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Abstract 
 
Determining the Characteristics of the Lineaments in Terms of Rock Quality 
According to Qbase and RMRbase Prior to Tunnel Construction in Solna, 
Stockholm, and Quality Evaluation of Astrock Hyperdata Report 
Martin Burefalk Strauss and Samuel Roško 
 
Sweden's population is increasing every year, which means that cities must adapt 
their infrastructure to be able to follow the demographic trend. In the current situation, 
Stockholm plans a major expansion of its metro network where evaluating the 
bedrock quality is of paramount importance. For the new SL metro connection project 
Gula linjen that stretches between Odenplan and Arenastaden in Solna, the company 
WSP has previously done quality surveys of the bedrock in the area and 
dimensioning of the reinforcements in the planned tunnels. Previous survey of the 
lineaments and weakness zones in the area has been done by means of core drilling 
and observations in the field. This study examines if the lineaments in the area are 
associated to any structures below ground surface in the bedrock by examining rock 
samples from drill cores. A digital presentation tool called Astrock hyperdata report is 
evaluated in this study by comparing manual measurements of the orientation of the 
joints in drill cores and the software´s measurements.  
 The studied bedrock in the drill cores varies in quality from very poor to very good. 
Further examinations of zones of particularly poor rock quality done in this study 
suggest that the two identified lineaments have different characteristics. The north-
west/south-east lineament which runs parallel to the planned metro route is indicated 
to represent the surface trace of a water-bearing fracture zone in the bedrock. The 
lineament with the E/W direction is dominated by structures and fault rocks, such as 
fault gouge and crushed rock in the drill cores, which indicates a brittle deformation 
zone.      
 For the Gula linjen project, this information becomes useful as the underground 
reinforcements such as bolting and grouting have to take into account that joints 
allowing water movement are present in the area.  
 
Keywords: Rock Quality Designation, lineament, Rock Mass Rating, drill cores, fault 
zone, Stockholm 
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Sammanfattning 
 
Fastställande av lineamentens karaktär med avseende på bergkvalitet enligt 
Qbas och RMRbas inför tunnelkonstruktion i Solna, Stockholm samt 
kvalitetsutvärdering av Astrock hyperdata report 
Martin Burefalk Strauss och Samuel Roško 
 
Sveriges befolkning ökar varje år, vilket gör att städer måste anpassas och 
expandera för att kunna följa den demografiska utvecklingen. I Stockholm planeras i 
dagsläget en stor utbyggnad av dess tunnelbanenätverk där det sker mycket arbete 
kring utvärdering av berggrunden för att göra detta möjligt. För Stockholms 
lokaltrafiks (SL) tunnelbaneprojektet Gula linjen som ska gå mellan Odenplan och 
Solna har företaget WSP tidigare gjort kvalitetsundersökningar av berggrunden i 
området samt dimensioneringar av förstärkningar i de planerade tunnlarna. Studier 
av svaghetzoner och lineamenten i området har gjorts med hjälp av kärnborrning och 
fältobservationer. Denna studie undersöker om lineamenten som finns i området är 
kopplade till strukturer längre ner i berggrunden genom att undersöka bergprov i form 
av borrkärnor. Som komplement har det digitala redovisningsverktyget Astrock 
hyperdata report använts för att kunna jämföra strukturer i berget med de egna 
mätningarna i studien. Programmet kommer även att utvärderas i studien.
 De erhållna värdena från undersökningen på borrkärnorna varierar i kvalitet från 
väldigt dålig till väldigt bra. Närmare studier på zoner av särskilt dålig kvalitet tyder på 
att de båda lineamenten karaktäriseras av olika typer av strukturer. Det nordväst-
/sydöstliga lineamentet, som går parallellt med den planerade tunnelbanesträckan, 
domineras av strukturer som tyder på att lineamentet representerar en vattenförande 
sprickzon under markytan. I lineamentet med öst-västlig riktning dominerar strukturer 
som tyder på förekomsten av en förkastningszon. 
 För projektet Gula linjen blir denna information användbar då den vattenförande 
sprickzonen kan innebära att tunnelförstärkning med injektering måste göras för 
ytterligare skydd mot vatteninträngning.  
 
Nyckelord: Rock Quality Designation, lineament, Rock Mass Rating, borrkärnor, 
förkastning, Stockholm 
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1. Introduktion 

Fram till 2025 kommer flera tunnlar avsedda för tunnelbanetrafik att byggas i 
Stockholm (Förvaltning för utbyggd tunnelbana, 2015, s.8-33). För att konstruera 
tunnlar i berggrunden på ett säkert och kostnadseffektivt sätt, kunna ta fram den 
mest optimala metoden och välja rätt förstärkning så måste bergets kvalitet samt 
strukturer noggrant kontrolleras genom en rad undersökningar. Det kan vara 
fältkarteringar, injektionstest i borrhål, insamling av information av resultat från andra 
projekt i närområdet och laborationsstudier av kvaliteten på borrkärnor. Stockholms 
läns landsting planerar i ett framtida skede att konstruera nästan tjugo kilometer ny 
tunnelbana, tio nya stationer och en ny depå. Nya tunnlar avsedda för de nya 
tunnelbanesträckorna kommer att konstrueras under markytan i berggrunden 
(Förvaltning för utbyggd tunnelbana, 2015, s.8-33). Ett antal borrkärnor från Solna, 
Stockholm har tagits fram av WSP i en ingenjörsgeologisk förundersökning inför 
tunnelbaneprojektet mellan Odenplan och Arenastaden (se figur 1) som ska bära 
namnet Gula linjen. Flera alternativa korridorer har tagits fram i 
lokaliseringsutredningen (Förvaltning för utbyggd tunnelbana, 2015, s.8-33) vilket är 
en anledning till att vissa av borrhålen inte är borrade precis intill den planerade 
sträckan. Data har efter bearbetning lämnats vidare till Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) tillsammans med digital redovisning av borrkärnedata för vidare 
studier. Borrkärnorna och data kring borrkärnorna är donerat till SGU av Paul Evins 
från WSP och Stockholms läns landsting. 
 Detta arbete består av studier av delar av borrkärnorna från området ur ett 
ingenjörsgeologiskt perspektiv där kvalitet och strukturer bestämts enligt Q- och 
RMR- systemen. Mjukvaruprogrammet Astrock hyperdata report som karterar 
strukturer i borrkärnehålen kommer att användas som komplement till den visuella 
dokumentationen och därefter utvärderas med avseende på eventuella fördelar och 
nackdelar med att använda programvaran. 
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Figur 1. Kartan illustrerar området för tunnelbanan med den planerade sträckan för gula 
linjen samt provtagningsplatser för borrkärnorna som representeras av gul-svarta punkter 
(kartunderlag från SLL, 2015b). 

