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Abstract 
 
Weakness Zones in the Stockholm City Line Tunnel System Connections to 
Lineaments on the Construction Geological Map of Stockholm 
Linn Björling & Sara Schmidt 
 
The City line is an extensive underground railway project involving many contractors 
and authorities with the purpose to enable more trains to pass through Stockholm 
and decreasing the risk of delay. Building a tunnel through bedrock is advanced and 
to minimize the risks a lot of work is put into describing the quality of the rock. 
Throughout the project the tunnel is mapped and classified to keep control of the 
building process. The construction geological map of Stockholm shows smaller and 
larger weakness zones based on lineaments, which are interpreted from elevation 
differences in the bedrock. Depending on the magnitude of the elevation difference 
the lineament is interpreted as a large or a small structure. The zones are not 
observed in the bedrock and it is uncertain how they actually appear. Most of the 
zones are found in the tunnel, however the extent of the zones varies from the map.  
From drawn profiles of the tunnel the zones are classified to see if they match the 
lineaments in the map. During the mapping of the tunnel the interaction of the 
weakness zones can be observed. The zones are classified depending on their 
extent and the difference in how they appear can be observed in the tunnel. By 
analyzing how well the construction geological map correlates with the actual 
bedrock the expenses can be limited at an initial stage in similar projects.  
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Sammanfattning 
 
Svaghetszoner i Citybanans tunnelsystem med koppling till lineament på 
byggnadsgeologiska kartan över Stockholm  
Linn Björling & Sara Schmidt 
 
Citybanan är ett omfattande projekt som inkluderar många entreprenader och 
myndigheter med syfte att möjliggöra en tätare och punktligare tågtrafik genom 
Stockholm. Att bygga en tunnel genom berg är avancerat och riskabelt. För att 
minimera riskerna görs ett omfattande arbete för att beskriva bergets kvalitet. Under 
tunneldrivningen karteras berget frekvent med hjälp av olika klassificeringssystem för 
att ha kontroll över byggnationen. Den byggnadsgeologiska kartan visar på 
sprickzoner och krosszoner som är baserad på lineament, vilket innebär 
höjdskillnader i berggrunden. Beroende på hur stor höjdskillnaden är har lineamenten 
tolkats som mindre eller större strukturer. I och med att svaghetszonerna inte är 
observerade i berggrunden finns en viss osäkerhet i hur de framträder. Utifrån ritade 
profilerna har zonerna klassificerats för att sedan se om de stämmer överens med 
lineamenten på den byggnadsgeologiska kartan. Samtliga zoner återfinns i tunneln 
dock finns en viss variation i utbredningen. Vid karteringen av den sprängda tunneln 
tillhandahålls ett facit över svaghetszonerna som tunneln korsar. Då zonerna är 
klassade beroende på sin utbredning undersöks hur de skiljer sig åt när/om de 
framträder i tunneln. Genom att undersöka hur väl zonerna på byggnadsgeologiska 
kartan överensstämmer med verkligheten kan kostnaderna i ett initialt skede hållas 
nere i liknande projekt.  
 
Nyckelord: Citybanan, sprickzoner, Byggnadsgeologiska kartan  
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1. Inledning 
Tillväxten av Stockholms kommun är stor och trycket på kollektivtrafiken blir allt 
större. Överbelastningen av infarten till Stockholms central har genererat i en 
flaskhals för tågtrafiken vilket leder till förseningar. Tunnelprojektet Citybanan har 
med avsikt att avlasta de befintliga tågspåren genom centrala Stockholm. Citybanan 
kommer bli en del av Stockholms länstrafiks pendeltågsnät och fördubbla kapaciteten 
som då möjliggör en mer punktlig samt tätare tågtrafik. Pendeltågstunneln sträcker 
sig sex kilometer från Tomteboda till Stockholms Södra via två nya stationer, 
Odenplan och Stockholm City. Sträckan mellan Tomteboda och Norrström kommer 
vara i fokus för det här kandidatarbetet (Trafikverket, 2017). 
 Den byggnadsgeologiska kartan skapades av Stockholm Stad 1997 i syfte att 
användas i ett initialt stadium vid projektering inför ett projekt. Den övergripande 
informationen i kartan kan då hålla nere kostnaderna för projektet. Svaghetszonerna i 
kartan baseras på lineament som bland annat är tolkade av topografiska skillnader. 
Beroende på hur stor höjdskillnaden är har de tolkats som mindre eller större 
svaghetszoner, vilket inte behöver stämma överens med bergets faktiska strukturer 
och kvalitet. 

Syftet med det här arbetet är att relatera zonerna på den byggnadsgeologiska 
kartan över Stockholm med de som identifierats i Citybanan vid kartering samt se 
deras omfattning. Identifiera eventuella svaghetszoner som inte finns med på den 
byggnadsgeologiska kartan över Stockholm. I bilaga 1 finns kartan med de 
utmarkerade sprickzonerna och krosszonerna samt numrering för de utvalda zonerna 
1-9. Zonerna som inte ger upphov till lineament på markytan finns också 
utmarkerade som A och B.  
 
Frågeställningar  

• Överensstämmer lineamenten med svaghetszoner som uppträder i tunneln?  
• Har ytterligare svaghetszoner identifierats i tunneln som inte finns med på den 

byggnadsgeologiska kartan?  
• Hur är svaghetszonerna i Citybanan kopplade till de generella 

sprickriktningarna i Stockholm? 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Byggnadsgeologiska kartan 
Den byggnadsgeologiska kartan över Stockholm (skala 1:10 000) är uppbyggd av en 
bergarts- och jordartskarta som karterades under sena 1970-talet till tidiga 1980-talet 
av Stockholms Stads Geoarkiv. Syftet med kartan är att i ett initialt stadium lätt kunna 
se vad som kan förväntas sig vid ett eventuellt bygge och är beroende av 
bergkvalitet. På så vis dra ner kostnaderna för projektet. Kartan är översiktlig och 
räcker inte för att ställa en prognos utan måste kompletteras med förundersökningar 
inför en eventuell byggnation. Digitalisering av kartan skedde 1997 (Stockholms 
Stad, 2015). Strukturerna på den byggnadsgeologiska kartan har tolkats från 
lineament. Lineament innefattar strukturer som förkastningar och sprickzoner. De 
tolkas vanligtvis från topografiska skillnader eller flygfoton. Lineament är ett resultat 
av en underliggande geologisk struktur, i detta fall visar de på spröd deformation.  
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Bergartsvariationer kan ge upphov till lineament som då kan förväxlas med 
deformationszoner. Vanligtvis sorteras lineament av mindre skala bort. Lineament 
identifieras också genom magnetiska och elektromagnetiska mätningar som 
komplement som sedan korreleras med höjddata. Undersökningar görs för att se 
huruvida lineamenten överensstämmer med strukturgeologisk data från karterade 
hällar i området (Wahlgren, m.fl. 2015). När ett lineament tolkas utgår man från att en 
stor topografisk skillnad innebär en stor struktur, vilket inte behöver vara fallet. 
Tolkningen av höjddata kan då ge en falsk bild av var och hur stora svaghetszonerna 
är (Nationalencyklopedin, 2017a). 

