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1. Inledning
I projekt som innebär bergschakt är entreprenaden ofta styrd av handlingar som 
beskriver hur bergschaktningsarbetena ska utföras. Bergets egenskaper och de rå-
dande geologiska förhållandena i området är beskriven utifrån den knapphändiga 
information som finns i upphandlingsskedet. I byggskedet, då bergets egenskaper 
blir kända, är möjligheterna till anpassning ofta begränsade. Detta kan innebära att 
bergschaktningsarbetena utförs utan möjlighet till nödvändiga anpassningar, vilket 
i sin tur leder till instabila partier och framtida problem med stort underhållsbe-
hov. Föreliggande artikel redogör för ett projekt, E4 Enånger-Hudiksvall, där möj-
ligheter gavs till anpassning av berguttagen i produktionsskedet och ett projekt, E6 
Saltkällan-Håby, där detta inte gjordes samt vilka konsekvenser, tidsmässigt och 
kostnadsmässigt, det innebar att åtgärda detta i ett senare skede. Vidare redogörs 
för hur laserskanning kan användas för att erhålla ett bra underlag för att optimera 
berguttaget i höga slänter samt vikten av ett sidoområde som är anpassat för höga 
bergslänter.

2. Erfarenheter från E4 Enånger-Hudiksvall
Utbyggnaden av E4 Enånger–Hudiksvall utfördes som ett utökat samverkanspro-
jekt med Trafikverket som beställare, NCC som entreprenör och WSP som bergtek-
niskt stöd. Projektet omfattar 22 kilometer ny fyrfältsväg, 2 kilometer 2+1-väg och 
sammanlagt 17 broar på sträckan Enånger-Hudiksvall. Stora delar av sträckningen 
var förlagd i bergskärning med slänthöjder på upp till 25 meter. I byggskedet till-
läts bergets egenskaper och geologiska strukturer styra släntlutningar, placering av 
släntkrön, berguttagsmetod etc. Detta ledde till att berget vid sprängningarna föll 
ut längs naturliga sprickplan vilket gav upphov till ett minimalt förstärkningsbehov 
samt litet drift- och underhållsbehov. 

2.1.	 Geologiska/Bergtekniska	förhållanden
Berggrunden längs den aktuella sträckan består av granitisk gnejs, som ställvis 
är kraftigt omvandlad, och av sedimentgnejs. Graniten är generellt medelkornig, 
kvarts- och kalifältspatrik och spröd. Den äldre graniten intruderas av yngre graniter 
och pegmatit. Ställvis är graniten starkt vittrad och porös. Ett flertal spricksystem är 
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frekvent förekommande i berget. Kontakten mellan sedimentgnejs och granit stry-
ker ofta i öst-västlig riktning. Ofta påträffas sprickor som stryker i Nord/Sydlig rikt-
ning och stupar ca 60º och ett spricksystem som stryker ca 200º och stupar brant, 
85-90º. Horisontella/subhorisontella bankningplan påträffas finns också i berget,
ned till ca 5 m djup.

2.2.	 Anvisningar
Anvisningar för entreprenaden är generellt hämtade ur ATB VÄG. För berguttag 
skrevs texten från ATB VÄG bort. I handlingen har istället skrivits att:

Berget skall avtäckas och teoretisk bergkontur markeras. Berget ska karteras 
av bergsakkunnig som gör bedömning om behov av förförstärkning av släntkrön. 
Avfasning av berghylla ska göras enligt Figur 2-1. 

Kravet på avfasningen av släntkrönet gällde de högsta skärningarna vid Mörtsjö-
berget och Fusksjöberget där skärningarna förväntades bli som högst 25 m. Syftet 
med avfasningen var att ge ett öppet intryck vid passagen av de högsta skärning-
arna, och var föreslagen av landskapsarkitekten. 

Sprängningsanvisningen var formulerad så att beroende på bergkvalitet och 
sprickgeometri så skulle entreprenören avgöra om konturhål skulle förspräckas el-
ler slätsprängas så att kravet på skadezon i kvarstående berg innehölls. 