1.1. Bakgrund 
1.1.1. Geologin i Stockholmsområdet 

Stockholms berggrund domineras upp till 40 % av paleoproterozoiska 
metasedimentära bergarter som är 1,9–1,8 Ga gamla (se Figur 2). Felsiska 
metavulkaniter och kristallin kalksten av samma ålder uppträder också i området. 
Äldre granitoiderna (1,89 – 1,87 Ga) är framträdande bland länets djupbergarter men 
graniter och pegmatiter som bildades senare vid 1,8 Ga under den svekokarelska 
orogenesen finns också representerade. Sammanlagt med de tidigare nämnda 
metasedimentära bergarterna utgör granitoiderna de vanligaste bergartstyperna i 
Stockholm. Trots detta finner man i området kring Mälaren även en 1,5 Ga gammal 
sandsten som kallas för Mälarsandstenen (Wik, m.fl., 2004, s. 8-13). Plastiska 
deformationer i Stockholmsregionen har starkt varierande riktningar men enligt Wik 
m.fl., (2004, s. 8-13) kan man definiera vissa dominerande riktningar bland 
strukturerna, en i nordväst- till öst-västlig och en i nord-sydlig riktning. I figur 2 
illustreras de största lokala deformationszonerna som har en öst-västlig riktning och 
passerar genom staden, och i länets nordvästliga del finner man även zoner med en 
nord/nordvästlig riktning. 
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Figur 2. Kartan redovisar berggrundsgeologin i Stockholmsregionen (SGUs digitala 
kartgenerator (www.sgu.se), 2016). Meta-sedimentära bergarter dominerar i området med 
viss förekomst av intrusivbergarter i form av granitoider. 
 
Under pleistocen (ca 2,5 Ma år sedan - 11 000 år sedan) har ett antal glaciationer ägt 
rum som gett stor åverkan på landskapet, jordarterna och berggrunden (Fredén, 
2009, s.17-18). När stora ismassor och glaciärer täckte hela landet och pressade ner 
marken hamnade stora delar av landet under havsnivån som gav upphov till de 
mäktigheter av leror som finns i hela området. Berg krossades och blandades med 
jordarter i isen tills den smälte och avsatte nya jordarter eller lämnade kalt berg vid 
ytan. Inlandsisen resulterade även i ett antal olika landskapsformer som långsträckta 
åsryggar vilka ofta kan tolkas som lineament i landskapet, som blev kvar efter 
isälvarna. Andra landskapsformer skapade av inlandsisen är även ofta linjära på 
grund av isens utbrednings- och avsmältnings nordväst- sydöstliga riktning vilket är 
ett stort tecken på att isens rörelser kan vara en stor bidragande faktor till 
uppkomsten av lineament i Sverige. 

1.1.2. Geologin i undersökningsområdet 

Berggrunden är klassad som bra till mycket bra bergkvalitet i det planerade 
konstruktionsområdet med undantag för bergsmassor i grundare nivå som är av 
något sämre kvalitet med ett antal svaghetszoner i området (SLL, 2015a, s.30-35). 
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Gällande jordarter och deras mäktigheter är geoteknisk data inom området 
begränsad, men känt i området förekommer postglacial lera, morän samt 
isälvsavlagringar. Vid Arenastaden finns en större utbredning av lera med en 
mäktighet upp mot 15 meter.     
 I området har ett antal lineament observerats genom analys av digital höjddata (se 
figur 3). Topografiska lineament är en företeelse inom ämnesområdet geomorfologi 
och tolkas ofta inom fjärranalys som linjära drag av en yta i landskapet (O'Leary m.fl., 
1976). Lineament förekommer vanligen inte i större utsträckning än regionalt och är 
oftast resultat av geologiska strukturer som åsryggar, sänkor, flodkanaler och branta 
sluttningar. Andra geologiska strukturer som förekommer djupare ner i berggrunden 
som veckning och förkastningar kan resultera i lineament på berggrunden vid ytan 
vilket är en av anledningarna att lineament används som indikator på möjliga 
förkastningar (van der Pluijm och Marshak, 2004, s.163). 

 

Figur 3. Figuren visar undersökningsområdet med borrkärnornas placering som 
representeras av gul-svarta punkter, deras orientering av svarta pilar, de identifierade 
lineamenten av mörkgröna linjer samt svaghetszonerna som representeras av blått fält. 
Svaghetszonerna är erhållna från Stockholms läns landstings Lokaliseringsrapport, (2015) 
och är stråk av potentiell deformation i berggrunden eller övergångar mellan bergarter. 
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1.2. Syfte 
Vid konstruktion av en tunnel under jorden är det viktigt att ta reda på befintliga 
strukturer i berget för att välja rätt borrningsmetod och förstärkning beroende på 
grundvattenförhållanden så att det inte tränger in vatten i tunneln, samt för att 
undvika ras. Lineamenten förekommande i Solna kommer att undersökas i samband 
med borrkärneanalyser för fastställande av deras karaktär och om de skulle kunna 
tyda på förkastningar i området. Mjukvaruprogramet Astrock hyperdata report som 
fungerar som en digital sammanställning av borrkärnedata kommer att användas 
som komplement och utvärderas med avseende på noggrannhet av sprickornas 
orientering samt för att ta reda på om den kan vara användbar i framtiden för 
Sveriges Geologiska Undersökning. Att förvara allt fler lådor med borrkärnor är 
logistiskt utmanande och en fungerande digital databas av borrkärnor kan vara en 
smidig lösning.  

1.3. Tidigare undersökningar 

Tidigare undersökningar i området har gjorts av konsultföretaget WSP för 
Stockholms läns landsting. Borrkärnorna från Solna har borrats av Skårby 
Kärnborrning AB med maskintyp Diamec 262 med en Karhu K2 borrkrona och har 
använt vatten som spolmedel. Borrhålens diameter är 56 millimeter och borrkärnans 
diameter är 42 millimeter. Borrkärnorna har undersökts med avseende på Qbas- (NGI, 
2015) och RMRbas parametrar, bergartsklassificering och strukturernas orientering. 
Samtidigt har det finska företaget Astrock geophysics (Astrock, 2016) sammanställt 
resultat av borrkärnedata, såsom strukturernas orientering, bilder på borrkärnelådor 
och borrhålsbilder i deras mjukvaruprogram. Borrkärnorna och digitala data har 
överlämnats till Sveriges Geologiska Undersökning som i sin tur vidare lånat ut 
materialet till denna studie. 