På den byggnadsgeologiska kartan finns både sprick- och krosszoner 
utmarkerade. Krosszonerna är färre medan sprickzonerna återkommer i större 
utsträckning. Skillnaden mellan zonerna är att krosszoner finns till följd av en större 
deformation där olika sprickriktningar förekommer. Sprickzoner består av flera 
sprickor i samma riktning (Nationalencyklopedin, 2017b). 
 

1.1.2 Citybanan  
Förhandlingar kring projekt Citybanan inleddes 2005 och byggnationen påbörjades 
2009 (Karlsson, 2006). Tunneln ligger på ett djup mellan 10-45 meter utefter sträckan 
från Tomteboda till Södra Station där två nya stationer har byggts under marknivå. 
Vid station Odenplan är djupet 35 meter medan station Stockholm City ligger på 45 
meters djup. Stationernas djup beror bland annat på att de ligger i direkt anknytning 
till Tunnelbanans tunnelsystem och behöver tillräckligt med bergtäckning av 
säkerhetsskäl (Karlsson, 2006). Lutningen på tunneln är som störst tre procent. 
Längs med Citybanans spårtunnel har även en parallell räddnings- och servicetunnel 
byggts samt utrymningsvägar genom 21 tvärtunnlar. Invigning av Citybanan är 
planerad till sommaren 2017 (Trafikverket, 2017).  
 I ett planeringsskede av ett tunnelprojekt är det viktigt att ta hänsyn till ett 
eventuellt vattenläckage. Under byggnation vidtas åtgärder för att begränsa 
vattenförekomsten. För att förhindra vattenläckage så sprutas cementinjektering in 
för att täta eventuella spricksystem. Sprickmönster i berget påverkar vattnets 
möjlighet att infiltrera ned i berget. Det är mer fördelaktigt för vattnet att infiltrera i en 
bergart som granit, där det till stor del finns flera olika sprickgrupper. Varierande 
riktningar gör det lätt för vattnet att sprida sig i och med att sprickorna korsar 
varandra (Tunemar, 2006). Gnejsen tenderar att spricka upp i foliationsplanen vilket 
innebär att sprickorna inte kommer korsa varandra (Marshak, Van Der Pluijm, 2004). 
Områden där gnejs är mer framträdande kommer berget inte vara lika vattenförande 
(Tunemar, 2006).  
 

1.1.3 Områdesbeskrivning 
Stockholms berggrund består av bergarter från den svekokarelska orogenesen, där 
metasedimentära bergarter äldre ~1,9 miljoner år och granitoider utgör stora delar. 
Ådergnejs och metagråvacka dominerar. Yngre felsiska bergarter, cirka 1,8 miljoner 
år gamla förekommer i begränsad mängd i form av Stockholmsgranit och ett fåtal 
pegmatitgångar. Området har präglats av metamorfos under amfibolitfacies, det vill 
säga höga temperatur- och tryckförhållanden (Wik, Stephens & Sundberg, 2004). 
Ådergnejsen uppfattas som homogen men med vissa variationer i sammansättning 
med ökande glimmer- och grafithalten söderut (Sveriges geologiska undersökning, 
2001). Generellt består Stockholms berggrund av bra, något vittrat berg som är 
lämpad och tål tunneldrivning (Karlsson, 2006). 
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Riktningarna på strukturerna som återfinns i området är varierande på grund av 
storskalig veckning (Wik, Stephens & Sundberg, 2004). Större sprickzoner återfinns i 
NV, NO och O-V riktning. Sprickorna tros ha sitt ursprung i plastiska 
deformationszoner som återaktiverats och bildat antingen förkastningar eller sprickor 
(SGU, 2001).  
 Genom centrala Stockholm leds biltunnlar och tunnelbanan genom berget, där 
Citybanans tunnlar korsar tunnelbanan två gånger. Vid station Stockholm City 
överlappar Citybanans station med både tunnelbanans blå, röda och gröna linje. Vid 
bygget av tunnlarna måste man ta hänsyn till övriga tunnlar och hålrum för att se till 
att bergtäckningen är tillräcklig dem emellan (Karlsson, 2006).  
 

1.2 Tidigare gjorda studier 
Tidigare studier har gjorts i och med projekt Citybanan där de undersökts hur stor 
avvikelsen är mellan prognos och utfall under processen att bygga en tunnel. 
Tunneldrivning är kostsamt och i förarbetet finns det utrymme för att dra ned 
utgifterna genom att arbeta fram en mer precis prognos som möjliggör effektivare 
drivning. Enligt studien lönar det sig att göra ett mer omfattande 
förundersökningsarbete, för att undvika överraskningar vid drivning. 
Förundersökningsarbetet är dock dyrt och tar tid, vilket gör att entreprenader vill dra 
ner på antalet timmar som läggs, därmed antal borrkärnor som analyseras och hällar 
som karteras. Osäkerheten i karaktäriserings- och klassificeringssystem presenteras 
och visar på stor spridning i resultaten beroende på den karterande geologen 
(Kjellström, 2015). Den byggnadsgeologiska kartan och de generella sprickorna i 
berggrunden kan då hjälpa till i ett initialt skede genom att bidra med generell 
information om vad som kan väntas.    
 

1.3 Metodbeskrivning 
Innan tunnlarna karteras gås förundersökningarna som är gjorda på berget igenom. 
Förundersökningarna redogör för strukturer och zoner av sämre bergkvalitet. 
Underlag för att ställa en prognos är karaktärisering och klassificering av berget, 
vilket görs genom att kartera borrkärnor och hällar. Det innebär att ett numeriskt 
värde sätts på hur bra berget är, ofta med två olika klassificeringssystem, Q och 
Rock Mass Rating (RMR).  
 

1.3.1 Q klassificering 
Q-systemet kommer ligga i fokus i den här rapporten. Efter varje sprängning vid 
drivning av en tunnel så karteras tunneln cirka 10 meter åt gången. Vid karteringen 
används hammare, morakniv och något mjukare som till exempel en nagel för att 
avgöra hårdheten på berget. Tunneln ritas på papper där sprickorna noteras och 
relateras till den tidigare karterade sträckan för att se om det är större spricksystem 
eller enskilda sprickor.  
Parametrarna för att fastställa Q (Barton, m.fl. 1974): 

• RQD: Sprickavstånd 
• Jn: Sprickorientering  
• Jr: Sprickytornas råhet 
• Ja: Sprickytornas omvandlingsgrad 
• Jw: Förekomsten av vatten i berget 
• SRF: Stress redcution factor 
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Q = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝐽𝐽𝑛𝑛
× 𝐽𝐽𝑟𝑟

𝐽𝐽𝑎𝑎
× 𝐽𝐽𝑤𝑤

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆
            (1) 

 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓ä𝑙𝑙𝑙𝑙 = 115 − 3,3 × 𝐽𝐽𝑣𝑣          (2) 
 
där Jv anger antalet sprickor på en kubikmeter  
 
Q kan också delas in i tre kvoter som beskriver (Barton, 1974): 

1. Blockstorlek och blockform 
2. Skjuvhållfasthet mellan block 
3. Aktiv spänning 

 
Metoden går ut på att undersöka ovan nämnda parametrar och komma fram till ett 
numeriskt värde som beskriver bergets egenskaper. Rock Quality Designation (RQD) 
är den första parametern i ekvationen för Q-värdet, se ekvation 1. Beräkning av RQD 
i fält görs genom ekvation 2 där antalet sprickor observeras på en kubikmeter. Ju 
lägre RQD-värdet är desto sämre bergkvalitet. RQD tar enbart hänsyn till antal 
sprickor, inte sprickornas riktning, sprickfyllnad eller hur stort avstånd det är mellan 
sprickorna (Barton, m.fl. 1974). 