2.3.	 Arbetsmetodik	i	byggskedet	
Entreprenaden handlades upp som en totalentreprenad med NCC som huvudentre-
prenör. NCC anlitade WSP som stöd för bergtekniska frågeställningar i byggskedet. 
Entreprenören och Beställaren utformade gemensamt en rutin för hur processen 
kring framdriften med bergschakten skulle utföras:

1. Entreprenören avtäckte bergöverytan på den aktuella sträckan.

2. WSP karterade den avtäckta ytan med avseende på bergkvalitet, förekommande
svaghetszoner och sprickgeometri (Figur 2-2). Vid karteringstillfällena närvarade
även Beställaren och ansvarig sprängtekniker.

Figur 2-1. Den ursprungliga, pla-
nerade utformningen på de höga 
skärningsslänterna, bild ur Vägut-
formning av Hubendick
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3. Efter karteringen bestämdes, på plats och i samråd, hur berguttaget för slän-
ten lämpligast skulle utföras. Då bestämdes behovet av förförstärkning, lämplig
sprängmetod, placering av tätsöm och släntlutning. I de fall berget var mycket
uppsprucket och vittrat fattades beslut om att flacka släntlutningen för att uppnå
en stabil slänt (Figur 2-3). I de fall där berget föll undan i närheten av planerat
släntkrön så riskerade man att få en smal, uppsprucken kvarvarande bergpelare
som resultat (Figur 2-4). På dessa platser lades den låga slänten med en flack
vinkel så att endast ena sidan av vägen får en brant skärningsslänt.

4. Uppföljning och anpassning under sprängningsarbetenas fortskridande gjordes
vid nästa platsbesök. Beställaren, ansvarig sprängtekniker och entreprenörens
bergtekniker närvarade. Utifrån utfallet av berget längs de naturliga sprickplanen
gjordes vissa justeringar. Figur 2-5 visar hur berget föll ut längs sprickplanen i
den planerade skärningsslänten vid Mörtsjöberget. Lutningen på sprickplanen
gjorde avfasningen av slänten, enligt Figur 2-1, väldigt svår att uppnå. Det be-
slutas då att hela släntens lutning skulle anpassas till sprickplanen lutning enligt
Figur 2-6. Figur 2-7 visar det färdiga resultatet av slänten vid Mörtsjöberget.
Vid karteringstillfällena blev det uppenbart om någon betydande spricka eller
rörelsezon fanns i berget som kunde påverka bergutfallet i slänten. I de fall där
betydande spricka påträffades i läget för den blivande slänten, och det bedöm-
des som troligt att berget skulle falla ut längs sprickplanet, så flyttades läget för
släntkrönet enligt Figur 2-8 och 2-9. Lutningen på slänten anpassades också till
sprickplanets lutning. Figur 2-10 visar hur berget har fallit ut längs de naturliga
sprickplanen och lämnat en stabil slänt som resultat.

Figur 2-2. Kartering och bedömning av rensad bergöveryta
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Figur 2-4. Berget faller av åt sidan i 
läge för planerad slänt. Den vänstra 
sidan av linjen ska bli den kvarva-
rande slänten.

Figur 2-3. Vittrat, uppsprucket berg vilket har ledde till att slänterna lades med flackare lutning 
och ingen tätsöm borrades.
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Figur 2-5. Sprickplanen i berget försvårar den planerade avfasningen av bergkrönet.

