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Bergkaraktäriseringssystem såsom RMR och Q (Rock mass rating 
och Rock tunneling quality index) används ofta i förstadiet av ett 
byggprojekt för att ge en tidig uppfattning om bergmassans 
karaktär och kvalitet. Informationen underlättar planeringen och 
det fortsatta arbetet genom att påvisa korrekta arbetsmetoder och 
risker. De två vanligaste systemen för att karaktärisera berg är 
RMR och Q, vilka båda med hjälp av fältbedömningar och 
beräkning betygsätter den aktuella bergmassan. RMR och Q har 
här använts för att karaktärisera en bergmassa i Huddinge 
kommun inför en planerad byggnation. Resultaten av 
karaktäriseringen med de båda systemen skiljer sig åt på vissa 
platser vilket sannolikt kan förklaras med systemens olika 
tillvägagångssätt. Överlag tycks RMR påvisa en bättre 
bergkaraktär än Q utfört inom samma område. Resultaten 
indikerar också stora variationer i bergkaraktär inom 
undersökningsområdet. Detta beror sannolikt på flera 
förkastningar och tre ihållande och återkommande sprickset.
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Abstract 
Rock mass classification schemes such as Rock mass rating and Rock tunneling 

quality index (RMR and Q) are often used in the early stages of a construction project 

to provide an initial view of the rock mass character and quality. This information 

facilitates planning and further work by indicating the correct construction methods 

and potential risks in the area. The two most common methods are RMR and Q, both 

of which use a combination of field analysis and equations to evaluate the current 

rock mass. In this study, RMR and Q have been used to characterize a rock mass in 

Huddinge in advance of a planned construction. However when using the two 

methods in the same area the results differ in certain places which can probably be 

explained by differences between the two systems. Overall the RMR analysis seems 

to indicate a better rock quality than the Q analysis performed in the same field. The 

results also show large variations in rock character throughout the studied area, this 

can probably be explained by zones of persistent joints and faults substantially 

deteriorating the rock quality in those areas. 

Sammanfattning 
Bergkaraktäriseringssystem såsom RMR och Q (Rock mass rating och Rock 
tunneling quality index) används ofta i förstadiet av ett byggprojekt för att ge en tidig 
uppfattning om bergmassans karaktär och kvalitet. Informationen underlättar 
planeringen och det fortsatta arbetet genom att påvisa korrekta arbetsmetoder och 
risker. De två vanligaste systemen för att karaktärisera berg är RMR och Q, vilka 
båda med hjälp av fältbedömningar och beräkning betygsätter den aktuella 
bergmassan. RMR och Q har här använts för att karaktärisera en bergmassa i 
Huddinge kommun inför en planerad byggnation. Resultaten av karaktäriseringen 
med de båda systemen skiljer sig åt på vissa platser vilket sannolikt kan förklaras 
med systemens olika tillvägagångssätt. Överlag tycks RMR påvisa en bättre 
bergkaraktär än Q utfört inom samma område. Resultaten indikerar också stora 
variationer i bergkaraktär inom undersökningsområdet. Detta beror sannolikt på flera 
förkastningar och tre ihållande och återkommande sprickset. 

 

 

 

 

 

 

  



  



Innehållsförteckning 
 

1. Introduktion ........................................................................................................................................ 1 

2. Geologisk omgivning ....................................................................................................................... 2 

2.1 Den Svekofenniska orogenen .................................................................................................. 3 

2.2 Bergslagen .................................................................................................................................. 4 

2.3 Undersökningsområdet i anslutning till Månskärsvägen, Huddinge kommun .................. 5 

4. Metod ................................................................................................................................................. 6 

4.1 Rock Quality Designation index, RQD .................................................................................... 8 

4.2 Rock mass rating, RMR ............................................................................................................ 8 

4.3 Rock tunneling quality index, Q ............................................................................................... 9 

4.4 Fältarbete .................................................................................................................................... 9 

5. Resultat ............................................................................................................................................ 10 

5.1 RMRbas ..................................................................................................................................... 10 

5.2 Qbas ........................................................................................................................................... 12 

6. Vad innebär RMRbas-resultaten vid eventuell byggnation? ................................................... 14 

7. Tackord ............................................................................................................................................ 16 

8. Referenser ....................................................................................................................................... 17 

9. Appendix .......................................................................................................................................... 18 

 

 

 
  

 

  



 

  



