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EN SPÄNNANDE BERGSCHAKT - NÄRA TILL AKUTEN 
KVARTERETSKYTTEPARKENISTOCKHOLM. 

Fredrik Andersson & Björn Stille, Skanska 
Bengt Niklasson, Geosigma 

BAKGRUND 

Vid torget norr om Södersjukhusets entre bygger Svenska Bostäder totalt 126 nya lägenheter. 
Bebyggelsen består av tre punkthus med sammanlagt 73 studentlägenheter och ett bågformat 
hus med 53 ordinarie lägenheter. Punkthusen avgränsar torgets norra sida. Mellan husen finns 
gröna gårdar med utsikt över bostadsparken i norr. De första hyresgästerna beräknas kunna 
flytta in sommaren 2007. 

Byggaren är Skanska Hus, Stockholm Nord. Skanska Teknik står för projektering av stomme 
över grundplatta samt stornkomplettering. Projektet är en totalentreprenad. Kunden är 
Svenska Bostäder men Locum kommer att äga garageutrymmen i den nya fastigheten. För 
grundläggningsarbetet har Skanska anlitat Frentab som underentreprenör vilka även ansvarar 
för konstruktionen. Frentab har i sin tur anlitat Skanska Teknik i geo- och bergfrågor. 
Losshållningen har utförts av Uppländska Bergborrning AB. 

Detta föredrag beskriver utförandet av bergschakten samt förstärkningen av bergslänterna 
som utfördes endast 0,5 m från plintarna för det befintliga parkeringsgaraget vars övre däck 
även utgör torget framför Södersjukhusets huvudentre och entren till akutmottagningen. Figur 
1 visar nybyggnationerna och figur 2 visar arbetsplatsen. 
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Huvuden tre 

Figur 1 visar de fyra nya byggnaderna norr om Södersjukhusets huvudentre. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

• Förundersökning av bergmassan är ej genomförd, information om bergmassans 
kvalitet är mycket begränsad. 

• Ytberg bedöms vara skadat av tidigare schaktning. 
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■ Befintligt parkeringsgarage är grundlagt på plintar och med höga laster i form av 
nyttig last och trafiklast. 

• Läge på nybyggnad är planerat med busliv ca 0,8 m från befintligt p-garage. 
■ Bergschakt skall utföras med schaktdjup upp till 8 m. 

FÖRSTUDIE 

Innan schaktning påbörjats så har information om bergmassans kvalitet inhämtats genom 
observation av frilagda bergytor i fyra stycken provgropar längs den planerade bergschakten 
och vid befintlig bergslänt vid parkering mot ringvägen ca 200 m från den planerade 
schaktens läge. 
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Figur 2 visar arbetsområdet i förhållande till SÖS huvudentre. 

I provgropama observeras att ytberget under befintliga plintar är uppkrossat och visar tydliga 
tecken på vittring, bergmassan förmodas vara skadad av tidigare schaktning. I övrigt så är 
den ostörd bergmassa av god kvalitet. 

Av observerade typiska bergstrukturer i området så är det tre huvudsprickgrupper som har 
bäring på släntkrönets hållfasthet. Den första är de nästan horisontella bankningsplanen. 
Vidare så finns system som stryker ost-västligt med flack stupning åt söder och branta system 
som skär slänten 45 grader. Det finns alltså spricksystem som utgör potentiella kilar. Slänten 
mot Ringvägen uppvisar spår av kilar som glidit ur slänten i samband med tidigare 
schaktning. 