Figur 2-6. Släntlutningen anpassas till sprickplanens lutning
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Figur 2-8. Den karterade sprickan i berget styr läget för släntkrönet

Figur 2-7. Färdigsprängd bergslänt vid Mörtsjöberget
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Figur 2-9. Släntens tätsöm flyttas till läget för sprickan

Figur 2-10. Berget har fallit ut längs sprickplanet
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Figur 2-11. Förstärkningsbehovet i slänten, markerat i den vänstra bilden, vägdes mot att 
spränga bort berget längs sprickplanen i den högra bilden

Figur 2-12. Del av bergslänt före och efter kompletterande sprängning

3. Erfarenheter från Rödberget, E6 Saltkällan-Håby
Motorvägsetappen E6 Saltkällan-Håby genom Bohuslän öppnade för trafik 14 juni 
2008. Det finns flera höga bergslänter längs etappen, varav Rödberget som ligger i 
anslutning till det södra brostödet till Munkedalsbron är den högsta. Bergslänten är 
här upp emot 25 m hög .

3.1.	 Geologiska/Bergtekniska	förhållanden
Berggrunden består av grå, kraftigt folierad gnejs genomslagen av flera pegmatit-
gångar. I hela bergslänten förekommer sprickplan (slag) som stryker ca 270° och 
stupar 30-60° ner mot vägen vilket är ofördelaktigt ur stabilitetssynpunkt. Slagen 
följer gnejsens förskiffring och är fyllda med klorit och leromvandlad klorit. Flera 
sprickplan är vattenförande och urspolning av finmaterial sker kontinuerligt, fram-
förallt vid kraftig nederbörd, vilket på sikt leder till underminering av ovanliggande 
bergpartier. Slagen korsas i huvudsak av två grupper av brantstående sprickor. 
Den ena gruppen (90/70-80°) skär av slagen i bakkant medan den andra gruppen 
(150/80°) tillsammans med slagen bildar kilformade block. I bergslänten förekom-
mer flera förkastningszoner. De lerfyllda slagen klipps av dessa förkastningar. I för-
kastningszonerna innehåller berget mindre sprickor än i det omgivande berget.
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3.2.	 Bergras	under	2011
I april 2011 observerade driftentreprenören att det skett ett ras i Rödbergets nedre 
del (Figur 3-1). Den totala volymen på det berg som då föll ut var ca 4 m3. Det kon-
staterades efter en besiktning att skärningens skick var mycket dåligt, både med 
avseende på yt- och storstabiliteten. De befintliga bultar som monterats i byggske-
det var på flera ställen inte tillräckliga för att hålla de laster som de aktuella blocken 
utgjorde. Flera större bergpartier som vilade på sprickplan med leromvandlad klo-
rit stupade 50° ner mot vägbanan. Under sommaren 2011 togs ett åtgärdsförslag 
fram av Trafikverket [1] som omfattade handskrotning och förstärkning med bultar 
och stag. Arbetet planerades att starta i september 2011 och det bedömdes som 
viktigt att göra förstärkningsarbetena innan kommande vintersäsong. NCC blev hu-
vudentreprenör för arbetena med Bohus Bergsprängning som underentreprenör för 
bergarbetena. 

Vid startmötet för bergarbetena 2011-09-19 gjordes ett fältbesök och då konsta-
terades att det skett ytterligare ett ras i skärningens nedre del längs ett av de tydliga 
slag som finns i skärningens norra del. Det konstaterades även att en spricka hade 
utvecklats längs med en av de befintliga bultarna som höll fast ett av de nedre sla-
gen. Den direkta orsaken till raset var troligen det intensiva regnandet som pågått 
under augusti. Det konstaterades att slaget var vattenförande och att lermaterial 

Figur 3-1. Bergraset i den centrala delen av skärningen som skedde i april 2011. 
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spolades ut. Som en säkerhetsåtgärd stängdes K1, det körfält som ligger närmast 
berget,  i södergående körriktning av då arbetena ändå snart skulle påbörjas. 

Efter att Trafikverkets projektledare och byggledare besökt platsen 2011-09-28 
stängdes även K2 av och en ny besiktning genomfördes redan på morgonen den 
2011-09-29 av Trafikverket tillsammans med WSP, NCC och Bohus Bergspräng-
ning med syfte att avgöra om rasrisken var så stor att hela södergående vägbana 
skulle fortsätta att vara avstängd. Det beslutades att södergående körbanor skulle 
fortsätta vara avstängd och WSP tog fram ett beslutsunderlag och åtgärdsförslag 
[2] som innebar att bergskärningens stabilitet skulle säkras genom en kombination
av sprängning, bergrensning och bultning [3].