1 
 

1. Introduktion 
Merparten av bergmassorna i den övre jordskorpan är uppdelade i tämligen 
sammanhängande sektioner, brutna av ihållande genomgående sprickor.  
Det är i stor mån dessa sprickors egenskaper som styr stabiliteten och hur 
bergmassan beter sig rent mekaniskt vid förändrade spänningsförhållanden. 
Förändringar i spänningsförhållandena kan orsakas av exempelvis bortfall av 
stödpunkter eller dylikt, vilket är ganska vanligt vid mänskliga ingrepp såsom 
schaktningar och tunneldrivning.  
Det är därför av stor vikt att sprickor och bergets strukturella egenskaper analyseras 
grundligt i förstadiet av ett byggnadsprojekt så att förstärkningar och arbetsmetoder 
kan anpassas efter behov (Hoek, 2007). Konsekvenserna av att inte utföra den här 
sortens analys beror naturligtvis på vilken sorts arbete som skall genomföras, samt 
på egenskaperna hos berget. Följderna kan vara allt ifrån harmlösa överraskningar 
under byggnadsarbetet till förödande ras med överstigna budgetar, tidsmål och än 
värre resultat som följd.  
            Åtskilliga analysmetoder har därför utvecklats genom åren, de bygger ofta på 
empiriska data och syftar till att med hjälp av olika variabler beräkna den ungefärliga 
kvaliteten hos berget. Med tillhörande information kan man sedan påvisa den 
korrekta arbetsmetoden i den bedömda bergmassan (Hoek, 2007). De två vanligaste 
och mest använda metoderna idag är RMR och Q. RMR står för Rock Mass Rating 
och publicerades av Bieniawski första gången 1976. Rock Tunneling Quality Index 
kallas systemet som är framtaget av Barton et al. (1974) vilket vanligen förkortas Q. 
Syftet med både Q och RMR är att ge en bild av bergets kvalitet samt att 
rekommendera erforderlig förstärkning, men systemen använder sig till viss del av 
olika variabler för att få fram sina resultat (Hoek, 2007). För att lära mig mera om 
bergskaraktärisering och systemen som används valde jag att ta del i 
förundersökningen av en bergmassa belägen i Huddinge kommun, Stockholm. 
Området skulle i ett senare skede bearbetas för att ge plats åt en gång- och cykelväg 
och behövde därför analyseras med tidigare diskuterade system. Syftet med detta 
examensarbete är därför att utföra en bergkaraktärisering av ett framtida 
arbetsområde samt att tydliggöra och jämföra systemen som används vid denna typ 
av undersökning.  
            Fältarbetet utfördes i samarbete med tre andra geologstudenter från Uppsala 
universitet. Dessa tre har genomfört sina kandidatarbeten inom samma område men 
med andra inriktningar. Frank Guldstrands arbete syftade i att kartlägga de 
geologiska strukturerna i området. Tobias Sundkvists arbete fokuserar på 
borrkärneanalyser och hur dessa kan påvisa områdets strukturer och mineral. Yuliya 
zhuk valde att undersöka huruvida ett tidigare ras på området kunnat undvikas 
genom noggrannare geologiska undersökningar. 
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2. Geologisk omgivning 
Undersökningsområdet i Stockholm ligger inom en geologisk provins kallad 
Bergslagen, som i sin tur är en del av en större geologisk formation kallad den 
Svekofenniska orogenen (figur 1).  
 

 
Figur 1. Den Svekofenniska orogenens utsträckning är här markerad med svarta prickar på 
vit bakgrund, Bergslagen är markerat med grön rektangel och undersökningsområdet i 
Stockholm är rödmarkerat (modifierad efter Koistinen et al., 2001). 

 



