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ANVÄNDNING AV BERGGRUNDSGEOLOGISK INFORMATION I 
AKTUELLA PROJEKT 

Lars Persson, Fil.dr. , Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala 
Daniel Morfeldt, Bergsingenjör, Mineconsult AB , Banergatan 37, 115 22 Stockholm 

Idag pågår omfattande bergarbeten i Sverige, varvid stora mängder bergmaterial 
utbrytes. Information om bergarter och deras egenskaper, generellt, men även med 
hänsyn till bygg- och anläggningsverksamhet, lagras och bearbetas numera vid SGU. 
En del av verksamheten är dock att betrakta som forskning och utveckling. Ett flertal 
medarbetare på SGU är involverade. Hantering och presentation av geologisk och 
ingenjörsgeologisk information har skett i samarbete med Mineconsult AB och Prorok 
AB. Avseende bergkvalitetsaspekter har Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
varit medarbetare. 

För dataredovisning har vid SGU i detta sammanhang använts MicroStation 3D-CAD 
för DOS med MOL-applikationer, vilket är ett dataprogram för tredimensionell ritning 
och projektering. Tillsammans med ett databasprogram kan det användas som ett 
Geografiskt informationssystem (GIS). Fördelen med att använda ett 3D-CAD-system, 
med GIS-analytiska möjligheter, är att stora datamängder kan bearbetas. 

Försöket påbörjades med utgångspunkt från Stockholm, där topografisk, geologisk, 
geofysisk, teknisk och samhällsinformation har lagrats i olika 3D "design"-filer i 
MicroStation. En speciell applikation har skapats för att digitalisera geologisk och 
/geo/teknisk information från underjorden tex bergrummen under Kungliga 
biblioteket, Ormen och Saltsjötunneln. Bergarter, bergartsegenskaper, bergkvalitet och 
förstärkningar (bultar, sprutbetong, bågar) samt vattenläckage behandlas. Alla objekt 
kan lagras i tre dimensioner, vilket möjliggör en modellering av bergmassan = GIM, 
geologisk informationsmodellering. 

Parallellt byggs databaser upp avseende kemiska analyser, petrografiska analyser av 
bergarter såsom ingående mineral och mängd, kornstorlek, kornfogning samt 
bergarternas tekniska egenskaper dvs hur bergarterna lämpar sig för bygg- och 
anläggningsverksamhet dels som medium att bygga i och dels som byggnadsmaterial. 
Det är viktigt att känna till vilka egenskaper bergmassan har, och hur den kan 
användas som byggnadsmaterial och ur kvalitetssynvinkel till vilket ändamål den bäst 
lämpar sig såsom till fyllning, asfalt, spårballast eller betong. 

Sammankoppling av filer med olika typer av uppgifter, ger ett kraftfullt analysverktyg, 
där länkningen mellan ytgeologi, strukturer, geofysik, topografi, hydrologi , vägnät osv 
samt underjordsinformation kan skapa en digital terrängmodell i tre dimensioner. 
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Denna totala sammanvägning av all möjlig information är värdefull dels inför 
projekteringen av en tunnel eller ett bergrum och dels i samband med driften. Vid 
driften kan planering av salvor, förstärkning etc göras direkt liksom även utsortering 
av bergmassor för användning till olika ändamål, sortering för export etc och det utan 
fördyrande mellanlagring. Informationen kan sedan lätt användas som underlag till 
nästa projekt och på så sätt sparas både tid och pengar. Det är även oekonomiskt att 
"dumpa" berg från större tunnel- och bergrumsprojekt. Man bör i stället aktivt ta hand 
om bergmassan till de ändamål den passar. 

Det är följaktligen viktigt att man tar de geologiska förhållandena på allvar. Om man 
har föreställningen att allt berg är bra, vilket de flesta trots allt har om det kompetenta 
svenska urberget, kan det gå som vid tunneldrivningen i Hallandsåsen ! Det är idag 10 
år sedan som det på Befo-dagen talades varmt för TBM-tunnlar, och vi får ej 
förblindas av det olyckliga tunnelprojektet i Hallandsåsen utan i stället igen försöka 
visa vikten av en utförlig bedömning av bergmassans geologiska uppbyggnad och då 
särskilt vid val av TBM-utrustning. Med de nya dataprogrammen har vi erhållit en 
möjlighet att åskådliggöra bergmassan vilket är nödvändigt dels för maskinval och 
dels för övrig tunnelplanering och framförallt rätt kostnadsbedömning. Tekniken 
medför även en fullständig och tydlig dokumentation under projektets gång. 

GIM-metoden innebär en omfattande "aktiv geodesign" och leder till en ökad 
förståelse för det geologiska/geotekniska samspelet. Vi har idag behov av mer 
användaranpassade geologiska kartor och med denna utvecklade modelleringsteknik 
erhåller man en ingenjörsgeologisk bild även i undermarken. 

Berggrunden är en global naturresurs som för att utnyttjas bäst och mest ekonomiskt 
måste finnas dokumenterad och tolkad av sakkunniga (berggrundserfarna) personer. 
Kommande undermarksplanerare kan tillgodogöra sig ett mycket omfattande 
grundmaterial, ifall de här beskrivna erfarenheterna kommer till allmän användning. 
Vår förhoppning är att detta dels innebär en väsentlig reduktion av samhällets 
kostnader och dels en förnyad infrastrukturutbyggnad med nya undermarksprojekt. 

Exempel och bilder ges nedan från en rad projekt, där vi under de senaste åren 
medverkat, tex Pustberget, Käppala och Arlandabanan. 
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3D-bild av bergrum vid Käppala reningsverk 
med några huvudsakliga sprickzoner i form 
av plan samt vid ovanytan befintliga hus. 

_._ 
---.J 



© 1996, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1996

18 

3D-bild av skyttel-, intercity- och 
transporttunnel vid Arlanda med 
inlagda sprickzoner i form av plan. 
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Tunneltaket i Pustbergstunneln. 

Geologi och sprickor. 
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