2. Metoder och verktyg 
För att kunna se om lineamenten i området kan tyda på en förkastning djupare ner i 
berggrunden samt jämföra borrkärnornas karaktär med Astrock hyperdata report har 
en visuell studie genomförts på utvalda borrkärnor från området. Till hjälp att beräkna 
och jämföra parametrar i Qbas samt RMRbas har data på hållfasthet samt hydraulisk 
konduktivitet tillhandahållits från WSPs undersökning.  
 Varje borrkärna undersöktes lådvis och även parametrarna för att beräkna RQD, 
RMRbas samt Qbas generaliserades per låda (se sektion 3.1). Avståndsmätningar i 
studien är enligt beräkningar i Astrock hyperdata report utom där annat anges. 
Borrkärnesektioner som upptäcktes intressanta för bestämningen av karaktären på 
möjliga strukturer under lineamenten undersöktes därefter igen med kortare intervall 
på max 2 meter för att ge en mer rättvis representation. Lineamentens lutning kunde 
även beräknas med trigonometriska funktioner efter lokalisering av var lineamenten 
korsar borrkärnorna. 
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2.1. Val av borrkärnor 
Inför val av borrkärnor samt redovisning av arbetet har rumslig data samlats in och 
bearbetats i GIS-programmet ArcMap. Dataunderlaget är huvudsakligen 
tillhandahållet med tillstånd av SGU och inkluderar berggrundskarta, fastighetskarta, 
höjdmodell med lineament samt en fil med koordinater, riktning och stupning för 
borrkärnorna. I Stockholms läns landstings Lokaliseringsutredning, (2015) har även 
information extraherats om svaghetszoner i området och var borrkärnorna är tagna i 
förhållande till zonerna (se figur 2).    
 Genom att mäta avstånd mellan lineament och borrhål samt med information om 
lutning och längd hos borrkärnan kan trigonometriska funktioner användas för att 
veta vid vilket borrdjup borrkärnan ligger vinkelrätt under lineamenten. Om 
antagandet görs att strukturen under lineamentet inte har en stupning som avviker 
mer än ett par grader från 90° från ytan, kan sektioner av borrkärnorna väljas ut där 
den troliga korsningen av borrkärnorna och eventuella strukturer under lineamenten 
ligger i intervallet. Lineamentens strykning har tagits fram med hjälp av kompass och 
figur 2 och visas på ett stereonät i bilaga 1.   
 För att grafiskt illustrera tre-dimensionella förhållanden i området har ett digitalt 
verktyg används. Verktyget heter Visible Geology och är väldigt praktiskt att använda 
för att visa geologiska förhållanden i 3D (Cockett, 2016). För att tydligare se hur 
borrkärnor penetrerar svaghetzoner se bilaga 1. Lineamenten med den nordväst-
sydöstliga trenden kommer att undersökas med hjälp av borrkärnan från borrhålet 
med ID 15W114K (se figur 4). Lineamenten med den öst-västliga trenden kommer att 
undersökas med hjälp av borrkärnorna från borrhålen som borrades i norra delen av 
kartområdet, dvs. 14W085K och 14W086K (se figur 5). 

 

 
Figur 4. Figuren representerar en 3D-bild av området. Den blå linjen visar orientering av det 
nordväst-sydöstliga lineamentet. Den blå punkten på borrkärnan är en uppskattning på 
borrdjupet där borrkärnan korsar lineamentet (Cockett, 2016). 
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Figur 5. Figuren representerar en 3D bild av området. Den blå linjen visar orientering av det 
öst-västliga lineamentet. Den blå punkten på borrkärnan är en uppskattning på borrdjupet 
där borrkärnan korsar lineamentet (Cockett, 2016). 

Borrkärna 14W085K har valts ut då det är den enda borrkärnan med videofunktion i 
Astrock hyperdata report. Borrkärna 14W086K har en strykning på 178° och kommer 
att då passera genom det öst-västliga lineamentet och borrkärna 15W114K har en 
strykning på 38° och kommer då att passera genom det nordväst - sydöstliga 
lineamentet.      
 Samtliga borrkärnor är borrade i svaghetszoner och är därför speciellt intressanta 
att studera. 15W114K samt 14W085K är borrade på sträckan där den planerade 
tunnelbanan ska konstrueras. Borrkärnan 15W112K anses också vara intressant för 
att undersöka lineamentet med den nordväst-sydöstliga orienteringen. Borrkärnan är 
dock borrad i en ogynnsam riktning samt stupning och kommer inte korsa 
lineamentet (se figur 6).     
 Vid SGU:s borrkärneförråd uppmärksammades att vissa av borrkärnorna saknade 
delar som använts till andra studier för ballastprov, samt för att bestämma enaxiellt 
tryckhållfasthet, så den enda kompletta borrkärna som studerades var 14W086. På 
borrkärna 15W114K fanns den övre delen från 41,3 m ner till 68.65 m djup. I 
borrkärna 14W085K saknades totalt ca 30 m fördelat på olika djup.  
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Figur 6. Figuren representerar en 3D bild av området. Den blå linjen visar orienteringen av 
det nordvästlig-sydöstliga lineamentet. Borrkärnan korsar inte lineamentet på grund av 
borrhålets ogynnsamma riktning och stupning. 

Tabell 1. Tabellen visar de olika borrkärnornas ID, längd och orientering. De fetstilta 
borrkärnorna har valts ut för vidare undersökningar. Borrkärna 14W082K och 14W085K är 
borrade i de blå fälten som representerar svaghetszoner (se figur 3) vilket betyder att 
borrkärnedjup vid trolig korsning blir borrkärnans borrdjup vid första kontakt med berg. 
Borrkärna 14W081K och 15W112K kommer ej att korsa något lineament eller svaghetszon 
då det beräknades att avståndet är mycket längre än borrkärnans totala längd. 

Borrhåls ID Längd (m) Azimut (°) Stupning (°) Borrkärnedjup 
vid trolig 
korsning av 
lineament (m) 

Borrkärnedjup 
vid korsning 
av en 
svaghetzon 
(m) 

14W081K 62.05 350 45 - - 

14W082K 68.20 170 45 - 2,9 

14W083K 75.00 10 45 - 12,7 

14W085K 83.25 310 45 - 23,2 

14W086K 77.15 178 45 29 21,7 

15W112K 68.65 140 65 - - 

15W114K 92.45 38 55 56,6 42,3 
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2.2. Q - systemet 
Q - systemet används för att bestämma bergets kvalitet samt avgöra grad av 
förstärkning i tunneln inför konstruktion (NGI, 2015). I denna studie kommer Qbas att 
användas.       
 Systemet har tagits fram av Norges Geotekniska Institut efter fallstudier på över 
200 tunnlar och utgrävningar (Singh och Goel, 1999). Q-värdet beräknas med hjälp 
av sex olika parametrar som karakteriserar bergets och sprickornas olika 
egenskaper. Parametrarna bestäms enligt värdena i bilaga 2. Dessa värden sätts 
sedan in i följande ekvation som tar fram Q-värdet;  
 

𝑄𝑄 =
𝑅𝑅𝑄𝑄𝑅𝑅
𝐽𝐽𝐽𝐽

×
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽

×
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆

 

Rock Quality Designation (RQD) är ett sätt att värdera sprickintensitet och bestäms 
oftast med hjälp av borrkärnor. RQD är främst framtagen för att underlätta 
kommunikation mellan ingenjörer och geologer genom att sätta värden på kvalitéer. 
För att bestämma RQD kan direkta eller indirekta metoder användas. Den direkta 
metoden som använts i denna studie fås genom en ekvation och ger ett värde 
uttryckt som procentandel av summan på alla delar av borrkärnan som är längre än 
10 centimeter delat på borrkärnans längd (Deere och Deere, 1989); 
 

𝑅𝑅𝑄𝑄𝑅𝑅 =
𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝐽𝐽𝐽𝐽 > 10𝑐𝑐𝑐𝑐𝐽𝐽𝛴𝛴𝑐𝑐𝑐𝑐𝐽𝐽𝑐𝑐ä𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽

𝑐𝑐𝑐𝑐𝐽𝐽𝐽𝐽𝑐𝑐ä𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝐽𝐽𝛴𝛴𝐽𝐽𝛴𝛴ä𝐽𝐽𝑛𝑛𝛴𝛴
× 100 

För att koppla värdena till kvalitet formulerades av Deere (1968) en gruppering av 
värdena som fortfarande används som standard vid klassificering av RQD (se tabell 
2). 

