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Människan har under 1000-tals år använt urberget för sina syften. Det började med 
grottor och stenverktyg för att i dag vara en del av vår vardag. Berget används som 
byggmaterial och ingår i alla typer av byggnationer, berget är även en väsentlig del 
av samhällets infrastruktur i form av väg-, järnvägs-, försörjningstunnlar och berg-
rum för allehanda ändamål. Gruvorna levererar mineraler som sedermera i omvand-
lad form används av industri, samhälle och människor.

En ständigt återkommande fråga är säkerheten och produktionstillgängligheten. 
När en verksamhet bedrivs som innebär att taket och väggarna är av berg eller 
det är höga bergslänter är risken för ras alltid närvarande. Det finns många sätt att 
minska riskerna och trygga verksamheten. En vanligt förekommande lösning är att 
säkra berget med ingjutna bultar. De kan variera i typ och längd, men de har alla 
samma syfte, att stärka berget och minska riskerna.

Metoden har använts under lång tid med som oftast tillförlitligt resultat, men 
trots det sker ras som skadar människor eller de kanske förolyckas, skapar olägen-
heter för tredjeman eller stör produktionen. I många år har arbetsmetodiken förbätt-
rats och därmed har säkerheten ökat. Men det saknas en metod som kan verifiera 
att investerade medel kommer till sin rätt eller att bergbultarna är så bra satta att 
säkerheten verkligen är på den nivå som det förväntas. 

Främst är det byggherren och ägaren av berganläggningen som vill säkerställa 
säkerheten för tredjeman och egen personal, samt att verifiera att de har fått valuta 
för sin investering.

För ca 30 år sedan tog ett företag vid namn Geodynamik fram ett instrument, 
Boltometern, som skulle mäta bergförstärkningsbultars infästning i berget. Då gäll-
de det ingjutna stålbultar. Sedan 2003 har Geosigma, analyserat och utvecklat ett 
embryo till ett nytt instrument för oförstörande kontroll av ingjutna bergbultar. Ar-
betsnamnet är Rock Bolt Tester/Non Destructive - RBT/ND. Målet är att RBT/ND 
ska klara fler av marknadens krav på mätningarna än vad Boltometern gör.

RBT/ND är ett ultraljudinstrument som använder en speciell typ av ultraljudvå-
gor, kända som Guided Waves för att undersöka bultens integritet. Mätning med 
ultraljud är den bästa metoden för kontroll av bergbultar. Man använder guided 
waves bl. a. för att undersöka långa sträckor (tiotals meter) av rörledningar i sk long 
range ultrasound testing (LRUT). Enligt de anlitade experterna är ultraljud den mest 
lämpade metoden för att kontroller bergbultar. En slutsats som stärks av de interna-
tionella rapporter som finns i ämnet.

Ultraljud är en av metoderna inom sektorn Oförstörande provning (OFP) eller 
som sektorn kallas internationellt Non-Destructive Evaluation (NDE) eller Non De-
structive Testing (NDT). Det är en verksamhet som har sitt ursprung i USA och de 
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problem som tillverkningsindustrin brottades med under världskriget. Frågan kom 
i fokus då flygplan störtade och fartyg sjönk på oförklarliga sätt. Det visade sig att 
problemet var brister i material och svetsfogar. OFP kan utföras på ett antal olika 
sätt beroende på vilket material och vilken miljö materialet befinner sig i. Vanliga 
metoder är röntgen, ultraljud, ultraviolett strålning, pulver, scanning och laborato-
riekontroll.

Metoderna används inom alla tillverkande och producerande marknader, tex 
kraftverk, kärnkraftverk, flygplan, bilar, stål- och processindustri.

Signifikativt för alla dessa metoder är att ingen kan ge ett säkert svar utan man 
pratar sannolikhet. Om processen och eller miljön medger att man kan använda fle-
ra metoder ökar den sammanslagna sannolikheten. Nyttjarna av dessa metoder är 
medvetna om vilka sannolikheter som metoderna har. Det finns inte något alternativ 
till de oförstörande testerna och därför accepteras de av marknaden trots risken att 
osäkerheterna i testerna kan leda till felaktiga beslutsunderlag.

 Genom att förstå hur övriga industrier i världen hanterar liknande frågeställ-
ningar som bergbranschen har med bergbultarna, inser man att OFT är den bästa 
tekniken som går att använda men att den samtidigt har sina begränsningar.

Sommaren 2010 påbörjades arbetet med att bygga en Prototyp. En Prototyp 
som ska vara lätt att utveckla och modifiera. 

Resultatet från mätningarna ska bearbetas i en applikation i programvaran LabVIEW. 
Två testplatser upprättades, en ovan jord utanför Uppsala och en i en nedfartstun-
nel till Norra länken. 

Fig. 1 Prototypen
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Den tekniska expertis som är involverade är Professor i Mätteknik Tadeusz Stepin-
ski och Geosigmas enhet för innovationer, Teknik & Innovation. Ett antal externa 
teknikexperter och leverantörer är knutna till projektet.

Tester påbörjades under våren 2011 och är ständigt pågående. Eftersom Proto-
typen löpande modifieras genomförs nya tester eftersom. När Prototypen har utveck-
lats till en tillfredsställande nivå kommer en produkt för marknaden att konstrueras. 

Fig 2. Tester utanför Uppsala

Fig 3. Ingjutning av testbultar i Roslagstull, Norra länken
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Produkten ska vara effektiv, lätthanterlig och ge bra underlag för bedömning av 
bergbultarnas infästning i berget.

Fig 4. Förberedelse för tester

Fig 5. Exempel på testresultat i labbmiljö

© 2012, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)