Av genomförd förstudie framgår att det finns en betydande risk för sättning av plintar som 
ingår i det bärande systemet för befintligt parkeringsgarage. Händelser som kan utlösa 
otillåten sättning sammanfattas enligt följande . 
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• Utglidande block invid plintar på grund av ej lokaliserade spricksystem 
• Lokalt dålig bergkvalitet invid plintar som ej observerats 
• Utglidande block invid plintar på grund av underdimensionerad förstärkning 
• Dåligt ingjutna bultar 
• Felaktig dimensionering av samverkande laddning vid sprängning 
• Felaktigt handhavande vid sprängning 
• Felaktiga spräng- och tändmedel 
• Avlastningen av parkeringshuset är fel dimensionerat 
• Avlastningen av parkeringshuset är fel utförd 
• Stämpen tar last för sent 
• Deformationsmätningarna är felaktiga 
• Dålig kommunikation mellan olika grupper inom arbetsplatsen 

ARBETSMETODIK 

Med utgångspunkt från bedömda sannolika risker, observerad bergkvalitet och den i övrigt 
mycket begränsade tillgången till information om bergmassan så har säkerhet och försiktighet 
varit ledstjärnor vid val av arbetsmetodik och vid design av bergförstärkning och losshållning. 
Den arbetsmetodik som inledningsvis valdes för genomförande av bergschaktning omfattade 
avlastning av plintar med stämp och i övrigt följande aktiviteter. 

• Losshållning med avlastade pelare. 
• Förbultning runt plintar på befintligt parkeringsgarage utförs. Vid behov förbultas 

även blivande släntkrön mellan plintarna. 
• Avlastning av befintligt parkeringsgarage genomförs. 
• Slitsarna framför varje plint borras. 
• Övrig salvborming inklusive tätsöm och hjälparrader utförs 
• Sprängning av berget fram till 4-5 m från slutlig slänt sker med en pall därefter 2. 
• Övre pallen tas ut med en max längd av 7 ,5 m per salva 
• Slutlig förstärkning görs för varje salva innan nästkommande tas ut 
• Nedre pallen påbörjas efter det att halva den övre är färdigförstärkt 

För att övervaka eventuella rörelser i pelare och plintar infördes ett relativt omfattande 
mätprogram i tidigt skede. Beredskap för otillåtna deformationer säkerställdes genom att 
upprätta åtgärdsplan vid sättningar. 

FÖRFÖRSTÄRKNING AV SLÄNTKRÖN 

Förförstärkning utförs vid plintarna och omfattar 5 st. helt ingjutna kamstål ~32 mm L 4 m 
enligt Figur 33. Fem st. bultar sätts i två rader, 3 i den övre raden och 2 i den nedre raden. 
Övre raden sätts i underkant plint, de 2 övriga ca 1 m utanför. Bultlutning ca 45 grader från 
horisontal planet. 
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Figur 3 Förförstärkning av släntkrön framför plint 
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SEKTION A-A 

Följande kapitel beskriver rekommendationer och krav för losshållning som ursprunglig 
design. Korrigeringar har gjorts under genomförandet med hänsyn till uppmätta 
vibrationsnivåer och förekommen bakåtbrytning. 

Uttagsordning 

Bergschakt sker i första skedet fram till att det återstår ca 4 - 5 m berg framför befintligt 
Parkeringsgarage. Efter det att förförstärkning runt plintarna utförts och slitsarna borrats 
påbörjas uttaget från schaktområdets ena ände. En övre pall på ca 4 m tas ut på en längd av 
max 7,5 m. Efter skrotning och förstärkning av slänten tas nästa 7, 5 m salva av övre pallen. 
När halva övre pallen är färdigförstärkt kan den undre pallen påbörjas efter samma metodik. 
Figur 4 visar principen för uttagsordningen 
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Figur 4 Principer för uttagsordning 

Borrnings- och sprängningsarbeten 

Borrning 

Borrningen närmast slutlig slänt är uppdelad i två metoder. Framför varje plint utförs 
slitsborming. Slitsen är 3,8 m lång och borras ner till 1 m under färdig schaktbotten. Slitsen 
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borras 0,5 m framför plintarna. Framför slitsen, 0,5 m, borras en hjälparrad - här kallad 
hjälparrad 2. 

Mellan slitsarna, ca 3,7 m, utförs borrning av tätsöm c/c 0,30 m. Tätsömmen borras om 
möjligt 0,4 m utanför plintarnas ytterkant. Framför denna, 0,4 m, borras en hjälparrad - här 
kallad hjälparrad 1. Både tätsöm och hjälpare 1 borras till fullt djup. För slänten gäller 
bergschaktningstoleransklass 1 enl. tabell CBC/1 AMA - 98. 

