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Program 
08.30 Registrering
 
 Kaffe & smörgås

09.00 Inledning
 Per Tengborg/BeFo 

 INBjuDEN GäStföREläSARE
  Svensk Bergmekanikdag 50 år  
 – en historisk tillbakablick 

  50 Years of Swedish Rock Mechanics Day  
 – a Historical Review   
 Ove Stephansson / Stephansson Rock Consultant och  
 GFZ German Research Centre for Geosciences

 DESIGN & föRStäRKNING 
 Moderator: Robert Sturk/Skanska

  Paneldiskussion: Infrastruktur och gruva* 
 Marie von Matérn/WSP, Per-Ivar Marklund/Boliden 

10.15 Kaffepaus & utställning i foajén

10.40  Rørskjerm – Dimensjonering og design 
  Pipe Umbrella – Dimensioning and Design 
 Helene Strømsvik /NTNU, Eivind Grøv , SINTEF / NTNU  
 Helen Andersson, Huth & Wien Engineering

  Crosscut deformation as a function of ring blast   
 location in lKAB’s Malmberget mine 
  Tvärortsdeformation som funktion av produktionsskjutning  
 i LKABs Malmbergsgruva 
 Tristan H Jones/Luleå University of Technoloy

VälKoMMEN tIll  
BERGMEKANIKDAGENS  

50-ÅRS juBIlEuM!

* Enbart muntlig presentation
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* Enbart muntlig presentation

  utbredning och hydrauliska egenskaper för en  
 sprängskadad zon runt en tunnel – erfarenheter  
 från äspö berglaboratorium 
  Extension and Hydraulic Properties of an Excavation  
 Damaged Zone around a Tunnel – experiences from  
 the Äspö Hard Rock Laboratory 
 Lars O. Ericsson /Chalmers, Rolf Christiansson, Henrik Ittner,  
 Tomas Lehtimäki/SKB, Kent Hansson/Geosigma, Christian Butron/  
 Trafikverket, Johan Thörn / Chalmers, Oskar Sigurdsson /OS Geological  
 Consulting

  Aerodynamiska beräkningar för höghastighets- 
 banan ostlänken 
  Aerodynamic simulations for the high speed railway project  
 Ostlänken
 Fredrik Jareman /ÅF Technology, Rikard Gothäll/Tyréns, Jan Östh/ 
 ÅF Technology, Linda Tegehall/ ÅF Technology, Tomas Karlberg / 
 ÅF Technology, Karl-Johan Loorents /Trafikverket

 VINNARE AV BäStA ExAMENSARBEtEt 

12.00 lunch

13.00 Befo-MEDlEY 
 Moderator: Catrin Edelbro /  
 Luleå tekniska universitet 

  Presentation av åtta Befo-projekt i urval*

 INjEKtERING
 Moderator: Håkan Stille/Geokonsult Stille /KTH 

  Injektering i teori och praktik
 Håkan Stille/Geokonsult Stille /KTH 

  flow-Viz, ultraljudsbaserad in-line karakterisering  
 och styrning av flödesegenskaper hos injekterings-  
 medel i realtid 
  Flow-Viz, ultrasound based in-line characterization and real- 
 time control of the flow properties of cementitious material 
 Johan Wiklund /SP-Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
 Ulf Håkansson /Skanska /KTH
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14.30 Kaffepaus & utställning i foajén

15.00  Berginjektering i tunnlar i svåra hydrogeologiska  
 bergförhållanden   
  Rock grouting for tunnels in difficult hydrogeological conditions   
 Tomasz Najder/Najder Engineering

  tryckuppbyggnadens inverkan på injekteringstid  
 och inträngningslängd vid en injektering 
  How the pressure-build up influence the grouting time  
 and penetration length  
 Johan Funehag/Chalmers/Tyréns, Johan Claesson/Chalmers,  
 Johan Ankner/Edvirt

  Bergmekanik – framåtblick och visioner* 
 Åsa Elm / MTR 
 Per Tengborg / BeFo 
 Kristina Jonsson / LKAB 
 

16.15 Avslutning 
 Dagsprogrammets slut

16.30–     Årsmöte – Svenska Bergmekanikgruppen  
17.00 Medlemmar och icke-medlemmar är välkomna! 