Tabell 2. Förhållande mellan RQD-värden och bergskvalitet. 

RQD (%) Rock Quality 

90-100 Excellent 

75-90 Good 

50-75 Fair 

25-50 Poor 

0-25 Very Poor 
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Saknas prover av borrkärnor kan en indirekt metod användas genom att beräkna 
RQD med seismiska vågor och studera variationer i elasticitet i berggrunden (Singh 
och Goel, 1999). Denna metod är inte lika exakt och blir ofta en grov generalisering 
då man får ett värde för en större bergsmassa utan variationer.  
 Jn är en förkortning av joint set number och är ett värde som bestäms med 
avseende på antal sprickgrupper som har samma riktning. Värdet är ofta påverkat av 
förekomst av foliation, klov och lagerföljder (Singh och Goel, 1999).  
 Jr är en förkortning av joint roughness number och är ett värde på sprickornas 
vågighet och råhet och bestäms med avseende på både större strukturer där 
råhetens amplitud mäts och mindre strukturer såsom slickensides som kan 
upptäckas genom att känna på berget med fingrar.  
 Ja är en förkortning av joint alteration number och är ett värde på sprickornas 
omvandlingsgrad och sprickfyllnadens karaktär, såsom tjocklek. Sprickfyllnadens 
karaktär påverkar friktionen i sprickan. Värdena för Jr och Ja bör beräknas för den 
svagaste sprickgruppen eller eventuella lerfyllnaden i området, vilket denna studie 
gjort vid beräkning av Ja eftersom studien är gjord på borrkärnor. 
 Jw är en förkortning av joint water reduction factor och är ett värde på förekomsten 
av vatten i berggrundens spricksystem och graderas efter hur högt vattentrycket är. 
Förekomst av vatten kan ha en negativ effekt på skjuvningshållfastheten vid 
sprickgrupper på grund av minskning i effektiv normalspänning. 
 SRF är en förkortning av Stress Reduction Factor och är ett värde på den totala 
spänningen genom antingen spänningsminskning i utgrävningar genom skjuvzoner, 
en-axial spänning i massivt berg eller plastisk deformation i svagt berg.  Q-
ekvationens ingående parametrar kan delas upp i kvoter. Kvoterna beskriver olika 
parametrar av bergets kvalitet. 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝐽𝐽𝐽𝐽
 redovisar bergmassans strukturer som 

blockstorlek och blockform, Det kan även vara storlek på en kil som bildats genom 
förekomst av sprickgrupper. I en specifik bergsmassa skulle värdet Jn kunna öka med 
storlek på tunneln där flera sprickgrupper finns, därför kan det vara problematiskt vid 
stora tunnlar om kvoten endast beräknats på ett litet område. Som komplement kan 
då observationer från borrkärnor eller data från borrhålskameror användas (Singh 
och Goel, 1999).     
 𝐽𝐽𝐽𝐽

𝐽𝐽𝐽𝐽
 redovisar skjuvhållfasthet och karaktär av friktionen mellan block eller 

fyllnadsmaterial. Den sista kvoten 𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆

 uppskattar det aktiva spänningstillståndet. 
 Q-systemet har utvecklats genom empiriska studier och förbättrats och 
uppdaterats genom tiderna. Efter beräkningen av Q kan värdet sättas in i ett Q-
diagram (se bilaga 2) i förhållande till tunnelns parametrar och säkerhetsfaktorn och 
den rätta typen av förstärkningen kan väljas (NGI, 2015). Vid beräkning av Qbas 
förbises parametrarna i kvoten 𝐽𝐽𝐽𝐽

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆
. 
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2.3. RMR – systemet 
År 1976 gav professor Z. T. Bieniawski i studier kring grunda tunnlar i sedimentära 
bergarter ut en publikation med ett nytt klassificeringssystem kallat Rock Mass Rating 
(RMR) som över tiden förbättrats och blivit en av de mest använda metoder för att 
beräkna bergskvalitet (Hoek, 2007, s. 8-10). Versionen av RMR detta arbete baseras 
på är klassificeringen enligt Bieniawski, 1989. Oavsett version av systemet så 
behandlar RMR hållfastheten av bergsmassor och är därför väldigt användbar inför 
konstruktioner då det erhållna värdet kan sättas in i en figur som relaterar RMR-
värdet till storlek på utgrävningen samt hur länge den kan stå oförstärkt. De sex 
parametrar som RMR behandlar är;  

1. Enaxiell tryckhållfasthet 

2. RQD 

3. Avstånd mellan sprickor 

4. Sprickors egenskaper 

5. Grundvattenförhållanden 

6. Orientering av sprickgrupper 

För klassificering av RMR beräknas värdena av varje parameter och placeras i olika 
kategorier av kvalitet (se bilaga 3). Varje kategori ger olika poäng i intervallet 0-20 
som sedan summeras för att få det slutliga RMR- värdet. Om 
grundvattenförhållanden och orientering av sprickgrupper är okänd kan RMRbas 
användas, vilket är en förenklad version för att kunna ge en uppfattning om kvalitén. 
Då görs antagandet att grundvattenförhållandet är torrt och ger maximal poäng samt 
att orienteringen av sprickgrupper är ogynnsam och ger lägsta möjliga poäng. 

2.4. Astrock hyperdata report 
Astrock hyperdata report är ett program som enkelt illustrerar borrhålsdata och 
fungerar så att separat borrhålsdata som loggfiler, bilder, video och borrkärnor visas 
gemensamt. Termen hyperdata syftar till en specifik databas av filer som är 
sammankopplade med varandra. Det är även möjligt för programmet att beräkna 
stupning och strykning av sprickorna på skannade bilder av borrkärnor. Mjukvarans 
olika borrhålsdata är refererade till varandra med avseende på djupet så att de 
korrekta BIPS bilderna, borrhålsvideon och den relevanta borrkärnelådan visas 
automatiskt i samband med att djupet förändras (se figur 7). Astrock hyperdata report 
är framtaget för att effektivt kunna bearbeta stora databaser av information (Astrock, 
2016). 
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Figur 7. Figuren illustrerar grafiskt hur visuell borrkärnedata sammanställs i Astrock 
hyperdata report (Astrock, 2016). Borrhålsvideo visas i övre vänstra hörnet, BIPS-bilder i 
övre delen av bilden, bild på låda med borrkärna i nedre delen av bilden samt tabell med 
data till vänster. 

