general presentation 
of the rock quality. It may be in the early stages of the project when the overall 
constructability will be assessed, and alternative locations are considered, but also 
during the detailed planning and construction stage. It should be easy to compare and 
interpret the results, even for someone who is not working as an engineering geologist. 

The methodology is intended to provide a characterization of the in-situ properties of 
the rock with the constructability aspect in focus. It is not a methodology for the design 
of reinforcement. But the purpose of the methodology is of course that those who will 
make the design of reinforcement will find the synoptic presentation of the borehole 
data useful and relevant also for the design work. 

The currently common methods to synoptically characterize rock masses make it 
difficult to quickly compare and interpret the results from borehole investigations. 
Empirical indices such as Qbas or RMRbas results in a single number, and that number 
does not say anything directly about the underlying characteristics, without requiring 
that you go back to the raw data and input parameters. 

In this project, mapping data has been used from boreholes in several finished and one 
ongoing project. By studying the results with different options, the details of the 
proposed methodology, such as parameters and their class limits, could be chosen. 

The proposed characterization is based on the three properties; fracture frequency (S), 
fracture strength (S) and water conductivity (V), called SSV -characterization. The three 
properties are presented separately using three classes with different color and pattern, 
for every 5m-section of the borehole, which makes the underlying property of the raw 
data to be directly visible in the image. It also means that the properties can be 
presented independently, if data for one of the property parameters is missing. 

Note that this report is also available in pdf format on Stiftelsen Bergteknisk 
Forskning's website. The report can easily be opened in Acrobat Reader  and 
images can be enlarged. https://www.befoonline.org - Publikationer, BeFo rapport nr 
169. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Många yrkeskategorier med olika roll i byggprojekt kommer i kontakt med resultat från 
borrhålsundersökningar. De har givetvis olika behov och syften med sitt arbete, men 
många vill ha en översiktlig bild av resultaten för att kunna göra snabba bedömningar 
och jämförelser mellan olika områden. För dessa ändamål är inte en redovisning av 
rådata, även om den görs på grafiskt sätt, ändamålsenlig. Någon typ av sammanfattning 
och generalisering, dvs. förenkling, av undersökningsresultaten krävs. Det krävs även 
att detta görs på ett enhetligt sätt om jämförelser mellan olika avsnitt i samma borrhål, 
mellan olika borrhål i samma projekt eller mellan borrhål olika projekt ska bli 
meningsfulla. 
Idag sammanfattas och presenteras data från borrhålsundersökningar på olika sätt. Det 
gör att erfarenheter och använda metoder inte på ett enkelt sätt kan överföras från ett 
projekt till ett annat. Erfarenhetsöverföring mellan projekt är speciellt viktig i 
bergbyggnadsbranschen där design ofta använder sig av ”hävdvunna metoder” och 
empiriska samband, dvs. använder sig av erfarenhet från tidigare projekt i designarbetet. 
Bakgrunden till detta är att det inte är praktiskt och ekonomiskt möjligt att göra 
fullskaletester och beräkningar på samma sätt som det är inom annan konstruktion. 
Byggmaterialets, bergmassans, naturliga icke-standardiserade variation är här själva den 
grundläggande problematiken. Det är skälet till varför borrhålsundersökningar utförs, 
och varför dess resultat är så viktigt för bergbyggande, både vad gäller säkerheten och 
kostnaden i projekten. 
Eftersom detaljer i karaktäriseringsmetodik inte finns förutbestämda eller 
standardiserade så krävs oftast att ett nytt dokument med riktlinjer tas fram i varje 
projekt. Det är vanligt att empiriska index som Qbas, Q, RMRbas eller RMR beräknas, 
baserat på rådata, för att användas till karaktärisering. Ibland beskrivs olika 
borrhålsavsnitt med likartade egenskaper istället med en beskrivande text och ibland 
beskrivs avsnitten med statistiska parametrar, såsom minimum, maximum och 
medelvärde för karterade storheter. De här skillnaderna i metodik gör att det finns risk 
för oklarheter och osäkerheter. 

1.2 Mål 
Målet med projektet var att föreslå en metodik för översiktlig karaktärisering och 
visualisering av borrhålsdata. För att uppfylla målet ställdes följande delmål upp:  

1. Enhetlig metodik för översiktlig karaktärisering. 
2. Metodiken ska vara robust och väl definierad  
3. Visuell och överskådlig redovisning 

Problemformuleringen och motiveringen till respektive delmål redovisas ytterligare i 
kapitel 2. Den läsare som redan är bekant med ämnet kan istället fortsätta läsningen 
direkt från kapitel 5 där den föreslagna metodiken, och hur den tagits fram, presenteras. 
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1.3 Omfattning och avgränsningar 
I projektet har följande avgränsningar för arbetet gjorts: 

– Metodiken är tänkt att vara anpassad till i Sverige ofta förekommande 
bergförhållanden, och karteringspraxis. Denna avgränsning är väsentlig 
eftersom förhållandena skulle variera avsevärt mycket mer om hela världens 
bergtekniska förhållanden avsågs. 

– Projektet ska inte beskriva själva mät- och karteringsmetodiken i detalj. Men 
projektet ska presentera definitioner eller referenser för den borrhålsdata som 
ingår i den föreslagna sammanfattande metodiken. 

– Karaktärisering baserat på geofysiska borrhålsdata ingår inte i projektet. 
Denna avgränsning är gjord eftersom geofysiska borrhålsundersökningar är 
relativt sällan förekommande och ofta förtjänar en separat redovisning. 
Förhoppningen är dock att samtolkning med geofysiska data skulle förenklas 
av den sammanfattande karaktäriseringen som tagits fram i detta projekt.  

– Metodiken är tänkt att avse en karaktärisering av bergets in-situ-egenskaper 
med byggbarhetsaspekter i fokus. Det är inte en metodik för dimensionering 
av förstärkning. Men förhoppningen är givetvis att de som arbetar med 
projektering ska finna den föreslagna visuella översiktliga presentationen av 
borrhålsdata användbar och relevant för bedömning av olika alternativ, 
planering och dimensionering. 

– Metodiken avser hur borrhålsdata från enskilda borrhål ska redovisas 
översiktligt längs hålet, dvs inte hur bergförhållanden ska redovisas i 2D på 
en plan, som vid häll- eller tunnelkartering eller i en 3D-modell där fler 
borrhål ingår. Däremot ska metodiken ha dessa näraliggande frågor i åtanke 
då den går att utveckla även för dessa typer av karteringar. 

– Den metodik som tas fram i projektet ska inte ses som en ny gällande 
standard eller riktlinje för borrhålkaraktärisering eller redovisning, utan som 
underlag vid ett eventuellt framtida arbete med standardisering. 

1.4 Rapportupplägg 
Bakgrunden till att detta BeFo-projekt (374) initierades, dess mål och avgränsningar har 
presenterats i föregående avsnitt av kapitel 1. I kapitel 2 ges en ytterligare 
problembeskrivning och diskuteras på vilket sätt som projektets resultat skulle kunna 
användas i kommande bergbyggnadsprojekt. Borrhålsdata till studien har hämtats från 
BeFo:s olika huvudmän med hjälp av referensgruppen, och dessa listas i kapitel 3. 
Kapitel 4 redovisar vilka borrhålsparametrar som totalt sett finns att tillgå vid 
karaktärisering.  
I kapitel 5 presenteras de parametrar och den metodik för översiktlig redovisning som 
projektet har kommit fram till. I kapitel 6 presenteras exempel och jämförelser av olika 
klassningskriterier som har provats. Den valda metodiken provades slutligen inom ett 
pågående byggprojekt, vilket redovisas i kapitel 7, och detta leder fram till slutsatser 
och rekommendationerna i kapitel 8. 
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2 Problemformulering och metodikens 
användningsområden 

2.1 Delmål 1 – Enhetlig metodik för översiktlig karaktärisering 
Varför behövs det en gemensam metodik för översiktlig karaktärisering? Kan den inte 
anpassas till projektets krav och överlåtas till geologer vid respektive bygge?  
Våra svar på dessa frågor är: 

– Idag tillämpas snarlika men ändå något olika sätt att utföra och redovisa 
karaktärisering av berget, vilket gör det svårare att snabbt jämföra och 
tolka resultaten från olika borrhålundersökningar. Vi vill kunna jämföra 
bergförhållandena i olika bergprojekt med varandra på ett enkelt sätt och 
dra nytta av erfarenheter från tidigare projekt så smidigt som möjligt.  

– Eftersom det inte finns någon enhetlig dokumenterad metodik för 
kartering och karaktärisering, och speciellt inte för sammanfattning eller 
redovisning av resultat, så brukar det istället tas fram riktlinjer specifikt 
för varje projekt, och användarna måste ta reda på ”vad som gäller” i 
respektive projekt. Det innebär en viss tidsåtgång och dessutom viss risk 
för variationer i redovisade förhållanden som inte har sin grund i 
variation i geologiska förhållanden utan enbart i skillnader i metodik. 

– Vattenförhållandena ingår inte på något vedertaget sätt i dagens 
karaktärisering av in-situ-förhållanden. (Ibland ansätts parametern Jw = 1 
när Q används och vattenförlustmätningar saknas, och den hydrauliska 
konduktiviteten från mätningar redovisas ibland separat från redovisning 
av annan borrhålsdata.) Eftersom tätning och inläckagefrågor är viktiga 
för många bergprojekt, inte minst ekonomiskt, vore det en fördel om 
redovisningen av vattenförhållanden utfördes på ett konsekvent sätt så att 
en enhetlig designmetodik för injektering underlättas. 

– Om metodiken är oklar finns en risk för att resultatet anses allt för 
osäkert vilket i sin tur kan leda till en konservativ bedömning:  ”jag gör 
så här för säkerhets skull”, och det i sin tur kan leda till att tilltron till 
karaktärisering och prognoser minskar.  

2.2 Delmål 2 – Robust och väl definierad metodik 
Varför behövs det en robust och väl definierad metodik? Vad finns det för svårigheter 
med den redovisningsmetod som används idag? Vad är det som inte är väl definierat? 
Några svar på dessa frågor är: 

– En väl definierad metodik skulle ge en ökad repeterbarhet. Repeterbarhet 
innebär att varje karaktärisering skulle bli den samma oavsett utförare 
(med relevant utbildning) som gör den. Om metodiken är enkel och väl 
definierad kan den användas med bra resultat av mindre erfarna personer. 
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– Beräkning av empiriska index ger endast en siffra, och den siffran säger 
inget direkt om bakomliggande egenskaper utan att ingångsparametrar 
analyseras. Om exempelvis en översiktlig beskrivning visar att zonen har 
en bergkvalitet på Q = 0,8, vilket innebär mycket dåligt berg skulle den 
initiala tolkningen av bergkvaliteten variera mellan olika 
ingenjörsgeologer. Utan att titta på rådata kan bedömningen av 
bergkvalitet komma att baseras på skilda antaganden: 

I. Att berget är av mycket dålig kvalitet eftersom 0,8 är långt ifrån 
de Q-värden som beskrivs som bra berg. 

II. Att värdet är lågt pga. SRF för att tunneln ligger nära en annan 
tunnel, men att den övergripande bergkvaliteten är bra.  

III. Sprickgrupptalet kan vara övertolkat eftersom det inte finns 
tydliga sprickorienteringar i detta område. Sprickfrekvens och 
bergkvalitet visar på ”medelbra” berg. 

IV. Antaganden kan komma att göras om bergkvaliteten utifrån hur 
berget ser ut i kärnlådan istället för att förlita sig på beräknat 
index.  

– Vid karaktärisering används oftast index Qbas och/eller RMRbas, vilka 
exkluderar parametrar för att karaktärisera vatten, spänningssituationen 
eller sprickornas orientering. I byggprojekt används dock ofta Q och 
RMR (inte endast Qbas och RMRbas) som underlag för förstärknings-
anvisning och anvisningar för tätningsåtgärder. Därför kvarstår behovet 
att på ett gemensamt sätt redovisa själva rådatan, inklusive 
vattenförhållandet och sprickorienteringar, längs borrhålet. 

– Vissa oklarheter vad gäller metodiken uppstår specifikt när det görs en 
översiktlig beskrivning. Detaljkartering och redovisning för borrkärnor 
görs ofta i 1m-intervall och det är inte självklart hur längre intervall ska 
hanteras, dvs. vid beskrivning i större skala. Frågor som kan ställas är: 
Ska det sämsta Jr/Ja-kvotvärdet i det längre intervallet väljas? Eller ska 
ett medelvärde för de metrar som ingår i intervallet beräknas? Eller 
kanske kvoten för den vanligaste ”typiska” sprickan ska användas? 

2.3 Delmål 3 – Visuell och överskådlig redovisning 
Varför behövs en förenklad och översiktlig bild av berget i borrhålet? Går då inte en 
betydande del av karteringsresultatet förlorat? Varför behövs en visuell karaktärisering? 
Kan det inte göras enklare i en tabell? Kan inte Qbas och RMRbas istället presenteras som 
en kurva eller staplar längs hålet? 
Några svar på dessa frågor är: 

– Tanken med metodiken i detta projekt är inte att detaljkartering skulle 
utgå utan att den översiktliga redovisningen skulle vara ett komplement 
eller alternativ där det bedöms lämpligt. Jämfört med att endast redovisa 
empiriska index med ett värde presenteras mer av den detaljerade 
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karteringsinformationen i den översiktliga sammanfattande 
redovisningen. 

– En redovisning i bild eller diagram är ett överlägset snabbare och enklare 
sätt att ta till sig information jämfört med redovisning genom text och 
tabeller.  

– Med färger och symboler blir data överskådligt. Om dessa färger och 
mönster blir enhetliga och inte projektspecifika blir tolkningen dessutom 
ytterligare förenklad och snabbare att göra. 

– Allmänt vedertagna riktlinjer för översiktlig redovisning av borrhålsdata 
finns inte sedan tidigare. 