3 
 

2.1 Den Svekofenniska orogenen 
Den Svekofenniska orogenen är den del av Fennoskandiska skölden som bygger 
upp merparten av Sveriges östra landmassor gentemot Östersjön och en stor del av 
Finlands västra landmassa (figur 1) (Stephens et al., 2009). I korthet har hela skölden 
vuxit från nordost mot sydväst genom nybildning av kontinental jordskorpa. Som en 
del i detta förlopp ska den Svekofenniska delen enligt flera studier ha bildats i en rad 
tektoniska processer relaterade till plattkolisioner och subduktionszoner för ca 2.0-
1.75 Ga år sedan (Lundqvist et al., 2011) (Stephens et al., 2009). Lahtinen et 
al.(2005) kom med en teori baserad på gelogiska och geofysiska data, som visade 
att den Svekofenniska orogenesen i sig borde delas upp i fem överlappande 
orogeneser. Dessa fem benämns Lappland-savo orogenesen, Lappland-kola 
orogenesen, Fenniska orogenesen, den Nordiska orogenesen och den Svekobaltiska 
orogenesen. Lahtinen et al.(2005) menar vidare att de fem orogeneserna skedde 
under fyra distinkta faser. Den första fasen bestod i kreation av mikrokontinenter 
mellan 1.92 och 1.88 Ga, efter det genom storskalig extension av de resulterande 
mikrokontinenterna mellan 1.87 och 1.84 Ga. Därefter kom en period mellan 1.87 och 
1.79 Ga under vilken kontinentkolisioner ledde till bergskedjebildning. Slutligen var 
en fas mellan 1.79 och 1.77 Ga då gravitation och extension ledde till att de nya 
orogenerna i viss grad sjönk tillbaka.  
            De olika faserna överlappar en del i tid då flera av processerna som skapade 
den nya landmassan skedde samtidigt men i olika områden. Lappland-savo och den 
Fenniska orogenen antas ha sammanfogats med den Karelska mikrokontinenten via 
öbågar vilken samtidigt sammankopplades med Laurentia via Lappland-kola 
orogenesen. Sist ska den Nordiska och den Svekobaltiska orogenen ha bildats via 
två kontinentkolisioner direkt följda av en gravitationskollaps (Lahtinen et al., 2005). 
Då den Svekofenniska orogenen bildades genom magmatiska processer består den 
också till stor del av magmatiska bergarter vilka senare i varierande utsträckning 
övergått i metamorfa bergarter. Huvuddelen av dessa ursprungligen magmatiska 
bergarterna är vulkaniter med felsisk sammansättning såsom rhyolit, men i många 
fall har metamorfosen gått så långt att ytbergarterna delvis smält upp vilket resulterat 
i olika migmatitiska gnejser. Den Svekofenniska orogenesen innefattar också en 
mindre andel metamorfa sedimentbergarter såsom gråvackor och lerskiffrar, dessa 
kan ha bildats vid sedimentation av asklager från vulkanism vid subduktionszoner 
(Lundqvist et al., 2011). 
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2.2 Bergslagen 
Bergslagen som en av de sydligare delarna av den Svekofenniska orogenen sträcker 
sig från Norrtälje vid kusten till Karlskoga i inlandet och från Gävle i norr till 
Norrköping i söder (figur 2). Regionen är känd för sin tidiga, rika gruvindustri som 
blomstrat tack vare de malmbildande förhållanden som uppstod vid  
subduktionszoner och öbågar när området skapades (Stephens et al., 2009; 
Lundqvist, 2011). Bergslagen tros ha bildats i anslutning till en subduktionszon under 
en tektoniskt mycket aktiv period. En plattkollision ägde rum mellan två 
kontinentalplattor, varvid en platta subdukterades med en nordostlig stupning under 
den andra plattan (Stephens et al., 2009). Detta resulterade i den vulkanbåge som 
gett upphov till de magmatiska och sedimentära bergarter vilka idag dominerar 
berggrunden (Lundqvist et al., 2011). Många teorier tyder också på att subduktionen 
lett till allternerande kompressions- och tensionsförhållanden vilka orsakat 
marginalbassänger där vulkaniter, malmer och sedimentbergarter ska ha bildats 
(Allen et al., 1996; Lundqvist et al., 2011). Större delen av Bergslagen är därav 
uppbyggt som ett bågformat bälte bestående av de sura och intermediära vulkaniter 
som bildades i vulkanbågen, såsom ryolit och dacit, dessa sammanfattas ofta under 
termen Leptitgruppen (Lundqvist, 2011). Det finns också en mindre andel 
intermediära och basiska vulkaniter, samt metamorfa sedimentbergarter såsom 
gråvacka och lerskiffer (figur 2) (Lundqvist, 2011). Leptitgruppen är lågmetamorfa, 
från grönskiffer till undre amfibolitfacies. Dessa uppträder ofta som ryolit med 
välbevarade relikta drag, medan en allt högre grad av metamorfos ofta omvandlat 
vulkaniterna till leptitgnejser och senare migmatiter (Lundqvist et al., 2011).  
 

Figur 2. Bergartskarta över de svekofenniska bildningarna i Bergslagen. 
Undersökningsområdet markerat strax söder om Stockholm (modifierad efter Sveriges 
national atlas, tema berg och jord upplaga 2). 
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2.3 Undersökningsområdet i anslutning till Månskärsvägen, 
Huddinge kommun 
Karteringsområdet består av en cirka tre hektar stor trädbevuxen höjd genomskuren 
av två nord-syd strykande dalgångar. Dessa är antagligen resultatet av de tre 
dominerande sprickset som man kan finna inom området, vilka gör att blockutfall är 
vanliga. Vid områdets östra kant ses också resterna av ett tidigare ras som utlösts av 
schaktning. Undersökningsområdet med omnejd visar tydliga tecken på provinsens 
tektoniskt aktiva bildning med, i majoritet, fältspatrika sedimentära bergarter som 
exempelvis gråvackor. Men även gnejsiga, sura intrusiva bergarter såsom granit och 
gnejs och ultrabasiska till intermediära intrusioner som basalt och gabbro. Då 
området bildades vid en subduktionszon med all den stress och deformation det 
innebär kan man här se en tydlig foliation och även tecken på veckaxlar och 
förkastningar (figur 3).  
 