3.3.	 Projektering	och	byggfas	–	historik
Under projekteringen inför byggnationen av den aktuella etappen på E6:an identi-
fierades det potentiellt  instabila berget och i Teknisk PM Bergteknik gavs flera olika 
förlag på hur skärningen kunde utformas, bla med en brant undre del med lutning 
5:1 och flackare övre del med lutning 1,2:1. I bygghandlingen ställdes dock bergs-
länten 5:1 i både normalsektionen och tvärsektionerna.

Beslut om kompletterande sprängning lämnades i bygghandlingen till byggled-
ningen under byggfasen. Då inga av de  föreslagna lösningarna i Teknisk PM Berg-
teknik kom med i normalsektionen eller tvärsektionerna och togs ingen ekonomisk 
hänsyn till denna extra sprängning vid entreprenörens anbudsräkning och inklude-
rades därför inte i projektets budget. Inga sprängningar för att lägga de övre delarna 
av skärningen flackare utfördes, hela skärningen sprängdes i 5:1. Ett mindre parti 
i den övre delen av bergsläntens södra del kom dock ändå att läggas flackare pga 
att berget i samband med sprängningen föll ut längs med ett av de naturliga sprick-
planen.

3.4.	 Trafikomläggning
K1 i södergående körbana stängdes av 2011-09-19, nio dagar senare, 2011-09-28 
stängdes hela södergående körbana av. Arbetena med att stabiliseras bergslänten 
startade 2011-10-03 och pågick fram till 2011-12-01 då hela E6 öppnades för tra-
fik. Initiellt skulle E6:an endast vara avstängd i södergående körfält och hela vägen 
skulle endast stängas av i 10 minuter i samband med sprängning. Efter att ras i 
samband med provsprängningen stängdes vägen av i båda körriktningarna och 
trafiken leddes om via gamla E6:an. I samband med de fortsatta arbetena stängdes 
även gamla E6:an av i samband med sprängningarna. Spränging utfördes vid tåg-
fria tider då Bohusbanan passerar området.

E6:an var helt avstängd mellan 2011-10-13 och 2011-11-08 då norrgående kör-
fält åter öppnades för trafik efter avslutade sprängningsarbeten och den största 
delen av massorna hade transporterats bort. De kompletterande arbetena vid Röd-
berget avslutades 2011-12-01 då även södergående körbana åter öppnades för 
trafik. Därefter har kompletterande asfaltsarbeten utförts för att laga skador på be-
läggningen från sprängningarna.
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3.5.	 Kompletterande	bergarbeten	under	2011
Jordschakt
Ovan bergsläntens krön fanns stora mängder lösmassor, framförallt lera. För att 
få fram de strukturer i berget som skulle följas med sprängningen så schaktades 
dessa massor bort (Figur 3-2). Jordschaktningen var också nödvändig för att an-
sätta borrhålen och för att inte instabila jordpartier skulle uppstå när framförvarande 
berg sprängdes bort. Ställvis förekom upp till 4 m djupa lerfyllda bergfickor vilket 
innebar att det blev betydande jordmassor som fick schaktas bort. Jordmassorna 
lastades ut på vägen nedanför bergskärningen och kördes bort med lastbil. Att 
lägga massorna ovanför krönet på stabil mark hade krävt flera omförflyttningar vil-
ket hade varit mycket tidskrävande. Eftersom stabiliteten inte kunde garanteras för 
partierna närmast bergkrönet användes en långgrävare som kunde stå ovanför de 
instabila partierna och ändå nå att kasta ut massorna över bergkrönet. Ytterligare 
en grävmaskin hjälpte till genom att bl.a. omfördela jordmassorna ovanför berg-
skrönet samt bygga vägar för borrvagnen. Uppskattningsvis schaktades ca 3000-
3500 m3 jordmassor bort från Rödberget.