18.15 Samling på Historiska museet 
 Narvavägen 13–17 Stockholm. Se vägbeskrivning 

18.30 GuIDAD VISNING AV GulDRuMMEt  
 med fördrink

19.00 jubileumsmiddag på Historiska museet

* Enbart muntlig presentation

Wifi – City Conference Centre
Användarnamn: CCC
Lösenord: Stockholm
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BeFo Medley 
Här följer sammanfattningar av de åtta forskningsprojekten som kommer 
att presenteras:

1   tRuSt – 7 forskningsprojekt att lita på
Maria Ask/Luleå tekniska högskola

TRansparent Underground STructure (TRUST) är ett mångvetenskapligt 
FoU-projekt.  De åtta delprojekten omfattar en stor del av den design- och 
byggtekniska processen för infrastrukturprojekt under mark. TRUST en ny 
modell och FoU-plattform för samarbete. Det är första gången som fors-
kare från Sveriges Bygguniversitet, Uppsala universitet, Sverige geologiska 
undersökningar och ett antal privata företag samarbetar på denna nivå. 
TRUST har utfört mätningar på två gemensamma fallstudier (Äspö HRL och 
Vinsta Trafikplats, Förbifart Stockholm) samt även på andra platser. TRUST 
1 stödjer samordning och kommunikation mellan delprojekten samt stude-
rar innovationsprocessen och implementeringen av nya resultat i branschen. 
Projekten finansieras genom Formasutlysningen GeoInfra, Trafikverket, 
BeFo samt av ytterligare ≈15 aktörer. Den totala budgeten från 2013–2016 
överstiger 70 MSEK. Mer information finns på http://www.trust-geoinfra.se.

Bergsprängningskommitténs 61:a

Diskussionsmöte
15 mars 2016 på Stockholmsmässan, Älvsjö

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

eva.ryden@bergsprangningskommitten.se
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2   Motståndet avslöjar tillståndet
Torleif Dahlin /Teknisk geologi, Lunds Universitet

Oförutsedda markförhållanden är en riskfaktor som ofta leder till förse-
ningar och stora extrakostnader i samband med byggande av underjordisk 
infrastruktur. Projektet syftar till att utveckla och anpassa metoden för 
kombinerad mätning av resistivitet och inducerad polarisation (DCIP) för 
användning i urban miljö, där bl.a. fysiska begränsningar och signalstörningar 
måste hanteras. Vidare syftar det till att utvärdera möjligheterna att bättre 
kunna kartlägga variationer i egenskaper i jord och berg, samt lokalisera och 
kartlägga nedgrävt avfall och förorenad mark i tre dimensioner (3D).  

3   Spännande bergspänningar i station odenplan
Rocio Batres-Estrada/Sweco

När bergmassan för stationsrummet till station Odenplan sprängdes ut upp-
stod deformationer som var större än de som förväntats och prognostice-
rats i tidigare beräkningar. Den huvudsakliga anledningen till denna avvikelse 
tros vara höga horisontella in situ spänningar och/eller sprickplan med stor 
utbredning parallella med stationsrummet. 

Data från tunnelkartering, uttagssekvenser, bergförstärkning och upp-
mätta deformationer fanns tillgängliga och användes i samband med upp-
rättandet av den tredimensionella numeriska modellen. En numerisk 
känslighetstudie avseende rådande in situ spänningar samt olika typer av 
kontinuum- och diskontinuum-modelleringar genomfördes. Resultaten vi-
sar tydligt att kontinuum-modellen, med givna indata, inte klarade av att 
återskapa det korrekta beteendet av den blockiga bergmassan. Kontinuum-
modellen lyckades däremot återskapa det observerade beteendet med in-
situ spänningar i nivå med de som uppmättes vid bergspänningsmätningar. 
Det rekommenderas därför att framtida numeriska beräkningar genomförs 
med diskontinuum-modeller när den strukturella stabiliteten kan förväntas 
domineras av rörelser i en blockig bergmassa. 