På grund av utrymmesskäl får maximal hålavvikelse i tätsömmen ut mot schakten vara högst 
0,20 m. Stor noggrannhet måste läggas på inriktning och styrning av borrsträngen. Kontroll av 
borrhålsavvikelsen efter de 5 först borrade hålen skall göras. Kan systematisk avvikelse 
konstateras skall omriktning ske med hänsyn tagen till inmätta hål. 

Skisser för borrningen framgår av figurerna 5 och 6. 

Figur 5 Plan över borrning 
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Figur 6 sektioner vid slitsborrning och tätsömsborrning 
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Skonsam och försiktig sprängning 
Framför borrad slits på 0,5 m avstånd borras hål med c/c 0,5 m, kallad hjälparrad 2 i figur 5. 
Laddning utförs med 0,5 kg/m motsvarande Dx. 

I områden utan borrad slits borras tätsöm med c/c . 0,30 och försättning 0.40 m. 
Laddningskoncentrationer och hålsättningar framgår av Tabell 1. 

T b Il 1 B & I dd I I 

f Hålrad _ ;:: Håla~st~nd·!~ Försättning Bottenladdning Pipladdning ··. ~ :: '"·· _ 
i :: · : L . (typ/mängd) ·. (typ/mängd) . ' :' .'. 

Tätsöm 0,3 m 0,4 m 

0,6 m 0,5 m 

0,6 m 1,25 m 

Salvrad 1 1,0 m 1,25 m 

Salvrad 2 1,25 m ?? m 

Mätning/Åtgärdsplan 
För att kontrollera eventuella deformationer utfördes daglig inmätning av befintligt 
parkeringsgarage. Så fort varje pelare frilagts utrustades med två stycken mätpunkter - en 
nere i plinten och en högst upp på pelaren. 
Larmgräns för parkeringshuset var 5 mm relaterat till 0-mätningen. 
Maxvärde för parkeringshuset var 8 mm. 

En åtgärdsplan hanterade åtgärder då uppmätta deformationer överskred larmgränsen i någon 
mätpunkt och i någon riktning. Larmgräns innebar att beredskapen höjdes, mätningarna 
intensifierades och uppmärksamheten skärptes. 

Arbetsgången i ett åtgärdsprogram bör fokusera på snabb information inom den mindre grupp 
som ska starta upp åtgärderna. I inledningsskedet skall den uppmätta deformationen verifieras 
via ytterligare mätningar. En snabb utvärdering av vilka konsekvenser en rörelse i någon av 
mätpunkterna kan fa . Har man rörelse i en punkt eller i ett större område, vilken är 
rörelseriktningen osv. Efter analysen beslutas omfattningen på åtgärderna. 

DESIGN AV PERMANENT FÖRSTÄRKNING 

Kartering av strukturer 
Kartering av synliga strukturer har skett inom tre områden. 

Område 1 är beläget framför pelarraden på bergyta som är frilagd genom avtäckning av 
jordmassor som legat ovanpå den pall som skall losshållas. I detta område är två 
huvudsprickgrupper identifierade. Område 2 är beläget ca 300 m sydost om slänten och är en 
tidigare frilagd bergslänt som delvis är täckt med plåt. I detta område är två 
huvudsprickgrupper identifierade. Område 3 är också beläget ca 300 m sydost om slänten och 
är en helt frilagd ca sex m hög bergslänt där kilstabilitetsbrott har skett. I detta område är fyra 
huvudsprickgrupper identifierade. 
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T b Il 2 Id ffi d h d ' k a e en 1 1era e uvu spnc :2rup per 

Område Sorickaruoo Strvknina Stupnina 

1 1 260 77 

1 2 138 86 
2 3 224 86 

2 4 272 84 

3 5 285 85 
3 6 5 45 

3 7 108 44 

Huvudsprickgruppen med strykning öst och brant stupning mot norr återfinns i samtliga av de 
tre karterade områdena med något varierande strykning. Hänsyn till den varierade strykningen 
beaktades i efterföljande stabilitetsanalys. Den bergyta som är karterad inom område 1 är 
relativt horisontell och opåverkad vilket medför svårighet att identifiera horisontella eller 
flackt stupande sprickplan. Därför kom sprickgrupper som är identifierade inom område 2 och 
område 3 att beaktas vid analys av stabiliteten. Huvudsprickgrupp 2 med strykning 224° utgör 
en potentiell risk för kilbrott, den bildar då kilar vars exponerade bredd mot branten blir 
relativt smal och därför minskar sannolikheten att stabiliseras genom systematisk bultning. 