När berget i tunneln klassificeras undersöks sex olika parametrar. Sprickavståndet 
bestäms med ovan nämnda RQD, enligt ekvation 2. Sprickorientering visar på hur 
många olika sprickriktningar som förekommer. Sprickytornas råhet och vågighet 
analyseras samt omvandlingsgraden av sprickytor som innefattar eventuellt 
sprickmineral och hur stor separationen är i en spricka. Förekomsten av vatten i 
bergmassan bedöms genom att fastställa hur stor volym vatten som flödar ur berget 
under en specifik tid. SRF, det vill säga bergspänning bedöms om en svaghetszon 
tros påverka tunneln. Man tar hänsyn till sprickornas mönster och riktningar i 
förhållande till tunnelns orientering (Rosengren & Swindell, 2006a). Q-värdet tas fram 
genom att betygsätta de olika parametrarna enligt specifika riktlinjer för att sedan 
räknas ut genom ekvation 1. Q-värdena anges i en logaritmisk skala där ett högre 
värde innebär bättre kvalitet på berget, se tabell 1 (Barton, 1974).  

 

1.3.2 Q karaktärisering 
Ofta tas ett karaktäriseringsvärde för Q fram, vilket kallas Qbas. I detta fall antar man 
torra förhållanden för grundvattenflödet samt gynnsam sprickorientering med 
avseende på tunnelns utforming. Då sätts både SRF och Jw till 1, vilket gör att 
kvoten för aktiv spänning blir 1 och inte kommer att påverka Q-värdet. 
Karaktäriseringsvärden tar inte hänsyn till faktorer som rör byggnation det vill säga 
utformningen av tunneln eller sprickriktning i relation till tunnelns riktning. 
Karaktärisering används därför ofta vid initiala stadier då man karterar borrkärnor. 
Vid kartering av borrkärnor beräknas även sprickavståndet (RQD) annorlunda i och 
med att sprickorna inte kan beräknas per en volymenhet. För att ta fram RQD behövs 
en borrkärna från det aktuella berget där bitarna som är längre än 10 cm adderas för 
att sedan dividera med den totala längden på kärnan som undersöks, se ekvation 3 
(Rosengren & Swindell, 2006b). 
Beräkning av RQD för en borrkärna (Deere, 1967): 
 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ä𝑏𝑏𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑓𝑓 𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠>10 𝑐𝑐𝑠𝑠

𝑙𝑙𝑏𝑏𝑙𝑙𝑟𝑟𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
× 100     (3) 
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Tabell 1. Klassificering av bergkvalitet med Q-systemet (Norwegian Tunnelling Society, 
2014).  
Bergkvalitet (Q-värde)  
Extremt bra >400 
Väldigt bra 100-400 
Mycket bra 40-100 
Bra 10-40 
God 4-10 
Dålig 1-4 
Mycket dåligt 0,1-1 
Väldigt dålig 0,01-0,1 
Extremt dålig 0,001-0,01 
  

 

Värdena för klassificering från den ingenjörsgeologiska prognosen ligger sedan till 
grund för vilka förstärkningsåtgärder som måste vidtas (bilaga 2). För att komplettera 
och ta hänsyn till variationer och osäkerheter görs numeriska analysmodeller för att 
testa bland annat olika spännvidder med avseende på initialspänningar och andra 
belastningar. Viktiga parametrar vid bestämningen av förstärkningsåtgärder är 
bergets homogenitet och kvalitet (Lindfors, Rosengren & von Matérn, 2009). 

Vid karteringen tar man hänsyn till utbredningen av eventuella skadezoner som 
har orsakats av sprängningen. Sprängsprickor och geologiska sprickor skiljs åt. 
Under den geologiska karteringen klassificeras sprickorna i olika grupper. Man skiljer 
på öppna sprickor där sprickfyllnadsmaterial kan observeras och de mekaniskt öppna 
sprickorna med avsaknad av sprickfyllnad (Bouvin & Ittner, 2015).  
 

2. Metod 
Karteringsmaterial från tunnlarna tillhandahölls från SGU och granskades i CAD-
format för att hitta de ungefärliga sträckorna som skulle undersökas närmare av 
Citybanan. Materialet innehöll karterade sprickor, information om vattenförekomst, 
observerade sprickmineral, Q-klassificering samt bergart. Generellt präglas 
Stockholms berggrund av strukturer med brant stupning. En stupning på 45 grader 
antogs därför för att få ett intervall med god marginal där sprickorna förväntas 
påträffas (Maersk Hansen, 2017). Genom att veta djupet till de olika stationerna 
kunde avståndet till där svaghetszonerna beräknas skära tunneln uppskattas med 
trigonometriska beräkningar. När de aktuella zonerna hade hittats användes den 
faktiska stupningen på sprickorna för att räkna ut om de sammanföll med 
lineamenten på kartan. Därefter analyserades karteringsmaterialet för att ta ut de 
sprickor som sträckte sig över hela tunneln och förekom frekvent inom en viss 
sträcka vilket benämns som en zon. Sprickorna för en zon plottades i ett stereonet 
där det digitala programmet Visible Geology användes för att se vilken spridning 
sprickriktningarna har. I de antagna sprickzonerna analyserades Q-värde för att få en 
uppfattning om bergets kvalitet vilket kan bekräfta eller dementera zonerna och deras 
omfattning. Sprickfyllnad och kommentarer om bergets kvalitet noterades för att 
kunna bedöma av vilken typ zonen är. 
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För att kunna relatera tunnelns position till svaghetszonerna i den 
byggnadsgeologiska kartan hittades punkterna där citybanan skär zonerna. Det 
gjordes med verktyget Georeferencing där CAD filen över tunneln relaterades till 
vektor Vägkarta över Stockholm (Lantmäteriet) med i programmet ArcMap 10.2. 
Kartan användes som mall när zonerna sedan markerades ut på den 
byggnadsgeologiska kartan (i Adobe Reader 4.0). 
 Profiler ritades upp i EazyDraw 3.10.5 för att få en bild över sprickornas riktningar 
och utbredning i förhållande till varandra. Zoner tolkade som krosszoner ritades efter 
hur huvudriktningen var uppfattad. En tabell gjordes som komplement för profilerna 
med information om antal sprickgrupper, orientering, Q-värde, vattenförekomst och 
en kort kommentar. Tabellen visar även på vad zonerna har blivit klassificerade som 
med avseende på lineament från den byggnadsgeologiska kartan. Sprickorna i 
profilerna har ritats upp skalenligt med den korrekta stupningen. För att få en 
överblick över huruvida sprickzonernas orientering stämmer överens med de 
generella sprickriktningarna i Stockholm plottades de i programmet Stereonet 9. 
Sedan användes verktyget contours för att få fram koncentrationen av sprickorna.  