Figur 3. Bergartskarta över undersökningsområdet med omnejd, undersökningsområdet 
markerat (modifierad karta efter Sveriges Geologiska Undersökning). 
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4. Metod  
Tidigt i förberedelsen inför ett byggprojekt och innan detaljplaneringen kan påbörjas 
behövs ofta en översiktlig bild av området som skall bearbetas. I det stadiet kan 
bergkaraktäriseringar av olika slag vara synnerligen användbara. Karaktäriseringarna 
i sig går ofta ut på att samla in detaljerad information om egenskaper såsom råhet, 
antal sprickset, tryckhållfasthet, omvandlingsgrad och grundvattenförhållanden med 
mera, för att sedan med hjälp av ekvationer beräkna den uppskattade bergkvaliteten.  
De kan beroende av behov användas antingen som enkla guider för att säkerställa 
att all väsentlig data är insamlad eller utföras detaljerat för att ge en så ingående bild 
som möjligt av området med kartläggning av deformationsegenskaper, hållfasthet, 
strukturer, förstärkningsbehov med flera användbara parametrar. När arbetet sedan 
fortskrider och mera information blir tillgänglig såsom tunnelorientering eller 
schaktmetoder kan granskningarna göras mera detaljerade genom användning av 
flera parametrar, vilket ökar tillförlitligheten. Detta kallas oftast för en 
bergklassificering vilket ger en så pass detaljerad bild av berget att 
förstärkningsbehov och annan praktiskt nödvändig information kan fastställas.  

De flesta av metoderna som används för att karaktärisera och klassificera 
berg har tagits fram med hjälp av empiriska data från fallstudier där alla relevanta 
data var kända. Förhållandena kan dock variera stort mellan olika bergmassor, detta 
sammantaget med att systemen i sig fokuserar på olika variabler resulterar i att det 
ofta är en fördel att karaktärisera berget med minst två olika metoder (Hoek, 2007). 
De två mest använda systemen för att klassificera och karaktärisera berg idag är 
Bieniawskis RMR och Bartons Q. Systemen använder i stor grad likartade 
parametrar för att beräkna bergets kvalitet, men lägger olika vikt vid dessa 
parametrar i beräkningarna vilket leder till varierande resultat. RMR använder 
tryckhållfasthet direkt som en parameter i formeln medan Q i sin ekvation snarare 
beräknar egenskaperna som orsakar stress. Båda formlerna beaktar geologin och 
strukturerna med hjälp av RQD, RMR använder också avstånd mellan sprickor och Q 
antal sprickset. Båda tar hänsyn till grundvatten och har en parameter för att 
korrigera resultat beroende av ogynnsamt orienterade sprickset, men endast Q tar 
hänsyn till ogynnsam stressreducering på grund av svaga zoner. Detta gör att 
analysresultaten för en bergmassa kan variera stort beroende på vilket av systemen 
man använder. Med övning och en god förståelse för de olika metodernas för och 
nackdelar kan de båda användas med gott resultat (Hoek, 2007).  
Fokuset under detta arbete låg vid att utföra en detaljerad häll och sprickkartering av 
vägskärningen längs med Månskärsvägen, den sydväst strykande sluttningen på 
motsatt sida och rasbranten vid området östra kant för att samla in alla nödvändiga 
data till kvalitetsanalysen (figur 4). De valda analysmetoderna var RMRbas och Qbas 
med RQD som en nödvändig enhet i beräkningarna, dessa fungerar såsom följande.  
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Figur 4. Detaljkarta över karteringsområdet med de karterade hällarna markerade 
(modifierad efter Golder Associates, 2013). 
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4.1 Rock Quality Designation index, RQD 
The Rock Quality Designation index, RQD utvecklades av Deere et al. (1967) och var 
främst tänkt att användas till att bedöma ungefärlig bergskvalitet utifrån borrkärnor.  
Detta görs genom att man med följande ekvation beräknar i procent hur stor andel av 
det totala provet som består av intakta bitar med en längd över tio centimeter. 

    
∑                       

               
      . 

Vid bedömning av områden där inga borrkärnor finns kan en alternativ metod 
användas där man istället bedömer mängden synliga sprickor per volymenhet Jv. 

Detta värde används sedan i ekvationen               (tabell 2, appendix). 
RQD används sällan i sig som ett sätt att bedöma en bergmassas karaktär men ofta 
som en variabel i ekvationer vilka syftar till att ge den informationen (Deere, 1988). 
RQD används på så sätt i båda metoderna vilka beskrivs nedan men omvandlas till 
olika poängsättning beroende på om Q eller RMR används. I områden där borrkärnor 
saknas och sprickor per volymenhet inte kan bedömas görs oftast en okulär 
bedömning av ungefärligt RQD, vilket var fallet under karteringen av hällarna i 
anslutning till Månskärsvägen.  