Bergschakt
Då storstabiliteten i bergsläntens norra delar inte kunder garanteras beslutades att 
de mest instabila partierna skulle tas ner genom sprängning och de kvarstående 
partierna skulle rensas från lösa block och säkras genom bergbultning. Att denna 
metod valdes berodde framförallt på att arbetet kunde sätta igång direkt samt av 
arbetsmiljöskäl då inga arbeten behövde utföras i eller under bergslänten innan 
dess stabilitet hade förbättrats. Det andra alternativet som behandlades, att monte-
ra långa stag i skärningen bedömdes utgöra ett arbetsmiljöproblem. Dessutom var 
det oklart om det gick att få tag på en entreprenör med kort varsel och när arbetet 
i såfall kunde påbörjas [2].

För att erhålla ett stabilt berg anpassades sprängningarna efter bergets geo-
logi så att naturliga sprickplan sprängdes fram. Sprängningarna utfördes genom 

Figur 3-2. Avtäckning av berg i skärningens norra del för att synliggöra bergets strukturer inför 
borrning samt förhindra uppkomst av instabila jordpartier.
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Figur 3-3 Exempel på hur en bergkil (streckad linje) i bergskärningens centrala del sprängdes 
ner utefter naturliga sprickor. Hela kilen föll ut i en salva.

Figur 3-4. Exempel på hur större bergskivor i bergskärningens norra del sprängdes ner utefter 
ett naturliga slag (streckad linje). Bergskivorna sköts ner i tre salvor med efterföljande maskin-
skrotning.

Figur 3-5. Bergparti i skärningens norra del där den brantstående förkastningen gjorde att det 
inte var möjligt att följa de naturliga slagen och berget istället sprängdes med en tätsöm (hål-
avstånd 0,6 m).
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ståndar borrning ner till ca 1 meter ovanför det identifierade sprickplan som skulle 
tas fram. Detta lyckades till stor del vilket exemplifieras i Figur 3-3 och 3-4. Ibland 
missbedömdes dock sprickplanets position och borrningen blev för djup. Det över-
lag lyckade resultatet beror på en kombination av ett bra underlag från laserskan-
ning, en skickligt utförd borrning samt tät kontakt mellan geolog och borrare där 
borrplanen snabbt kunde ändras i fält. Instabilt berg som inte föll ut vid spräng-
ningen togs ner genom maskinskrotning med knack och grävmaskin. Där sprick-
planen inte gick att följa beroende på att de ändrade riktning eller försvann som de 
gör i förkastningszonerna sprängdes istället en tätsöm med ett hålavstånd på 0,6 m 
(Figur 3-5). 

Berget sprängdes ner i mindre partier med små laddningar för att för att inte 
skjuta sönder det berg som stod kvar. Dessutom var det fördelaktigt att succes-
sivt spränga bort berget i små partier så att de strukturer som skulle följas kunde 
identifieras allteftersom arbetet fortskred. Ofta föll mer berg ut längs med naturliga 
sprickor än vad som hade laddats vilket, efter att hela vägen stängts av, sågs 
som en fördel. Dock ledde detta mycket skut vilka fick knackas sönder med en 
hydraulhammare monterad på en grävmaskin innan de kunde transporteras bort. 
Totalt schaktades uppskattningsvis 5 500-6 000  m3 fast berg bort från Rödberget 
(Figur 3-6).