2.4.1. Borehole image system 

Borehole Image System är en metod som används vid borrhålsloggning där metoden 
producerar digitala bilder av borrhålens väggar. Användning av en kamera som 
kontinuerligt tar bilder i ett borrhål är en direkt platsundersökningsmetod som 
används för att närmare observera bergmassans visuella karaktär, strukturer i berget, 
sprickornas egenskaper och sprickornas orientering (Bell, 2007, s. 320). BIPS kan 
ofta användas som ett komplement till borrkärnor. Borrhålsbilderna skapas genom att 
en CCD videokamera fästs på en sond utrustad med konisk spegel och sänks i ett 
borrhål där den kontinuerligt tar bilder med en upplösning på 360 pixlar per cirkel 
(SKB, 2010, s.9-15).      
 BIPS bilder kan i efterhand omvandlas till en 3D bild av en borrkärna som kan 
roteras och uppskattas från olika vinklar, eller så kan bilderna vecklas ut för att tolkas 
som en kontinuerlig vägg. De observerade strukturerna såsom sprickor varierar i 
utseende beroende på vilken metod som väljs. Vid borrkärnemetoden kommer 
sprickor se ut som ellipser medan vid utveckning kommer sprickor se ut som 
sinusvågor (Wyllie, m.fl., 2004, s.67-73).    
 Strykning och stupning av strukturer som förekommer i borrkärnan kan 
bestämmas om borrhålens orientering är känd. Sprickans strykning bestäms genom 
en jämförelse mellan sinusvågens läge i förhållande till kamerakompassens 
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avläsning och sprickans stupning med avseende på borrkärnans orientering som 
bestäms med hjälp av sinusvågens amplitud (se figur 8). 

 
 
Figur 8. Figuren visar Astrocks digitala metod för avgörandet av strukturernas strykning och 
stupning med hjälp av den utvikta bilden av borrhålsväggar (Astrock, 2016) 

2.4.2. Jämförelsemetod 

För att jämföra den digitala karteringen av sprickornas stupning och strykning gjord 
av Astrock har en manuell kartering av sprickornas strykning och stupning 
genomförts på borrkärnedelar där borraren lyckades sätta spett på- och markera 
borrkärnans undersida. Utifrån detta har ovansidan av borrkärnan markerats. 
Karteringen är genomförd enligt den amerikanska högerhands-regeln och med hjälp 
av kompass samt stativ för att placera borrkärnan i verklig orientering (se bilaga 4). 
Varje kartering är genomförd minst två gånger med minst två olika kompasser för att 
minimera felmarginalen.  

3. Resultat 
3.1. Bergets kvalitet  
Värden för parametrarna i Qbas samt RMRbas redovisas för varje borrkärna i tabeller 
samt med en förklarande text på varje borrkärnas karaktär och speciellt intressanta 
sektioner som även redovisas i en egen tabell.  
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3.1.1. Borrkärna 15W114K 

Det undersökta intervallet på borrkärnan består av röd grovkornig granit med stor 
andel kalifältspat och 10-20% biotit (WSP, 2015). En stor andel läkta sprickor 
innehåller kaolinit och laumontit. 
 
Tabell 3. Tabellen redovisar undersökta värden och givna poäng på parametrarna i Qbas 
samt den hydrauliska konduktiviteten för borrkärna 15W114K. 

Borrdjup (m)  RQD (%) Jn Jr Ja Qbas Hydraulisk 
konduktivitet 

43,3-51 65 9 2 1 14,4 4,2*10^-8 

51-58,8 85 6 2 2 14,2 3,4*10^-7 

58,8-65,6 65 6 2 2 10,8 7,6*10^-8 

65,6-68,6 60 6 2 2 10 1,4*10^-7 

 

Tabell 4. Tabellen redovisar givna poäng erhållna vid undersökning av parametrar som ingår 
i RMRbas per låda för borrkärnan 15W114K.  

Borrdjup (m) Hållfasthet RQD Sprickavstånd Sprickors karaktär RMRbas 

43,3-51 7 13 10 25 70 

51-58,8 7 17 8 20 67 

58,8-65,6 7 13 8 25 68 

65,6-68,6 7 13 8 20 63 

 
Berget i Borrkärnan 15W114k börjar vid ca 43,3 m borrdjup och består inledningsvis 
av friskt berg med tre sprickgrupper med ca 20-60 cm (manuell mätning) intervall. 
Det är en låg omvandlingsgrad i ytorna som är både grova till släta i råhet.  
Vid ca 53 m borrdjup övergår det till endast två sprickgrupper med vissa 
slumpmässiga sprickor. Små intervall med krossat berg observeras ofta ända till 
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borrkärnans slut. Sprickytorna är lerfria och blir mer släta mot djupet och 
omvandlingsgraden är låg med vissa beläggningar. Vid 56,6 m borrdjup återfinns en 
zon med rödare inslag som innehåller järnoxider samt lager av laumontit i sprickor. 
(se bilaga 4) 
 
Tabell 5. Tabellen redovisar Qbas för borrkärna 15W114K i intervallet 52,55 - 64,9 m mer 
detaljerat med intervall på ca 2 m. 

Borrdjup (m) RQD (%) Jn Jr Ja Qbas Hydraulisk konduktivitet 

52,55-55,18 78 9 2 2 8,88 3,4*10^-7 

55,2-56,8 71 6 1,5 4 4,37 7,64*10^-8 

56,8-58,83 80 6 1,5 4 5 7,64*10^-8 

58,8-60.5 77 6 2 2 12,5 7,64*10^-8 

60,5-62,2 43 6 1,5 4 2,8 1,36*10^-7 

62,2-64,9 92 6 1,5 2 11,3 1,36*10^-7 

 
Tabell 6. Tabellen redovisar poäng för parametrarna i RMRbas för borrkärna 15W114K i 
intervallet 52,55-64,9 m mer detaljerat med intervall på ca 2 m. 

Borrdjup (m) Hållfasthet RQD Sprickavstånd Sprickors 
karaktär 

RMRbas 

52,55-55,18 12 17 10 25 79 

55,2-56,8 7 13 8 10 53 

56,8-58,83 12 17 10 20 74 

58,8-60.5 12 17 10 10 64 

60,5-62,2 7 8 8 10 48 

62,2-64,9 12 20 10 25 82 

 
Vid närmare undersökning av ett mindre intervall så ökar den hydrauliska 
konduktiviteten vid intervallet 52-55 m högre mot ovan- och underliggande berg.  
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Vid 59 m borrdjup observeras en ca 30 cm (manuell mätning) lång bit med två ådror 
med förskjutning. Ådrorna består av ett finkornigt rött mineral troligen med epidot 
längs ytterkanten av mineralet (se bilaga 4). Vid 60 m och djupare stiger den 
hydrauliska konduktiviteten åter och bergkvaliteten blir generellt sämre enligt både 
Qbas och RMRbas beräkningarna. Vid 61,50 observeras en ca 5-10mm tjock spricka 
med cementliknande krossat grus och sand. 

3.1.2. Borrkärna 14W086K 

Bergarterna i borrkärnan varierar från metasedimentär gnejs med vita 5-10cm 
(manuell mätning) tjocka kvartsgångar till röd grovkornig granit med pegmatitinslag. 
 
Tabell 7. Tabellen redovisar undersökta värden och givna poäng på parametrarna i Qbas 
samt den hydrauliska konduktiviteten för borrkärna 14W086K. 

Borrdjup (m) RQD(%) Jn Jr Ja Qbas Hydraulisk 
konduktivitet 

21,7 - 29,2 96 4 3 2 24 1,5*10^-8 

29,2 - 36,1 45 9 2 3 3,3 4,1*10^-7 

36,1 - 43,7 80 12 2 1 13,3 4,1*10^-7 

43,7 - 51,6 85 6 2 2 14,2 5,8*10^-9 

51,6 - 59,1 94 9 3 2 15,7 1,1*10^-8 

59,1 - 66,5 82 9 1,5 2 6,8 1,3*10^-7 

66,5 - 73,6 55 6 1,5 3 4,6 3,3*10^-7 

73,6 -77,2 81 6 1,5 2 10,1 2,6*10^-6 
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Tabell 8. Tabellen redovisar poängen erhållna vid undersökning av parametrar som ingår i 
RMRbas per låda för borrkärnan 14W086K. 

