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Sammanfattning 
 
En jämförelse mellan indirekta och direkta metoder för uppskattning av bergmekaniska 
egenskaper för bergmassan i Barkarby-området 
Nathalie Ljunggren 
 
Detta mastersarbete görs i samband med projekteringen av utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla 
och Barkarby i Stockholm tillsammans med Tyréns AB. Utbyggnaden innefattar två nya stationer; 
Barkarby station och Barkarbystaden och däremellan ca 1500 m tunnel i berg. I projekteringen ingår 
geologiska och bergmekaniska undersökningar i området som ger underlag för modelleringar och 
beräkningar på tunnlarnas stabilitet. Det finns idag många olika metoder för att uppskatta parametrar 
som beskriver bergmassans mekaniska egenskaper. Bergmassans deformationsmodul och sprickors 
skjuvhållfasthet är viktiga parametrar som ingår i dagens modelleringsprogram för struktur och 
spänningsanalyser. Denna studie syftar till att jämföra olika empiriska och analytiska metoder för att 
uppskatta deformationsmodulen och skjuvhållfastheten för sprickor i den bergmassa som omger 
Barkarby station. Resultaten från de olika metoderna används som ingångsdata för struktur och 
spänningsanalyser.   

Deformationsmodulen för Barkarby station uppskattades utifrån utvalda indirekta och direkta 
metoder. Den indirekta metoden utgår ifrån empiriskt utvecklade ekvationer med variabler som baseras 
på resultat från karaktärisering av den aktuella bergmassan. Den direkta metoden utgår istället ifrån 
teoretiska beräkningar som baseras på resultat från enaxiella kompressionstester på bergprover som 
representerar det intakta berget och sprickorna i bergmassan. Vid beräkning av deformationsmodulen 
med de indirekta metoderna erhölls konstanta värden på deformationsmodulen. Vid beräkning av 
deformationsmodulen med den direkta metoden erhölls istället ett olinjärt samband mellan deforma-
tionsmodulen och spänningen.  

Resultaten från de indirekta och direkta metoderna användes sedan som ingångsdata för spännings-
analyser av Barkarby station. Spänningsanalysen påvisade märkbara skillnader mellan de olika modell-
erna. Enligt de linjärelastiska modellerna skapades dragspänningar av betydande storlek och utbredning 
i berget närmast tunnelväggarna. Avlastningen av berget här resulterar i en ökad risk för blockutfall. 
Enligt spänningsanalysen som är baserad på den bilinjärelastiska modellen skapas i jämförelse med den 
linjärelastiska modellen, lägre dragspänningar över ett betydligt mindre påverkat område vilket medför 
till en minskad risk för blockutfall.  

Vid uppskattning av sprickors skjuvhållfasthet användes olika metoder för bestämning av para-
metrarna: friktionsvinkeln som ingår i Mohr Coulombs brottkriterium, JRC, JCS och residual-
friktionsvinkeln som ingår i Barton Bandis brottkriterium. Enligt strukturanalysen var skillnaderna 
mellan Mohr Coulombs och Barton Bandis modell obetydliga vid modelleringen utan primärspänningar. 
Skillnaderna mellan modellerna ökade vid modellering med primärspänningar. Detta kan förklaras med 
att den definierade brottlinjen för de två olika modellerna skiljer sig åt. Enligt Mohr Coulombs kriterium 
är brottlinjen linjär medan den enligt Barton Bandis kriterium är krökt. 
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Popular science summary 
 
A Comparison of Indirect and Direct Methods for Estimating the Mechanical Properties 
of a Rock Mass in the Barkarby Area 
Nathalie Ljunggren 
 
This master thesis is written in connection with the planning of the extension of the subway between 
Akalla and Barkarby in Stockholm together with Tyréns AB. The extension includes two new stations; 
Barkarby Station and Barkarbystaden and in between about 1500 m tunnel in rock. The planning of the 
subway includes geological and rock engineering studies in the area that provide a basis for modeling 
and calculations on the tunnel stability. Today there are many different methods to estimate the para-
meters describing the mechanical properties of the rock mass. The deformation modulus of the rock 
mass and the shear strength of the fractures are important parameters that have to be defined in modeling 
programs for structural and stress analysis. This study aims to compare different empirical and analytical 
methods for estimating the deformation modulus and the shear strength of the fractures in the rock mass 
surrounding the Barkarby station. The results of the different methods are used as input data for 
structural and stress analysis. 

The deformation modulus was estimated from selected indirect and direct methods. The indirect 
method is based on empirical developed equations with variables that are based on results from the 
characterization of the rock mass. The direct method however is based on theoretical equations based 
on the results from uniaxial compression tests on rock samples representing the intact rock and the 
fractures of the rock mass. When calculating the deformation modulus with indirect methods constant 
values are obtained. When calculating the deformation modulus with the direct method a nonlinear 
relationship between the deformation modulus and the stress is obtained.  

