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STABILITETSFÖRHÅLLANDEN I BRANTA BERGSKÄRNINGAR

Undersökningsmetoder för bedömning av rasrisker

och skrotningsinSatser - ett planprojekt

av Håkan Thorén
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Undersökningsmetoder för att bedöma rasrisker och skrot-

w ningsinsatser vid byggnad i höga bergskärningar tillämpas

i liten omfattning i landet. Syftet med föreliggande plan-

projekt är att ge ett underlag för tillämpning av metoder

som visar berggrundens egenskaper vid sprängningsarbeten

i höga bergskärningar. Olika typer av uppsprickning och

vittrat berg visar att instabilt och svårskrotat berg före-

kommer. För det fortsatta arbetet med utveckling av under-

sökningsmetoder har följande disposition uppställts.

A. Inventering av undersökningsmetoder inom och utom landet

B. Inventering av höga branta bergskärningar med instabili-

tetsproblem

C. Utarbetande av förslag till arbetsmetodik och tillämpning

av denna i några utvalda områden

D. Uppföljning av skrotnings- och förstärkningsinsatserna

i skärningar som anpassats till föreslagna metoder

E. Sammanställning och utarbetande av rekommendationer
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1 INLEDNING

Projektets syfte är att introducera metoder som vi-

sar berggrundens egenskaper vid sprängningsarbeten

i höga bergskärningar. Byggnadsforskningsrådet har

beviljat medel för utarbetandet av föreliggande

planprojekt, där dispositionen närmare beskrivs.

Undersökningsmetoder för att bedöma rasrisker och

skrotningsinsatser vid byggnad i höga bergskär-

ningar tillämpas i liten omfattning inom landet.

Sprängningsarbetena anpassas därför inte till rå-

dande berggrundsförhållanden. Omfattande förstärk-

ningsarbeten kan behöva utföras_ihöga skärningar

utan att någon kännedom om förhållandena erhållits

före sprängningsarbetena. Ogynnsamma strukturer

kan-ge svårskrotade skärningar med taggiga profiler

och överhäng.
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2 BAKGRUND

Orsaken till ras- och skrotningsproblem är att den

svenska berggrunden i allmänhet är gynnsam från sta-

bilitetssynpunkt, men att oförutsedda kostsamma åt-

gärder ställvis behöver utföras. Allt större mass-

uttag med skärningar upp mot 30 meter, som är svåra

att åtgärda i efterhand, har medfört att behovet av

kunskaper om berggrundsförhållandena har ökat.

2.1 Sveriges berggrund

Schematiskt kan Sveriges berggrund indelas i fyra

grupper:

1. Den äldre kristallina berggrunden

2. Fjällkedjans bergarter

3. Den yngre sedimentära relativt fasta berggrunden

som till exempel förekommer på Gotland och Öland

4. Dåligt konsoliderade unga bergarter, till exempel

lersten och krita i Skåne samt vittrings- och

krosszoner, vilka förekommer inom alla områden

Det är framför allt när lokala vittrings- och ler-

zoner förekommer i den äldre kristallina berggrun-

den som stabilitetsproblem överraskande uppträder.

2.2 Tektonik

All berggrund är mer eller mindre söndersprucken.

Berggrunden kan också vara veckad. Genom de tekto-

niska krafter som berggrunden utsatts och utsätts

för uppkommer svaghetszoner, vulkanism och över-

skjutningar av hela bergområden. Dessa skeenden är

i stort avslutade men effekterna av tidigare mycket

våldsamma tektoniska händelser kan iakttagas på

många håll. Som exempel kan nämnas fjällkedjans

överskjutning över den äldre berggrunden, uppkoms-

ten av horstarna i Skåne och den gravsänka som

fylls av Vättern.