Stabilitetsanalys 
Analys har utförts med avseende på stabilitet på tänkbara kilar med samtliga kombinationer 
av karterade huvudsprickgrupper varvid tre olika typer av instabila kilar kan tänkas 
uppkomma vid aktuell släntgeometri. 

Kiltyp 1 bildas av två brant stupande sprickplan. Kilens vidd gör att den saknar betydelse för 
pelarnas stabilitet vid uttag av pall 1. 

Figur 7 Kiltyp 1 

Kiltyp 2 bildas av sprickgrupp 6 och det brantstupande sprickplan som har strykning västerut 
och som återfinns i samtliga tre karterade områden. Genom en grafisk betraktelse av den 
minst gynnsamma kilgeometrin bestäms erforderlig bultlängd och bultavstånd för denna 
kiltyp enligt nedan. 
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Figur 8 Kiltyp 2 

Kiltyp 3 bildas av sprickgrupp 1 och 3 och utgör en potentiell risk och svårighet att stabilisera 
med systematisk bultning eftersom dess exponerade bredd mot slänten är begränsad. 

Figur 9 Kiltyp 3 

Av identifierade möjliga kilutfall var det främst typ 2 och typ 3 som utgjorde fara för 
befintliga pelares undergrund. Kilarnas vidd (djup) mot befintligt parkeringsgarage gjorde att 
de skulle säkras med systematisk bultning längs hela pelarraden. För att undvika utfall av 
kiltyp 1 borde eventuellt hela slänten förstärkas med sprutbetong innan uttag av pall 2 
påbörjades. 

Systematisk bultning 
Med utgångspunkt från samtliga tänkbara geometrier av kiltyp 2. bestämdes erforderlig 
bultlängd och maximalt hålavstånd med kriteriet att erforderligt antal bultar med erforderlig 
förankringslängd skulle säkra möjligt kilutfall med 100 % sannolikhet för att uppnå en 
säkerhetsfaktor mot kilbrott på minst 1,5. 

I förutsättningen för denna utvärdering har följande ansatts. Övre bultraden placeras 1,5 m 
nedanför underkant av befintliga pelare för att säkra ev. ytliga kilar och att bergtäckningen 
skall vara tillräcklig för att hela bultlängden skall förankras i bra berg. Nedre bultraden 
placeras 2 m under den övre bultraden. Figur 10 visar exempel på hur horisontella sektioner 
av sannolik instabil kil nyttjas för att kontrollera erforderligt maximalt bultavstånd. I exemplet 
behövs alltså med 4 m bult (0,5 m förankringsdjup) ett maximalt bultavstånd på 1,6 m för att 
förankra kilen med minst 4 st bultar. Vilket i detta fall ger en säkerhetsfaktor mot kilbrott på 
1,58. 
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Sannolik kil med horisontella sektioner 1,Sm respektive 3,5 m under kilens 
överyta för bestämning av erforderligt bultavstånd 

GENOMFÖRANDE 
Arbetets genomförande karakteriseras som brukligt vid grundläggningsentreprenader i 
stadsmiljö av omfattande aktivitet på en mycket begränsad yta. Som mest var det i detta fall 
två borrvagnar, en grovhålsrigg, två grävmaskiner och en hel del hjälputrustning som skulle 
samsas om utrymmet. Utöver detta så var det en hög frekvens av anläggningsbilar som 
behövde kontinuerligt tillträde till arbetsområdet. 