4.2 Rock mass rating, RMR 
Z. T. Bieniawski publicerade 1976 sitt system för att klassificera berg, systemet kallas 
the Rock Mass Rating system eller RMR och har sedan dess utvecklats och förfinats 
i takt med att mera empiriska data framkommit från fallstudier. RMR-systemet bygger 
på att sex olika bergegenskaper poängsätts enligt förbestämda kriterier varpå 
poängen summeras och bedöms enligt Bieniawskis diagram för bergkvalitet (tabell 1, 
appendix). Dessa bergegenskaper är enaxlig tryckhållfasthet, RQD, avstånd mellan 
sprickor, sprickegenskaper, grundvattenförhållanden och sprickorientering. För att få 
relevanta resultat när ett område skall bedömas enligt RMR delas berget upp i 
sektioner med genomgående icke varierande egenskaper, detta för att resultatet skall 
vara representativt för hela den sektion som bedömts. Exempelvis om hällen som 
skall bedömas består av en nordlig del med intakt berg och en sydlig del med berg 
krossat i en förkastning, delas den upp i en nordlig och en sydlig del varpå delarna 
bedöms var för sig. Resultatskalan vid användande av RMR-systemet går från noll till 
hundra och är uppdelad i fem olika nivåer, 0-20 ”very poor rock”, 21-40 ”poor rock”, 
41-60 ”fair rock”, 61-80 ”good rock” och 81-100 ”very good rock” (Bieniawski, 1989). I 
situationer där RMR bedöms utan att den exakta orienteringen och arbetsmetoden 
för byggprojektet är fastslagen väljer man ofta att ge de sista två variablerna, 
grundvattenförhållande och sprickorientering preliminära värden. 
Grundvattenförhållande bedöms vanligen som gynnsamt och ges ett värde på 15 då 
injektering kan åtgärda hydrologiska problem. Sprickorientering ges vanligtvis ett 
värde på 0 då orienteringen på byggarbetet ej är känd. Denna variant av RMR kallas 
RMRbas och används för att karaktärisera bergmassan.  
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4.3 Rock tunneling quality index, Q 
The rock tunneling quality index är resultatet av en stor fallstudie utförd av Barton et 
al. (1974), framförallt som en metod för att bedöma behovet av förstärkningar i 
tunnlar, men också för att underlätta beslutsfattande vid andra sorters ingrepp i 
bergmassor. Q-systemet bygger på sex olika variabler som bedöms utifrån bergets 
egenskaper och poängsätts (tabell 3, appendix) men resultatet beräknas här med 
formeln nedan istället för att summeras som i RMR-systemet. 

   
   

  
 
  

  
 

  

   
  

Jn i formeln står för antal sprickset, Jr är ett mått på råheten i sprickorna, Ja är 
omvandlingsgraden hos sprickorna, Jw är ett mått på grundvattenmängd och SRF är 
en reduktionsfaktor som kan användas i fall där ogynnsamma sprickset tydligt 
försämrar förutsättningarna för det specifika arbetet som planerats.  Den första delen 

av ekvationen 
   

  
 används för att bedöma blockstorleken, 

  

  
 i sin tur uppskattar hur 

stark friktionen är mellan olika block inom mätområdet, det vill säga 

skjuvhållfastheten. Den avslutande delen av ekvationen 
  

   
 beräknar den aktiva 

stressen. Resultatet av ekvationen ligger inom en logaritmisk skala mellan som lägst 
0,001 och som högst 1000 och vilken bergkvalitet detta ger kan utläsas i diagram 
utgivet av Grimstad och Barton (1993) (tabell 4, appendix) (Barton et al., 1974).  
Om arbetsmetod och orientering av den planerade byggnationen inte är känd kan 
man endast karaktärisera berget vilket görs med en variant av Q som kallas Qbas. 
Här bedöms grundvattenmängd och SRF som icke applicerbara och tilldelas 1 som 
värde för att inte påverka resten av beräkningen.  

4.4 Fältarbete 
En stor del av arbetet i fält när man karaktäriserar berg med föregående metoder 
består i att granska och betygsätta olika egenskaper hos bergmassan. Informationen 
från granskningen och betygsättningen förs sedan över i, för ändamålet korrekt 
ekvation, RMR eller Q. I det här fallet var slutgiltig plan för byggnationen okänd vilket 
medförde att bedömningarna gjordes utan hänsyn till grundvatten och 
sprickorientering, det vill säga RMRbas samt Qbas. Majoriteten av egenskaperna 
som används i RMRbas och Qbas bedöms okulärt och med hjälp av enkla verktyg 
utefter kriterierna i de påvisade tabellerna. Enaxlig tryckhållfasthet kräver enklare 
fälttester vilka utförs med hjälp av geologhammare samt kniv och en instruktion 
framtagen av Brown (1981). Testet går ut på att man undersöker hur stor påverkan 
som krävs för att skada bergytan (tabell 5, appendix) (Brown, 1981).  
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5. Resultat 
Hela undersökningsområdet visar tydliga tecken på den stora stress och deformation 
som subduktionszonen genererat vid Bergslagens bildning. Bland annat påträffas ett 
genomträngande foliationsplan, flera starka, återkommande sprickset, tydliga 
förkastningar och tecken på veckning. När dessa strukturer bitvis sammanfaller 
uppstår svagare zoner med täta korsande sprickor och förkastningarna vilket sänker 
hållfastheten i berget påtagligt och resulterar i näst intill krossat finkornigt material. 
När områdets svagare zoner tolkas mera detaljerat tyder blockutfall och andra 
observationer på två olika förfaranden. Ett samband som tydligt försvagar berget är 
när foliationsplanen på vissa platser samverkar med ett eller flera dominerande 
sprickset. En annan variant är när stress orsakat så starka förkastningar att ingen 
bergkontakt längre finns på grund av krossat medel till finkornigt eller lerigt material 
vilket också leder till svaga zoner med låg skjuvhållfasthet. Som tidigare nämnts 
användes RMRbas och Qbas för att karaktärisera bergmassan, då dessa två system 
använder olika system för analys ger de också varierande resultat. Resultatet har 
därför delats upp i två delar, en del som beskriver bergmassan enligt RMRbas- 
analysen och en del som beskriver bergmassan enligt Qbas-analysen. Häll 1, 2, 7, 8 
och 10 delades upp i sektioner då hällarnas egenskaper varierade för mycket för att 
kunna bedömas som en enda massa, detta skrivs som 1.1, 1.2 etc i kartbilder och 
tabeller. 