Profilerna är ritade tvådimensionellt vilket innebär att strykningen inte syns i exakt 
riktning. Högerhandsregeln används för att ta reda på åt vilket håll sprickorna stupar. 
Sprickor som sträcker sig över en stor del av tunnlarna med samma strykning och 
stupning tolkades som en sprickzon. I sprickzonen har varje enskild spricka ritats ut i 
profilen. I de zonerna med flera sprickriktnigar, så kallade krosszoner noterades den 
huvudsakliga riktningen och ritades ut enligt den. Antal enskilda sprickor noterades 
inte, istället användes zonen utbredning.  
 

2.1 Avgränsningar 
Då citybanan är ett väldigt omfattande projekt så finns mycket data att tillgå. Många 
entrepenader och myndigheter har varit inblandade vilket har lett till att materialet är 
utspritt och ibland väldigt svårtillgängligt. Projektet är fortfarande pågående och allt 
material är inte sammanställt. Det har lett till att allt önskat material inte har funnits 
tillgängligt för analys och olika material har använts för att kunna täcka samtliga 
zoner.  

De främsta metoderna under klassificeringen vid kartering av bergkvaliteten har 
varit RMR och Q men även andra system har använts som komplement. I det här 
arbetet har fokus legat på klassificering med hjälp av Q-systemet. Utgångspunkten 
har varit att undersöka lineamenten på den byggnadsgeologiska kartan för att sedan 
se hur dessa uppträder i tunnlarna. Under arbetets gång har flera sprickzoner 
identifierats längs tunneln som inte gör uttryck som lineament på ytan. Av dessa 
sprickzoner har bara ett fåtal analyserats.  
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3. Resultat 
Nedan presenteras resultaten indelat i zoner för varje undersökt lineament. Tabell 2-
4 presenterar noterade egenskaper för de olika zonerna som har legat till grund för 
att bestämma zonens karaktär. Figur 1-12 visar de tolkade sprickriktningarna i 
förhållande till varandra i profiler samt stereogram. I figur 13 visas kopplingen till de 
generella sprickriktningarna i Stockholmsområdet för att veta om de identifierade 
zonerna stämmer överens med större deformationer som har präglat berggrunden. I 
bilaga 1 hittas den byggnadsgeologiska kartan med de aktuella zonerna 
utmarkerade.  
 
 
Tabell 2. Tolkade svaghetszoner 1-4 i Citybanans tunnelsystem. Zonernas Q-värde, 
vattenförekomst och hur zonerna har tolkats utifrån lineamenten på den byggnadsgeologiska 
kartan samt en kort kommentar.  
Zon Antal 

sprickriktnin
gar 

Q Klassificering Vattenförekomst Kommentar 

1 2 1,5-7 Krosszon Droppar Sprickorna korsar 
varsin tunnel. 
Båda har lett till 
flertal utfall av 
material. Omges 
av <5 m korta 
vertikala sprickor.  

2N 2 3,1-5 Krosszon Droppar De vertikala 
sprickorna ingår i 
en krosszon.  

2S 3 1,9 
0,1-
0,13 
0,55 
 

Krosszon Droppar Många mindre 
tätliggande 
krosszoner.  

3 2 3,3-
4,7 

Sprickzon Fukt till droppar Fåtal sprickor som 
sträcker sig över 
hela tunneln. Korta 
sprickor omger 
zonen.  

4 1 2,5-5 Sprickzon Droppar Kopplad till större 
utfall. Korsas av ett 
fåtal vertikala 
sprickor.  
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Tabell 3. Tolkade svaghetszoner 5-9 i Citybanans tunnelsystem. Zonernas Q-värde, 
vattenförekomst och hur zonerna har tolkats utifrån lineamenten på den byggnadsgeologiska 
kartan samt en kort kommentar. 
Zon Antal 

sprickriktningar 
Q Klassificering Vattenförekomst Kommentar 

5 1 2,2-
3,1 

Sprickzon Droppar Zonen har lett 
till flera utfall. 
Mindre 
krosszoner som 
ligger 
horisontellt och 
korsar 
sprickorna i 
förgrunden. 

6 2 3,1-
4,2 

Sprickzon Droppar Bred zon. 

7 1 2,6-
14 

Sprickzon Droppar Den norra delen 
av profilen 
korsas av 
vertikala 
sprickor som 
uppträder 
parvis. Q ökar 
upp till 14 
söderut.  

8 >1 0,1-
5,8 

Krosszon Flöde Omfattande 
krosszon. Några 
mindre utfall.  

9 6 0,2-
4,4 
 

Sprickzon Fukt till droppar Mycket 
leromvandling i 
anslutning till 
svaghetszon. 

 
Tabell 4. Zoner som har identifierats under tunnelkarteringen av Citybanans pendeltågsnät 
som inte har gett upphov till lineament på ytan. Q-värde, vattenförekomst samt en kort 
kommentar visas.  
Zon Antal 

sprickriktningar 
Q Vattenförekomst Kommentar 

A 3 0,3-6,25 Flöde Litet sprickantal. 
Leromvandling på flera 
ställen.  

B >2 0,6-25 Fukt till droppar Stora utfall. Kross över en 
större yta.  

 



 9 
  

 
Figur 1. Profil för zon 1 över södra servicetunneln och norra spårtunneln samt stereonet över 
sprickornas huvudriktningar av en tunnelsträcka från Citybanans pendeltågsnät. Blått visar 
sprickornas strykning och stupning medan gul visar tunnelns riktning. Granit och gnejs 
dominerar och flera sprickgrupper förekommer bitvis. Sprickfyllnaden är främst klorit. 
Leromvandlingen i zonen är varierande men domineras av omfattande omvandling.   

 
Figur 2. Profil och stereonet för den norra delen av zon 2 som visar på olika sprickriktningar i 
servictunneln och spårtunneln. Blått visar sprickornas strykning och stupning medan gul visar 
tunnelns riktning. Tunnelsträckan som innefattar zon 2 är en del av Citybanans 
pendeltågsnät. Berget består av granit med flera sprickgrupper som är oregelbundet 
förekommande. I de vertikala sprickorna finns ingen noterad sprickfyllnad men 
leromvandlingen är omfattande. Sprickfyllnaden i övriga sprickorna är klorit, leromvandligen 
är något mindre.  
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Figur 3. Profil och stereonet över den södra delen av zon 2 som visar på krosszoner av olika 
riktningar. Blått visar sprickornas strykning och stupning medan gul visar tunnelns riktning. 
Tunnelsträckan är en del av Citybanans pendeltågsnät. Består till största del av gnejs. Det 
finns tre eller flera sprickriktningar. Sprickorna (060/80) har lermineraliserade sprickor mindre 
än 10 cm med klorit som sprickfyllnad. Leromvandlingen för sprickorna (255/80) varierar från 
mindre än 10 cm till något större. Sprickfyllnaden är klorit, järnoxid och grafit. För sprickorna 
(255/75) är leromvandlingen detsamma som för (255/80) med kalcit och klorit som 
sprickfyllnaden.  