Det genomförda arbetet visar att dessa typer av fallstudier är viktiga för 
att utveckla vår förmåga att genomföra numeriska beräkningar som korrekt 
återskapar bergmassans verkliga beteende.
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4   Har storleken betydelse – från lab till fält 
Fredrik Johansson/Avd. för Jord- och Bergmekanik, KTH

Det är idag allmänt accepterat att skjuvhållfastheten för bergsprickor påver-
kas av skalan. Ett brottkriterium som beskriver hur sprickans skjuvhållfast-
het påverkas av skala och passning till följd av förändringar i kontaktpunk-
ternas storlek och antal utvecklades av Johansson och Stille (2014). Enligt 
denna modell bör skaleffekten inte existera för perfekt passade sprickor. Vi-
dare indikerar modellen att sprickans passning bör vara av större betydelse 
för skjuvhållfastheten än provets skala. I syfte att studera hur inverkan från 
skala och passning påverkar skjuvhållfastheten har en serie skjuvförsök ut-
förts där resultaten sedan jämförts med beräknad skjuvhållfasthet enligt den 
konceptuella modellen. Resultaten stödjer teorin i den konceptuella model-
len som visar att ingen skaleffekt existerar för perfekt passade sprickor samt 
att sprickans passning har en stor inverkan på skjuvhållfastheten. 

5   Hard rock rules
Lars-Olof Dahlström/NCC/Chalmers

Det grundtryck som kan tillåtas vid grundläggning på berg kontrolleras och 
styrs av bergmassans mekaniska egenskaper. Vid grundläggning på berg i 
Sverige utnyttjas dessvärre normalt inte bergmassans fulla potential. Målet 
med projektet är att ta fram information och kunskap som möjliggör en 
ökning av tillåtet (dimensionerande) grundtryck på berg, genom att ansätta 
realistiska värden som tydligt baseras på bergets verkliga förutsättningar. Ett 
beslutsunderlag skall tas fram som förhoppningsvis leder till ett beslut som 
tillåter ett ökat dimensionerande grundtryck i TK Geo 11, vid grundläggning 
på berg för branschen att förhålla sig till.

6   Att säga sannolikheten, hela sannolikheten och  
ingenting annat än sannolikheten.
Johan Spross/Avd. för Jord- och Bergmekanik, KTH

Detta projekt syftar till att studera olika tillämpningsområden för observa-
tionsmetoden, som är en i Eurokod godkänd metod för att verifiera geokon-
struktioners gränstillstånd (t.ex. bärförmåga). Metoden ger bergkonstruk-
tören möjlighet att  under byggtiden anpassa konstruktionen till de faktiska 
förhållandena i marken, om observationer av konstruktionens beteende in-
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dikerar att så behövs. För att undvika godtycklighet arbetar man efter i för-
väg fastställda åtgärdsplaner. Sannolikhetsbaserade dimensionerings metoder 
har stor potential som redskap när observationsmetoden tillämpas, efter-
som observationerna syftar till att minska osäkerheten om markens egen-
skaper, vilket kan reducera parametrarnas spridning. Att undersöka hur och 
under vilka förutsättningar som sannolikhetsbaserad dimensionering kan 
kopplas samman med observationsmetoden utgör en stor del av projektet.

7   Vad är det för soppa vi stoppar in i berget?
Mashuqur Rahman / Avd. för jord- och bergmekanik / KTH

Resultaten i detta projekt har visat att det går att mäta de reologiska egen-
skaperna på cementbaserade injekteringsmedel med ultraljud, kontinuerligt, 
under pågående injektering i fält. En annan slutsats är att det existerar två 
olika nivåer på flygräns, beroende på vilken grad av omrörning som bruket 
har utsatts för. Ett dimensionslöst nomogram har tagits fram inom projek-
tet för att underlätta valet av rätt nivå vid olika strömningsförhållanden. 
Ur nomogrammet kan deformationshastighet, pluggtjocklek och hastighet 
bestämmas vid en viss tidpunkt.