5.1 RMRbas 
När de tio olika hällarna analyseras med hjälp av RMRbas framgår att bergkvaliteten 
i området varierar mellan ”fair rock” och ”very good rock”. Merparten av hällarna som 
ligger inom det planerade byggområdet klassificeras enligt RMRbas som ”good” till 
”very good rock” (figur 5). Kartan i figur 5 ger en översiktlig bild av bergets karaktär, 
för att få en mer detaljerad bild se tabell 1 där samtliga egenskaper vilka användes i 
bedömningen belyses och det exakta resultatet visas.  

Tabell 1. Tabellen visar de olika hällarnas viktiga egenskaper enligt RMRbas-systemet och 
den beräknade bergkaraktären. Alla data är angivna i erhållna poäng utifrån RMR-systemets 
kriterier. 

Häll Hållfasthet RQD Sprickavstånd Sprickegenskaper RMRbas resultat 

1.1 12 20 15 25 87 Very good rock 
1.2 2 8 8 10 43 Fair rock 
2.1 12 20 15 25 87 Very good rock 
2.2 12 10 8 20 65 Good rock 
3 12 13 20 25 85 Very good rock 
4 7 17 15 25 79 Good rock 
5 7 13 10 25 70 Good rock 
6 12 13 15 25 80 Good rock 
7.1 12 12 15 20 74 Good rock 
7.2 12 8 10 10 55 Fair rock 
8.1 12 13 15 20 75 Good rock 
8.2 7 8 10 10 50 Fair rock 
8.3 10 12 10 20 67 Good rock 
9 10 8 10 10 53 Fair rock 
10.1 7 8 10 10 50 Fair rock 
10.2 12 13 15 25 80 Very good rock 
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 Figur 5. Detaljkarta över området med resultatet av RMRbas-analysen indikerat i färg 

(modifierad efter Golder Associates, 2013). 
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5.2 Qbas 
När Qbas används för att undersöka områdets hällar ges en annan bild av 
bergmassans kvalitet. Här tyder analysen snarare på att bergmassan till större delen 
består av ”very poor” till ”fair rock” med några enstaka hällar uppbyggda av ”good 
rock”. Tabell 2 visar detaljerat vilka egenskaper som användes i karaktäriseringen 
samt vilka poäng som tilldelades med slutresultat som följd. Kartan i figur 6 ger en 
mera översiktlig bild av bergets karaktär och hur karaktären förändras inom området. 

Häll RQD JN JR JA Qbas resultat 

1.1 80 E6 C2 F4 6.66    Fair rock 
1.2 30 F9 J1 F4 0.83    Very poor rock 
2.1 90 E6 B3 F4 11.25  Good rock 
2.2 50 G12 B3 F4 3.12    Poor rock 
3 70 E6 B3 F4 8.75    Fair rock 
4 80 E6 C2 F4 6.66    Fair rock 
5 70 E6 B3 F4 8.75    Fair rock 
6 70 E6 B3 F4 8.75    Fair rock 
7.1 70 E6 E1.5 F4 4.37    Fair rock 
7.2 40 G12 E1.5 E4 1.25    Poor rock 
8.1 60 E6 C2 F4 5.00    Fair rock 
8.2 25 C3 J1 H8 1.04    Poor rock 
8.3 50 D4 C2 F4 6.25    Fair rock 
9 40 G12 J1 K6 0.55    Very poor rock 
10.1 30 E6 E1.5 K6 1.25    Poor rock 
10.2 60 D4 B3 F4 11.25  Good rock 

Tabell 2. Tabellen visar de olika hällarnas viktiga egenskaper enligt Qbas-systemet och den 
beräknade bergkaraktären. 
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 Figur 6. Detaljkarta över området med resultatet av Qbas-analysen indikerat i färg 
(modifierad efter Golder Associates, 2013). 