 
Figur 4. Profil och stereonet över sprickornas huvudriktning i den tolkade zon 3 från 
karteringen av Citybanans tunnlar. Blått visar sprickornas strykning och stupning medan gul 
visar tunnelns riktning. Det finns flera sprickgrupper med oregelbunden riktning. I zonen 
dominerar gnejs med inslag av granit. Den vänstra sprickgruppen (155/80) har leromvandling 
som varierar från mindre än 10 cm till något större med sprickfyllnad innehållande kalcit och 
klorit. Sprickorna till höger (170/80) har mindre leromvandling som inte är större än 10 cm 
där sprickfyllnaden är grafit och kalcit.  

 
Figur 5. Profil och stereonet över sprickornas huvudriktning i den tolkade zon 4 från 
karteringen av Citybanans tunnlar. Blått visar sprickornas strykning och stupning medan gul 
visar tunnelns riktning. I zonen dominerar gnejs med inslag av granit. Det växlar mellan en till 
två sprickgrupper där sprickmineralen är grafit, klorit och kalcit. Leromvandlingen är liten och 
har till största del mindre utbredning än 10 cm. 
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Figur 6. Profil och stereonet över sprickornas huvudriktning i den tolkade zon 5 från 
karteringen av Citybanans tunnlar. Blått visar sprickornas strykning och stupning medan gul 
visar tunnelns riktning. Inom zonen varierar antalet sprickgrupper från en till fler än tre. Även 
leromvandlingen är växlande i de vertikala sprickorna med kalcit som sprickmineral. 
Krosszonen innehåller sprickmineralen klorit och järnoxid. Leromvandlingen är väldigt 
begränsad i zonen. Gnejs dominerar.  

 
 
Figur 7. Profil och stereonet över sprickornas huvudriktning i den tolkade zon 6 från 
karteringen av Citybanans tunnlar. Blått visar sprickornas strykning och stupning medan gul 
visar tunnelns riktning. Granit dominerar och det finns tre eller flera sprickgrupper. 
Leromvandlingen växlar mellan mindre än 10 cm till något större. Sprickmineralen är klorit 
och järnoxid.  

 
Figur 8. Profil och stereonet över sprickornas huvudriktning i den tolkade zon 7 från 
karteringen av citybanans tunnlar. Blått visar sprickornas strykning och stupning medan gul 
visar tunnelns riktning. Gnejs dominerar och det finns tre eller fler sprickgrupper där 
sprickmineralen är järnoxid och kalcit.  
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Figur 9. Profil och stereonet över sprickornas huvudriktning i den tolkade zon 8 från 
karteringen av Citybanans tunnlar. Blått visar sprickornas strykning och stupning medan gul 
visar tunnelns riktning. Det finns tre eller flera sprickgrupper, sprickmineralen är klorit, 
järnoxid, kalcit, fältspat och grafit. Leromvandling i alla sprickor, där några sprickor har 
mindre omvandling. Dominerande bergart är granit med inslag av gnejs.  
 

 
 
Figur 10. Profil och stereonet över sprickornas huvudriktning i den tolkade zon 9 från 
karteringen av Citybanans tunnlar. Blått visar sprickornas strykning och stupning medan gul 
visar tunnelns riktning. Zonen innehåller huvudsakligen en sprickgrupp samt oregelbundet 
förekommande sprickor. Gnejs dominerar med inslag av granit. Leromvandlingen varierande 
i utbredning. Sprickmineral i sprickorna till vänster (240/35) är blyglans och kalcit. Resten av 
sprickorna består av sprickmineralen kalcit och klorit.  
 

 
 
Figur 11. Profil A och stereonet över sprickornas huvudriktning i en tolkad zon som inte ger 
upphov till lineament på ytan i en tunnelsträcka från Citybanans pendeltågsnät. Blått visar 
sprickornas strykning och stupning medan gul visar tunnelns riktning. Leromovandling i alla 
sprickor. Sprickmineral i de vertikala sprickorna (090/90) är grafit, kalcit och klorit. I 
sprickorna (270/75) finns grafit och glaukonit som sprickmineral. Gnejs dominerar.  
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Figur 12. Profil B och stereonet över sprickornas huvudriktning i en tolkad zon som inte ger 
upphov till lineament på ytan i en tunnelsträcka från Citybanans pendeltågsnät. Blått visar 
sprickornas strykning och stupning medan gul visar tunnelns riktning. Zonen har tre eller flera 
sprickgrupper som är oregelbundet förekommande. Leromvandlingen är inte omfattande och 
de lermineraliserade sprickorna är mindre än 10 cm. Sprickmineral i de vänstra sprickorna 
(270/45-60) är kalcit och klorit. Sprickan i mitten (270/65) har klorit som sprickmineral. 
Sprickmineral i sprickorna till höger (270/30 & 270/45) är grafit, kalcit och klorit. 
 
 

 
Figur 13. Strereonet över samtliga riktningar i det undersökta området av citybanan, där 
koncentrationen av sprickorna visas.  
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4. Diskussion 
4.1 Identifierade zoner 
Skillnaden mellan krosszoner och sprickzon är vag och för att kunna definiera de 
identifierade zonerna behövs tydliga riktlinjer. Enligt Nationalencyklopedin (2017b) är 
en krosszon ett långt område där berggrunden har krossats, vilket har tolkats som att 
flera sprickriktningar förekommer men med en framträdande huvudsprickriktning. En 
sprickzon har tolkats som en sträcka med hög sprickfrekvens där sprickorna har 
liknande strykning och stupning. 
 

4.1.1 Zon 1 
I zon 1 finns det två huvudspricksriktningar med orienteringen 040/50 och 040/90 
(figur 1). Q-värdet är 1,5-7 och klassificeras som en krosszon enligt 
byggnadsgeologiska kartan, se tabell 1. Zonens sprickor korsar varsin tunnel där 
båda har lett till flera utfall av material. De större sprickorna omges av vertikala 
sprickor mindre än 5 meter långa, som kan ha bidragit till utfallen. Leromvandligen är 
omfattande och fyller alla sprickor. Vattenflödet är litet till måttligt genom zonen och 
kan bidra till det låga Q-värdet. Sprickmineralet klorit dominerar. Klorit är en 
skiktsilikat vilket kan resultera i glidning mellan kristallplanen där de kemiska 
bindningarna är svaga. Det kan ge upphov till en sämre hållfasthet av bergmassan.  

Q-värdet har ett stort intervall där det går från dålig bergkvalitet till god. Det låga 
värdet är koncentrerat till en mindre del av zonen som sedan omges av ett högre 
värde. Detta visar på att själva svaghetszonen är ganska lokal. Enligt profilerna i figur 
1 finns ingen utmarkerad krosszon. Det som visas i profilerna är huvudriktnigen på 
de mest framträdande sprickorna. I karteringsmaterialet finns många mindre sprickor 
med olika riktningar som är oregelbundet förekommande (tabell 2). De mindre 
sprickorna tillsammans med de vertikala sprickorna kan med säkerhet vara en orsak 
till stora utfall av material i zonen, vilket är en stor faktor till den rådande kvaliteten på 
berget. Den omfattande leromvandlingen kan också vara en faktor till att flera utfall 
av material har skett. Zonen klassificeras som en krosszon utifrån lineament dock 
uppträder zonen mer som en sprickzon i tunneln. På grund av mycket utfall samt ett 
varierande Q-värde skulle zonen kunna klassificeras som en sprickzon med ett lokalt 
krossparti till följd av de många små sprickorna.  