Laserskanning som underlag för sprängning
För att få fram ett underlag för att styra borrningen till önskad nivå utförde WSP en 
laserskanning av bergslänten, denna kompletterades med inmätning av överytan 
med GPS. Baserat på den erhållna punktdatan byggdes en digital 3D-modell av 
slänten upp (Figur 3-7). Med hjälp av modellen kunde avstånd i slänten mätas vid 
skrivbordet vilket underlättade planeringen av sprängningarna.
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Figur 3-6. Vänster: 
Bergskärningen 2011-09-29 innan de kom-
pletterande sprängningsarbetena med de 
uppskattade bergvolymer som föreslogs 
sprängas ner enligt åtgärdsförslaget [2] 
(ca 4 870 m3). 

Undre figur: 
Bergskärningen 2011-12-01 efter utförda 
sprängningsarbeten. Total mängd berg 
som sprängdes ner uppskattas till ca 5 500-
6 000 m3. 

Figur 3-7. 3D-modell av bergslänten innan utförda sprängningsarbeten. Modellen är 
baserad på punktdata från laserskanning och inmätning med GPS (ovan bergkrön).
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Figur 3-8. Exempel på arbetsritning med sektioner baserade på laserskanningen av berg
slänten med det inmätta sprickplanet som avsågs sprängas fram (heldragen linje) och borr-
nivån 1 m över sprickplanet (streckad linje). Efter att borrhålens läge på överytan satts ut i fält 
bestämdes aktuella håldjup och riktningar genom mätning direkt i ritningen.

Från 3D-modellen genererades sektioner för det aktuella område där sprängning 
skulle utföras. Profilerna exporterades till AutoCAD där de slag i berget som skulle 
sprängas efter lades in på ritningar. Sprickplanens läge och stupning bestämdes 
genom mätningar i 3D-modellen, studier av fotografier av bergslänten samt mät-
ningar av sprickplanens stupning i fält. I osäkra fall mättes avståndet mellan slänt-
krön och sprickplan in i fält med hjälp av måttband. Baserat på dessa data togs 
sektioner för planering av borrningen fram (Figur 3-8).

Med dessa sektioner som underlag bestämdes längden och riktningen på varje 
borrhål ut i fält för att nå en meter över önskat sprickplan. Detta skedde i samråd 
mellan entreprenör och konsult. Med hjälp av sektionerna anpassades även borr-
hålen för att få en önskad försättning vid sprängningarna. Från 3D-modellen kunde 
nya tvärsektioner plockas ut från valfri del av bergslänten och nya sektioner produ-
ceras allt eftersom planeringen av sprängningarna ändrades under arbetets gång, 
detta sparade mycket tid då inga nya inmätningar behövde utföras.

Planen var att genom att spränga ner de instabila bergpartierna med korta sal-
vor, mellan fyra och sex meter, kunna följa upp sprickplanens utbredning allt efter-
som och uppdatera tvärsektionerna. Detta tillvägagångsätt kunde inte tillämpas fullt 
ut då berget var så instabilt att större partier än de som borrades upp ofta föll ut.

© 2013, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



Ras i samband med sprängningsarbete
Sprängningsarbetena började i bergsläntens norra del, som ett första steg borrades 
fyra rader med tre hål i varje rad upp och laddades med en liten laddning. Syftet 
med den första laddningen var att spränga bort ett mindre parti på ca 190 m3 och 
se hur berget reagerade på sprängningarna samt få en bättre förståelse av bergets 
strukturer i tre dimensioner. Vid sprängningen föll mycket mer berg (ca 600 m3) än 
vad som laddats ut längs ett sprickplan framför den aktuella salvan (Figur 3-9 till 
3-11). Ca 15 minuter efter sprängningen lossnade ytterligare ett mindre block från
bergslänten, i samband med detta rasade hela bergskivan som låg kvar ovanpå
sprikytan ner, sammanlagt föll ca 1 300 m3 berg ner, varav ca 700 m3 föll ut i sam-
band med raset. Enligt planeringen skulle E6:an endast vara totalt avstängd under
10 min i samband med sprängning, endast södergående körfält skulle vara avstängt
under hela tiden då arbetet med Rödberget pågick. Efter raset stängdes hela E6:an
av förbi det aktuella området.Den direkta anledningen till raset efter sprängningen
var att det vid sprängningen gick ut spränggaser framför salvan som lyfte delar av
berget längs med sprickplanet. Stödjande delar av bergpartiet hamnade då ur sitt
ursprungliga läge vilket ledde till en reducerad friktionsvinkeln. Efter raset kunder
det tydligt ses att de bultar som satt i skärningen för att låsa mindre block inte gick
igenom det sprickplan som berget rasade ut efter. Bergets stabiliteten var sämre än
den bedömning som gjordes innan sprängningen. I efterhand kan konstateras att
det hade varit mer lämpligt att spränga ner hela bergskivan i en salva istället för att
spränga ner den i partier.