 
5.3 Felkällor 
Det finns ett flertal potentiella felkällor vid den här sortens analys. Särskilt fältarbetet 
är känsligt i och med att analysen bygger på data insamlat från hällar. Detta är 
bekymmersamt i sig då inga garantier finns för att tillgängliga hällar är representativa 
för hela bergmassan. I värsta tänkbara fall skulle samtliga synliga hällar kunna hålla 
en hög kvalitet medan all bergmassa dold av kvartära avlagringar, snö eller dylikt 
faktiskt består av krossat berg. Ett sådant scenario är högst osannolikt men skulle vid 
analys ge ett mycket missvisande resultat. Ytliga sprängsprickor eller andra tecken 
på bearbetning kan också ge missvisande resultat då de bedöms i analysen men 
egentligen ej påverkar bergmassan i större grad under hällytan. Fältarbetet kan ha 
påverkats av samtliga ovanstående felkällor, snön låg djup vilket försvårade 
bedömningen av vissa områden. Många av hällarna var också nyligen bearbetade för 
att ge plats åt vägar och byggnader. Utöver detta måste man också tänka på att det 
är människor som bedömer bergets egenskaper och poängsätter dessa, detta ger 
också en variation då tidigare erfarenheter och kunskap påverkar ens beslut. 
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6. Vad innebär RMRbas-resultaten vid eventuell 
byggnation? 
För att förklara värdet av en RMRbas-analys inför en eventuell byggnation ges här 
några fiktiva exempel relaterade till undersökningsområdet. Inom 
undersökningsområdet resulterade RMRbas-analysen i en bergkaraktärsvariation 
från ”fair rock” till ”very good rock”, det är alltså ganska stora variationer i kvalitet 
mellan hällarna. Betänk också att endast en karaktärisering är utförd i området alltså 
inte en klassificering, med andra ord ej tillräckligt med nödvändig information för att 
bedöma förstärkningsbehov i en verklig situation.    
I exempel 1 är kvaliteten mycket hög och berget bedöms som ”very good rock”, detta 
innebär att bergmassan sannolikt har en kohesion över 400kPa och en friktionsvinkel 
över 45 grader. Vid exempelvis tunneldrivning skulle detta betyda att en oförstärkt 
tunnel med ett spann på 15 meter skulle stå upp i cirka 20 år. En tunnel i berg av så 
hög kvalitet skulle sannolikt inte förstärkas utöver punktbultning i svaghetszoner 
(tabell 2, appendix) (Bieniawski, 1989).   

I exempel 2 är kvaliteten betydligt sämre och berget bedöms som ”fair rock”, 
detta ger rätteligen också sämre uppskattade egenskaper. En kohesion på 200-
300kPa och en friktionsvinkel på 25-35 grader vilket vid tunneldrivning skulle 
innebära mycket större svårigheter. Exempelvis bedöms en oförstärkt tunnel i ”fair 
rock” med ett spann på 5 meter endast stå upp i 1 vecka jämfört med ”very good” 
rocks spann på 15 meter i 20 år. I berg av så låg kvalitet skulle kraftiga förstärkningar 
behövas, systematisk bultning med 1.5 till 2 meters mellanrum och sprutbetong i tak 
är bara två av de nödvändiga förstärkningarna (tabell 2, appendix) (Bieniawski, 
1989). De mekaniska olikheterna mellan ”fair” och ”very good rock” är alltså väldigt 
stora och skillnaderna syns tydligast i extrema situationer såsom tunneldrivning eller 
annan liknande verksamhet varför dessa valdes i exemplen. Men skillnaderna i 
kvalitet påverkar också vid andra sorters byggnationer vilket gör 
bergkaraktäriseringar nödvändiga.  
 

6.1 Vad innebär Qbas-resultaten vid eventuell byggnation? 
Qbas-resultaten kommer också att exemplifieras med hjälp av tunnelförstärkningar 
då detta ger en relativt lättförstådd bild av hur bergets kvalitet påverkar byggnationen 
och vilka anpassningar som är nödvändiga. Qbas-analysen resulterade liksom 
RMRbas-analysen i stora kvalitetsvariationer inom undersökningsområdet med 
extremer som ”very poor rock” och ”good rock”. Dessa nivåvariationer kommer därav 
att användas i följande exempel.  

I exempel 1 erhålls goda resultat av Qbas-analysen och bergmassan 
bedöms som ”good rock”. Detta ger i en 10 meter bred tunnel ett lågt 
förstärkningsbehov med punktbultning av riskblock och svaghetszoner som enda 
nödvändiga förstärkning (tabell 4, appendix). I exempel 2 ger Qbas-analysen sämre 
resultat vilka indikerar att bergmassan ligger inom kategorin ”very poor rock”. Det 
innebär att en 10 meter bred tunnel i detta fall skulle behöva avsevärda 
förstärkningar för att vara säker. Minst 12 cm fiberförstärkt sprutbetong och tät 
systematisk bultning med 1.2-1.5 meters mellanrum (tabell 4, appendix) (Barton et 
al., 1974). I Q-systemet ges tyvärr inga antagna värden för kohesion eller 
friktionsvinkel men förstärkningsbehoven för de olika nivåerna ger en tämligen tydlig 
bild av skillnaderna. I exempel 1 med ”good rock” bedöms risken för ras av block eller 
hela tunneln som obefintlig även helt utan förstärkning utöver punktbultning. I 
exempel 2 däremot med ”very poor rock” bedöms risken för ras av enstaka block 
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eller hela tunneln som oundviklig om inte tunneln kontinuerligt förstärks med bult och 
ett lager betong i hela dess utsträckning (Barton et al., 1974). Skillnaden i kvalitet 
mellan ”very poor rock” och ”good rock” är alltså avsevärd och får stora 
konsekvenser vid tunneldrivning men också annan byggnation. Även här bör noteras 
att en klassificering inte är utförd, det vill säga exemplen är endast till för att förklara 
hur olika bergkvalitet påvisar olika bearbetningsmetoder när karaktärisering eller 
klassificering används. 
 

