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Bergmekanik + geologi 
= lyckad kombination
Vad händer i en bergmassa när man 
driver en tunnel? Hur deformeras ett 
bergmaterial och hur bildas sprickor? 
Hur snabbt slits en borrkrona? –Vilka 
undersökningar ger svar på era frågor?

Frågorna är många och är olika om man ska göra 

förundersökningar, bygga tunnlar på djupet, bryta 

mineral, tillverka ballast eller natursten, ta reda på 

mekanisk hållfasthet och beständighet eller något 

annat. I bland kan man använda standardmetoder för 

att ta reda på svaren och i andra fall måste man 

utveckla nya kunskaper och sätt att lösa detta. 

Uppdrag med kvalitet och kompetens 
På RISE har vi arbetat många år med bergmaterial 

och har djup kompetens inom bergmekanik, geologi, 

experimentella undersökningar och modellering. Till 

hjälp finns våra många laboratorier, beräkningsmöj-

ligheter och hela RISE expertis. Kvalitetsstyrning i 

uppdragen är enligt ISO 17025 och vi har ett stort 

antal ackrediterade metoder. Ett kvitto på kvaliteten 

i vårt arbete är de många uppdragen som vi har gjort 

åt SKB, Posiva och NWMO för förvar av använt 

kärnbränsle samt  industriprojekten inom bl a gruva, 

infrastruktur,  mineralutvinning och ballasttill-

TEKNISKA TJÄNSTER

Laboratorieundersökningar
Kärnkartering
Urborrning av kärnor, provberedning
Petrografiska analyser
Egenskaper hos intakt berg
Egenskaper hos bergsprickor
Egenskaper hos aggregat (krossat berg)
Nötnings- och fragmenteringsegenskaper
Densitet, porositet, vattenabsorption
Vågutbredningshastighet
Termiska egenskaper
Radon och gammastrålning
Kemiska analyser

Andra tjänster
Skadeutredningar, rådgivning
Fältundersökningar
Metodutvecklingar
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EIT RAW Material - Innovative Exploration Drilling 
and Data Aquisition. Kärnrörshantering vid test-
anläggningen i Örebro. (Riksriggen, borrdjup 962 m)

verkning. Uppdragen kan vara mer specifika frågor 

eller av tvärteknisk natur, vilka bägge passar RISE.

Forskning och innovation
Vi arbetar med tillämpad forskning och innovation,   

d v s att samhället eller industrin efterfrågar 

lösningar på existerande problem eller nya 

frågeställningar. Finansiering kommer från offentliga 

källor (t ex EU, Vinnova, Trafikverket, SGU, eller 

Formas), direkt från industrin eller via bransch-

organisationer (t ex BeFo, eller SBUF).

Att koppla ihop bergmekanik och geologi har varit 

framgångsrikt recept i många forskningsprojekt då 

egenskaperna styrs av bergmaterialens uppbyggnad 

och svaren finns där. Detta i kombination med olika 

mätmetoder, t ex kraft, deformation, akustisk 

emission, digital image correlation, geometri-

scanningar, och modellering kompletterar bilden för 

att få en mer fullständig förståelse av problemen.

Några olika forskningsområden är

• Mekaniska egenskaper hos intakt berg 
(anisotropi, sprickinitiering och -propagering, 
brottmekanik, mikrosprickinnehåll)

• Mekaniska egenskaper hos bergsprickor 
(inverkan av sprickans geometri, friktion och 
nötning under skjuvbelastning, effekt av 
sprickans storlek)

• Effekt av mikrosprickor och materialstruktur på 
mekaniska egenskaper och vågutbrednings-
hastighet

• Motstånd mot materialets degradering och 
deformation orsakad av väder och vind 
(frostresistens, böjning av naturstenselement)

• Koppling av fragmenterings- och nötnings-
egenskaper till mikrostrukturen i bergmaterial

• Skadepåverkan i samband med brand

Andra områden som vi arbetar med

• Utveckling av experimentella metoder

• Metoder för osäkerhetskvantifiering

• Kvalitetssäkring

• Standardisering (ISRM, ASTM, CEN)

• Databas för bergtekniska parametrar

• Användning av sekundära material

• Utvecklingsstöd till småföretag

PUBLIKATIONER OCH 
FORSKNINGSRESULTAT

Vår kunskap, forskning och innovationer 
ska komma industrin och samhället till 
nytta. Detta görs på olika sätt:

• Forskningsrapporter 

• Artiklar i tidskrifter och 
konferenser

• Presentationer på seminarier och 
konferenser

• Arrangera seminarier, konferenser och 
utbildningar

• Deltaga i forskningsprojekt, styr-
eller referensgrupper.

• Vara aktiva i olika bransch- och 
forskningsnätverk

• Samverka med industri, myndigheter 
universitet i Sverige och utomlands

• Ge input till roadmaps och agendor

• Vara aktiva i internationella 
standariseringskommitter

Allt enligt vårt uppdrag från ägarna:

"RISE ska vara internationellt konkur-
renskraftigt och verka för hållbar till-
växt i Sverige genom att stärka närings-
livets konkurrenskraft och förnyelse."