– Viktiga förhållanden kan lättare poängteras och lyftas fram om det görs 
en övergripande och förenklad visuell presentation. Om all rådata längs 
borrhål visas blir det ganska fort svårt att smälta och överblicka (se 
exempel på rådataredovisning i Bilaga A). Speciellt gäller detta för den 
som inte själv arbetar med kärnkartering. 

– Med separata färger och mönster för olika egenskaper syns 
bakomliggande generella egenskaper direkt från bilden.  

– Vid översiktlig redovisning av bergets karaktär i ett område på en 
plankarta, skulle samma karaktäriseringsfärger och mönster som tas fram 
för borrhål även kunna användas på kartan, i 2D. Annan kartinformation 
(linjer) kan redovisas samtidigt eftersom färgkodningen är transparent. 

2.4 Metodikens användningsområden 
På vilket sätt skulle en ny gemensam översiktlig karaktäriseringsmetodik kunna 
tillämpas och vara till nytta vid projektering och bergbyggande?  
Bedömningen är att det finns många tillfällen då översiktliga beskrivningar av 
bergkvaliteten längs undersökningshålen är önskvärda. Dels gäller det i tidigare skeden 
av projekt, då allmänna byggbarheten ska bedömas och olika alternativa lokaliseringar 
ska värderas, och dels under detaljprojektering och byggtid. Under byggtid tillkommer 
det ofta nya borrhålsundersökningar och det blir då speciellt viktigt att snabbt kunna 
leverera en översiktlig bild av resultatet. 
De som inte är geologer eller bergmekaniker kan ha svårt att ta till sig informationen 
från rådatapresentationen, även då det görs på ett grafiskt sätt. Det är inte heller möjligt 
att få en överblick av förhållanden i flera borrhål samtidigt om all rådata presenteras. 
Men om karaktäriseringen förenklas och görs på en ”större skala” kan flera borrhål 
presenteras samtidigt. Med ”större skala” menas här en grövre beskrivning som innebär 
ett värde per avsnitt som är längre än en meter. 
Den översiktliga karaktäriseringen kan göras redan innan den detaljerade karteringen är 
färdig, vilket är värdefullt när det måste presenteras resultat på kort tid. Om den 
förenklade karaktäriseringen endast kräver placering i tre ”klassintervall” för valda 
egenskaper kan en sådan översiktlig karaktärisering och presentation göras mycket fort, 
för att sedan kompletteras med resultat från detaljkartering när den är utförd. 
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Tanken är att den översiktliga karaktäriseringen endast ska beskriva bergets in situ- 
egenskaper och vara oberoende av påverkan från eventuella förändrade lägen för den 
planerade berganläggningen. Faktorer som närhet mellan bergrum och bergtäckning 
beaktas sålunda i projekteringsarbetet och inte i borrhålskaraktäriseringen. 
”SSV-klassning” (benämningen på den metodik vi har tagit fram i detta projekt) skulle 
även kunna användas för att beskriva den förväntade bergkaraktären mellan borrhålen, 
dvs i 2D-prognoser, på ritningar i plan och profil. 
Fördelen med en presentation som är översiktlig, men ändå speglar rådata, inträder 
bland annat då beräkningar, analytiska eller numeriska, ska utföras och indata-
parametrar till beräkningarna ska väljas. Om sprickfrekvensen ges av den översiktliga 
karaktäriseringen kan den användas till en uppskattning av sprickavstånd, åtminstone i 
form av ett förväntat spann. Det är inte möjligt med en bergklassning som redovisas i 
form av ett empiriskt index-värde. 
På motsvarande sätt skulle injekteringsklass och injekteringsbehov kunna bedömas 
översiktligt genom att endast titta på den översiktliga beskrivningen, om den 
inkluderade en indelning för uppmätt hydraulisk konduktivitet längs borrhålet. 
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3 Borrhål för utprovning av metodik 
Ambitionen från projektets början var att använda sig av borrhål från olika delar av 
landet och med skiftande geologi. En bit in i projektet fick vi dock möjlighet att pröva 
vår karaktärisering i det pågående projektet för utbyggnaden av tunnelbanan i 
Stockholm, sträckningen från Kungsträdgården mot Nacka och Gullmarsplan som 
projekteras av Sweco. I det skedet hade vi redan arbetat med data från tre borrhål varav 
två var från Stockholm och projekt Förbifarten. Detta innebär att data från 6 av 7 
borrhål i den här rapporten kommer från Stockholmsområdet. Fördelen att testa 
karaktäriseringsmetodik i pågående projekt bedömdes dock överväga nackdelen med 
likartad geologi. 
I Tabell 3-1 redovisas kortfattat information för de borrhål som ingår i denna rapport. 
Karteringsdata, i det format som levererats till beställaren, fotografier av kärnlådor och 
BIPS/OPTV-bilder presenteras i Bilaga A-C. På grund av den stora filstorleken på 
bilagorna är de endast inkluderade i den digitala versionen av denna rapport och finns 
för nedladdning på https://www.befoonline.org/publikationer/r-169__1654 
Alternativt sök på BeFos hemsida: Publikationer, BeFo rapport nr 169. 
 
  
Tabell 3-1. Ingående borrhål i studien 

Borrhål ID 10F156K 13A203K KK617KBH 15S0180 15S1714 15S0253 

Projekt Förbifart 
Sthlm 

Förbifart 
Sthlm Västlänken Tunnelb. 

Nacka 
Tunnelb. 

Nacka 
Tunnelb. 

Nacka 
Borrhåls- 
Längd (m) 297,1 86,8 185,4 270 115,1 296,2 

Bäring (°) 326 357 250 132 117 332 
Inklination (°) -45 -40 -8 -35 -29 -45 
Håldiameter 
(mm) 76 56 56 76 76 76 

BIPS/OPTV 9–293 11–59 0–178  25–184 45–112 4–77 
Vattenförlust-
mätning, 
sektionslängd 
(m) 

3 3 3 6 6 6 

Övrigt 

Styrd 
borrning, 

bitvis 
injekterat 

Ras i 
borrhålet vid 

ca 59 m 
  

Inga 
vatten-
flöden 

uppmätta 

 

 

  

https://www.befoonline.org/publikationer/r-169__1654
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4 Uppmätta borrhålsegenskaper 
Rekommendationer om hur kärn- och tunnelkartering ska utföras anges i Trafikverkets 
handbok ”Projektering av bergkonstruktioner” [1]. Trots detta, tas det inför varje nytt 
stort projekt fram riktlinjer som beskriver hur kartering av borrkärnor ska utföras. Ett 
exempel på detta är dokumentet ”Riktlinjer för kärnkartering och upprättande av 
ingenjörsgeologisk samt bergteknisk prognos – för projektering av bygghandling” som 
togs fram inför projekt Citybanan [2]. 
De två vanligaste klassificeringssystemen som används för karaktärisering av borrkärna 
är Q [3] och RMR [4].  
RMR och Q är i huvudsak gjorda för kartering av tunnlar vilket innebär en risk för 
skillnader i parametervärden när skalan ändras från karaktärisering i borrkärneskala till 
klassificering i tunnelskala. Detta problem belyses t ex i examensarbetet ”Utvärdering 
av skillnader vid karaktärisering och klassificering av bergkvalitet”  [5] som indikerar 
att tunnelkartering generellt resulterar i en sämre bergkvalitet än kärnkartering. I 
rapporten ”Karaktärisering och klassificering av berg - underlag för 
projekteringshandbok” [6] där olika geologer fick kartera samma intervall, framgår det 
även att det skiljer sig mycket mellan olika geologer hur de olika parametrarna bedöms. 
Detta visar på vikten av tydliga anvisningar vid val av parametervärden för att undvika 
under- eller överskattning av bergkvaliteten. Men i detta projekt ligger fokus inte på hur 
de enskilda parametrarna bestäms utan på hur sammanfattning och översiktlig 
redovisning kan utföras. 
I detta kapitel listas kortfattat de parametrar som vanligen karteras och används vid 
kartering och karaktärisering av borrkärnor, samt vid hydrogeologiska undersökningar 
som oftast utförs i borrhål. 
 

4.1 Bergarter 

4.1.1 Bergartsnamn 
Bergarten bestäms utifrån mineralogisk sammansättning, struktur och textur och 
beskrivs därtill med färg och kornstorlek. 

4.1.2 Omvandling 
Typ av omvandling och omvandling/vittringsgrad bedöms okulärt utifrån den 
sexgradiga skalan i Tabell 4-1. Omvandling och vittring bedöms oberoende av 
sektionsindelning och bergartsgränser. 
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Tabell 4-1. Omvandling/vittringsgrad [7]. 
 Grad (%) Benämning Beskrivning 
W0 0 Friskt berg.  Möjligen en svag missfärgning på större sprickytor. 

W1 Mindre än 25 Lätt omvandlad 
Missfärgning indikerar omvandling av bergart på i 
huvudsak sprickytor. 

W2 25-50 Moderat omvandlad 
Mindre än halva bergmassan är omvandlad. Omvandling 
av vissa specifika mineral (t.ex. fältspat till kaolin eller 
biotit till klorit). 

W3 50-75 Starkt omvandlad 
Mer än halva bergmassan är omvandlad. Omvandling av 
vissa specifika mineral (t.ex. fältspat till kaolin eller biotit 
till klorit).  

W4 Över 75 Helt omvandlad (struktur bevarad) 
Allt bergmaterial är omvandlat. Den ursprungliga 
bergartstrukturen finns dock kvar.  

W5 100 Helt omvandlad (struktur saknas) 
Allt bergmaterial är omvandlat. Ingen bergstruktur finns 
kvar.  

 

4.2 Sprickor 
Sprickor är naturliga brott i bergmassan. Sprickor som uppkommit under borrning eller 
hantering av kärnan ska inte karteras. Råder det tveksamhet om huruvida en spricka är 
naturlig eller ej, bör sprickan inkluderas vid kartering för att vara på den säkra sidan. 

4.2.1 Sprickors läge och sprickavstånd 
Det läge längs kärnan där sprickans plan skär borrkärnans axel noteras vid kartering för 
varje spricka. Från sprickornas läge kan sprickavståndet mellan sprickorna beräknas. 

4.2.2 Sprickors orientering 
För en säker orientering av sprickor och strukturer i kärnan krävs att borrhålet filmas 
med en borrhålskamera. Förutom orientering ger bilden möjlighet till att mäta aperturer 
(spricköppning) och ger dessutom värdefull information vid kärnförluster och 
krosszoner samt när kärnbitar placerats i felaktig följd eller med felaktiga 
längdmarkeringar i kärnlådan.  
För borrhål som inte filmas finns alternativet att försöka orientera kärnan med någon 
metod under upptag av kärnan vid borrningen, eller att enbart registrera sprickans 
alfavinkel, dvs med vilken vinkel som sprickan skär borrkärnans axel. 

4.2.3 Sprickfyllnad 
Sprickmineral anges i fallande ordning med avseende på mängd i sprickan. I synnerhet 
bör mineral som indikerar särskilda förhållanden, som exempelvis vattenföring och lera, 
uppmärksammas. 

4.2.4 Sprickvidd och apertur 
Sprickvidd är den sammanlagda vidden av mineralfyllnaden och sprickans apertur 
(spricköppning). Är borrhålet filmat kan aperturen mätas i bilden.  
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4.2.5 Sprickans ytråhet – Jr 
Jr (joint roughness number) beskriver sprickytans planhet (trappstegsformad, vågformig, 
plan) och släthet (rå, slät, glatt) enligt tabellen i Figur 4-1 [7]. 

4.2.6 Sprickors omvandling – Ja 
Ja (joint alteration number) beskriver sprickans omvandlingsgrad och bedöms utifrån 
förekommande mineral och deras tjocklek. Parametervärde för sprickytans 
omvandlingsgrad bedöms enligt Tabell 4-2, som dock lämnar ganska stort utrymme för 
egna tolkningar. 

Figur 4-1. Råhetsprofiler med motsvarande Jr-värde [7] 

4.2.7 Kross 
Kross är en ansamling av sprickor där borrkärnan inte kan rekonstrueras eller har så hög 
sprickfrekvens att detaljerad kartering inte är möjlig eller motiverad. 
Då krossar generellt är de mest intressanta partierna i en borrkärna är det en stor fördel 
om borrhålet är filmat så de ingående sprickorna kan orienteras. Det är heller inte 
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ovanligt att kärnan krossas under borrningen och saknas det då film som visar att berget 
egentligen är helt, kan dessa borrinducerade sprickpartier få en oberättigad sänkt 
bergkvalitet. 
Figur 4-2 visar ett exempel på en kraftigt uppsprucken kärna med bitar som inte är 
möjliga att till fullo pussla ihop. Tillhörande borrhålsfilm över samma intervall visar ett 
sammanhållet berg med tunna sprickor som tack vare bilden kan orienteras. I detta parti 
kan det med hjälp av bilden konstateras att det inte finns någon kärnförlust och att varje 
enskild spricka i partiet kan karteras. Gränsen för vad som definieras ”kross” kan 
variera mellan kartörer.  
 

 

 

Tabell 4-2. Parametervärden för Ja (översättning från Barton 2002 [3] 
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Figur 4-2. (t.v.): Ett exempel på avsnitt från borrhålsskanning (OPTV). Avsnittet i 
bilden visar intervallet 52,25 -53,75 m. (Notera att i denna bild skala är längd/bredd-
skalan 2:1). Borrhålsväggens perimeter (dvs bildens bredd) är 24 cm. (t.h): Fotografi 
av samma avsnitt av borrkärnan. Bergkvaliteten är i detta exempel är mer korrekt att 
bedöma från borrhålsbilden än från kärnan.   

52,25 
 

53,10 
 

53,10 
 

53,75 
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4.2.8 Kärnförlust 
Kärnförluster ska alltid markeras både i kärnlåda och i karteringsprotokoll. Är borrhålet 
filmat fås en exakt längd på kärnförlusten, eventuella sprickor och strukturer kan 
orienteras. I den kärnförlustdrabbade sektionen kan även en bedömning av bergarten 
och dess omvandling kan göras utifrån borrhålsbilden. 