6.2 Vad beror de stora resultatskillnaderna mellan RMRbas och 
Qbas på?  
De två systemen har många likheter, vilket är logiskt då båda från början framförallt 
var tänkta att användas inom samma verksamhetsområde det vill säga tunneldrivning 
och förstärkningsberäkningarna. Båda systemen behöver därför kunna analysera 
bergets mekaniska egenskaper vilket leder till de likartade tillvägagångsätten alltså 
beräkningar av skjuvhållfasthet, blockstorlek och tryckhållfasthet med mera. Det finns 
dock vissa betydande skillnader mellan systemen som bör kännas till, dels har vi 
RMR-systemets brist på stressparametrar vilket drar isär resultaten i varierande grad 
beroende på undersökningsområdets stressförhållanden (Hoek, 2007). Systemen 
skiljer sig också åt gällande beskrivningar och resultatskalor, exempelvis ger RMR-
systemets ”very good rock” samma förstärkningsrekommendationer som Q-
systemets ”good rock” det vill säga inget förstärkningsbehov utöver punktbultning. 
RMR-systemets ”poor rock” i sin tur ger likartade förstärkningsrekommendationer 
som Q-systemets ”very poor rock” med systematisk bultning och sprutbetong i 
liknande kvantiteter. Q-systemet har också flera olika kvalitetsnivåer vilket bland 
annat resulterar i att RMR-systemets ”fair” motsvarar Q-systemets hela spektra ”fair”, 
”poor” och ”very poor”.  
 Detta försvårar jämförelser av resultat systemen emellan men överlag 
tycks RMR-systemet och Q-systemet indikera likadana behov av förstärkningar, men 
med vissa skillnader i hur dessa resultat nås samt hur de framställs (Hoek, 2007). 
Kort sagt tycks RMR-analysen ofta indikera en bättre kvalitet än Q-analysen av 
samma område men endast i form av den verbala beskrivningen. När resultatens 
betydelse diskuteras ligger oftast de båda systemen inom samma region gällande 
förstärkningar. När basvarianterna av de båda systemen används kan också stora 
skillnader uppkomma beroende av valet att bedöma grundvattenförhållandena 
såsom gynnsamma i RMRbas. Detta leder till att 15 poäng extra adderas till RMRbas 
befintliga resultat på varje plats vilket naturligtvis höjer det slutgiltiga resultatet, 
medan man i Qbas ekvationen inte tar hänsyn till grundvattenförhållanden alls. 
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9. Appendix 

Tabell 1. Tabellen visar de kriterier med vilka man bedömer bergmassor enligt RMR-

systemet (parametrarna använda i RMRbas markerade med grönt) och hur resultaten av 

systemet skall tolkas (modifierad efter Wickham et al., 1972). 
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Tabell 2. Tabellen visar RMR-systemets resultatskala och vilka förstärkningar som 

rekommenderas för varje erhållet resultat (resultaten använda i exempel markerade med 

grönt) (Bieniawski, 1989).  



20 
 

Tabell 3. Tabellen visar de kriterier med vilka man bedömer bergmassor enligt Q-systemet 
(parametrarna använda i Qbas markerade med grönt) (modifierad efter Barton et al., 1974). 
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 Tabell 3. Tabellen visar de kriterier med vilka man bedömer bergmassor enligt Q-systemet 

(parametrarna använda i Qbas markerade med grönt) (modifierad efter Barton et al., 1974). 
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Tabell 3. Tabellen visar de kriterier med vilka man bedömer bergmassor enligt Q-systemet 

och hur RQD används vid avsaknad av borrkärnor (tillvägagångssättet för RQD med 

Palmströms formel markerat med grönt) (modifierad efter Barton et al., 1974).  
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Tabell 4. Diagrammet visar Q-systemets resultatskala och vilka förstärkningar som 
rekommenderas för varje erhållet resultat (resultaten använda i exempel markerade med 
grönt) (modifierad efter Grimstad och Barton, 1993). 
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Tabell 5. Tabellen visar de kriterier med vilka man bedömer enaxlig tryckhållfasthet i fält med 
hjälp av geologhammare och kniv (Brown, 1981). 

 