De mindre ras som observerats i den undre delen av bergslänten och som ledde 
till att de kompletterande bergförstärkningsarbetena inleddes, skulle på sikt kunna 
komma att underminera stödjande bergpartier. Att ytterligare ras skulle skett i fram-
tiden om inga åtgärder gjorts i skärningen bedöms som oundvikligt. Omfattningen 
av dessa ras är svåra att uppskatta, det kan dock inte uteslutas att mindre ras på 
sikt skulle kunna underminera ovanliggande bergpartier och att ett större spontant 
ras skulle ha kunnat ske någon gång i framtiden. Följderna av ett sådant ras ovanför 
en trafikerad vägbana skulle kunnat få mycket allvarliga konsekvenser.

Bergrensning
Instabila bergpartier som låg kvar efter sprängning plockades ner med grävma-
skin. Ofta kunder stora bergpartier som stog kvar efter sprängingen rensas ner 
på detta sätt. För att grävmaskinerna skulle komma åt skärningens övre delar var 
man tvungen att bygga en ramp upp av bergmassorna nedanför skärningen, det-
ta trots att långgrävare användes. Efter maskinskrotning rensades berget genom 
handskrotning. Även de delar av skärningen som inte sprängts ner rensades genom 
handskrotning. 

Bergförstärkning
Lösa bergpartier och block som fanns kvar i skärningen efter sprängning och 
bergrensning säkrades genom bergbultning. För större bergpartier beräknades an-
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Figur 3-9. Arbete med täckning inför första sprängningen. 

Figur 3-10. Resultatet efter första sprängningen.
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talet bult som krävdes för att säkra storstabiliteten i förhand [4] medan mindre lösa 
block och bergskivor säkrades genom selektiv bultutsättning från lift och mobilkran. 
I skärningens övre delar var man tvungen att använda knämatad borrmaskin från 
mobilkran för att komma åt att borra upp bulthålen. Många av de bultar som sattes 
för storstabiliteten placerades så att de även fungerar som låsning för mindre lösa 
block. Totalt sattes 228 bultar ut i skärningen fördelade på 3-, 4-, och 6-metersbult.

Kostnader
Totalkostnaden för de kompletterande bergarbetena vid Rödberget hamnade to-
talt på ca 8,1 Mkr. Masshanteringen stod för den största delen av kostnaderna 
och inkluderar jordschakt, maskinskrotning, skutknackning samt bortransport av 
berg och jordmassor (Tabell 1). Kostnaderna för själva losshållningen av berget, 
handskrotning och bultning stod för ca 1 Mkr av totalkostnaden. Trafikomläggning-
arna stod för en betydande del av den totala kostnaden. Raset i samband med 
sprängningarna bedöms inte ha fördyrat arbetet. Snarare medförde totalavstäng-
ningen av E6:an att sprängning, bergrensning och lastning kunde utföras mer effek-
tivt. Även kostnaden för trafikomläggning bedöms ha blivit lägre då endast gamla 
E6:an behövde stängas med TMA-bilar vid sprängningstillfällena.

Tabell 1. Kostnader för de kompletterande bergarbetena vid Rödberget.

Figur 3-11. Berget efter raset som skedde ca 15 minuter efter sprängningen.

