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Sammanfattning

Ett framgångsrikt berg- och undermarksbyggande kräver relevanta och tillförlitliga under-sökningar
och bedömningar av bergförhållanden. Eftersom det initiala bergspänningsfältet påverkar
spänningsfördelningen runt undermarkskonstruktioner, är det en viktig parameter vid
dimensionering. Föreliggande projekt syftade till att uppdatera tidigare sammanställning av
spänningsdata för Stockholmsområdet, samt även utöka detta till Göteborgsområdet. I detta
innefattades att inkludera nyligen utförda spänningsmätningar, samt att analysera dessa med mer
stringent statistisk analys och slutligen redovisa uppdaterade spänningsdomäner och
spänningssamband för Stockholms- och Göteborgsområdet (var för sig).
Tillförlitligheten av mätdata har bedömts genom framtagna och anpassade rankningskriterier.
Spridning av spänningsdata har analyserats statistiskt. Geologi i form av storskaliga strukturer och
deformationszoner har nyttjats för att gruppera mätdata. Spänningssamband har tagits fram genom
inverslösning för en grupp av mätdata, vilket ger en spänningsprofil med djupberoende. Utvärdering,
tolkning och framtagande av spänningsdomäner och spänningssamband har skett genom att
sammanställa resultaten från geologi och gruppering av mätdata, statistisk analys och
spänningssamband med djup.
Spänningsdomäner och spänningssamband har tagits fram för de centrala delarna i Stockholm
respektive för Göteborg. Mätning av bergspänningar rekommenderas som utgångspunkt vid
dimensionering av undermarkskonstruktioner i berg. Mätning ska alltid utföras för
bergkonstruktioner med bedömd hög risk och allvarlig konsekvens. I tidigt skede, och innan mätning
utförs, bör en känslighetsstudie genomföras. Om det inte är praktiskt möjligt att utföra mätningar
(med befintliga metoder, alternativt p.g.a. yttre restriktioner), kan befintlig sammanställd data
användas men med beaktande av topografi, jorddjup, svaghetszoner, storskaliga strukturer och
skillnader i bergmassans hållfasthet vid val av spänningssamband.
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Översiktskarta med alla mätplatser i centrala Stockholm (övre bild) samt mätdata och
spänningssamband för Stockholm (nedre bild).
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Översiktskarta med alla mätplatser i Göteborgsområdet (övre bild) samt mätdata och
spänningssamband för Göteborg (nedre bild).
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