
Bergdagarna Online  
Bergmekanikdagen – BeFo Medley 
17 september 2020 kl. 14.30-15.00

 

Moderator:  Jessica 
Öhr Hellman/WSP 
Sverige  Presentatörer: 

BeFo Medley - presentation av BeFo-projekt
14:30 Öppning av sessionen Jessica Öhr Hellman/WSP Sverige 

 1 Hur lång tid tar det för grundvattnet att återhämta sig efter att en tunnel i berg är färdigställd? Fredrik Mossmark/SGU 

 2 Skulle betong också må bättre av en medelhavsdiet? Patrick Rogers/RISE (CBI) 

 3 Borehole breakouts: problem or opportunity? Åsa Fransson/Golder Associates 

 4 Tunneling time and cost estimation: geology, risk and all other scary stuff!! Mohammad Mohammadi/KTH 

 5 Knäckebröd, ost, och smör? Hur påverkas en smörgås av spänningar? Tristan Jones/LKAB 

 6 Vi såg det inte komma… Lars Olsson/Geostatistik  
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Hur lång tid tar det för grundvattnet att återhämta sig efter att en tunnel i berg är färdigställd? 
Fredrik Mossmark/SGU 

Undermarksbyggande påverkar hydrologiska, hydrogeologiska och vattenkemiska förhållanden. 
Nedbrytning av exempelvis byggnadsmaterial som kommer i kontakt med vattnet kan påskyndas och 
omgivande miljö kan skadas. Efter att en tunnel är färdigställd återhämtar sig grundvattennivåerna 
ofta ganska bra, men hur det ser ut för vattenkemi och ytvattensystem har länge varit ganska 
outforskat. Under åren 2000 till 2005 genomfördes en studie med grundvattensänkning i berg vid 
Gårdsjön utanför Göteborg för att efterlikna och därigenom studera påverkan från tunnelbyggande. 
Grundvattensänkningen minskade ytvattenavrinningen till hälften, orsakade surt vatten i ytvatten 
och gjorde berggrundvattnet mer aggressivt mot stål och cement. Återhämtning efter 
grundvattensänkningen studerades under två perioder: under 2005-2009 samt 2017-2018. 
Hydrologisk och vattenkemisk påverkan från grundvattensänkningen kvarstod till viss del vid den 
första periodens slut. Under den andra övervakningsperioden (2017-2018) konstaterades framförallt 
förändringar till följd av minskad försurning och att området återhämtat sig både hydrologiskt och 
vattenkemiskt från grundvattensänkningen. Återhämtningen bedöms ha tagit ungefär ett 
decennium. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Skulle betong också må bättre av en medelhavsdiet? 
Patrick Rogers/RISE, CBI 

Betong är ett poröst material, ändringar i vattencementtalet (vct) har stort betydelse på hur snabbt 
(eller långsamt) externa joner kan ta sig in. Dessa joner kan vara klorider (Cl-), sulfater (SO4

2-), 
vätekarbonater (HCO3

-), osv. Dessa transporteras in i cementpastan via porvattnet via diffusion. Att 
hindra denna transportmekanism skulle också minska anrikningar av dessa joner och eventuella 
skador i betongen. Ett sätt att uppnå detta är att blanda in vattenavvisande kemikalier i den färska 
betongen. Långa kolvätemolekyler har en sådan effekt. Nyckeln är att få fäste i den oorganiska 
cementpastan. Vegetabiliska oljor är uppbyggda på tre långa kolvätekedjor och en glycerolmolekyl. 
En basisk miljö krävs dock för att få tillgång till potentiella fästpunkter. 
Olika oljor har utvärderats, bland annat oliv-, och rapsolja. Positiva effekt har dokumenterats. Ur en 
klimatsynpunkt skulle det gynnas att oljorna odlas/produceras i det nordiska klimatet. Svensk 
olivolja?        

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Borehole breakouts: problem or opportunity? 
Åsa Fransson/Golder Associates 
Eleni Gerolymatou/Chalmers

Boreholes and other cavities of a circular cross-section are relevant to a wide variety of applications, 
such as tunneling, geothermal energy production, oil and gas production, nuclear waste disposal and 
stress measurement. Breakouts are of importance in all above applications, both as a threat to 
borehole or tunnel stability and as a tool for the primary stress state interpretation. The present 
project suggests a semi-analytical method for both the prediction of breakouts in brittle rock and 
their use to assess the primary in situ stress. Currently only the width of borehole breakouts is used 
for stress assessment, resulting in a range of possible values for the in situ stresses. The tool 
developed uses the width and the depth of the breakouts, resulting in specific values rather than 
ranges for the in situ stresses. Thus, breakouts can be used to estimate the stress state. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Tunneling time and cost estimation: geology, risk and all other scary stuff!!
Mohammad Mohammadi/KTH 

Societies need to increase the use of underground infrastructures in order to cope with future 
challenges. However, the construction of underground infrastructures comes at a huge cost and 
entails some pollution and emissions of CO2. The cost and material use are to a large extent 
dependent on geological condition. Accordingly, the infrastructure alignment must be chosen 
carefully keeping the potential geological risks in mind. This means that in order to achieve a 
long-term sustainable underground infrastructure, we shall take into account the present risk in 
all decisions. Therefore, we are going to develop a probabilistic framework to allow estimation of 
project times and costs that reflect the available geological information as well as providing 
suggestions on how contractual requirements shall be formulated based on the probabilistic 
geological information to conduct fair sharing of risk between the involved parties. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Knäckebröd, ost, och smör? Hur påverkas en smörgås av spänningar? 
Tristan Jones/LKAB 

När man biter i en smörgås, vad kommer att hända? Vad händer om knäckebrödet är jättetjockt, men 
det finns nästan inget smör? Vad händer om osten är 20 gånger tjockare än smöret? Vad händer om 
det är schweizer ost, helt full med hål? Vad som händer beror på egenskaperna hos smörgåsens 
delar, platsen för hålen, och hur hårt man biter. Så är det i bergkonstruktion också. I det här projekt 
försöker vi att bättre förstå relationen mellan bergets egenskaper, brytningprocessen, och hur det 
påverkar öppningarna byggda underjord. 
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Vi såg det inte komma… 
Lars Olsson/Geostatistik Arvid Taube/Trafikverket

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Det finns tunnlar som är inklädda med innertak och det finns krav på inspektion.  
Handnära är uteslutet, utrymmet är för trångt och vidsträckt. Möjligheten till fjärrinspektion där man tittar efter 
tecken på problem, indikatorer, behandlas i projektet.  
Tre huvudfrågor behandlas:  

• Hur ser den bergmekaniska kopplingen ut mellan bergets beteende och olika indikatorer på brott eller på
hotande nedbrytningsprocesser.

• Hur man kan ställa frågor till experter för att få fram varje indikators vikt.
• Hur skall man ta fram ett beslutsunderlag baserat på osäkerheter om man har observerat indikatorer.

I projektet har det också gjorts vissa fältförsök för att få insikt i problemen med att fotografera från en radiostyrd 
bil på innertaket och sedan skapa en tredimensionell bild av tunneltaket. 
Sammanfattningsvis: 
Vi har klarlagt den bergmekaniska kopplingen 
Utvärderingsmetoder visas men ett större expertunderlag behövs 
Fotogrammetri, AI och robotik utvecklas med rasande fart. Det vi behöver finns redan. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………