4.1.2 Zon 2 
Zon två korsar citybanan två gånger inom det undersökta området. I den norra delen 
av zonen (figur 2) förekommer ett fåtal vertikala sprickor i spårtunneln och branta 
(80°) sprickor med annan strykning i servicetunneln. Södra delen av zonen (figur 3) 
har två huvudsprickriktningar. Det varierande Q-värde för zonen (3,1-5) ger enligt 
tabell 1 dålig till god bergkvalitet. I den södra zonen är bergkvaliteten enligt Q-
systemet betydligt sämre och visar på mycket dåligt berg. I de båda delarna av 
zonen har det skett omfattande leromvandling. Den södra zonens dåliga Q-värde 
beror antagligen på flertalet sprickriktningar i kombination med den omfattande 
leromvandliga. Färre sprickriktningar i den norra zonen har antagligen lett till högre 
Q-värde.   
 Enligt byggnadsgeologiska kartan (bilaga 1) sträcker sig samma svaghetszon 
mellan två punkter, men den uppträder mycket olika. I zon 2 söder är gnejs den 
dominerande bergarten medan granit dominerar i den norra delen. Att zonen skiljer 
sig i hur den framträder kan bero på att den skär genom olika bergarter.  
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I ådergnejsen tenderar sprickor att förekomma i riktning med förskiffringsplan, som 
sammanfaller med mineralens foliation. I graniten förekommer inte samma typ av 
förskiffringsplan då mineralen inte har samma bandade struktur. 

Klorit är det enda noterade sprickmineralet i den norra zonen medan södra zonen 
även har noterad järnoxid, grafit samt kalcit. De olika sprickmineralen kan förklaras 
av bergartsvariationen. Vatten som har infiltrerat i berget påverkas av bergets 
kemiska sammansättning. Olika ämnen löser sig i vattnet och transporteras innan de 
fälls ut och bildar mineral. Magmatisk granit och metasedimentär gnejs skiljer sig i 
kemisk sammansättning därav olika sprickmineral. 
 Sprickornas riktning skiljer sig i den norra delen av zonen jämfört med den södra. 
Veckning har förmodligen skett efter att sprickzonen bildats som i sin tur innebär att 
veckaxlarna orienterats olika trots att de härstammar från samma deformation. På 
den byggnadsgeologiska kartan (bilaga 1) böjs lineamentet av strax söder om den 
norra zonen vilket styrker teorin om att veckning har skett. Vattenförekomsten för 
zonerna är liten och vatten finns i form av droppar vilket antagligen inte påverkar 
hållfastheten. Den södra delen av zon 2 klassificeras som en krosszon enligt den 
byggnadsgeologiska kartan vilket stämmer överens med det tolkade tunnelpartiet. 
Tittar man på den norra delen så tolkas den som en sprickzon och stämmer då inte 
med klassificeringen.  

4.1.3 Zon 3 
Huvudriktning för zon 3 är 155/80 och 170/80. Enligt byggnadsgeologiska kartan 
klassas zonen som en sprickzon (bilaga 1). I zonen finns några få sprickor som 
sträcker sig över hela tunneln och omges av ett fåtal oregelbundna sprickor. Området 
består till största del av gnejs men har granitiska inslag. I sprickgruppen 170/80 har 
lite leromvandling skett och sprickmineralen är grafit och kalcit. Sprickgruppen 
155/80 har något mer leromvandling och sprickfyllnadsmineralet är kalcit och klorit. 
Varierande sprickmineral och leromvandlingsgrad har antagligen bidragit till det 
varierande Q-värdet. Vatten finns förekommande som fukt till droppande vatten men 
bör inte ha någon större påverkan på kvaliteten.  
 Enligt tabell 1 så klassificeras bergkvaliteten som god om värdet för Q är mer än 4. 
I området ligger kvaliteten precis under till inom en god bergkvalitet. Zonen 
klassificeras som en sprickzon trots att fler än en sprickgrupp har identifierats. På 
grund av sprickornas stupning och strykning så korsar de inte varandra inom det 
undersökta området. Bedömningen stämmer överens med lineamentet på 
byggnadsgeologiska kartan. Leromvandlingen finns inte i någon större grad och har 
antagligen ingen större inverkan på bergkvaliteten. Något som kan påverka 
hållfastheten är skiffrighetplanen i berget. Sprickmineralen är relativt mjuka mineral 
där bland annat grafit och klorit har skikt som lätt lossnar utan någon större yttre 
påverkan.  

4.1.4 Zon 4 
Sprickorna i zon 4 har en strykning och stupning på 160/40. Enligt den 
byggnadsgeologiska kartan klassificeras zonen som en sprickzon. Observerade 
sprickmineral är grafit, klorit och kalcit. Leromvandlingen är inte mer än 10 cm. 
Droppande vatten förekom vid drivningen. Sprickmineral som förekommer är grafit, 
kalcit och klorit.  
 Q-värdet för zonen ligger inom liknande intervall som för zon 3, vilket antagligen 
beror på att sprickorna i zonerna har liknande karaktär. Att sprickorna har liknande 
karaktär kan vara för att zonerna ligger tätt och att bergmassan inte skiljer sig åt, då 
båda präglas av gnejs med inslag av granit. Bergarterna gör att området har samma 
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kemiska förutsättningar. Skiffrighetsplan kan påverka hållfastheten. Även om 
zonernas karaktär är liknande för zon 3 och 4 så stämmer inte sprickriktningen 
överens. Det gör att de räknas som två olika zoner, antagligen till följd av olika 
deformationer. Leromvandlingen i området är väldigt liten och påverkar inte kvaliteten 
på berget i någon större grad. Det finns ett fåtal långa vertikala sprickor som sträcker 
sig över hela zonen, se figur 5. De vertikala sprickorna ligger antagligen till grund för 
den något sämre kvaliteten och kan kopplas till de större utfallen av material. Zonen 
bedöms som en sprickzon vilket stämmer överens med lineamentet på 
byggnadsgeologiska kartan. 

4.1.5 Zon 5 
Zon 5 har en huvudsprickriktning som stryker 170° med vertikal stupning (figur 6). En 
krosszon sträcker sig längs med tunneln och skär de vertikala sprickorna. I 
krosszonen återfinns klorit och järnoxid som sprickmineral med bara ett fåtal sprickor 
fyllda. De vertikala sprickorna präglas av mer omfattande sprickomvandling där kalcit 
fyller sprickorna. Att sprickmineral varierar i närliggande sprickor, som går genom 
samma bergart kan bero på att de uppkommit i olika skeden. Över tiden varierar 
vattnets kemiska sammansättning beroende på vad för jord och vilket berg det har 
trängt igenom, vilket resulterar i att olika mineral fälls ut. 

Q-värdet visar på dåligt berg enligt tabell 1. Bidragande faktorer till det dåliga Q-
värdet kan vara den generellt höga leromvandlingsgraden för zonen, antalet 
sprickriktningar och antalet sprickor. Även vattenförekomsten bidrar. 
 Enligt byggnadsgeologiska kartan klassas lineamentet som en sprickzon, vilket till 
stor del stämmer. Krosszonen är inte omfattande vilket kan innebära att den enbart 
är lokal. Kombinationen av ett lågt Q-värde och en tydlig dominerande sprickriktning 
visar på att zonen är en skadezon. Dock är sprickriktningarna inte så varierande och 
Q-värdet är inte lika lågt som andra krosszoner inom kartområdet. Zonen skulle 
därför klassas som en sprickzon. 