De olika tektoniska företeelserna har bildats efter

de tryckriktningar som pålagts berggrunden. All

VTI MEDDFLANDE 6l



uppsprickning är beroende av dessa förhållanden och

inom många områden är det möjligt att se ett förhål-

landevis tydligt mönster i sprickbilden- Det är där-

för möjligt att med måttliga undersökningar karaktä-

risera berggrundens uppspriCkning inom områden av

den storleksordning som ett byggnadsområde omfattar.

2.3 Byggande i berg

Berggrunden tas'allt mer i bruk för anläggnings-cxüi

vägbyggnadsändamål, Härtill finns många orsaker.

Ett av skälen är att materialförsörjningen kan ske

inom arbetsplatsen med låga transportkostnader och

att bergmaterial ofta är av god kvalitet. Ett annat

är att landskapets brutenhet i södra Sverige sällan

erbjuder några större hinder. Vissa objekt, exempeL-

vis motorvägar med stora kurvradier, gör dock att

skärningar Upp mot 30 meter kan bli nödvändiga att

utföra. Ibland kan hänsyn till andra objekt, till

exempel bebyggelse, göra att ingreppen blir mer om-

fattande än nödvändigt.

Modern borrningsteknik. förutsätter normalt berg.

Särskilt vittrat och sprickrikt berg medför ofta

en svårkalkylerad merutgift. Längs den blivande

slänten borras vanligen en kantsöm. Kantsömmen av-

ser att ge slänten en slät profil. På detta vis

skall ras och omfattande efterskrotning förhindras

eller minskas, något som inte alltid stämmer i

praktiken.

2.4 Kriterier på dåligt berg

Följande egenskaper präglar dåligt berg:

A. Lösa bergmassor och tätt söndersprucket berg,

vilka ger skredliknande ras (fig. 1)

B. Skivigt berg, där skivigheten är parallell med

skärningen och har en stupning (lutning) något

flackare än skärningen och riktad in mot denna

(fig. 2)
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C. Korsande sprickriktningar som ger kilformade ut-

glidningar (fig. 3).

D. Mycket skivigt berg med branta stupningar (lut-

ningar); tOpparna kan brytas av och falla ned

(fig. 4).

 

  

Fig 1 Fig.2

    

 

 

Fig.3 Fig 4

Fig. l-4. Exempel på strukturer somzförorsakar ras i

branta bergskärningar (efter Hoek och Bray).

De flesta ras inträffar efter sprickor som beskrivs

i fig. 2 och 3. Särskilt taggiga och svårskrotade

slänter erhålls efter fig. 4. Vanligen kan sprick-

rikt berg vara en kombination av fig. 2, 3 och 4.

Orsaken till att ras inträffar kan härledas till

ogynnsamma sprickriktningar. Att ras inträffar re-

lativt sällan beror på att de flesta sprickytor har
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en inre friktion som hindrar utglidning. Den Vikti-

gaste faktorn som förorSakar instabilitet är lera i

sprickorna; Leromvandlat berg förekommer överallt i

större och mindre mängd. Lerförekomsterna som nästan

alltid är vittringsprodukter av berget ligger söm

tunna skikt i sprickorna. I ogynnsamma fall kancer-

sa vara relativt tjocka (upp till flera dm) och ha

en benägenhet att ta upp vatten, vilket nedSätter

friktionen. Lerorna kan även utveckla ett svälltryck

i det fall de tidigare inte kOmmit i kontakt med

grundvatten, något som inte är ovanligt vid tunnel-

arbeten. Två företeelser kan upphäva friktionen,

nämligen frostsprängning och rotsprängning. Frost?

sprängning inträffar när en spricka med viss öppen-

het fylls med vatten som inte kan dräneras bort och

vid frysning Vintertid kan blocken lyftas upp och

falla ut. Företeelsen är vanligast höstar och vårar

när upprepad frysning nattetid förmår att bygga upp

allt tjockare islager. Motsvarande effekter kan er-

hållas av växande trädrötter.