Borrdjup (m) Hållfasthet RQD Sprickavstånd Sprickors 
karaktär 

RMRbas 

21,7 - 29,2 12 20 15 25 87 

29,2 - 36,1 12 8 8 10 53 

36,1 - 43,7 12 17 8 25 77 

43,7 - 51,6 12 17 10 20 74 

51,6 - 59,1 7 20 8 25 75 

59,1 - 66,5 7 17 10 10 59 

66,5 - 73,6 12 13 8 10 59 

73,6 -77,2 12 17 8 25 77 

 
Borrkärnan 14W086K har i intervallet 21,7 - 29,2 meter höga RMRbas och Qbas 
värden och består av friskt berg med två dominerande sprickgrupper plus 
slumpmässiga sprickor. Värdet på både RMRbas och Qbas sjunker dock kraftigt vid 
djupet 29,2 - 36,1 meter på grund av det låga värdet av RQD och tre sprickgrupper. 
Vid 33 meters djup kunde en svaghetszon identifieras i borrkärnelådan (se bilaga 4). 
Zonen innehöll det som kunde visuellt karakteriseras som krossade bergbitar, lera 
och förkastningsskölar. För att få ett tydligare resultat kring svaghetszonen så har 
låda 2, alltså borrkärnan från djupet 29,2-36,1 meter undersökts närmare i 
meterinterval. 
 Under 36,1 meters borrdjup var berget generellt av samma kvalitet och karaktär 
med undantag för intervallet 66,5 - 73,6 där RQD bedömdes vara betydligt lägre på 
grund av den stora mängden bitar som var under tio centimeter långa (se bilaga 4). 
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Tabell 9. Tabellen redovisar värden på Qbas samt poäng på de ingående parametrarna från 
undersökningen av intervallet från 29,2 - 36,1 meter från borrkärnan 14W086K. 

Borrdjup 
(m) 

RQD(%) Jn Jr Ja Qbas Hydraulisk 
konduktivitet 

29,2 - 31,2 67 9 2 2 7,2 1,5*10^-9 

31,2 - 35,1 27 12 1,5 8 0,4 1,5*10^-9 

35,2 - 36,1 63 6 2 3 7,2 4,1*10^-7 
 
Tabell 10. Tabellen redovisar värden på RMRbas samt poäng på de ingående parametrarna 
från undersökningen av intervallet från 29,2 - 36,1 meter från borrkärnan 14W086K. 

Borrdjup (m) Hållfasthet RQD Sprickavstånd Sprickors karaktär RMRbas 

29,2 - 31,2 12 13 10 10 60 

31,2 - 35,1 7 8 8 5 43 

35,2 - 36,1 12 13 8 20 68 

 
Vid borrdjupet 31,2 - 35,1 meter tyder RMRbas- och Qbas- värden på en zon med 
sämre bergkvalitet, flera sprickgrupper, lägre avstånd mellan sprickgrupperna och till 
en viss del förekommer lermineral i sprickorna. Borrkärnan i intervallet 29,2 - 35,1 
meter uppskattas vara av gnejsig karaktär med ungefär 5-10 centimeter (manuell 
mätning) tjocka pegmatitgångar. I intervallet 35,2-36,1 meter bedömdes bergarten 
vara granit.  
 
3.2. Jämförelse av strukturmätningar med Astrock hyperdata report 
 
Erhållna värden vid mätning av sprickornas strukturer redovisas i en tabell för varje 
borrkärna tillsammans med de värden Astrock hyperdata report redovisat för 
jämförelse. För borrkärna 14W085K kunde inte några sprickor observeras exakt vid 
respektive djup som redovisas i Astrock hyperdata report, utan då förekom en viss 
avvikelse i borrdjupet som redovisas på BIPS-bilderna mot djupet representerat i 
borrkärnelådorna.  
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Tabell 11. Redovisning av kartering av strukturer hos borrkärna 14W085K. Parametern 
avvikelse avser det avstånd mellan borrdjupet till sprickan i Astrock och det djup som erhölls 
vid den manuella karteringen. 

14W085K       

 Manuell kartering  Beräkning Astrock  

Borrdjup till 
spricka (m) 

Strykning° Stupning° Borrdjup till 
spricka 
Astrock (m)  

Strykning° Stupning° Avvikelse 
(m) 

25,81 48 82 26,51 51 84 0,70 

26,59 46 10 27,22 46 11 0,63 

26,64 48 1 27,27 77 5 0,63 

27,65 84 62 28,32 74 62 0,67 

27,89 58 14 28,56 57 32 0,67 

27,94 90 58 28,59 75 52 0,65 

29,01 202 78 29,71 52 43 0,70 

  46,47 350 88 47,33 12 14 0,86 

47,01 330 8 47,6 315 25 0,59 

47,13 162 62 48,03 187 75 0,90 

47,71 180 78 48,44 228 67 0,73 

48,15 208 66 49,34 192 82 1,19 

48,76 44 4 49,44 22 8 0,68 

49,01 155 84 49,59 74 36 0,58 
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Likt karteringen av borrkärna 14W085K hade Astrocks redovisning av borrkärna 
14W086K få strukturer i början av borrkärnan som kunde observeras. Borrkärnan 
hade även få delar där ovansidan av borrkärnan var markerad vilket bidrog till ett lågt 
antal sprickor som kunde jämföras.  
 
Tabell 12. Redovisning av kartering av strukturer hos borrkärna 14W086K. Samma mönster 
med förskjutning i referering av djup förekom i denna borrkärna vid låda 5.  

14W086K 
       

 Manuell Kartering   Beräkning Astrock  

Borrdjup till 
spricka (m) 

Strykning° Stupning° 
 

Borrdjup till 
spricka 
Astrock (m) 

Strykning° Stupning° Avvikelse 
(m) 

52,43 230 70 
 

51,8 233 51 0,63 

53,63 130 54 
 

53,02 142 51 0,61 

55,01 70 64 
 

54,5 128 74 0,51 

59,1 250 60 
 

58,63 292 60 0,47 

 