4.3 Empiriska bergkvalitetsindex 
Vid karaktärisering bedöms berget i opåverkat tillstånd (till skillnad från klassificering), 
vilket sker utan hänsyn till utformningen av tunneln, orientering av sprickor i 
förhållande till tunnelriktning, bergspänningar eller vattenflöde och de resulterande 
värdena betecknas bas-värden, av vilka de vanligaste är Qbas och RMRbas. 

4.3.1 Karaktärisering enligt Q 
Det empiriska indexet för bergkvalitet Q beräknas med sex ingående parametrar 
motsvarande olika väsentliga egenskaper hos bergmassan, enligt ekvation 3–1, och 
beskrivs närmare i t ex [3]. De ingående parametrarna beskrivs även kortfattat i följande 
avsnitt. 
 

𝑄𝑄 = �𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐽𝐽𝐽𝐽
�× �𝐽𝐽𝐽𝐽

𝐽𝐽𝐽𝐽
� × � 𝐽𝐽𝐽𝐽

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆
�  (3–1) 

 
RQD=Rock Quality Designation; Index för sprickighet 
Jn = Sprickgruppstal 
Jr = parameter för sprickornas råhet 
Ja= parameter för sprickornas omvandlingsgrad 
Jw = sprickvattental 
SRF = spänningsreduktionsfaktor 

 

4.3.1.1 RQD 
RQD (Rock Quality Designation) är summan av alla kärndelar längre än 10 cm i 
procent av motsvarande total borrlängd, Figur 4-3 [8]. RQD kan bestämmas för 
enhetliga geologiska domäner eller för en förutbestämd borrlängd (ofta används 1m). 
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Figur 4-3.  Figuren och ekvationen illustrerar hur RQD ska beräknas på borrkärna [9]. 
 

4.3.1.2 Sprickgruppstal – Jn 
Sprickgruppstalet (joint number) Jn beskriver antalet sprickgrupper i bergmassan, se 
Tabell 4-2 [3]. För att få ett rättvisande Jn -värde bör borrhålet filmas eller kärnan 
orienteras så att sprickorienteringarna kan analyseras i stereogram. Analysen bör även 
omfatta motsvarande information från borrhål med andra riktningar, samt sprickdata 
från ytkartering i området för att förhindra riktningsbias. För att korrigera det 
riktningsbias som uppstår då orienteringsdata analyseras från borrhål borrade liknande 
riktning bör Terzaghi-korrektion utföras. 
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Tabell 4-2. Sprickgruppstal, Jn (översättning från Barton 2002 [3]). 

 
 

4.3.1.3 Kvoten Jr/Ja 
För beräkning av Qbas används den kvot av Jr/Ja som är minst gynnsam för 
bergkvaliteten för varje meterintervall eller geologisk domän. Sprickan med den minst 
gynnsamma kvoten Jr/Ja benämns den dimensionerande sprickan. 

4.3.1.4 Kvoten Jw/SRF 
Beräkning av Qbas innebär att bedömning sker utan hänsyn till bergspänningar eller 
vattenflöde. Detta medför att sprickvattentalet (Jw) och spänningsreduktionsfaktorn 
(SRF) båda sätts till 1, vilket motsvarar torra förhållanden respektive medelhög 
spänningsnivå. 
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4.3.2 Karaktärisering enligt RMR 
De ingående parametrarna i RMR och deras poängvärden visas i Figur 4-4 som är taget 
från Bieniawski (1989) [4], och beskrivs kortfattat i följande avsnitt. 

4.3.2.1 Hållfasthet 
Enaxiella tryckhållfastheten av intakt berg ingår i RMR och kan bestämmas med flera 
metoder. 
Triaxiell- och enaxiell tryckhållfasthet (UCS – uniaxial compressive strength) testas i 
laboratorium genom att borrkärnan sågas i provbitar som sedan prepareras och 
trycksätts [9] 
Ett enklare och billigare alternativ är att göra punktlasttester (PLT-point load test) som 
kan utföras både på cylindriska borrkärneprov och på oregelbundet formade bergbitar. 
Provet trycks ihop mellan två koniska stålspetsar tills berget går sönder.  
Det tredje, enklaste och något tveksamma alternativet är att göra ett indextest med 
geologhammare eller kniv enligt Tabell 4-3 [9]. 

4.3.2.2 RQD 
RQD är en ingångsparameter till index RMR som är gemensam med empiriskt index Q 
och beräknas enligt avsnitt 4.3.1.1. 

4.3.2.3 Sprickavstånd - RMR 
Sprickavståndet bestäms genom att mäta avståndet mellan sprickor längs kärnaxeln. För 
varje 1m-intervall eller geologisk domän räknas medelvärdet ut och poängsätts enligt 
punkt 3 i Figur 4-4. 

4.3.2.4 Sprickegenskaper - RMR 
Sprickegenskaper inkluderar spricklängd, apertur, sprickytans råhet, sprickfyllnad och 
dess omvandlingsgrad. Antingen görs en mer översiktlig bedömning enligt punkt 4 i 
Figur 4-4, eller så poängsätts varje ingående sprickegenskap enligt punkt E i Figur 4-4 
som sedan summeras. Eftersom det inte är möjligt att bedöma sprickornas längd i 
kärnan ansätts ett standardvärde som motsvarar en spricklängd på 3–10 m. 

4.3.2.5 Grundvatten och sprickorientering - RMR 
I en karaktärisering tas inte hänsyn till grundvatten och orientering av sprickor i 
förhållande till tunnelriktning. Grundvattenvärdet sätts därför till 15 (se punkt 5 i Figur 
4-4) vilket motsvarar fullständigt torra förhållanden, och inget poängavdrag görs för 
sprickornas orientering i förhållande till drivningsriktningen, punkt B i Figur 4-4. 
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Figur 4-4. RMR-tabell med de ingående parametrarna och poängvärden [4]. 
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4.4 Hydrauliska borrhålstester 
Bergmassans hydrauliska konduktivitet, K (m/s), beskriver bergets förmåga att släppa 
igenom vatten och beror av spricksystemen i berget. Konduktivitet kan undersökas med 
hjälp av hydrauliska tester i borrhål. Testerna kan utföras sektionsvis med hjälp av 
borrhålsmanschetter eller längs hela hålet. 

4.4.1 Vattenförlustmätning 
Vattenförlustmätning görs för att bestämma bergets hydrauliska konduktivitet genom att 
pressa in vatten i berget med ett bestämt tryck, varefter vattenförlusten (det vatten som 
strömmar tillbaka ut genom hålet) mäts under en viss tid. 

Tabell 4-3. Tabell för test av enaxiell tryckhållfasthet med geologhammare [9] 
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Mätningarna kan göras med enkel- eller dubbelmanschett. Med dubbelmanschett görs 
mätningen oftast i tre- eller femmeterssektioner där vattnet pressas in i berget mellan 
manschetterna. Med enkelmanschett mäts hela eller delar av borrhålet som då begränsas 
av manschetten och borrhålets botten. 
Lugeon-tester är en vanligt förekommande variant av vattenförlustmätning där vatten 
injekteras i en avgränsad borrhålssektion under konstant tryck som höjs och sänks i 
steg. Utvärderingen av testet kan ge information om flödet i sprickorna samt om det 
uppstår några geomekaniska effekter, såsom elastisk vidgning av sprickor under testets 
gång. Utvärderingen av testresultaten kan antingen ske med antagande om stationärt 
tillstånd eller så utvärderas det transienta (tidsberoende) förloppet. 

4.4.2 Flödesloggning 
Flödesloggning innebär att vatten injiceras i, eller pumpas ur, borrhålet tills stationära 
förhållanden råder. En mätsond sänks sedan ner i hålet och flödet registreras 
kontinuerligt när sonden dras upp längs hålet. Med sonden kan man mäta 
flödesförändringar och därmed exakta lägen där flödande sprickor korsar borrhålet. 

4.4.3 Pumptest 
Vatten pumpas ur borrhålet och avsänkning och återhämtning hos grundvattenytan 
mäts. Testet utförs genom att antingen hålla flödet eller grundvattentrycket stationärt i 
borrhålet under pumptiden. Mätningarna kan göras i ett och samma borrhål, alternativt i 
flera omkringliggande borrhål och kallas då interferenstest. 
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5 Val av karaktäriseringsparametrar 
I detta kapitel redovisas vilka parametrar som valts ut för att ingå i den översiktliga 
karaktäriseringen av bergkvaliteten i borrhålet. Tanken är att valda parametrar ska 
kunna presenteras tillsammans eller separat och oberoende av varandra.  
De egenskaper som blivit utvalda för den översiktliga karaktäriseringen är 
sprickfrekvens, sprickhållfasthet och vattenföring. I de följande avsnitten motiveras 
varför just dessa tre egenskaper, och dess parametrar, valdes. Även klassindelning och 
visualisering av respektive egenskap beskrivs. 

5.1 Sprickfrekvens 
I Sverige är den helt övervägande andelen bergarter kristallina med relativt hög 
hållfasthet. I de flesta tillämpningar för bergbyggnation är det därmed hela bergmassans 
egenskaper som är av intresse, dvs egenskaperna hos materialet som utgörs av de intakta 
bergblocken tillsammans med sprickorna. Bergmassans egenskaper är i svenska 
förhållanden oftast styrd av sprickfrekvens, och i mycket mindre grad av bergarten som 
sådan. Av den anledningen valdes mängden sprickor som en viktig egenskap för att 
karaktärisera en borrkärna översiktligt. För detta ändamål finns traditionellt parametern 
RQD, som normalt ingår som en av parametrarna i kärnkartering. En annan tänkbar 
parameter är sprickfrekvensen, dvs antalet sprickor inom en viss längd hos kärnan, 
oftast beräknad som sprickor per meter. 
I valet mellan parameter RQD och sprickfrekvens har vi analyserat fördelar och 
nackdelar. Nackdelarna med RQD finns mycket väl beskrivet i en artikel av Pells et al. 
(2017) som har titeln  ”Rock quality designation (RQD): time to rest in peace” [10]. 
Denna artikel pekar framförallt på det olämpliga i att använda RQD i svagare bergarter. 
För svenska förhållanden anser vi att RQD visserligen fungerar bra för att snabbt 
definiera sprickzoner längs borrkärnan, men RQD är ganska okänsligt för att särskilja 
olika typer av ”bra” berg. Med definitionen på RQD hamnar det svenska berget ofta på 
RQD = 100, vilket betyder att hela kärnan består av kärnbitar som är minst 10 cm långa. 
Det betyder inte att alla dessa bergmassor har lika karaktär vad gäller sprickighet. Det är 
väsentligt sämre stabilitet i en bergmassa med exempelvis sju sprickor per meter, 
jämfört med den som har en spricka per meter. Parametern sprickfrekvens däremot kan 
användas både för att hitta det riktigt dåliga berget, och för att skilja mellan sprickfritt 
berg och en måttligt uppsprucken bergmassa. Dessutom är sprickfrekvens en parameter 
som med lätthet beräknas, antingen baserat på en detaljerad kartering eller rent 
översiktligt genom att räkna totala antalet sprickor på en viss sträcka och dividera 
antalet med sträckans längd. 
Svensk kärnbränslehantering har använt sig av parametern sprickfrekvens i sin 
beskrivning av de olika delarna av en zon [11]. Man skiljer på zonens ”kärna” och 
zonens ”övergångszon”. De kvantitativa gränser som tillämpats för zoner är att avsnitt 
med frekvens större än 9 spr/m karaktäriserar zonkärnan och att partier med en 
sprickfrekvens mellan 4 och 9 spr/m är typiska värden för övergångszoner. 
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Egenskapen sprickfrekvens är i den föreslagna metodiken indelad i tre klasser. Ett fåtal 
klasser ansågs fördelaktigt jämfört med att ha många olika klasser när syftet är att ge en 
översikt. Med tre klasser, motsvarande vad som kan anses vara ”Låg”, ”Medel” och 
”Hög” sprickfrekvens för svenska förhållanden, bedömdes att en tillräcklig 
detaljeringsgrad skulle uppnås.  

5.1.1 Hantering av kross vid sprickfrekvensberäkning 
En svårighet när det gäller sprickfrekvens är bestämning av sprickfrekvens i 
uppkrossade avsnitt, dvs i avsnitt där kärnan är helt uppdelad i många små fragment, 
varav en del kan ha orsakats av borrning eftersom berget i sig i avsnittet också kan vara 
omvandlat och svagt. Krossavsnitt kan vara alltför uppkrossade för att antalet korsande 
sprickor ska gå att notera. För att sprickfrekvensen ska bli rättvisande krävs att dessa 
avsnitt hanteras i enlighet med övriga delar av kärnan. Om det inte görs (det 
förekommer att alla krosspartier utesluts) kan visualiseringar av enbart sprickfrekvens få 
konsekvensen att krosspartierna framstår som de bästa partierna.  
För den översiktliga karaktäriseringen är det därför önskvärt att både vanlig sprickighet 
och krossparter täcks av samma parameter. Detta görs här genom att krosspartier ges en 
förutbestämd sprickfrekvens. Kross-avsnitten inkluderas i sprickfrekvensen genom att 
krossens längd i meter multipliceras med det förutbestämda värdet. Resultatet läggs till 
den övriga sprickfrekvensen i det aktuella meterintervallet. Olika alternativ har i detta 
projekt testats för att krossen ska få ett lagom genomslag på sprickfrekvensen och 
siffran 40 sprickor per meter kross bedöms som lämpligt. Det innebär exempelvis att ett 
6 cm krossparti ger ett bidrag till frekvensen med (40 x 0,06) 2,4 stycken ytterligare 
sprickor till den meter som avsnittet omfattar. Det är inget stort bidrag, men det kan 
också vara rimligt eftersom detta korta avsnitt kan motsvara en enskild tunn svagare 
struktur i bergmassan som inte utgöra något större problem. Ett krossparti däremot som 
är 70 cm långt innebär att den metern får en sprickfrekvens som är minst 28 sprickor per 
meter, dvs en anmärkningsvärt hög sprickfrekvens, vilket är ett önskvärt utfall. 