Borrnings och sprängningsarbetena inleddes planenligt i den västra delen av den planerade 
bergschakten, vilken visade sig bestå av mycket dålig bergkvalitet. Vid sprängning 
observerades mycket omfattande bakåtbrytning vilket medförde att laddningsplanen tämligen 
omgående fick revideras. Den sista salvraden i skede 1 (full pallhöjd) fick helt enkelt förbli 
oladdad och uppspräckning av berget blev fullt tillräcklig tack vare gasutveckling via kraftigt 
vittrade sprickor. 

I ett ganska tidigt skede av sprängningsarbeta av pall 1 så noterades också att mätningarna 
påvisade rörelser på ca 4mm skett vid en av pelarna. Schaktningsarbetena avbröts under ett 
par dagar i avvaktan på installation av ytterligare temporär förstärkning. 

Vid fortsatt losshållning så fortsätter den kraftiga bakåtbrytningen vid sprängning. Detta når 
sin kulmen då ett gigantiskt bergblock på uppskattningsvis 15 m3 som ligger alldeles intill 
pelarraden glider ut ca 0,5m längs en kraftigt vittrad sprickyta. I detta läge så görs en snabb 
insatts med betongsprutning av kvarvarande bergmassa. 

Vid denna tidpunkt så har även den planerade slitsborrningen framför plintarna varit tvungen 
att avbrytas på grund av den dåliga bergkvaliteten. I stället så har försök med vajersågning 
påbörjats. Efter ungefär en vecka med en hel del inkörningsproblem så visar sig denna metod 
fungera mycket bra. Metoden beskrivs kortfattat med att styrskivor för vajern monterade på 
rör förs ned i grovhål om ca 300mm på var sida om slitsen. Rören fixeras med bergbult i 
ytläget och själva sågningsmaskinen står uppställt på bergförankrad räls. Matning sker genom 
att sågmaskinen drivs i sidled längs kuggstång. lnkörningsproblematiken bestod främst i att 
erhålla en tillräcklig kaxavgång från grovhålen. 

Tack vare den lyckade vajersågningen som utfördes av Norrbottens Bergteknik så kunde den 
fortsatta schaktningen av berget fortlöpa utan större komplikationer. 
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SLUTSATS 

Den bergschaktning som utförts vid kvarteret Skytteparken skiljer sig från flertalet andra 
bergschakter så till vida att befintlig byggnation ligger mycket nära det planerade släntkrönet 
och att lasterna på denna befintliga byggnation dessutom till stor del utgörs av fordonslast och 
dynamisk trafiklast som förs ned i plintar. 

När bergschaktning skall utföras med dessa förutsättningar och med så pass begränsad 
information om den aktuella bergkvaliteten är det viktigt att man har fullständigt klart för sig 
vad bergmassa har varit med om i tidigare skede. Att man har tillräcklig marginal för att 
kunna hantera händelser som man ej kan se, men som kan vara möjliga som orsakat av vittrat 
eller sprängskadat berg. 

Denna beredskap för överraskande situationer hänför sig naturligtvis till ett strukturerat, 
planerat och förebyggande arbetssätt, och med en kontinuerlig och noggrann uppföljning som 
vägledning. 

Vid uppfölj ning av bergrörelser genom inmätning så användes totalstation med fri 
uppställning. Mätnoggrannheten låg på gränsen till vad som är acceptabelt för att kunna göra 
korrekta slutsatser. Stor vikt bör läggas på att planera för rätt mätprogram med avseende på att 
inmätningarna skall vara genomförbara med hänsyn till omfattande maskinpark, 
tillkommande byggnader och i övrigt förändrade förutsättningar på arbetsplatsen. 

Man måste betrakta en färdig sågad bergyta med stor försiktighet. Förväntade kilar finns där, 
men de syns inte. 

Något besök till den närliggande akutmottagningen var inte nödvändig trots de knappa 
förutsättningarna. Om sjukhusapotekets omsättning av sömnpiller har ökat är ej verifierat, 
men det torde ha förekommit en viss anspänning på såväl entreprenörer som konsulter, och 
möjligen en och annan sömnlös natt. 
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