Trafikomläggningar 1,1 Mkr

Losshållning av berg 0,5 Mkr 

Handskrotning och bultning 0,5 Mkr

Masshantering 4,4 Mkr

Beläggningsarbeten, vägräcken, linjemål-
ning etc.

0,6 Mkr

Övriga kostnader entreprenör  0,3 Mkr

Byggherrekostnad 0,7 Mkr

Totalkostnad 8,1 Mkr
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Hade motsvarande arbeten som utförts under de kompletterande bergarbetena 
2011 genomförts redan under byggfasen bedöms kostnaden hamnat runt 2 Mkr. 

4. Rekommendationer för framtida väg och banprojekt
med höga bergskärningar
I de projekt där man prognostiserat de geologiska förhållandena att vara dåliga så 
hanterar man ofta detta genom att styra metoden för berguttaget av slänterna hår-
dare. Detta har lett till, att då föreskriven metod inte fungerat bra under de rådande 
förhållandena, så har det varit svårare att ändra losshållningsmetod och frångå 
handlingen.

Det är nödvändigt att, utan en komplicerad och långdragen process, kunna änd-
ra och anpassa metod för berguttaget under byggskedet. I de fall där det föreligger 
risk för att bergförhållandena är dåliga så bör man förbereda för möjligheten att låta 
bergets naturliga strukturer styra släntlutningen och utformningen. För att möjlig-
göra detta bör följande beaktas:
• Noggrannare undersökningar av bergets beskaffenhet innan byggskedet. Detta

kan ske genom att borra fler kärnborrhål i närheten av teoretisk bergkontur och
att dessa kärnor är orienterade. Vid kärnkarteringen ska eventuella sprickmine-
raliseringar beskrivas och även sprickornas friktionsvinklar bör bedömas.

• Om det kan misstänkas att det finns leror med svällande egenskaper i sprick-
orna ska även detta analyseras

• Vägområdet bör vara tilltaget så att utrymme finns för flackare släntlutning (1:1)
på sträckor med sämre bergkvalitet

• Bättre planering av skärningarna längs vägsträckningen, där berget faller av åt
sidorna bör ena slänten undvikas

• Erfarenheter som skaffas tidigt i projektet bör tas tillvara och leda till anpassning
av schaktningsarbetena

• Krav som ställs i handlingen, som inte går inte att uppnå under vissa bergförhål-
landen bör tidigt frångås

• Projektör/teknikstöd deltar aktivt på plats i byggskedet
• Engagerad, närvarande, tillgänglig beställare
• Underentreprenören ständigt delaktig i beslut och platsbesök.

De kompletterande bergarbetena vid Rödberget visar tydligt att kostnaden för en 
felaktigt utförd bergslänt i efterhand kan bli hög.

Att mindre lösa block och krosszoner förekommer i höga skärningar är ofrån-
komligt. I Vägar och gators utformning, VGU, beskrivs flera typer av sidoområden. 
Flera av de mest förekommande kan skapa problem vid höga bergsläner genom att 
fallande sten lätt rullar över diket ut på vägbanan (Figur 4-1). Den sidoområdestyp 
som är att föredra när man har bergskärning är istället en sidoområdestyp med 
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Figur 4-1. Exempel från E6:an av sidoområde med grunt dike där det efter bergrensning kan 
ses hur mindre block lätt rullat över diket ut på vägen.

Figur 4-2. Sidoområde med hylla som tillåter visst nedfall av sten och mindre block.
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djupare dike och standarräcke där mindre stenar stannar i diket. Ett tredje alternativ 
som inte nämns i VGU är att göra en hylla vid släntfoten (Figur 4-2). Denna hylla 
fångar upp stenar och mindre block från högre höjder vilket medför att skärningen 
blir mer säker och man kan ofta undvika vägräcke om säkerhetszonen blir tillräckligt 
stor. Man slipper också i många fall att montera bergnät som kräver ett underhåll 
och som gestaltningsmässigt inte är så tilltalande. 
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