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Bakgrund 

Förutsättningar 

UBF Partner exploaterar det detaljplanelagda området  Välsviken i Karlstad för 

handelsändamål. En förutsättning för etablering av handelsområde är att marken förbereds 

genom schakt och fyll. Då marken är blockrik med omfattande partier med ytnära berg och berg 

i dagen kommer bergschakt bli aktuellt. 

Bergschakten medför att en hög bergsslänt kommer att stå kvar efter arbetenas slutförande. 

Ytkartering 

Berggrundkartering utfördes under oktober 2020 av Sweco Civil AB. Fokus låg på kartering av 
det område som ska bergschaktas, se bild 1.  
 
Bergggrundskarteringen utfördes som ytkartering på berg i dagen/blottat berg inom området för 
planerad bergskärning med avseende på bergart, egenskaper och strukturer. Mätning av 
strukturer och sprickor har utförts genom att mäta strykning/stupning enligt högerhandsregeln. 
 

 
Bild 1. Blockrik terräng med granitisk berggrund, Välsviken Karlstad 
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Geologi 

Berggrunden domineras av en grå-rödgrå, fin-medelkornig granit. Tre dominerande strukturer 
och sprickgrupper kan urskiljas i ytkarteringen av berghällar, två har brant-subvertikal stupning 
med strykning mot SO eller SSV. Den tredje sprickgruppen utgörs av bankningsplan med flack 
stupning och en strykning mot VNV, se bild 2 och tabell..  
 

Karterade sprickor, strykning/stupning 

Sprickgrupp 1: 270-290/5-15 

Sprickgrupp 2: 10-30/75-85 

Sprickgrupp 3: 120-140/75-85 

 
 

 
Bild 2. Poldiagrammet visar berggrundens dominerande sprickgrupper med stryktning och stupning. 

 

Utförande 

Bergschakt 

Den blivande bergskärning har en bedömd längd på ca 300 meter och med en maxhöjd av ca 

13 meter.  

Den generella bedömningen för den blivande skärningen är att bergmassan uppvisar en god yt- 

och storstabilitet och det bedöms inte som att några mer omfattande stabilitetsproblem, utöver 

lokalt instabila block, bör uppstå efter bergschakten. Dock kommer det att krävas selektiv 

bultning av instabila block. 

Ytavtäckning ska utföras så att bergytan blir helt fri från jord och lösa stenar. Salvorna ska inför 
losshållning täckas med tyngtäckning kompletterat med splitterskydd (tung geotextil) för att 
säkerställa att stenkast och splitter inte slår ut.  
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Förstärkning 

Före bergschakt bör krönförstärkning utföras av blivande slänter högre än 5 m för att säkerställa 
att bergkrön onödigtvis inte faller ut genom bakåtbrytning. Krönförstärkningen görs med         
Ø25 mm kammstålsbult med en längd av 4 m. Bultarna sätts med en lutning av 10° bakåt och 
0,5 meter bakom blivande slänt och utförs med ett S-mått av 2 m mellan bultar. Bultara gjuts in 
enligt SN metoden (fyllning av hål med cementbruk från botten av hålet under långsam 
utdragning av slangen). Efter framsprängd skärning utförs selektiv bultning av kritiska block för 
att säkra den långsiktiga storstabliiteten. Selektiv bultning utförs med Ø25 mm kammstålsbult 
med en längd av 3 m. Bultarna sätts snett uppåt för att ta dragspänningar och gjuts in med 
cementbruk enligt SN metoden.  För att minimera framtida underhåll av skärningen bör alla 
släntytor högre än 4 m säkras med gabionnät, detta förhindrar utfall av mindre stenar över tid. 
Nätningen tryggar i framtiden en säker arbetsmiljö i nära anslutning till skärningen. 

Identifierade risker vid bergschakt 

• Välsviksleden löper väster om den planerad bergschakten. Risk finns för stenkast ut på 
vägbanan. Detta innebär att trafik tillfälligt behöver stoppas på Välsviksleden i samband 
med varje sprängning. 

• Befintliga ledningar: Närbelägna ledningar kan skadas och sprängningen ska ta hänsyn 
till detta. 

• Byggnader inom närområdet: Risk för skador alstrade av sprängningsinducerade 
vibrationer kan uppkomma och sprängningen ska ta hänsyn till detta. 
 

Risker hanteras med ett kontroll- och åtgärdsprogram som tas fram i en detaljerad riskanalys för 
sprängning. 

Riskanalys 

Innan sprängningsarbetena påbörjas ska en detaljerad riskanalys enligt Svensk Standard SS 
460 48 66:2011 Vibration och stöt - riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer, som 
belyser dessa risker tas fram. I riskanalysen ingår också att föreslå lämpliga kontrollåtgärder, 
(Exempelvis besiktning av byggnader och vibrationsmätning). 

Sprängningsarbetens bedrivande 

Sprängningsarbetena skall utföras så att omgivande byggnader, anläggningar, installationer och 
utrustningar inte skadas av vibrationer, luftstötvågor eller stenkast.   
Alla i entreprenaden ingående arbeten skall bedrivas enligt gällande lagar, föreskrifter   

och anvisningar. Detaljerad sprängjournal skall föras över alla sprängsalvor och eventuella 

överskridanden av krav satta i riskanalyse ska omedelbart åtgärdas.. 

 

Arbeten efter utsprängd bergskärning 

Avslutande arbeten 

När sprängningen är slutförd ska hela bergsärningen skrotas för att få bort löst material. Stor 

vikt ska också läggas på att avlägsna allt löst material ovnför slänten, minimum 3 m bakom 
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släntkrönet. För detta ska skrotsyn göras av bergsakkunnig. Bergsakkunnig ska också anvisa 

nödvändig förstärkning (bult och nät) för den långsiktiga säkringen av berget i skärningen. 

 