4.1.6 Zon 6 
Zon 6 går genom ett område av granit där sprickorna har samma strykning men med 
varierande stupning. Enligt figur 7 korsas sprickorna inte i tunneln, vilket bidrar till att 
bergets kvalitet är bra trots många sprickor. Q-värdet visar varierande bergkvalitet 
som sträcker sig från dålig till god. Ett fåtal sprickor har sprickfyllnad, med varierande 
tjocklek. Vattenmängden anses som måttlig, med droppande vatten. Avsaknaden av 
sprickfyllnad i många sprickor kan bero på ett tidigare högre vattenflöde vilket kan 
komma att skölja bort eventuell utfällning. Sprickmineralen är klorit och järnoxid, likt 
många av de andra zonerna. 
 Enligt byggnadsgeologiska kartan (bilaga 1) tillhör zonen en sprickzon, vilket 
stämmer överens med karteringsmaterialet som visar på en huvudsaklig 
sprickriktning. Bergkvaliteten enligt Q klassificeringen styrker att det skulle vara en 
sprickzon.  

4.1.7 Zon 7 
Området för zon 7 består av gnejs och det finns tre eller flera sprickgrupper men 
huvudriktningen är 307/70, figur 8. Det är ett varierande Q-värde som går från dålig 
till bra bergkvalitet (2,6-14), se tabell 1. Den högra delen av profilen korsas av 
vertikala sprickor som uppträder parvis, vilket resulterar i ett lägre Q-värde. Där de 
vertikala sprickorna upphör så ökar Q-värdet och bergkvaliten klassificeras som 
bättre. Sprickmineralen är järnoxid och kalcit.  
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Zonen är klassificerad som en sprickzon på den byggnadsgeologiska kartan vilket 
stämmer bra överens med materialet från tunnelkarteringen. Vatten finns i form av 
fukt men har antagligen ingen större påverkan på hållfastheten då det är så pass lite.  

4.1.8 Zon 8 
Huvudriktningen på sprickorna i zon 8 är 285/70, dessa sprickor ligger tätt framför 
och bakom en identifierad krosszon (figur 9). I och med krosszonen finns det flera 
olika sprickgrupper. Leromvandlingen täcker alla sprickor, där bredden på sprickorna 
varierar. Spridningen av sprickmineral är relativ stor då de består av klorit, järnoxid, 
kalcit, fältspat och grafit. Det finns rinnande vatten vilket lätt kan påverka och till viss 
del skölja bort lera. Vattenförekomsten ses som en negativ faktor med avseende på 
bergkvaliteten då det tyder på stora sammanhängande spricksystem. Bergmassan i 
området som täcker zon 8 domineras av granit med inslag av gnejs.  
 Enligt karteringsmaterialet bedöms krosszonen vara omfattande. Det stämmer 
överens med klassificeringen som har gjort med den byggnadsgeologiska kartan, 
bilaga 1. Q-värdet för zonen (0,1-5,8) har en variation från mycket dåligt till god 
bergkvalitet som också indikerar på att det är en krosszon. 

4.1.9 Zon 9 
Zon 9 identifieras som en sprickzon enligt byggnadsgeologiska kartan (bilaga 1). 
Sprickriktningarna varierar något mellan 250°-290° med stupning under 45 grader, se 
figur 10. Sprickmineralens variation visar på att sprickorna kan ha uppkommit vid 
olika skeden, vilket även kan tolkas från variationerna i strykningarna och 
stupningarna på sprickorna. Lineamentet som skär zon 9 sträcker sig längs med en 
krosszon med cirka 150 meters separation på den byggnadsgeologiska kartan, som 
ses i zon 2. Zonerna har antagligen inte uppstått vid samma tidpunkt då 
sprickmineralen skiljer sig åt och sprickorna har olika riktningar. Beroende på hur 
zonerna har uppkommit kan de ha kommit att påverka varandra då de ligger så tätt, 
vilket kan bidra till varierande sprickriktningar.  
 Q-värdet varierar från väldigt dåligt till god kvalitet i zonen (se tabell 3). Variationen 
i Q-värden kan bero på att zonen varierar i både sprickmineral samt sprickriktnigar. 
Där sprickor korsar varandra blir det naturligt sämre berg med tendenser till utfall 
medan en sprickriktning inte utgör någon större påverkan om de inte är väldigt täta. 
Det låga vattenflödet påverkar antagligen inte zonen i någon större utsträckning. 
Zonen tolkas som en krosszon efter bedömt material vilket inte stämmer överens 
med lineamentet på den byggnadsgeologiska kartan. 
  

4.1.10 Jämförelse av zoner 
Kalcit och klorit finns som sprickmineral i samtliga zoner vilket tolkas som att det är 
vanligt förekommande som sprickmineral. Grafit förekommer till större del i de södra 
zonerna och stämmer överens med det generella mönstret över Stockholmsområdet 
där grafithalten ökar söderöver. Att glimmerhalten ökar söderöver kan inte bekräftas 
av det studerade materialet. Gnejs dominerar i området med granit fördelat fläckvis. 
Vissa zoner skär dock igenom både granit och gnejs. Bergarternas strukturer skiljer 
sig. Ådergnejs har tydlig foliation och granit har inte någon tydlig inre struktur. Då 
bergets strukturer påverkar i vilken riktning sprickor bildas och propagerar bör 
svaghetszonerna se olika ut beroende på bergarten den skär. I gnejsen betyder det 
att sprickorna tenderar att hålla sig till samma riktning medan sprickorna i graniten 
kan varierar stort med tanke på den oregelbundna strukturen inom sig.  
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I de identifierade zonerna stämmer antalet sprickriktningar bra överens med vad det 
är för bergart, med ett fåtal undantag. Zon 7 (figur 8) är ett tydligt exempel på en 
sprickzon med ett flertal likadana sprickor som sträcker sig genom gnejs. Antagligen 
stämmer sprickorna överens med foliationen i gnejsen. I zon 9 (figur 10) består 
berget av granit och sprickriktningarna varierar stort.  
 Enligt de sprickzonerna som har hittats är de dominerande riktningarna OV och 
NO. Riktningarna stämmer överens med de generella riktningarna på strukturer i 
Stockholmsområdet. Trenden över riktningarna visas i figur 13.  

De generella sprickzonerna över Stockholmsområdet stämmer till stor del överens 
med lineamenten som är utmarkerade på den byggnadsgeologiska kartan. De 
tolkade zonerna har en varierande utbredning och klassificeringen stämmer inte 
alltid. Lineamenten i det här fallet kan ses som en indikator på underliggande 
sprickzoner, även om zonernas utbredning varierar något. Klassificeringen av 
zonerna på den byggnadsgeologiska kartan ger en överblick men stämmer inte helt. 
 

4.2 Sprickzoner som inte visar sig som lineament 
Vid närmare undersökning av tunneln har flera sprickzoner påträffats som inte har 
gett uttryck som lineament på ytan. Zon A (figur 11) och B (figur 12) har tolkats som 
sprickzoner utifrån materialet från karteringarna i tunnlarna, de vill säga 
sprickfrekvensen, sprickgrupper och Q-värde. De zonerna ger dock inte upphov till 
lineament på markytan och finns därför inte med på den byggnadsgeologiska kartan.  