5.1.2 Visualisering av sprickfrekvens 
Sprickfrekvensklasserna visualiseras med tre olika färger. Grön färg representerar låg, 
gul representerar medel och röd representerar hög sprickfrekvens. Valet av dessa färger 
gjordes eftersom det är vedertaget (från t ex trafikljus) att grönt innebär en mindre risk 
och att röd innebär en större risk. Respektive klass får även en nummerkod 100 för låg, 
200 för medel och 300 för hög sprickfrekvens, se Tabell 5-1. Nummerkoden används 
för att underlätta hantering av data i databas, och för att underlätta statistisk analys. 
Sifferkoden för sprickfrekvens är vald tresiffrig, för att särskilja den från koderna som 
används för andra egenskaper. Vi har genomgående valt att den högre siffran motsvarar 
det förhållandet som ger den lägre bergkvaliteten, dvs att siffran 1 indikerar det bästa 
bergförhållandet för byggnation. 

5.1.3 Alternativa kriterier för klassning av sprickfrekvens 
Vedertagna gränser för de relativa begreppen ”Låg/Medel/Hög” fanns inte utan har fått 
utarbetas. Valet är gjort genom att olika alternativ provats och lämpligheten är bedömd 
genom jämförelser mellan de detaljerade- och de översiktliga karaktäriseringarna som 
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utgör resultatet för respektive alternativ. För sprickfrekvensen har två alternativ med 
olika klassgränser testats (Alt. 1 och Alt. 2), se Tabell 5-1. Resultatet av den 
jämförelsen presenteras närmare i kapitel 6.1. 
 
Tabell 5-1. Visar färg- och nummerkoden för de tre sprickfrekvensklasserna, samt 
klassgränserna för de två testade alternativen. 

Sprickfrekvens-
klass 

Färgkod Nummerkod Alternativ 1 
(sprickor/meter) 

Alternativ 2 
(sprickor/meter) 

Låg  100 <5 <5 

Medel  200 5 - 10 5 – 15 

Hög  300 > 10 > 15 

 

5.2 Sprickhållfasthet 
För att karaktärisera bergmassan med avseende på sprickornas hållfasthet var det 
naturligt att välja den kvot som redan är en inarbetad del av Q-klassificering Jr/Ja. Denna 
kvot påverkas både av sprickans råhet och effekter av sprickans omvandlingsgrad. Båda 
parametrarna är relativt enkla och snabba att bedöma bara genom att titta på sprickan 
och välja värden från Figur 4-1 och Tabell 4-2. Vid en översiktlig kartering ges inte 
tidsutrymme för några egentliga tester utan utförandet måste kunna ske snabbt. Även för 
sprickhållfasthet bedömdes att tre klasser borde ge tillräcklig detaljeringsgrad, med 
klasser motsvarande hög, medel respektive låg sprickhållfasthet. 

5.2.1 Visualisering av sprickhållfasthet 
Sprickhållfastheten visualiseras med ett mönster där en minskad hållfasthet visas med 
ökad mönsterintensitet. Genom att klassen i detta fall visas med ett mönster, och inte 
med en färg, blir det tydligt att detta avser en separat klassning skiljt från 
sprickfrekvensen. Vid redovisning kan dessutom mönstret för sprickhållfasthet 
överlagra sprickfrekvens eller så redovisas de bägge parametrarna sida vid sida. Varje 
hållfasthetsklass får, på motsvarande sätt som för sprickfrekvensen, även en 
nummerkod, men för sprickhållfastheten är den tvåsiffrig. Klassen med högst hållfasthet 
har kod 10, medel har 20 och klassen med lägst hållfasthet har kod 30. Tabell 5–2 visar 
såväl mönsterkod som nummerkod för klasserna. 

5.2.2 Alternativa kriterier för klassning av sprickhållfasthet 
För sprickhållfasthet har två alternativ vad gäller gränsvärden för olika klasser testats:  
Alternativ 1: Medelvärdet av sämsta (lägsta) Jr/Ja-värdet i varje meter i 5m-intervallet. 

Kvoten mellan Jr -värdet och Ja-värdet beräknas först för varje enskild 
spricka. Sedan väljs den sämsta kvoten i varje meter ut. Sedan beräknas 
medel av dessa fem värden i avsnittet. Notera att Jr och Ja i en kvot inte ska 
komma från olika sprickor utan gäller en och samma spricka. 

Alternativ 2: Sprickan med det sämsta (lägsta) Jr /Ja-värdet för varje 5 m intervall. 
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Kvoten mellan Jr -värdet och Ja-värdet beräknas först för varje enskild 
spricka. Sedan väljs den lägsta kvoten i hela 5m-avsnittet. Notera att Jr och 
Ja i kvoten inte heller här ska komma från olika sprickor utan gäller en och 
samma spricka. 

 
Gränserna för respektive klass för de två alternativen framgår i Tabell 5-2. Eftersom 
själva värdet beräknas på olika sätt är inte direkta jämförelser mellan de två alternativen 
möjliga. För att bedöma vilket alternativ som är att föredra så har de provats, på samma 
sätt som för frekvensen, på tre detaljkarterade borrhål och resultaten jämförts kvalitativt 
mellan detaljerad och översiktlig kartering.  
Beskrivningen av vilka egenskaper som motsvarar respektive Jr- och Ja -värde ges i 
Figur 4-1 och Tabell 4-2. Vid tjock lerfyllning (> 5 mm) så gäller enligt Q-systemet att 
Jr ska sätta till 1. vilket gör att kombinationen högt Jr och högt Ja (KLM, N och OPR 
under punkt c i Tabell 4-2) inte är möjlig. 
Resultatet och slutsatserna av jämförelsen mellan alternativen presenteras i kapitel 6.2. 

 
Tabell 5-2. Mönster- och nummerkod för de tre sprickhållfasthetsklasserna, samt 
klassgränserna för de två testade alternativen för gränsvärden. 

Sprickhållfast-
hetsklass Mönsterkod Nummerkod Alternativ 1 

(Jr/Ja) 
Alternativ 2 

(Jr/Ja) 

Hög hållfasthet 
 

10 > 2 > 1.3 

Medel 
hållfasthet  

20 0.6 - 2 0.3–1.3 

Låg hållfasthet 
 

30 < 0.6 < 0.3 

 

 

5.3 Vattenföring 
Vid bedömningen av vilka bergtekniska förutsättningar som finns i ett område så är 
förväntad vattengenomsläpplighet i de sprickor som tunneln eller bergrummet korsar en 
av de mest väsentliga. Vattengenomsläppligheten, eller konduktiviteten styr det 
förväntade inläckaget till anläggningen, vilket styr valet av tätningsåtgärder. Ofta ingår 
därför någon typ av hydrogeologiskt test i de undersökningar som genomförs i samband 
med borrning. Vattenförhållanden ingår också i båda de vanligaste empiriska indexen 
för bergkvalitet, Q och RMR, vilket indikerar den tyngd som vattenförhållanden har för 
bergprojektering. Därför valdes vattenföring som den tredje egenskapen att ta med vid 
en översiktlig karaktärisering. 
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Benämningen ”vattenföring” har valts här som ett allmänt enkelt ord, som går smidigt 
att använda vid klassningen till ”Låg”, ”Medel” och ”Hög vattenföring”. Men som 
parameter att använda i kriteriet valdes hydraulisk konduktivitet (m/s), som är en 
parameter som brukar beräknas fram från testresultat. Hydraulisk transmissivitet (m2/s) 
bedömdes mindre lämpligt eftersom det skulle vara svårare att göra snabba jämförelser 
då mätsektionernas längd vid dessa hydrauliska tester kan variera. 

5.3.1 Alternativa kriterier för klassning 
En svårighet i detta projekt var att välja vilka gränser som skulle gälla för vad som 
ansågs vara en lämplig indelning för vattenföring, eftersom det inte heller fanns någon 
sådan vedertagen indelning sedan tidigare och olika projekt har olika krav och behov. 
På motsvarande sätt som för sprickfrekvens och sprickhållfasthet så gjordes 
bedömningen att tre klasser skulle vara tillräckligt detaljerat. Det är även ganska vanligt 
att tätningsåtgärder förbereds i två eller tre olika utförandealternativ, vilket indikerade 
ett motsvarande behov av detaljeringsgrad.  
För att välja gränserna för de tre klasserna testades tre alternativ. De tre alternativa 
indelningarna som testats, med sina respektive olika klassgränser visas i Tabell 5-3. För 
att välja den mest lämpliga har vi studerat utfallet för borrhålen i testen och jämfört med 
den bedömning man skulle ha gjort från en detaljerad redovisning av borrhålsdata. 
Resultatet från den jämförelsen presenteras i kapitel 6.3 

5.3.2 Visualisering av vattenföring 
Vattenföringen visualiseras genom blå linjer längs borrhålet. ”Hög” vattenföring, dvs 
hög uppmätt konduktivitet, åskådliggörs med två blå linjer som sträcker sig över de 
konduktiva intervallen, och ”Medel” vattenföring med en blå linje. Klassas 
vattenföringen som ”Låg” visas ingen linje alls i redovisningen. Det här sättet att 
redovisa valdes därför att färgen intuitivt förknippas med vatten och den heldragna 
linjen indikerar att mätningarna gjorts längs en längre sektion.  
Eftersom låg vattenföring normalt sett inte innebär några bergtekniska bekymmer så 
valdes att inte indikera detta med något specifikt mönster. På det sättet blir även de 
vattenförande avsnitten mera framträdande.  
Det kan finnas fall då t ex inga vattenmätningar (hydrologiska tester i borrhål) är gjorda 
eller att dessa är gjorda i ett enda avsnitt för hela hålet eller enbart i vissa avsnitt. För 
sådana fall är det väsentligt att man använder utrymmet för noteringar, som givetvis 
måste finnas med i en mall för översiktlig redovisning.  
Ett annat exempel på specialfall som bör noteras är där det finns avsnitt som tätats pga. 
ingjutning i samband med borrningen. Dessa ska ingå och markeras som avsnitt med 
hög vattenföring, även då det inte har kunnat mätas in på ett rättvisande sätt. 
Bedömningar gjorda i borrarens borrprotokoll baserat på borresultat bör också utnyttjas 
i översiktliga karaktäriseringen, och noteras när så är fallet. Syftet vid översiktliga 
karaktäriseringen är att ingen betydelsefull information eller observation ska ”tappas 
bort” även om förhållandet inte kan beskrivas med någon noggrannhet, eller är uppmätt 
på något väl definierat sätt. 
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De tre klasserna för hög, medel, respektive låg vattenföring får de ensiffriga 
nummerkoderna 1, 2 och 3, där 1 på samma sätt som för sprickfrekvens och 
sprickhållfasthet står för det byggtekniskt mest gynnsamma förhållandet, se Tabell 5-3. 
I det fall att det inte finns några mätningar eller uppgifter om konduktiviteten så sätts 
siffran till 0. 
 
Tabell 5-3. Tecken- och nummerkod för de tre vattenföringsklasserna, samt 
klassgränserna enligt de tre testade alternativen. Hydraulisk konduktivitet, K, är den 
parameter som används till klassningen. 

Vattenförings-
klass 

Tecken-
kod 

Nummer
-kod 

Alternativ 1 
(m/s) 

Alternativ 2  
(m/s) 

Alternativ 3  
(m/s) 

Låg 
konduktivitet 

 

 
1 K <1x10-8 K <1x10-8 K <1x10-8 

Medel 
konduktivitet  

2 1x10-8 <K <1x10-7 1x10-8 < K<5x10-6 1x10-8 < K <1x10-6 

Hög 
konduktivitet 

 
3 K > 1x10-7 K> 5x10-6 K> 1x10-6 

 
 

5.4 Metod för indelning av borrhålsenheter 

5.4.1 Val avseende bestämd eller flexibel indelning 
För att få önskvärd enhetlighet och möjlighet att lätt jämföra olika borrhål är det 
väsentligt att metodiken för själva indelningen och uppdelningen av borrhålet i avsnitt 
definieras. Idealet med en enhetlig metodik vore att den översiktliga karaktäriseringen 
blev densamma oavsett vem som utfört arbetet. Med ett gemensamt tillvägagångssätt 
blir det effektivare både för den som ska göra karaktäriseringen och för den som ska 
använda sig av den.  
För att få den eftersträvade enhetligheten är det enklast att välja en viss längd på 
avsnitten som ska karaktäriseras, dvs en viss skala i detaljeringsgrad, och sedan hålla 
den konstant genom hela borrhålet. En klass för varje egenskap (SSV) i varje avsnitt. 
När den första karaktäriseringen är gjord kan begränsningarna (avsnittets start- och 
slutkoordinater) eventuellt justeras för vissa avsnitt. I det skedet kan det bestämmas 
vilka klass-kombinationer som ska genomgå en sådan justeringskontroll. Om en 
karaktäriseringsgräns exempelvis delvis omfattar ett krossparti, och det efterföljande 
avsnittet blir sedan klassat 333 (sämsta möjliga), kan gränsen flyttas så att 
begränsningen ligger vid början av partiet istället för en liten bit in. Detta kräver 
eventuellt att klassningen för intilliggande avsnitt behöver justeras. Denna typ av 
justering innebär att antalet karaktäriserade avsnitt fortfarande blir detsamma och att 
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detaljeringsgraden inte förändras avsevärt, men att beskrivningen blir mera precis och 
rättvisande. 
Vid redovisningen av resultatet, i tabellform, kan de avsnitt som ligger bredvid varandra 
och har tilldelats samma klassning för alla tre egenskaper (SSV) slås samman till ett 
kontinuerligt intervall med identisk klassning. 