I öppna skärningarär gravitationskraften vanligen

den kraft som får block och sten att falla ut. I

höga skärningar i branta mycket höga berg kan berg-

trycket medföra att ras inträffar genom att nya

sprickor bildas. Bergtrycket kan vara horisontellt

riktat. I höga skärningar med sprickrikt berg kan

stora vattentryck byggas uppbakom tätande leror.

Dessa vattentryck kan då förorsaka ras.
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3 FÖRVÄNTAT RESULTAT VID TILLÄMPNING

AV UNDERSÖKNINGSMETODER

Genom kännedom om stabilitetsförhållandena i branüa

bergskärningar innan de sprängs ut kanförstärk-4

ningsåtgärder bättre planeras. En anpassning av

släntlutningar kan, om orienteringen medger detta,

göra att ras och skrotning undviks. Kartläggning av

sprickriktningar och svaghetszoner kan utföras på

projekteringsstadiet. Undersökningsborrningar för

bedömning av leromvandling och sprickfrekvenserkan

ge värdefull information. Som utvecklingsarbetekan

stabilitetsberäkningar ge tillräckliga värden för

minimering av förstärkningsinsatserna. De metoder

som skall tillämpas måste utföras innanskärningar-

na sprängs ut. Sannolikt kan endast mindre Vinster

hämtas genom beräkningar och mätningar i redan ut-

förda skärningar. Vissa vinster kan dock göras ge-

nom förankring av låsstenar (fig.5).

bergbult

 

   
låssten  
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4x NUVARANDE METODER

Som regel görs sällanundersökningar innan skär-

ningar sprängs ut. Enklare kontroller utförs nor-

malt efter utsprängning. Vid planering av tunnlar

och bergrum görs däremot undersökningar i relativt

stor utsträckning, t ex sprickkarteringar, seismik,

borrningar och vattenförlustmätningar. Detta utñhx;

dels som underlag för orientering av objekten, dels

för beräkning av de mycket kostsamma förstärkningar-

na i taken. Någon svårighet att anpassa de under-

sökningSmetoder som används för underjordsarbeten

till öppna skärningar finns inte. Det är samma fak-

torer i berggrunden som ger dåligt och svårbehand-

lat berg i tunnlar som i öppna skärningar. Skillna-

den är att taken saknas i skärningarna och att i de

öppna skärningarna är slänterna mer känsliga för

yttre påverkan, t ex av frost och regn, än i tunn-

lar.

4.1 Geologisk metodik

Vid undersökningar av berggrunden för anläggnings-

och byggnadsändamål är det nödvändigt att skaffa en

bild av den geologiska bildning objektet skall pla-

ceras i. I första hand fastställs ingående bergar-

ter och deras tekniska egenskaper, sprickors och

svaghetszoners förekomst, riktning och betydelse.

För att behärska dessa element krävs vissa teore-

tiska geologiska kunskaper och en relativt erfaren

blick för vilka egenskaper som är betydelsefulla.

Denna typ av undersökning kan göras snabbt ochâhnn:

stora arealer, till exempel med hjälp av flygbilder

och vanliga geologiska kartor. Undersökningarna re-

dovisas vanligen på en karta med de väsentligaste

egenskaperna inlagda. Med kartan som grund kan de-

taljarbetena utföras. Dessa består till exempel av

seismik och borrningar för bestämning av exakta lä-

gen, bredd och lutning på svaghetszoner. I jord-

täckta områden är seismik och borrningar värdeñilla
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men i bergspartier som saknar jordtäcke är dessa

undersökningar vanligen överflödiga, eftersomxmaüy-

derna endast är en hjälp vid kartläggningen. Det

är således kartläggningar av tekniskt viktigaegenr

skaper och tolkningar av informationen som ärtmüy*

delsefull för bedömning av rasrisker och skrotnimgs-

insatser.

4.2 Tillämpning av geologisk information

Svårigheten vid bedömningar av släntstabilitetfâån

förundersökningar består i att berggrunden är inho-

mogen och att svaghetszoner och sprickor kan anta

en mångfald riktningar och dimensioner. Möjligheten

att exakt beräkna egenskaperna från några enstaka

mätpunkter existerar inte. Alla bedömningar måste

grunda sig på en erfarenhetsmässig generalisering.