Zon A har tre framträdande sprickriktningar där det är leromvandling i alla 
sprickorna. Vattenförekomsten är relativt stor då det har observerats rinnande vatten 
vid karteringen. Vattenflöde kan snabba på den redan pågående vittringen vilket 
leder till att svaghetszoner fortare propagerar. Q-värdet för zonen har stor variation 
(0,3-6,25) där det går från mycket dålig till god bergkvalitet. Profilen (figur 11) visar 
att zonen inte har så stor utbredning utan sprickorna är väldigt koncentrerade till en 
mindre yta. Tittar man istället på zon B är zonen mer utspridd vilket även de 
varierande Q-värdena visar på (0,6-25), tabell 4. Zonen är ritad som en krosszon och 
har lett till flera utfall av material. Det har inte skett leromvandling i alla sprickor. Det 
förekommer vatten i form av fukt. Zon A har sämre Q-värde där leromvandlingen 
samt vattenförekomsten med stor sannolikhet ligger till grund för det. Riktningarna på 
de mest framträdande sprickorna korsar inte varandra vilket gör att zonen 
klassificeras som en sprickzon trots det bitvis låga Q-värdet. Zon B indikerar mer på 
att det är en krosszon, då flera olika riktningar har identifierats men också att det har 
skett flera utfall av material under tunneldrivningen. Utifrån analysen har zonen ritats 
som en krosszon, se figur 12.  

Det finns flera faktorer som kan ligga till grund varför sprickzonerna inte syns som 
lineament. Bergmassans inhomogenitet kan påverka att sprickzonerna inte blir 
genomgående. Då kvaliteten i samma bergmassa kan variera i stor omfattning kan 
det resultera i att utbredningen av sprickorna kan avvika och inte ge uttryck som 
synliga lineament på markytan.  

Om den spröda deformationszonen genomgår plastisk deformation i ett senare 
skede kan det leda till nya strukturer. Ibland kan dock det plastiska tillståndet läka 
redan befintliga strukturer såsom sprickor. Läkta sprickor kan begränsa sprickzonens 
alternativt krosszonens utsträckning. Det kan också vara så att sprickorienteringen är 
orienterad på ett sätt att de inte når ytan och är därför inte synliga. 

Om man enbart undersöker topografiska skillnader kan det vara svårt att upptäcka 
underliggande strukturer om det ovanliggande jordlagret är tjockt. Marken strävar 
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efter att vara så platt som möjligt vilket kan göra de topografiska mätningarna något 
missvisande och kompletterande geofysiska mätningar bör bekräfta eller dementera. 
Har bara topografin varit till grund för att identifiera lineamenten finns risk att 
strukturer i berget har missats på grund av att ingen större höjdskillnad observerats. 
En stor faktor till att höjdskillnader inte alltid går att utläsas från topografisk data kan 
vara erosion. Erosionen kan ta bort spåren av strukturerna så dem inte syns på 
markytan när löst sediment sedan avsätts ovanpå.  
 

4.3 Felkällor 
I PDF filerna för de olika tunnelsträckorna har bara information om stupning framgått, 
därför har strykningen av sprickorna mäts med gradskiva mot norrpilen som är 
utmarkerad i filerna vilket har lett till ungefärliga värden för strykningen. 

En annan osäkerhet är att många olika entreprenader har varit inblandade i 
arbetet. Riktlinjerna för arbetsgången och hur den redovisas kan därför skilja sig åt 
beroende på vem som ligger bakom arbetet. Noggrannheten kan variera men också 
vad de olika entreprenörerna tycker är viktigt och vill framhäva i sitt material. Det kan 
då vara svårt att få en helt verklighetstrogen bild över hur det ser ut i tunnlarna. Q 
klassificering har visat sig variera stort beroende på vem som karterar och kan 
innebära att karteringen av tunneln varierar på liknande sätt, vilket redovisas i Ingrid 
Kjellströms rapport från 2015.  

Under arbetets gång har det varit svårt att hitta liknande material för hela 
citybanan. Zonerna har då tolkats från olika material med lite varierande information. 
Vissa zoner har tolkats utifrån CAD filer och andra från PDF filer. CAD filerna har inte 
varit lika informationsrika som PDF filerna vilket har lett till att den exakta stupningen 
har varit svårtolkad. 

Det finns en viss svårighet att återskapa en korrekt bild av verkligheten i 2D, vilket 
är viktigt att ha i åtanke. Profilerna är därför inte helt rättvisande, speciellt när det 
gäller strykning av sprickorna. När det är flera tunnlar som sträcker sig bredvid 
varandra finns vissa svårigheter att på ett rättvisande sätt få med alla sprickor som 
går över tunnlarna. Ibland sträcker sig inte samma sprickor över alla tunnlar utan 
sprickorna kan ha en annan karaktär eller riktning som till exempel i zon 8 där fyra 
spår går parallellt. När sprickorna har varit orienterade så de har hamnat bakom 
varandra har istället två profiler ritats. Alla stora sprickor framkommer på så sätt i 
profilerna. Mindre sprickor som är karterade är bortsedda i profilerna, då dessa inte 
tillhör zonen. I vissa zoner har de noterats då de antas ha en betydande roll för Q-
värdet.  
 

5. Slutsats 
Lineamenten på byggnadsgeologiska kartan stämmer bra överens med de påträffade 
sprickzonerna. Sprickzoner som inte ger upphov till lineament har hittats. 
Riktningarna av de flesta sprickzonerna kan kopplas till de generella 
sprickriktningarna i Stockholms stad. Vid bedömningen av bergkvaliteten måste flera 
parametrar tas i beaktning. Vid enbart tolkning av Q kan resultatet bli missvisande 
när svaghetszoner ska identifieras i och med att enskilda faktorer kan ha stor 
påverkan på produkten.    
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Bilaga 1. Byggnadsgeologiska kartan över Stockholm med 
inritade zoner 
(Stockholms stad, 1997) 
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Bilaga 2. Diagram över Q klassificering 
(NGI, 2015) 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Innehållsförteckning
	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.1.1 Byggnadsgeologiska kartan
	1.1.2 Citybanan
	1.1.3 Områdesbeskrivning

	1.2 Tidigare gjorda studier
	1.3 Metodbeskrivning
	1.3.1 Q klassificering
	1.3.2 Q karaktärisering


	2. Metod
	2.1 Avgränsningar

	3. Resultat
	4. Diskussion
	4.1 Identifierade zoner
	4.1.1 Zon 1
	4.1.2 Zon 2
	4.1.3 Zon 3
	4.1.4 Zon 4
	4.1.5 Zon 5
	4.1.6 Zon 6
	4.1.7 Zon 7
	4.1.8 Zon 8
	4.1.9 Zon 9
	4.1.10 Jämförelse av zoner

	4.2 Sprickzoner som inte visar sig som lineament
	4.3 Felkällor

	5. Slutsats
	Tackord
	Referenser
	Bilaga 1. Byggnadsgeologiska kartan över Stockholm med inritade zoner
	Bilaga 2. Diagram över Q klassificering