5.4.2 Val av skala för översiktlig karaktärisering 
Den skala som väljs för översiktlig karaktärisering ska vara större än 1 m, eftersom 1 m 
är den skala som oftast används vid detaljerad kartering och här är syftet att få en 
översikt. Den längd som har bedömts som mest lämplig är 5 m. Skälen är att skalan för 
karaktäriseringen då i stora drag motsvarar den skala som tillämpas under byggskedet. 
Bedömning av stabilitet och förstärkningsbehov görs, åtminstone vid sämre 
bergkvalitet, efter enstaka salvor, vilket innebär att några meter i taget i tunnelns 
längdriktning är tillgänglig för bedömning. Karaktärisering i byggskedet innebär att de 
sämre partierna i hög grad kommer att bestämma ”bergklassen” i partiet. Om man 
karaktäriserar borrkärnor och redovisar för 5 m i taget så blir det en skala motsvarande 
en salva och detta bedömdes som en fördel. Fem meter långa avsnitt ger inte så många 
värden att det blir svårt att överblicka (i ett 100 m hål blir det 20 värden) samtidigt som 
tunnare sprickzoner, som ändå kan ha byggteknisk betydelse, inte riskerat att missas. En 
annan fördel med 5 m är att det är en ”jämn” siffra som inte ger något falskt intryck av 
precision. En ännu större skala, som till exempel 10 m långa avsnitt, skulle inte göra 
karaktäriseringen nämnvärt snabbare, och det bedömdes ge en alltför grov bild av 
bergförhållandena. 

5.5 Kombinerad visualisering av bergkaraktärsklasser 
Slutligen ska de tre klasserna sprickfrekvens, sprickhållfasthet och vattenföring, 
kombineras till en sammanvägd karaktärisering. Detta görs genom att lägga 
sprickhållfasthetsklassning, som visas med mönster, och vattenföringsklassning, som 
visas med blå linjer, ovanpå sprickfrekvensklassningen som visas med färg. På detta sätt 
visualiseras intervall med gemensamma egenskaper på ett tydligt sätt. Exempel 
presenteras i kapitel 6.4. 
Saknas det data för en egenskap sätts nummerkoden för denna till 0. Avsaknaden av 
data, eller annan viktig information, måste tydligt framgå av en anteckningsruta precis 
intill redovisningen så att misstolkningar undviks. 

5.6 Sprickorientering 
Sprickorientering kan med fördel läggas in som en separat logg med stereogram vid 
sidan av karaktäriseringsklasserna. Intervall för diagram väljs fritt utifrån vad som 
tolkas lämpligt för respektive borrhål, men sprickor i ytberg bör redovisas separat.   

5.7 Annan väsentlig borrhålsinformation 
Bergarten längs hålet är väsentlig information. Även om detaljerad kunskap om 
hållfastheten hos det intakta berget oftast inte är nödvändigt vid ingenjörsgeologiska 
frågeställningar i Sverige, där berget är generellt sett hållfast, så är information om 
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bergart värdefull för den allmänna geologiska förståelsen av platsen. Finns bergarterna 
karterade längs hålet, med längdangivelser för bergartsgränser och gångar, kan det vara 
till hjälp speciellt vid samtolkning av näraliggande borrhål för en tredimensionell 
beskrivning av bergdomänen. I områden med svagare och omvandlade bergarter är 
givetvis den beskrivningen av bergarter speciellt värdefull. Även en mycket grov 
beskrivning av bergarterna längs hålet kan redovisas visuellt i sammanfattningen (t ex 
med en och samma färg i kolumnen och en notering i legenden om att färgen avser 
exempelvis ”gnejser och graniter med visst inslag av pegmatitgångar”. 
Redovisning av kross på exakt läge kan också vara till hjälp vid jämförelser mellan 
borrhål för korrelation av olika strukturer från ett borrhål till ett annat näraliggande. I 
sådan tillämpning blir det troligen för grovt med endast SSV-klassningen i 5m-intervall. 
Av den anledningen bör krossen redovisas separat bredvid SSV, även om krosspartierna 
dessutom bidrar till bedömning av sprickfrekvens (se avsnitt 5.1). 
Finns annan undersökningsdata som bedöms väsentlig, såsom geofysik eller 
bergspänningsmätningar, läggs även denna information vid sidan av karaktäriseringen. 
Intressanta partier kan med fördel kompletteras med bilder på kärnan i kärnlådan, 
alternativt med bilder taget från borrhålsscanning, OPTV (Optical televiewer).  
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6 Test av olika klassgränsalternativ 
Vi har testat två alternativt för klassindelning (låg, medel, hög) för parametrarna 
sprickfrekvens och sprickhållfasthet, och tre alternativ för vattenföring. Testerna för alla 
tre parametrar är gjorda på tre olika borrhål (10F156K, 13A203K, KK617KBH) och 
nedan visas ett exempel av testerna för varje parameter.  
Notera att i detta kapitel visas först speciella figurer/diagram enbart för att göra 
jämförelser av olika alternativ, och det är inte figurer med exempel på hur slutliga 
presentationen skulle kunna se ut. Detta kommer i avsnitt 6.4.2.  
 

6.1 Sprickfrekvens 
De två alternativen som testats för sprickfrekvens (Alternativ 1, respektive Alternativ 
2), samt färg- och nummerkod visas i Tabell 6-1.  
 
Tabell 6-1. Visar klassgränserna för de två testade alternativen samt färg- och 
nummerkod för de tre klasserna. 

Sprickfrekvens-
klass 

Färgkod Nummerkod Alternativ 1 
(sprickor/meter) 

Alternativ 2 
(sprickor/meter) 

Låg  100 <5 <5 

Medel  200 5 - 10 5 - 15 

Hög  300 > 10 > 15 

 
För fall med s.k. ”kross” gäller, i båda alternativen, att krosspartiets längd i meter 
multipliceras med 40. Detta resulterande antal ”kross-sprickor” läggs till de övriga 
sprickorna som karterats i aktuellt 5m-avsnitt för att bestämma avsnittets totala 
sprickfrekvens. Kärnförlust ska behandlas som kross i sammanställningen (såvida inte 
borrhålsfilmen motsäger detta). 

6.1.1 Resultat från olika klassgränsalternativ för sprickfrekvens 
Exemplet på jämförelseresultat, som visas Figur 6-1, är från borrhål 10F156K. 
Kolumnerna i figuren visar från vänster till höger: 

– Borrhålsdjup 
– Bergarter 
– Sprickfrekvens per meter. 
– Sprickfrekvens för klassindelning enligt Alternativ 1, där ett medelvärde över 5 

m har räknats ut utifrån loggen för sprickfrekvens per 1m. 
– Sprickfrekvens för klassindelning enligt Alternativ 2, där ett medelvärde över 5 

m har räknats ut utifrån loggen för sprickfrekvens per 1m. 
– Krosslogg som visar krossens längdutbredning. 
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– Sprickfrekvensklass enligt Alternativ 1, där grön, gul, och röd representerar låg, 
medel respektive hög sprickfrekvens. 

– Sprickfrekvensklass enligt Alternativ 2, där grön, gul, och röd representerar låg, 
medel respektive hög sprickfrekvens. 

6.1.2 Val av klassgräns för sprickfrekvens 
De två alternativen har samma nedre gräns för låg sprickfrekvens, <5 sprickor/meter, 
vilket innebär att de gröna partierna i Figur 6-1 blir identiska för alternativ 1 och 2.  
I alternativ 2 har gränsen för hög sprickfrekvens satts till > 15 sprickor/meter, jämfört 
med > 10 sprickor/meter för alternativ 1. Vid jämförelse mellan de två alternativen i 
Figur 6-1, framgår att endast de extremt sprickiga intervallen med utbredda krosspartier 
faller ut som röda för alternativ 2 (vid 60-70 m djup). Alternativ 1 ger en mer nyanserad 
bild av sprickfrekvensen där även intervall utan större krosspartier kan falla ut som 
röda.  
För parametern sprickfrekvens väljer vi därför Alternativ 1 till slutlig metodik. 
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Figur 6–1. Visar sprickfrekvens och de två studerade alternativen för klassgränser, ALT1 och 
ALT2, i borrhål 10F156K. För beskrivning av kolumnerna se avsnitt 6.1.1

De gula intervallen blir 
fler, och de röda färre i 
ALT2 jämfört med 
ALT1. 

Eftersom både ALT1 
och ALT2 har samma 
nedre klassgräns ändras 
inte de gröna 
intervallen, dvs låg 

i kf k  

Enbart intervall med 
utbredda krosspartier 
faller ut som röda i 
ALT2 

ALT1 speglar bättre än 
ALT2 variationen i 
rådatat, sprickfrekvens 
per 1m och närvaro av 
korta krosspartierna.  
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6.2 Sprickhållfasthet 
Två olika sätt att bestämma klassningen för sprickhållfasthet har testats. Dessa två alternativ 
är olika dels med avseende på beräkning av jämförelsetalet och därmed även med avseende på 
själva klassgränserna.  
Alternativ 1: Ett medelvärde av (5 st.) sämsta (lägsta) Jr/Ja-värdet per meter över 5m-
intervallet. 
Alternativ 2: Sprickan (1 st.) med den sämsta (lägsta) Jr/Ja-kvoten sätter värdet för hela 5 m-
intervallet. 
Klassgränserna för de två alternativen samt mönster och nummerkod visas i Tabell 6-2. 
Notera att Jr och Ja i båda alternativ ska tas från en och samma spricka när man beräknar 
kvoten. 
 
Tabell 6-2. Visar klassgränserna för de två testade alternativen (se text) samt färg- och 
nummerkod för de tre klasserna. 

Sprickhåll-
fasthetsklass Mönsterkod Nummerkod Alternativ 1 

(Jr/Ja) 
Alternativ 2 

(Jr/Ja) 

Hög hållfasthet 
 

10 > 2 > 1.3 

Medel 
hållfasthet  

20 0.6 - 2 0.3–1.3 

Låg hållfasthet 
 

30 < 0.6 < 0.3 

 

6.2.1 Resultat från olika klassgränsalternativ för sprickhållfasthet 
Exemplet som visas i Figur 6-2 är från borrhål 13A203K. Loggarna visar från vänster till 
höger: 

– Borrhålsdjup 
– Bergarter 
– Den lägsta Jr/Ja-kvoten per meter. 
– Sprickhållfasthet för klassindelning enligt alternativ 1, dvs ett medelvärde av de fem 

lägsta Jr/Ja-kvoterna i ingående metrar har beräknats. 
– Sprickhållfasthetsklass enligt alternativ 1, med mönsterkod. 
– Sprickhållfasthet för klassindelning enligt alternativ 2, dvs den lägsta Jr/Ja-kvoten som 

ger hållfasthetsklassen är angiven. 
– Sprickhållfasthetsklass enligt alternativ 2, med mönsterkod. 

 

6.2.2 Val av klassgräns för sprickhållfasthet 
För klassindelning med Alternativ 2 får en enda spricka en stor påverkan på hela 5m-
intervallet och risken är att den sprickan inte är representativ för resten av intervallet.  
Exempel på det kan vi se i intervallen 25-30 och 55-60 m djup i Figur 6-2. 
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Indelning med Alternativ1 bedöms ge en mer rättvis bild av intervallet eftersom den sämsta 
sprickan för varje meter först plockas ut för att sedan räkna ut ett medelvärde över 5 meter.  
För parametern sprickhållfasthet väljs därför Alternativ 1 till slutlig metodik. 
 

 
Figur 6-2.  Visar sprickhållfasthet (Jr/Ja) och de två alternativen för klassgränser, ALT1 och 
ALT2 i borrhål 13A203K. För beskrivning av kolumnerna se avsnitt 6.2.1. 
 

I dessa avsnitt har ALT2 
gett en annan klassning 
än ALT1 

Ett exempel där en enda 
spricka sänker ett 
intervall till klassen låg 
hållfasthet vid ALT2. 
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6.3 Vattenföring 
De tre olika alternativen som testats för vattenföring (hydraulisk konduktivitet, K) samt 
tecken- och nummerkod visas i Tabell 6-3.  
 
Tabell 6-3. Visar klassgränserna för de tre testade alternativen för vattenföring samt tecken- 
och nummerkod för de tre klasserna. 

Vattenförings-
klass 

Tecken-
kod 

Nummer-
kod 

Alternativ 1  
(m/s) 

Alternativ 2  
(m/s) 

Alternativ 3  
(m/s) 

Låg 
konduktivitet 

 

 
1 K <1x10-8 K <1x10-8 K <1x10-8 

Medel 
konduktivitet  

2 1x10-8 <K <1x10-7 1x10-8 < K<5x10-6 1x10-8 < K <1x10-6 

Hög 
konduktivitet 

 
3 K > 1x10-7 K> 5x10-6 K> 1x10-6 

 
 
Rådata till karaktärisering är oftast vattenförlustmätningar gjorda i 3m-sektioner. Eftersom vi 
vill översiktligt presentera borrhålets egenskaper i 5m-skala så delas först konduktivitets-
intervallet upp från 3m-sektioner till 1m-sektioner, dessa används sedan för att beräkna ett 
medelvärde över de valda jämna 5m-avsnitten i karaktäriseringen.  