8  Med god samverkan kan vi se ljuset i tunneln
Anna Kadefors/ Inst. för Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Osäkerheten i undermarksprojekt gör att många förordar genomförande-
former som är flexibla och inriktade på samverkan. Utifrån internationell 
forskning och fallstudier av aktuella svenska bergbyggnadsprojekt har vi 
 funnit att valet av kontrakt och organisationsprinciper betyder mycket för 
att man ska kunna ta vara på den kompetens som olika parter har i ett pro-
jekt. I alla de sju studerade projekten var parterna nöjda med samarbetet. 
Kontraktsbaserad samverkan, med tidig upphandling och incitamentsavtal, 
skapade dock mycket närmare och mer kreativt samarbete än i även de 
mest samverkansinriktade traditionella projekten. Vilken form som man 
hade valt i projekten påverkades ofta mer av organisatoriska policies och 
individers preferenser än av bergförhållandena och andra tekniska och eko-
nomiska faktorer. En slutsats: det svenska systemet för att driva kunskaps-
utveckling om olika genomförandeformer behöver utvecklas och kopplas 
till forskning. Kompetenser inom teknik, juridik och projektledning behöver 
då samverka. 
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ISRM – International  
Society for Rock Mechanics
Svenska Bergmekanikgruppen ansvarar för den svenska verksam-
heten inom International Society for Rock  Mechanics – ISRM 
( Swedish National Group). 

 Avgift för enskilt medlemskap 2016 är 300 kr/år, stödjande före-
tag 2 000 kr/år. Vad som ingår i medlemskapet kan du läsa om på  
www.isrm.net

 Registrera dig som ny medlem/förnya ditt medlemskap i ISRM 
senast den 18 mars på: www.befoonline.org

Välkommen på Svenska Bergmekanikgruppens årsmöte  
den 14 mars (direkt efter konferensen).

Kommande ISRM konferenser
 7th In-Situ Rock Stress Symposium. 10–12/5 2016, Tampere, 

Finland 

 RocDyn 2 – 2nd International Conference on Rock Dynamics and 
Applications. 18–19/5 2016, Suzhou, Kina

 EUROCK 2016 – The 2016 ISRM International Symposium – Rock 
Mechanics & Rock Engineering: From Past to the Future. 29–31/8 
2016, Ürgüp-Nevşehir, Turkiet
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Besök utställningen i foajén!

MEDVERKANDE:

 

 

 

 

 Enhetlig modell för injektering 
                                 Informationsmonter om pågående forskningsprojekt 
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VäGBESKRIVNING 
Se även www.sl.se

Resan inkl. gångavstånd tar ca 30 min.

från City Conference Centre till Historiska museet
 TUNNELBANA: Promenad till T-centralen därefter tunnelbana mot Rop-

sten (linje 13). Kliv av vid Karlaplan. Därifrån är det en promenad på ca 500 
m. till Narvavägen 13.

 BUSS: Promenera till Norra bantorget ca 200 m, därifrån buss 69 mot 
Blockhusudden. Kliv av vid Djurgårdsbron. Promenera ca 420 m till Narva-
vägen 13. Buss 50 mot Hornsberg kan man också ta, kliv av vid Centralen 
(Vasag.) och byt till Tunnelbana nr 13 (se ovan).

StoCKHolMS loKAltRAfIK (Sl) – BIljEttER
 Kontantbiljett köper du i spärren på tunnelbanestationen. Pris 50 kr.

 Du kan också köpa biljett i en SL Access-automat, som finns på tunnel-
bane- och pendeltågsstationer, samt på en del andra ställen i SL-trafiken 
(Pressbyrån mm). Du kan välja att skriva ut den på papper eller ladda den på 
ett SL Access-kort. Pris 36 kr.

Middag på  
Historiska museet

Samling kl. 18.15 på Historiska museet. 
Kl. 18.30 visning av Guld rummet (under mark)  

med fördrink. Middagen börjar kl. 19.00
Adress: Narvavägen 13–17, Stockholm

• Bevakad garderob
• Förvaringsskåp för värdesaker finns  

(10 kr mynt behövs).



Box 5501

SE-114 85 Stockholm

info@befoonline.org • www.befoonline.org  

Besöksadress: Storgatan 19

VäGBESKRIVNING  
Historiska museet, Narvavägen 13–17