Ju större kunskapen om berggrunden är desto bättre

blir generaliseringarna. Det är därför nödvändigt

att föreliggande projekt omfattar några fältförsök.

Försöksområdena bör väljas så att en representativ

bild av landet kan erhållas.
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5 FÖRSLAG TILL UNDERSÖKNINGSMETODIK

För det fortsatta arbetet med utveckling av under-

sökningsmetoder har följande disposition uppstälth

A. Inventering av undersökningsmetoder inom och

utom landet (litteraturstudie)

B. Inventering inom landet av höga branta berg-

skärningar med stabilitetsproblem

C. Utarbetande av förslag till arbetsmetodik och

tillämpning av denna i några utvalda områden.

D. Uppföljning av skrotnings- och förstärknings-

insatserna i skärningar som anpassas till

föreslagna metoder

E. Sammanställning och utarbetande av rekommen-

dationer

Genomförandet av en undersökning enligt punkt A-E

innebär ett relativt omfattande arbete. För att

utföra detta är det lämpligt att arbetet styrs av

en referenSgrupp, sammansatt av representanter för

berörda verksamhetsområden.

5.1 Försök

Praktiska försök med utgångspunkt från fältunder-

sökningar bör bedrivas vid pågående byggnadsarbe-

ten. För detta måste områden med sprickrikt berg

först rekognoseras fram. Underlag från förundenüüo-

ningarna och beräkningar som kan utföras på ut-

sprängda skärningar med avseende dels på sprickrikt-

ningar och blockstorlek, dels på sprickytornasegen-

skaper sammanställs i olika försök.

5.2 Försöksområden

Lämpligaste försöksområde är i den äldre kristal-

lina berggrunden (urberget). Berggrundeni_dettacmv-

råde består till större delen av gnejser och grani-

ter. Dessa två bergartstyper har skilda tekniska

egenskaper. Gnejserna utmärks genom sin skivighet
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och graniterna genom sin homogenitet. Som försöks-

omrâden bör i första hand väljas några olika gra-
nit- och gnejsområden. Eventuellt kan särskiltsmår

sprickigt berg medtagas. Denna typ kan påträffas i

områden med finkornig granit eller porfyr.
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6 GENOMFÖRANDE

Undersökningar före, under och efter byggnadsarbe-

ten blir relativt tidskräVande, eftersom en tids-

rymd av storleksordningen minst 3 år kan förekomma

mellan projektering och färdigställande. För att

genomföra ett arbete av den omfattning som skisse-

ras under punkt 5 kommer sannolikt en tid av 5 år

att åtgå. Däremot kan projektet knappast bedrivas

särskilt intensivt med undantag för den första ti-

den som åtgår för inventeringar och den sista för

uppföljning och sammanställning. För utarbetande

av förslag till arbetsmetodik och utförande i fält

kan en arbetsgrupp bildas. Arbetsgruppen bör omfat-

ta kompetenser i berggrundsgeologi, bergmekanik och

geofysik. Den arbetsinsats en sådan grupp kan utfö-

ra är svår att uppskatta beroende på tillgängliga

objekt och på de medel som står till förfogande.
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7 RESULTAT'

De resultat som arbetet förväntas leda till börtmr

göras av anvisningar för hur olika metoder skall

användas och bedömningar av vilka besparingar som

härigenOm kan göras. Som en följd av ett invente-

ringsarbete kan det vara möjligt att göra en indel-

ning av olika berggrundSregioner som erfordrarcüi-

ka stora undersöknings- och förstärkningsinsatser.

Eventuellt kan i vissa fall mer oprövade undersök-

ningsmetoder anvisas vilket i sin tur kan sänka

undersökningskostnaderna. Viktigast är dock att ar-

betet kan leda till bättre utnyttjande av och an-

passning till berggrunden i byggnadsprocessen.
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