4. Diskussion 
4.1. Lineamentens karaktär  
Båda borrkärnorna har visat tydliga tecken på att det finns en koppling mellan 
lineamenten i ytan och de strukturer som observerats i undersökningen. 
Borrkärnornas svaghetzoner låg väldigt nära djupet som beräknades inför den 
visuella studien.  
 Borrkärnan 15W114K hade strukturer som visade på en svaghetszon med 
hydrotermal aktivitet nästan vinkelrätt under den nordvästlig-sydöstliga lineamentet. 
Vid beräkning av lineamentets position i förhållande till borrkärnorna som beskrivet i 
metoden, ligger lineamentet rakt ovan borrkärnan vid 56,6 m borrdjup. Här 
observerades även sprickor med det porösa mineralet laumontit. Laumontit bildas vid 
olika förhållanden beroende på djupet i berggrunden: vid 1 kilometers djup räcker det 
med en temperatur på 60°C och vid 6 kilometers djup krävs det en temperatur på 
200°C (Deer och Howie, 2004, s.752 - 768). Laumontit är enligt Deer och Howie 
(2004) även ett mineral som vanligtvis förekommer i geotermala system vid 
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temperaturerna 150-200℃. Eftersom laumontit ofta bildas vid hydrotermala 
förhållanden kan förekomsten av mineralet vid det beräknade djupet tillsammans 
med WSPs mätningar på vattenförluster i borrhålsintervallet på 50-55 meter samt 
ådrorna skapade genom hydrotermal aktivitet tyda på att karaktären av 
svaghetszonen under det nordvästlig-sydöstliga lineamentet har dominerats av 
vattenförande strukturer och att laumontiten kan ha bildats genom flerfasiga 
reaktiveringar av strukturen. Detta stämmer enligt Olsson m.fl., (2014, s.10-13) med 
den regionala spänningssituationen där sprickzoner med nordvästlig orientering 
förväntas vara vattenförande (se bilaga 1). Dock bör det tilläggas att det nordväst-
sydöstliga lineamentet som kan tyda på en vattenförande sprickzon längre ner i 
berget kan vara flera kilometer lång. Enligt kartan i figur 2 är lineamentet i Solna 
minst 3 kilometer långt medan själva borrkärnan enbart är 42 millimeter i diameter. 
Borkärnan 15W114K utgör då bara en väldigt liten del av berggrunden vilket medför 
större osäkerhet vid bestämningen av lineamentets karaktär. Den observerade 
svaghetzonen vid 56,6 meter kan möjligen bara representera en lokal svaghetzon i 
berget och behöver inte vara representativ för det 3 kilometer långa lineamentet. 
Enligt Merritt och Baecher (1981) är det svårt att hitta vida förkastningszoner vid 
borrkärneanalyser, så vidare studier av berget intill det nordväst - sydöstliga 
sprickzonen behövs för att säkerställa dess karaktär.  
 Borrkärnan 14W086K som korsar det öst-västliga lineamentet som undersökts har 
strukturer som tyder på en förkastningszon vid ca 33 m borrdjup, vilket nästan är 
vinkelrätt under lineamentet som var beräknat till 29 m borrdjup. Stupningen på 
lineamentet justerades eftersom strukturerna hittades fyra meter längre ned med 
avseende på borrdjupet än de 29 meter som beräknades genom trigonometri. 
Stupningen på lineamentet blev då istället 83 grader mot syd. De strukturer som 
observerades i intervallet 33-35 var till stor del väldigt små bitar med mycket skiktade 
lager av klorit och grafit på sprickytorna, vilket är typiskt för Stockholms 
förkastningszoner och ger en slät glidyta. Vissa delar av borrkärnan hade även 
förkastningsskölar och lager av mineralet montmorillonit. Montmorillonit i sig är ett 
mikroskopiskt mineral med stor andel ler (Morrow, m.fl., 1992) och ingår ofta i 
bentonit. Det öst-västliga lineamentet går parallellt med Söderströmsförkastningen 
som är en del av regionala öst-västliga förkastningar i Stockholmsområdet (Olsson, 
m.fl., 2014, s.10-13). Lineamentet kan då definiera en gren av förkastningen eller en 
egen förkastning som är skapad och deformerad under samma veckningsprocess 
som Söderströmsförkastningen. Svaghetszonen som påträffades i borrkärnan 
14W086K behöver dock inte vara representativ för det långa öst-västliga lineamentet 
och dess karaktär eftersom resultat från borrkärnor inte behöver vara representativa 
för hela bergmassan i området (Terzaghi, 1965). 
 
4.2. Utvärdering av Astrock hyperdata report 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med att använda Astrock hyperdata report. Det 
förstnämnda är att metoden kan genomföras utan att störa borrandet och att 



22 
 

strukturer i berget som inte syns på borrkärnan på grund av bortfall kan upptäckas. 
Sprickornas vidd kan också visuellt bestämmas på ett mer noggrant sätt och 
sektioner av borrkärnan med hög vattenförlust kan undersökas närmare. 
Undersökningar av borrkärnan på BIPS-bilder kan anses vara en in-situ metod och 
ger en mer noggrann bild på hur bra eller dålig bergkvaliteten är i berggrunden. Det 
är även ett väldigt snabbt och praktiskt sätt att få fram värden på strukturer jämfört 
med en manuell kartering.  
 Det finns dock vissa förutsättningar för att BIPS ska fungera. Borrhålet bör vara 
stabilt och med rena borrhålsväggar eller fylld med rent vatten, vilket kan vara ett 
problem vid omvandlingszoner där lera förekommer eftersom sikten blir då mycket 
sämre och strukturer kan bli påverkade vid upptag av borrkärnan. Detta kan 
tillsammans med det höga priset räknas som metodens nackdelar (Wyllie m.fl., 2004, 
s.67-73). Ytterligare nackdelar med denna metod är att om filerna i programmet inte 
är korrekt korrelerade till varandra kommer de att ge en felaktig representation och 
kommer därmed som i denna studies fall att kräva ytterligare arbete för att få fram ett 
representativt resultat.  
 Vid analys av sprickor i borrkärna 14W085K som redovisats i Astrock hyperdata 
report var det väldigt få som påträffades vid rätt lokalisering. Efter ett antal olika 
försök har en hypotes tagits fram. BIPS-bilderna samt bilden på borrkärnan i 
programmet var inte korrekt korrelerade mot varandra med avseende på djupet då 
flertal sprickor upptäcktes ca 65-70 cm tidigare än vad BIPS-bilderna visade längs 
med hela undersökningssträckan. Företaget Astrock kontaktades angående detta 
problem och bekräftade att det varit viss förvirring i denna fråga. 
 De första mätningarna av sprickornas orientering stämde väl överens med 
Astrocks beräkning med endast någon grads avvikelse, men det observerades för 
det mesta stora skillnader, ibland för både strykning och stupning och ibland för bara 
ett av värdena vilket är svårt att förklara. Då beräkningarna genomfördes inomhus i 
en laborationssal med kompass skulle en mindre felmarginal kunna uppstå på grund 
av magnetisk störning av kompassen, men det borde inte ha gett lika stora skillnader 
som erhölls i resultatet. Felmarginal vid kompassmätningar kunde också ha uppstått 
på grund av stativet som borrkärnorna var placerade i då stativets nedre del kan ha 
varit svagt magnetiskt. 
 Vid analys av borrkärna 14W086K påträffades liknande felmarginaler som i 
14W085K. BIPS-bilderna var tydligt fel refererade mot bilden av borrkärnelådan och 
sprickor påträffades med 64 cm felmarginal. Då det krävdes en ytterligare analys av 
att se vilken spricka som var karterad i Astrock på grund av denna felmarginal blev 
säkerhetsmarginalen av jämförelsen med vad som karterades manuellt avsevärt 
mycket lägre. Då BIPS-bilder är svåra att läsa av och jämföra med borrkärnan direkt 
är denna markanta felmarginal av avstånd på borrkärnebilden en stor bidragande 
felkälla till resultatet. Som man ser i tabell X och X så finns det vissa stora avvikelser 
vid sprickornas orientering med avseende på manuell kartering och Astrocks 
mätningar, vilket kan förklaras av att fel spricka kan ha jämförts vid spricktäta 
områden där det kan varit svårt att avgöra vilken spricka som karterades. För att 
kunna använda Astrock hyperdata report i framtiden så bör man se till att de olika 
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borrhålsdata är korrekt refererade till varandra med avseende på djupet. Det djup 
som är mest troligt korrekt är det som är representerat i BIPS-bilderna då man mäter 
djupet via en kabel ner i borrhålet. Djupen markerade på borrkärnan kan alltid få en 
felmarginal vid upptag och hantering. Om berget är mestadels krossat bidrar det till 
osäkerheten med att mäta på borrkärnan. I denna studies fall hade borrkärnorna 
tidigare hanterats av WSP där bitar av misstag skulle kunna ha flyttats och likaså 
träklossarna med antecknade djup. 
 Problematik som kan uppstå vid mätning och jämförelse av strukturer börjar redan 
vid upptag av borrkärnan då längden även ska mätas. Det är ett vanligt 
förekommande problem att borrkärnor som saknar tecken på borrkärneförlust är 
kortare än beräknat vilket ofta resulterar i hela borrkärnan påverkas och får fel 
måttsättningar med avseende på djup. Detta kan bero på olika saker, men främst tros 
orsaken ligga på positionen av kärngrepparen längst ner som kapar borrkärnan så 
den kan tas ur (Orpen, 2014). Ytterligare problem vid jämförelse av sprickor kan bero 
på hur väl instrumentet som mätt djupet i borrkärnan är kalibrerat.  
 I tolkningsprogam likt Astrock hyperdata report kan felmarginal även ligga hos 
tolkaren som ska kartera sprickor med största noggrannhet. Om spolvattnet i 
borrhålet skulle som tidigare nämnts vara grumligt på grund av lerförekomst i sprickor 
blir sikten sämre och därmed ökar svårigheten att göra korrekta karteringar. 
 