6.3.1 Exempel på resultat  
I Figur 6-3 visas ett exempel på resultat från jämförelsen mellan alternativa klassindelningar 
som är från borrhål KK617KBH. Loggarna (kolumnerna) i diagrammet visar från vänster till 
höger: 
1 Borrhålsdjup 
2 Bergarter 
3 Vattenförlustmätning, resultat presenterat i 3m- sektioner (K, m/s) 
4 Vattenförlustmätning, resultat presenterat för varje 1 meter (K, m/s) 
5 Vattenförlustmätning omräknat från 1meter-skala till ett medelvärde över 5 m (K, m/s) 

med klassgränser enligt Alternativ 1. 
6 Indelning i vattenföringsklass enligt gränserna för alternativ 1, med teckenkod. 
7 Vattenförlustmätning, presenterat med samma medelvärde över 5 m (K, m/s) men med 

klassgränser enligt Alternativ 2. 
8 Indelning i vattenföringsklass enligt gränserna för alternativ 2, med teckenkod. 
9 Vattenförlustmätning, presenterat med samma medelvärde igen, men nu med 

klassgränser enligt Alternativ 3. 
10 Indelning i vattenföringsklass enligt gränserna för alternativ 3, med teckenkod. 
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Figur 6-3. Visar hur man går från resultat från vattenförlustmätningar i 3-meters sektioner 
till vattenförings-klass för 5-metersaavsnitten med användande av de tre alternativen för 
klassgränser, ALT1, ALT2 och ALT3 i borrhål KK617KBH. För beskrivning av kolumnerna 
se text ovan. 
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6.3.2 Val av klassgränser för vattenföring 
För att bedöma vilka gränser som kunde vara lämpliga för en klassindelning av olika grad av 
vattenföring i berget har bland annat resultat från vattenförlustmätningar inom ett pågående 
projekt studerats. Figur 6-4 visar konduktivitetsfördelningen i 12 borrhål för 
vattenförlustmätningar utförda inom projekt Förbifart Stockholm [12]. Gränserna för 
Alternativ 1 är inlagda som två streckande linjer i figuren. Förutom borrhål 13A203K, som är 
mycket konduktivt, visar borrhålen en likartad konduktivitetsfördelning. Alternativ 1 är det 
som vi valt till den slutliga metodiken. 
I figuren framgår att för Alternativ 1 skulle ungefär hälften av borrhålet klassas med Låg 
vattenföring och omkring 10% av borrhålet som hög. I borrhål 13A203 skulle 70% av 
borrhålet anses ha Hög vattenföring. 
I detta exempel, som vi antar ganska representativt för svenska förhållanden, blir resulterande 
klassindelningen ganska lika varandra med Alternativ 2 och 3. En mycket liten del, mindre än 
5%, av borrhålen skulle hamna i klassen hög vattenföring. Det bedöms vara en onödig risk att 
vattenförande zoner förbises genom att lägga den gränsen för högt. Vi har här i åtanke att 
mätningarna ofta görs i minst 3 m långa avsnitt och att den verkliga vattenföringen i kortare 
avsnitt alltså kan vara än högre.  
Med tanke på den logaritmiska skalan skulle det dessutom bli en för stor spridning (50 gånger 
skillnad i konduktivitet) mellan de mest täta och de mest vattenförande delarna inom samma 
klass ”Medel” om denna skulle vara så stor som i Alternativ 2 och 3. 
En annan mera trivial fördel med Alternativ 1 är att det är enklare att minnas och använda en 
hel tio-potens som gränsvärde. 

 
Figur 6-4. Kumulativ konduktivitetsfördelning för vattenförlustmätningar utförda i 12 borrhål 
inom projekt Förbifart Stockholm. De två vertikala, streckade linjerna anger klassgränserna 
för det alternativ vi valt, Alternativ 1. Modifierad från [12] 
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6.4 Kombinerad visualisering av bergkaraktärsklasser 

6.4.1 Sammanfattning av stegen i klassningen 
I Figur 6-4 illustreras samtliga steg, från rådata till slutlig SSV-klassning, som ingår i 
metodiken.  
Kolumner med grönt kolumnhuvud visar stegen för sprickfrekvens: 

1. Sprickfrekvens per meter som erhålls från detaljkarteringen. 
2. Sprickfrekvens omräknat till ett medelvärde över 5 m, inklusive ”kross-sprickor”. 
3. Slutlig sprickfrekvensklass som illustreras med grön färg för låg-, gul för medel- och 

röd för hög sprickfrekvens. 
Kolumner med rött kolumnhuvud visar stegen för sprickhållfasthet: 

1. Den lägsta Jr/Ja-kvoten per meter som erhålls från detaljkarteringen 
2. Ett medelvärde över 5 m för de lägsta Jr/Ja-kvoterna. 
3. Slutlig sprickhållfasthetsklass som illustreras med tre olika mönster för respektive 

klass. 
Kolumner med blått kolumnhuvud visar stegen för vattenföring. 

1. Data för vattenförlustmätningar gjorda i 3m-sektioner, uttryckt i konduktivitet (m/s) 
2. Konduktiviteten angiven varje meter. 
3. Konduktiviteten omräknat till ett genomsnitt över 5 m. 
4. Slutlig vattenföringsklass som illustreras med två blå streck för hög vattenföring, ett 

blått streck för medel- och inget streck för låg vattenföring. 
 

Varje klass (låg, medel och hög) inom de tre parametrarna (sprickfrekvens, sprickhållfasthet 
och vatten) har även en unik nummerkod, se legend Figur 6-4. Anledningen till att införa 
nummerkod är att inte bli bunden till någon specifik programvara som kan visa färger och 
mönster, utan det ska vara lika enkelt att visa och göra en SSV-klassning i exempelvis Excel. 
Nummerkoden gör det även enklare att i text uttrycka SSV-klass. För att illustrera kopplingen 
mellan nummerkod och mönster är här nummerkoden för varje SSV-klass i Figur 6-4 angivet 
i sista kolumnen, men det är inte tänkt att koden ska synas i en slutlig SSV-presentation. 
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Figur 6-4. Figuren illustrerar samtliga steg, från rådata till slutlig SSV-klassning, dvs 
kolumnen längst till höger. För närmare beskrivning av stegen se avsnitt 6.4.1. 
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6.4.2 Slutlig presentation av översiktlig SSV-karaktärisering 
I Figur 6-5 till Figur 6-7 presenteras den slutliga SSV-karaktäriseringen, för de tre borrhål 
som testerna har utförts på; 10F156K, 13A203K och KK617KBH, med de valda 
klassgränserna från kapitel 6.1–6.3. Gränserna för de olika klasserna framgår även i legenden 
till figurerna. 
Den kompletta presentationen inkluderar, förutom karaktäriseringen med SSV-klassning, 
läget för olika bergarter, läget för krosspartier, stereogram som redovisar sprickorientering i 
valda borrhålsavsnitt samt kärnlådebilder från kritiska partier med avseende på byggbarhet. 
Till höger finns även utrymme för specifika kommentarer och noteringar. Det är väsentligt att 
all information som förtjänar att vara med i sammanfattning av resultat även redovisas på 
detta samma blad. Risken är annars överhängande att den missas. Vid utrymmesbrist kan det 
göras hänvisningar till andra källor/dokument. De här figurerna är förslag som redovisar 
sammanfattningen då alla underliggande data är tillgängliga. Finns det t ex inte information 
om bergarter kan denna kolumn uteslutas och saknas information om sprickorientering så 
utesluts stereogrammen. SSV-kolumnen och krosspartierna är det väsentligaste. Har 
vattenförlustmätning inte utförts kan det noteras i kommentarsfältet, och den legenden som 
hör till vattenföring kan uteslutas. Tanken är att skapa en flexibel men ändå effektiv och 
enhetlig presentation, också då den underliggande datamängden varierar. (Även översiktlig 
kartering kan redovisas med hjälp av samma SSV-metodik, vilket vi kommer att redovisa i 
avsnitt 7.1.1).   
Rådata som legat till grund för Figur 6-5 till Figur 6-7 redovisas för respektive hål i Bilaga A. 
Fotografier av kärnlådorna återfinns i Bilaga B och BIPS/OPTV-bilder i Bilaga C. Bilagorna 
finns dock endast i digital form, och kan laddas ned från BeFo:s hemsida (www.befo-
online.se/publikationer). 
Resultaten från borrhålen i Figur 6-5 till Figur 6-7 är exempel på hur just redovisning av 
sprickorientering separat i flera stereogram längs borrhålet kan ge bra information. För 
borrhål 10F156K ger det första stereogrammet ett spricksystem med färre sprickgrupper 
jämfört med vad de följande stereogrammen i samma borrhål gör. 
I borrhål 10F156K kan det även noteras förekomster av en mycket vattenförande zon relativt 
ytligt i ett parti med för övrigt bra bergkvalitet. Det kan vara av intresse för design av 
injektering. I Figur 5-6a ser man ett exempel på att separat krossredovisning gör att man kan 
notera att det finns en skillnad i karaktär mellan första och andra 3xx-området (dvs. område 
med SSVs nummerkod som börjar på tre pga hög sprickfrekvens). Den översta zonen i Figur 
5-6a har mäktigare krosspartier än den nedre.  
Med SSV-presentationen framgår tydligt att det för detta borrhål (Figur 5-6a, b och c) inte 
verkar finnas någon tydlig korrelation mellan sprickfrekvens (rosa fält) och hög vattenföring 
(två blå ränder). Notera att borrhålens inklination (vinkel från horisontalplanet) normalt finns 
med i presentationens huvud. Borrhål 10F156K är ett styrt borrhål som inledningsvis borrats 
med en 45 gradig vinkel men som successivt planar ut till nära horisontellt.  
Detta borrhål visar även ett exempel på avsnitt där en användare troligen blir intresserad av 
hur berget ser ut i de sämsta 330-partierna. Detta kan illustreras med hjälp av inlagda 
fotografier precis intill SSV. När rapporten är digital är det möjligt att zooma i fotografierna 
med god kvalitet om upplösningen är hög. Bilden ger information om vilken karaktär 
krosspartierna har och om det är kärnförluster i partiet eller inte. (Notera att de svarta 
sektionerna i kolumn två (”kross”) särskiljer inte på kärnförlust och kross.) 

http://www.befo-online.se/publikationer
http://www.befo-online.se/publikationer
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Figur 6-5a. SSV-karaktärisering av borrhål 10F156K, 10-100m. 



41 
 

BeFo rapport 169 

 

 
Figur 6-5b. Fortsättning av karaktäriseringen av borrhål 10F156K, 100-195 m. 
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Figur 6-5c. Fortsättning och slut på karaktäriseringen av borrhål 10F156K, 195-300 m. 
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Figur 6-6. SSV-karaktärisering av borrhål 13A203K. 
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Figur 6-7a. SSV-karaktärisering av borrhål KK617KBH, 0-100 m. 



45 
 

BeFo rapport 169 

 

 
 

 
Figur 6-7b. Fortsättning på SSV-karaktäriseringen av borrhål KK617KBH, 100-185 m. 
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7 Tillämpning - Tunnelbanan Nacka 
Cirka två mil ny tunnelbana började byggas i Stockholm under 2018. Stockholms läns 
landsting (SLL) och dess förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) ansvarar för utbyggnaden 
som består av fyra nya sträckningar. Vi fick möjligheten att testa vår metodik och översiktliga 
karaktärisering på tre borrhål från den nya tunnelbanesträckningen mot Nacka och Söderort, 
som projekteras av Sweco. 
Planen var att FUT/Sweco skulle titta på vår SSV- karaktärisering av de tre borrhålen och 
gärna använda den i det pågående arbetet. De skulle sedan reflektera över hur användbart den 
översiktliga karaktäriseringen var för att sammanfatta informationen från kärnkarteringen.  
I de följande avsnitten redovisas karaktäriseringen av de tre borrhålen enligt föreslagen SSV-
metodik. Underliggande redovisning av detaljkarteringen återfinns i Bilaga A. Genom att 
studera både följande figurer och figurer i Bilaga A är det möjligt att jämföra redovisning av 
detaljkartering och översiktlig redovisning med SSV.  
För borrhål 15S0180, gjordes en speciell tillämpningsövning där SSV-karaktärisering, 
användes för att snabbt kartera borrkärnan före detaljkartering. Resultatet har sedan jämförts 
med SSV-karaktäriseringen baserad på detaljkarteringen. 
I de figurer som följer har vi dessutom på höger sida lagt in en redovisning av Qbas och 
RMRbas för varje 1m-intervall. Det har gjorts endast för att underlätta jämförelsen mellan SSV 
och den karaktärisering som är vanligt förekommande. Tanken är inte att Qbas och RMRbas ska 
inkluderas i normal SSV-redovisning, men den som har underlaget och så önskar kan givetvis 
inkludera parametrarna. För att ytterligare underlätta jämförelser mot Qbas och RMRbas visas 
även sammanfattande statistik för dessa index i 1m-avsnitten i de olika 
karaktäriseringsklasserna för sprickfrekvens respektive sprickhållfasthet. 
På grund av den höga arbetsbelastningen i tunnelbaneprojektet vid tidpunkten för projektet 
och denna rapport så lyckades vi inte få någon detaljerad återkoppling från användarna. Men 
den begränsade respons som kommit in har bakats in i kommentarer till figurer och i 
slutsatserna från projektet som redovisas i kapitel 8. 
 

7.1 SSV - Borrhål 15S0180 
Borrkärnan från 15S0180 har detaljkarterats. Det gjordes med hjälp av borrhålsfilm som 
studeras samtidigt som kärnan karterades med avseende på bergarternas egenskaper och varje 
enskild sprickas egenskaper och orientering. Efter detaljkarteringen har en sammanfattande 
SSV-karaktärisering gjorts för varje 5m-avsnitt, så som beskrivits i Kapitel 6. Resultaten visas 
i Figur 7-1a-c. Empiriska index redovisas också i tillämpningsövningen för jämförelse (för 
tydlighets skull visas här endast en del av totala index-skalan, 20-100 för RMRbas och 0-20 för 
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Qbas). Figurerna exemplifierar även hur redovisning av foton från kärnlådor kan visas om så 
önskas. 
 

 
Figur 7-1a. SSV-karaktärisering, med Qbas och RMRbas, vid sidan. Borrhål 15S0180, 0-85 m. 
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Figur 7-1b. Fortsättning på föregående figur. Borrhål 15S0180, 85-190 m. Markerat område 
tas upp som exempel på 333-avsnitt som kunde ha justerats något med avseende på 
borrhålsdjup efter första sammanställningen (se brödtext). 
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Figur 7-1c. Fortsättning på föregående figur. Borrhål 15S0180, 190-270 m. 
 
Som ett exempel på hur jämförelse mot Qbas blir kan vi titta på avsnittet på ca 30-50 m 
borrhålsdjup i Figur 7-1a. Det gula området (dvs medelhög sprickfrekvens), som även har låg 
sprickhållfasthet och hög vattenföring, sammanfaller väl med ett avsnitt med låga Qbas-värden 
vad gäller läget. I RMR-redovisningen syns det mindre tydligt eftersom den skalan är mindre 
känslig. I detta avsnitt blir det tydligt att den huvudsakliga skillnaden mellan de två 
karaktäriseringssätten är att SSV-karaktäriseringen genast visar på orsakerna bakom den 
sämre bergkvaliteten.   
Stereogrammet som inkluderats i detta avsnitt indikerar att det finns en dominerande 
sprickriktning med östvästlig strykning och varierande stupning. Det kan förmodas att även 
den svagare strukturen vid ca 30-50 m djup har denna strykning, vilket kan vara av intresse 
för tillämpningen. Sprickorna i avsnittet har låg sprickhållfasthet och är förmodligen 
ihållande.  
Vattenföringen visserligen är hög i detta avsnitt men det är inte en extremt hög sprickfrekvens 
och inte mer än ett kort krossparti. Detta är ett exempel på avsnitt där det är värdefullt med 
den ”kross-kolumn” som vi valt att lägga vid sidan av SSV-karaktäriseringen i presentationen. 
I detta fall är troligen det faktum att bäringen för borrhålet är i stort sett vinkelrätt mot 
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sprickorna en bidragande orsak till att det uppkrossade intervallet är litet och inga 
kärnförluster noterats trots att det finns svaga sprickor. Bäring på borrhålet ska alltid anges i 
presentationshuvudet, så att eventuella skillnader i resultat mellan borrhål med olika 
orientering kan härledas. 
Att lägga bilder på kärnlådorna bredvid SSV-karaktäriseringen i presentationen är ju inte en 
nödvändighet, men vi bedömer att det kan vara något som skulle uppskattas av användare 
som vill se detta och som på detta sätt inte behöver lägga tid på att leta fram informationen. 
När karaktäriseringen levereras digitalt är det möjligt att zooma i fotografierna om de har hög 
upplösning och därmed möjliggörs ”kontroll” av kärnorna på ett detaljerat sätt. 
I Figur 7-1c finns ett annat avsnitt, vid ca 210 – 240 m borrhålslängd, som också har låga Qbas 
värden. Från endast Qbas-kolumnen framgår inte att detta avsnitt skiljer sig från det avsnitt 
som studerades ovan. Från SSV-presentationen framgår tydligt att sprickfrekvensen i detta 
avsnitt är hög och att flera korta krossavsnitt förekommer. Detta avsnitt har dock mindre 
vatten än det tidigare studerade avsnittet. Vid sidan av kolumnerna ses inget stereogram, 
eftersom kvaliteten på borrhålsfilmen i avsnittet inte var tillräckligt bra. Notera att med detta 
format på presentationen finns det plats för väsentliga kommentarer i diagrammets huvud. I 
Figur 7-1a finns till exempel en kommentar om att borrhålsfilmningen inte har kunnat tolkas 
eller genomföras längs hela hålet. Det kan vara en viktig information som lätt går förlorad om 
det inte etableras ett systematiskt sätt att redovisa borrhålsdata. 
I Figur 7-1b finns ett avsnitt markerat där 5 m fått klassningen hög sprickfrekvens, låg 
hållfasthet och hög vattenföring (dvs uttryckt med sifferkod: 333). Det avsnittet ligger enligt 
SSV på 145 - 150 m djup, inringat i rött. I det underliggande karteringsprotokollet framgår att 
det verkliga avsnittet med den karaktären snarare gäller 147 – 151 m borrhålsdjup (se Figur 
7-2). Detta är ett exempel där det kan göras en sådan djupjustering för 33x-partier, men man 
kan också konstatera att den beskrivning som finns i jämna 5m-avsnitt väsentligen ändå ger 
samma övergripande bild och beslutsunderlag, dvs den visar att det kommer en vattenförande 
sprickzon av några meters mäktighet i detta område. Att lägga tid på att göra justeringar i djup 
för gränser till de övriga klasserna med bättre bergkvalitet rekommenderas inte, då fördelen 
med enkla och tydliga definitioner för hur klassningen utförts normalt torde överväga den 
begränsade vinsten.  
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Figur 7-2. Utsnitt ur karteringsprotokollet för borrhål 15S0180. Det rosamarkerade 
djupavsnittet (jämna 5 m) fick karaktären 333 i SSV-sammanställning. Den röda rutan 
indikerar det djupavsnitt som har den sämre kvaliteten sett till varje meter. Se text och Figur 
7-1b. 
Tabell 7-1 visar Qbas och RMRbas från detaljkarteringen baserat på1m-avsnitt inom respektive 
klass (låg, medel, hög) för sprickfrekvens i 5m-avsnitten. Som förväntat är Qbas generellt lägre 
när sprickfrekvensen är hög. Det låga värdet som ändå ligger i ett avsnitt med ”Låg 
sprickfrekvens” (minimum Qbas i den klassen är bara 0.15) kommer från just det partiet mellan 
150-151 m djup som diskuterades i förra stycket. Ingen justering har gjorts i vår SSV-
karaktärisering utan 5m-djupen har hållits strikt.  
Det finns även en tydlig korrelation mellan RMR och sprickfrekvens. Dock är variationen 
inom en och samma klass betydande, vilket kan förväntas framförallt för den sämsta klassen 
med hög sprickfrekvens. 
 
Tabell 7-1. Statistik för Qbas och RMRbas, från vanlig detaljkarteringsresultat uppdelade efter 
de tre klasserna för sprickfrekvens enligt ”SSV-metoden”. Borrhål 15S0180 

 

 

 

 

 

 

 

Sprickfrekvensklass 
Qbas  

(min; median; max) 

RMRbas 

 (min; medel; max) 

Låg (< 5 spr/m) 0.15; 32; 533 58; 74; 97 

Medel (5-10 spr/m) 0.6; 6.4; 533 48; 66; 97 

Hög ( >10 spr/m) 

 

0.04; 1.5; 100 25; 55; 77 
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Tabell 7-2 visar korrelationen mellan sprickhållfasthetsklassning i 5-metersintervall och Qbas, 
respektive RMRbas, karaktäriserade i 1-metersintervall. Minimum och medianvärden följer 
klassindelningen på det sätt som kan förväntas, dvs med en tydlig korrelation. Korrelationen 
för de maximala värdena är svagare, vilket också är önskvärt och förväntat eftersom ett 
enstaka metersintervall med god bergkvalitet inte bör innebära att ett helt 5m-intervall får en 
”bra” klassning. 
 
Tabell 7-2. Statistik för Qbas och RMRbas, från vanlig detaljkarteringsresultat uppdelade efter 
de tre klasserna för sprickhållfasthet enligt ”SSV-metodik”. Borrhål 15S0180 

 
 
 
 
 

 

7.1.1 Jämförelse mellan SSV vid översiktskartering och SSV efter 
detaljkartering 

Förutom SSV-karaktärisering baserad på detaljkartering, gjordes för borrhål 15S0180 även 
en SSV-karaktärisering baserad på översiktlig kartering. Den översiktliga karteringen gjordes 
före detaljkarteringen och borrhålsfilmningen. Den översiktliga karaktäriseringen tog ca 1 dag 
att göra inklusive presentationen och baserar sig endast på kärnorna. I översiktskarteringen 
har endast precis det som behövs för SSV noterats, dvs antalet sprickor per 5 meter och den 
sämsta Jr/Ja-kvoten för varje meter. Syftet med detta var att visa på möjligheten att med hjälp 
av SSV mycket snabbt få fram ett resultat som kan redovisas på samma sätt som vid 
detaljkartering. En snabb kartering kan utföras i väntan på att detaljkarteringen färdigställs. 
Den kan även utföras som alternativ till detaljkartering om det inte finns behov för detaljerad 
information. I den här tillämpningsövningen var syftet även att jämföra resultaten. 
Vattenförlustmätningarna gjordes i samband med borrningarna och fanns i detta fall 
tillgänglig redan vid översiktskarteringen. Detta innebär att vattenloggarna för de två 
karaktäriseringarna är identiska. 
I Figur 7-2 visas resultat från de två karaktäriseringarna sida vid sida. Resultaten är snarlika 
men inte helt samstämmiga. De partier som har fått olika klassning skiljer sig dock aldrig med 
mer än en klass.  
Inmätningen av kärnan är översiktligt gjord och mängden kärna i varje upptag är inte vid 
översiktliga karteringen kontrollmätt mot borrarnas längdmarkeringar. Kärnan var bitvis 
ordentligt uppsprucken och det förekom kärnförluster som inte noterats på kärnlådorna. Detta 
innebär att längdmätningen mot slutet av hålet skiljer sig något åt mellan de två karteringarna, 
och kan vara ha orsakat att klassgränserna i de två karaktäriseringarna förskjuts i förhållande 
till varandra. (Men eftersom karaktäriseringen visats för hela 5-meters intervall så framgår 
inte den längdskillnaden i slutet av hålet i loggarna.) Den något högre sprickfrekvensen i 
översiktskarteringen kan förklaras med att inte alla enskilda sprickytor granskats (bara 
räknats), vilket gör att en del inducerade sprickor inkluderats. Vid detaljkarteringen har 
dessutom borrhålsfilmen använts som hjälp för bedömning huruvida sprickor är 
borrningsinducerade, läkta eller naturligt öppna.  

Sprickhållfasthet 
Qbas  

(min; median; max) 

RMRbas 

 (min; medel; max) 

Hög (Jr/Ja > 2) 3.4; 63; 533 64; 78; 97 

Medel (0.6 < Jr/Ja < 2) 0.15; 25; 533 53; 72; 97 

Låg (Jr/Ja < 0.6) 0.04; 4.80; 50 25; 61; 77 
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SSV-karaktäriseringen baserad på detaljkarteringen har en något större andel klassad med låg 
sprickhållfasthet. Även här är sannolikt orsaken att inte alla enskilda sprickytor granskas 
under översiktskarteringen, vilket möjligen innebär att det inte alltid blir den absolut sämsta 
sprickan per meter som väljs ut. Bedömningen av värdet på Jr och Ja kan också omvärderas 
vid en närmare granskning under detaljkarteringen.  
Längdjustering av detaljkarterad kärna skapar skillnader i djup mellan de olika karteringarna 
vilket gör att 5-metersintervallen i detaljkarteringen inte blir helt identiska med 5-
metersintervall i översiktskarteringens. Därmed kan resultaten hamna på var sida om 
klassgränsen och klassas olika.  
Sammantaget anser vi dock att översiktskarteringen borde fylla sitt syfte väl, och tillsammans 
med den översiktliga SSV-redovisningen är de värdefulla verktyg i flera sammanhang. 
Exempelvis kan det baserat på översiktlig SSV göras ett urval för detaljkartering. En annan 
fördel är att översiktskarteringen och SSV-redovisningen, som kan göras med korta ledtider 
parallellt med kärnupptagen, får tillräckligt underlag för att placera ytterligare borrhål, eller 
fatta andra beslut på kort tid. 
Översiktlig kartering med SSV-redovisning ger en väldokumenterad beskrivning av de olika 
klasserna vilket är mer fördelaktigt än en mer fri beskrivning av borrkärnan som delvis saknar 
spårbarhet i tolkningen. Men naturligtvis kan den visuella presentationen vid översiktlig 
kartering gärna åtföljas av en kort text som beskriver huvuddragen och övriga relevanta 
observationer, såsom huvudsakliga bergarter, eventuella markanta sprickfyllnader, 
längdangivelser för eventuella kross och kärnförlustpartier och uppgifter om dominerande 
sprickorienteringar. Även observationer som gjorts under borrningen kan tas med i den 
översiktlig karaktäriseringen. 
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Figur 7-2. Borrhål 15S0180. SSV-karaktärisering baserat på 
detaljkartering(till vänster) och SSV-karaktärisering baserat på 
översiktskartering (till höger). Den högra SSV-karaktäriseringen som 
baserades på översiktlig kartering gjordes på en dag inklusive redovisning. 
Vattenkaraktäriseringen är identisk i båda fallen. 
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7.1.2 Excel som visualiseringsverktyg 
Programmet WellCAD har genomgående använts för att presentera den sammanfattande 
karaktäriseringen men det finns andra visualiseringsprogram lämpade för borrhålsdata och 
som kan användas på liknande sätt.  
Ett exempel på hur det skulle kunna se ut i Excel visas i Figur 7-3. Den figuren visar de första 
125 m av borrhål 15S0180 vilket är samma som visas i Figur 7-1. 
I Excel-redovisningen visas de tre olika egenskaperna i separata kolumner eftersom mönster 
inte går att lägga på varandra, vilket minskar överskådligheten något. Det är inte heller 
möjligt att enkelt byta djupskalan efter behov som man kan i WellCAD. Men genom att 
eventuellt gömma olika kolumner och visa det som önskas beroende på tillämpning kan även 
Excel fungera tillräckligt bra. Överskådligheten blir med SSV, också i Excel, mycket större än 
vad den är med de värdetabeller som redovisar detaljerad karaktäriseringsdata, (jämför med 
Bilaga A). Även i Excel finns möjligheten att samla och presentera all väsentlig information 
från samma borrhål i samma blad och även inkludera fotografier och stereogram. Stereogram 
skapas i specifika program för detta ändamål. 
Från såväl WellCAD som från Excel kan resultaten från SSV-karaktäriseringen exporteras till 
format läsbara av andra CAD-program. Lämpligast är då troligen att exportera den tresiffriga 
nummerkoden för respektive djupintervall, och till respektive kod koppla den visualisering 
som önskas. 