5. Slutsats 
 
Lineamenten som identifierats och genomborrats i Solna undersöktes genom visuell 
borrkärneanalys för fastställande av dess karaktär. Av de lineament och 
svaghetzoner i området som undersökts i denna studie hade ett av lineamenten 
nordvästlig bäring och den andra en öst-västlig bäring.   
 Lineamentet och svaghetzonen med en nordvästlig bäring undersöktes i 
borrkärnan 15W114K där hydrotermal omvandling och mineralet laumontit 
påträffades vid 56,6 meters djup. Detta kan betyda att lineamentet representerar en 
vattenförande sprickzon djupare ned i berget, vilket skulle stämma överens med den 
regionala trenden.    
 Lineamentet och svaghetzonen med en öst-västlig bäring undersöktes med hjälp 
av borrkärnan 14W086K och vid djupet på 33 meter hittades strukturer som 
förkastningsskölar och mineral som klorit och montmorillonit vilket skulle kunna 
betyda att det har varit en rörelse i berget. Detta skulle stämma överens med den 
regionala trenden av östvästliga förkastningar, såsom Söderströmsförkastningen. 
Den vattenförande zonen med en nordvästlig riktning och svaghetzonen med en 
östvästlig riktning kan dock enbart vara lokala företeelser eftersom borrkärnan med 
en diameter på 42 mm bara representerar en liten del av bergmassan, vilket betyder 
att fler undersökningar krävs för att säkerställa lineamentens och svaghetzonernas 
karaktär. Då förkastningszoner generellt är inhomogena både vertikalt och 
horisontellt kan dess karaktär inte bestämmas genom enbart studier på ett borrhål 
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utan ett flertal borrhål placerade i olika vinklar mot lineamentet skulle vara mer 
rättvisande. 
 Utifrån jämförelsen med Astrock är det svårt att göra en rättvis utvärdering av hur 
korrekt sprickor blir representerade utifrån den problematik som finns kring den 
variant av jämförelse av strukturer som användes. Ytterligare studier där BIPS-bilder 
och borrkärnelådor är korrekt korrelerade skulle behövas för att avgöra om 
programmet ger en representativ bild av sprickornas karaktär. Dock var programmet 
ett väldigt användbart verktyg som komplement för tolkning av lineamenten då man 
kan se sprickornas vidd och hur de ser ut opåverkade i borrhålsväggen samt hur 
omgivande bergsmassa ser ut in-situ. Det var även användbart vid 
kvalitetsberäkningarna då bilderna på borrkärnelådorna hade mått som lätt kunde 
användas eftersom bilden inkluderade även de kärnbitar som eventuellt var tagna för 
ballastprover eller saknades. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1. Områdesbeskrivning 
 

 
Kartan visar de olika bergarterna i Solnaområdet samt borrkärnornas placering (modifierat 
med tillstånd från SGU, 2016). 

 
Figuren visar hur det östvästliga lineamentet lutar. Lutningen bestämdes efter visuell 
uppskattning av borrkärnan 14W086K och bestämningen av borrdjupet på borrkärnans 
svaghetzon (Cockett, 2016). 
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Figuren illustrerar hur borrkärnor kan penetrera befintliga svaghetzoner i berggrunden i olika 
djup (redigerad av SKB efter Caine, J.S m.fl., 1996) 
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Figuren visar stressförhållanden i Skandinavien. Två nordvästliga svaghetzoner visas kring 
Stockholmsområdet, varav ett av dem definieras enligt legenden som vattenförande 
sprickzon (Heidbach m.fl., 2008). 
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Stereonät enligt Cockett (2016) som visar lineamentens strykning och stupning. Projektionen 
är ett Schmidt-projektionssystem. 
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Bilaga 2. Parametrar i Q-systemet 

 
Q-diagrammet (NGI, 2015). 

 
  



32 
 

Tabellen visar de parametrar som används vid bestämningen av bergkvalitet enligt Q-
systemet (modifierad efter Barton m.fl., 1974, s.189-236) 
 

. 
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Bilaga 3. Parametrar i RMR systemet 
 

 

RMR-kategorisering och poängsystem (Hoek, 2007, s. 8-10). 

 
 

  



36 
 

Bilaga 4. Borrkärnor 
 

 
En del av en borrkärna som placerats i ett stativ och med hjälp av kompass orienterats efter 
borrkärnans riktning samt lutning på borrningen. Borrkärnan stupar 45° i riktning 310°. 
 

Bilden visar låda 2 (29,2 - 36,10 m) av borrkärna 14W086K där en trolig förkastningszon 
observerats. 



37 
 

 
Förkastningssköl och krossat berg med glidytor i borrkärna 14W086K. 
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Bilden visar låda 7 (66,5 - 73,6 m) av borrkärna 14W086K (WSP, 2015). 

 

 
Bilden visar låda 2 (51-58,8 m) av borrkärna 15W114K där tecken på hydrotermal aktivitet 
observerats (WSP, 2015) 
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Bild av zon i borrkärna 15W114K där svaghetszonen under lineamentet troligtvis korsar 
borrkärnan.  
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