F
igur 7-3. SSV-klassificering redovisad m

ed hjälp av Excel. D
e översta 125 m

 av borrhål 15S0180 redovisas. .
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7.2 SSV - Borrhål 15S1714 
På samma satt som för borrhål 15S0180 har detaljkartering och sammanfattning med SSV-
metodik utförts på borrhål 15S1714. Resultatet redovisas i Figur 7-4. Jämförelse med 
empiriska index kan göras genom att de presenterats grafiskt direkt till höger i samma figurer 
och genom statistiken i Tabell 7-5 och Tabell 7-6. 
SSV-redovisningen för detta borrhål är ett exempel som visar på värdet av att inkludera 
sprickorienteringar. Borrhålet har delats in i tre olika avsnitt med avseende på borrhålslängd 
och de tre olika stereogrammen visar olika sprickmönster. Ner till 85 m djup finns sprickor 
med mestadels NO-SV-strykning. Det mellersta avsnittet (85–105 m) inkluderar ett krossparti 
och har generellt lite högre sprickfrekvens och även sprickor med låg hållfasthet. Sprickorna 
har en N-S strykning, som stupar mot öst eller väst. Beroende på tunnelriktning eller 
bergrummets placering kan detta innebära ett avsnitt med potentiellt kilbildande ogynnsamma 
sprickorienteringar. Strukturen som gett upphov till krosspartiet kan också förmodas ha 
samma strykning. I nedersta delen av borrhålet har däremot sprickbilden förändrats och de 
sista 10 m utgörs av en zon med branta sprickor som har låg hållfasthet och stryker NNV-
SSO. Hade ett enda stereogram redovisats för hela hålet hade de olika sprickgrupperna inte 
varit möjliga att urskilja. Det är också informativt att tillsammans med kontureringen även 
markera med punkter polerna för varje enskild spricka i stereogrammet, och att antalet 
sprickor är utskrivet på presentationen, så att man får hjälp att tolka (och inte övertolka) 
resultaten avseende sprickorienteringar och sprickgrupp. I karteringsrapporten bör noteras om 
diagrammen har beräknats med s.k. Terzaghi-korrigering och med ytriktig eller vinkelriktig 
projektion etc. 
Om översiktlig kartering utförs direkt då kärnorna läggs i kärnlådor i fält kan resultatet från 
denna kartering skapa underlag för att snabbt avgöra om ytterligare borrning krävs. Tex om 
indikationer i den översiktliga karteringen visar på att det finns risk för att berget blir sämre i 
borrhålets förlängning så kan beslut om förlängd borrning tas innan borraren avetablerar. 
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Figur 7-4a. SSV-karaktärisering, med Qbas och RMRbas vid sidan, för borrhål 15S1714 i 
avsnittet 45-95 m (fortsättning i följande figur). 
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Figur 7-4b. Fortsättning på föregående figur. Borrhål 15S1714, 95-115 m djup. 

Tabell 7-3. Statistik för Qbas och RMRbas i de olika klasserna avseende sprickfrekvens. 

Tabell 7-4. Statistik för Qbas och RMRbas i de olika klasserna avseende sprickhållfasthet. 

Sprickfrekvens 
Qbas  

(min; median; max) 

RMRbas 

 (min; medel; max) 

Låg (< 5 spr/m) 3; 23.3; 177.8 53; 80; 95 

Medel (5-10 spr/m) 2.5; 8.2; 66.7 52; 72; 87 

Hög ( >10 spr/m) (förekom ej) (förekom ej) 

Sprickhållfasthet 
Qbas  

(min; median; max) 

RMRbas

 (min; medel; max) 

Hög (Jr/Ja >2) (förekom ej) (förekom ej) 

Medel (0.6> Jr/Ja < 2) 3; 26.5; 177.8 53; 79; 95 

Låg (Jr/Ja < 0.6) 2.5; 6.9; 50 52; 70; 90 
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7.3 SSV - Borrhål 15S0253 
På samma sätt som för borrhål 15S0180 har detaljkartering och sammanfattning med SSV-
metodik utförts för borrhål 15S0253 och resultatet redovisas i Figur 7-5. Jämförelse med 
empiriska index kan göras genom att de presenterats grafiskt direkt till höger i samma figur 
och genom statistiken i Tabell 7-5 och Tabell 7-6.  
Borrhålet innehåller två längre partier med klart sämre bergkvalitet (70-130 m och 140-180 m 
borrhålslängd). I borrhålet finns totalt sex ”3xx-partier” som totalt omfattar 30 meter av 
borrhålet. Koden 3xx innebär att partierna har en ”hög sprickfrekvens”. Fem av dessa partier 
har dessutom koden 33x som visar att partiet även har ”låg sprickhållfasthet”. Ett av dessa 
partier har dessutom koden 333, vilket innebär att partiet har ”hög vattenföring”. Klass ”333” 
är den sämsta möjliga klassificeringen med SSV. Därmed betyder det inte att allt berg med 
klass 333 har exakt samma bergkvalitet. Beroende på i vilket skede och i vilket sammanhang 
denna information samlas in, är det lämpligt att i just dessa partier gå in och detaljerat 
redovisa vilken kvalitet som finns och vilka observationer som gjorts. I den sammanfattande 
presentationen i Figur 7-5a-c framgår att bakgrunden till den lägre bergkvaliteten med kod 
33x är flertalet krossade partier, men med partier av bättre bergkvalitet emellan.  
Detta är ett exempel på ett borrhål där det bör vara intressant, att i det sämsta partiet även 
redovisa fotografier från kärnlådorna, eller bilder från borrhålsfilm. Förekomsten av bl.a. 
bortspolade lerpartier, stark omvandling eller förekomsten av hålrum fyllda med 
injekteringsbruk skulle då framgå. 
Vid jämförelser mellan SSV med RMRbas framgår att RMR-indexet är lägre i dessa 33x-
partier. Även Qbas visar att det finns en zon i detta läge, men Qbas är ett index som varierar 
starkare. Tack vare främst färgkodningen för sprickfrekvens går det snabbt med SSV att 
upptäcka partierna. 
Stereogram har gjorts för avsnittet med de båda svagare zonerna separat. Man kan notera den 
tydliga skillnaden i sprickorienteringar mellan första ytligare bergmassan (det översta 
stereogrammet som visar sprickor ned till 75 m djup) och bergmassan i 75-150 m djup som 
påverkas av de sprickrika (rosa) sektionerna i det avsnittet (nedre stereogrammet i Figur 7-
5a). 
Den djupare delen av borrhålet har bättre bergkvalitet men har en hög vattenföring i fyra 5m-
avsnitt, dvs i ca 20 meter. Här måste man givetvis ha i åtanke att hydrauliska testerna i detta 
fall utfördes i 6m-avsnitt och det är möjligt att endast en enda mycket vattenförande spricka 
har gett upphov till den höga konduktiviteten i varje enskilt 6m-test. Det kan alternativt vara 
så att ett större antal mindre sprickor ger hög vattenföring. SSV-redovisningen visar att det är 
flera partier som ger signifikant flöde även om exakta läget för dessa sprickor inte kan pekas 
ut. Med mätningarnas 6m-sektioner och i kombination med 5m indelningen i SSV (som då 
inte heller matchar karaktäriseringsavsnitten) blir det en relativt grov beskrivning av 
vattensituationen, men det visar att det finns längre partier som har en låg vattenföring (ingen 
blå linje) och det bör vara en mycket bra information i sig.  
Hög vattenföringsklass i avsnittet 170-180m (borrhålsdjup) stämmer med att det där finns 
några få tunna krosspartier i berget som för övrigt är klassat som god bergkvalitet (klassning 
223 och 123). Vattnet rinner troligen ut från borrhålet via dessa strukturer. Det är i det 
exemplet en fördel att kross är markerat direkt och tydligt vid sidan av SSV eftersom exaktare 
lägen underlättar tolkningen.  
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Figur 7-5a. SSV-karaktärisering, med Qbas och RMRbas vid sidan. Borrhål 15S0253, 5-110 m. 
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Figur 7-5b. Fortsättning på föregående figur. Borrhål 15S0253, 110-210 m. 
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Figur 7-5c. Fortsättning på föregående figur. Borrhål 15S0253, 210-295 m. 

 
 
Tabell 7-5. Statistik för Qbas och RMRbas i de olika klasserna avseende sprickfrekvens. 

 
 
 
 
 

 

Sprickfrekvens 
Qbas  

(min; median; max) 

RMRbas 

 (min; medel; max) 

Låg (< 5 spr/m) 1.3; 33.3;177.7 53; 74;97 

Medel (5 -10 spr/m) 0.3; 10.9; 100 45; 66; 77 

Hög ( >10 spr/m) 

 

0.3; 3.4; 30.3 40; 57; 74 
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Tabell 7-6. Statistik för Qbas och RMRbas i de olika klasserna avseende sprickhållfasthet. 

 
  

Sprickhållfasthet 
Qbas  

(min; median; max) 

RMRbas 

 (min; medel; max) 

Hög (Jr/Ja >2) 4.3; 50; 177.7 55; 78; 97 

Medel (0.6 > Jr/Ja < 2) 0.3; 13.3; 177.7 40; 68; 92 

Låg (Jr/Ja < 0.6) 0.3; 5.1; 33.3 45; 62; 77 
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8 Slutsatser och rekommendationer 
8.1 Måluppfyllelse 
Bedömningen är att det uppsatta delmålen är uppfyllda och att det finns ett antal fördelar med 
tillämpningen av SSV-metodiken för sammanfattning och presentation av borrhålsdata: 

– SSV-redovisningen synliggör direkt var partier med olika bergkvalitet är lokaliserade, 
och vilka egenskaper som ligger bakom, utan att detaljerade karteringsprotokoll krävs. 

– I den föreslagna SSV-metodiken görs en karaktärisering för varje 5m-avsnitt. Den 
skalan gör att även långa borrhål kan redovisas tydligt med god överblick. Färgskalan 
och effektiva visuella symboler ger ”omedelbar” och enkel tolkning. 

– Mycket litet av den väsentliga ursprungliga informationen om bergmassan går förlorad 
om borrhålsdata redovisas med hjälp av föreslagen SSV-metodik. 

– Det visuella SSV-sättet att presentera undersökningsdata är ett enkelt och framförallt 
mycket snabbt verktyg för att korrelera olika egenskaper, t ex om vattenförande partier 
sammanfaller med partier med hög sprickfrekvens eller inte. 

– Tack vare att informationen om krosspartier (krossade partier och kärnförluster) 
redovisas separat i anslutning till SSV-redovisningen, förhindras att den informationen 
går förlorad.  

– En separat redovisning även av sprickorienteringar i form av stereogram tillsammans 
med övrig data bedöms vara värdefull för användaren jämfört med att enbart redovisa 
t ex ett Jn-tal eller ett empiriskt index.  

Efter tillämpning av SSV-metodiken på de tre testborrhål i pågående byggprojekt gjordes 
bedömningen att valet av indelning i tre klasser var ett lämpligt val. Skalan för visuella 
redovisningen och upplägget gör att all information från ett långt borrhål, inklusive 
stereogram och foton, ryms på en och samma sida, vilket var praktiskt. Erfarenheten var även 
att klassningen med SSV visade god korrelation med karaktäriseringen med RMRbas och Qbas 
som användes i det projektet. 

8.2 Rekommendationer 
Det rekommenderas att SSV prövas av intresserade aktörer. Den kan prövas dels som ett sätt 
att göra och redovisa översiktlig kartering och dels för att sammanfatta och presentera utförd 
detaljkartering. Efter en tids bruk kommer det att visa sig om denna metodik är användbar och 
om det behövs justeringar i till exempel klassindelningskriterierna.  
Användande av översiktlig kartering med SSV-metodik är, till skillnad från detaljkartering, 
mycket snabb. Det innebär att metoden borde vara användbar i de fall och tillämpningar där 
det är viktigt att snabbt utföra en bedömning av borrkärnans bergkvalitet. Det är även en 
fördel att det är lätt att direkt jämföra med den eventuellt efterföljande detaljkarteringen. Den 
översiktligt bestämda SSV-klassningen kan med fördel användas för beslut om detaljkartering 
eller ytterligare undersökningar. 
Den enda parameter i SSV-presentationen som kan vara svår att förstå i detalj utan närmare 
förklaring är hur sprickfrekvens i avsnitt med krossparti och kärnförluster har beräknats. Valet 
av faktorn 40 sprickor per meter för kross är något som nu framgår av text utanför 
diagrammet. Det krävs för den klassningen att användaren läst denna metodbeskrivning till 
SSV eller känner till sedan tidigare hur det görs. Eventuellt kan en komplettering med en 
standardfotnot till diagrammet göras för att undvika denna oklarhet. Bedömningen är ändå att 
även för dessa ”krossparti-fall” ger SSV-redovisningen en mer väldefinierad information än 
klassning med enbart något annat empiriskt index. 
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Eftersom SSV är ett nytt sätt att redovisa som inte är vedertaget i branschen, är det fortfarande 
ovisst om det kommer att tas emot positivt och komma att användas framgent. Det kan finnas 
ett motstånd eftersom något nytt antas kräva ytterligare resurser. Det finns även en risk att 
vana användare föredrar att enbart arbeta med den detaljerade databasen då sådan finns 
tillgänglig. 
En annan risk är att eftersom dimensionering av förstärkning i dagsläget ibland baserar sig 
direkt på empiriska index kan det uppfattas som enklare att presentera och redovisa 
sammanfattande borrhålsdata direkt endast med ett empiriskt index. Det är en position som vi 
har argumenterat emot i den här rapporten, eftersom det finns flera svårigheter och risker med 
en sådan hantering (Kapitel 2). Men det är riktigt att behovet av metodik för dimensionering 
naturligtvis kvarstår och SSV är ingen dimensioneringsmetod utan en föreslagen metodik för 
översiktlig karaktärisering och redovisning av borrhålsdata. Tanken är att SSV-karaktärisering 
ska underlätta och förenkla ingenjörsgeologisk tolkning från borrhål, och leverera ett bättre 
beslutsunderlag i olika skeden av byggprocessen. 
Förhoppningen är att med en gemensam redovisningsmetodik ett litet steg tas mot ökat 
samarbete, mera jämförande studier och fler gemensamma och effektiva arbetssätt inom 
ingenjörsgeologi. 
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