The obtained results from the indirect and direct methods were used as input data in stress analysis 
on the Barkarby station excavation. The output from the stress analysis showed notable differences 
between the models. According to the linear elastic models tensile stresses of considerable size and 
distribution were created in the rock that lies closest to the tunnel walls. The unloading of the rock here 
results in an increased risk of wedge failure. According to the stress analysis for the bilinearelastic model 
lower tensile stresses distributed over a much smaller area were created which in comparison with the 
linear elastic models will reduce the risk of wedge failure.  

For the estimation of the shear strength of the fractures various methods were used for determining 
the parameters: the friction angle that is included in the Mohr Coulombs failure criterion and JRC, JCS 
and residualfriction angle which are included in the Barton Bandis failure criterion. According to the 
structural analysis the differences between the Mohr Coulomb and Barton Bandis model were insignifi-
cant when modeling without primary stresses. 
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1 Introduktion 
Stockholm stad växer med ca 35-40 000 människor per år. Med en ökad befolkningsmängd ökar också 

behovet av nya bostäder och en väl fungerande kollektivtrafik. Barkarby och Jakobsberg är områden i 

Stockholm som växer snabbt. Stockholms läns landsting har därför beslutat att blåa linjens tunnelbana 

ska byggas ut från Akalla till Barkarby. Utbyggnaden innefattar två nya stationer, Barkarby station och 

Barkarbystaden samt däremellan ca 1500 m tunnel i berg, se Figur 1 (sll.se 2015).  

 

 
Figur 1. Schematisk bild över tunnelbanans utbyggnad mellan Akalla och Barkarby (Stockholms läns landsting, 
2015). 

I projekteringen för utbyggnaden av tunnelbanan ingår geologiska och bergmekaniska 

undersökningar. Dessa undersökningar syftar till att få en ökad geologisk förståelse för det berg 

tunnelbanan ska drivas igenom. Kunskap om djup till bergyta, bergets karaktär och kvalité ger det 

underlag som sedan behövs till modelleringar och beräkningar på tunnelns stabilitet. 

Det är idag vanligt att använda sig av numeriska modelleringsprogram för att studera stabiliteten hos 

en planerad berganläggning. För att kunna skapa tillförlitliga modeller är det i programmen viktigt att 

kunna beskriva bergmassans mekaniska egenskaper på ett sådant sätt som representerar de verkliga 

förhållandena så bra som möjligt. Detta görs genom att definiera ett antal bergmekaniska parametrar för 

bergmassan som omger den aktuella berganläggningen. En viktig parameter som ingår i programmens 

beskrivning av materialegenskaper är bergmassans deformationsmodul.  

Deformationsmodulen beskriver bergmassans förmåga att deformeras elastiskt och inelastiskt under 

tryckspänningar vilket förklaras vidare i avsnitt 4.4. Med hjälp av olika direkta och indirekta metoder 

är det möjligt att uppskatta bergmassans deformationsmodul. De indirekta metoderna utgår ofta ifrån 

empiriskt utvecklade ekvationer med variabler som vanligen är baserade på något klassificeringssystem 

som t ex. RMR eller Q-systemet. De direkta metoderna utgår istället ifrån olika typer av in situ mätningar 

eller labb-tester på utvalda bergprover från det aktuella området. Eftersom de direkta metoderna ofta är 

tidskrävande och mycket kostsamma bestäms deformationsmodulen idag vanligen genom indirekta 

metoder som både är ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ. Tillförlitligheten för de indirekta 

metoderna är dock ifrågasatt och det råder osäkerheter kring hur väl de stämmer överens med 

verkligheten i olika fall. Av denna anledning är det intressant att göra en jämförelse mellan några utvalda 

indirekta och direkta metoder för att undersöka hur metoderna skiljer sig åt och hur dessa skillnader i så 

fall skulle påverka resultaten för spänningsanalyser på en berganläggning.  
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Det är idag också vanligt att använda datorprogram för att utföra strukturanalyser för en 

berganläggning med anledning av att kunna undersöka stabiliteten hos de bergkilar som teoretiskt sätt 

kan bildas. Vid strukturanalyser är det viktigt att ta hänsyn till parametrar som beskriver sprickornas 

skjuvhållfasthet. Beroende på vilken typ av brottkriterium som används i en analys, måste olika 

parametrar definieras. För Mohr-Coulombs brottkriterium definieras friktionsvinkeln, θj och för Barton 

Bandis brottkriterium definieras residualfriktionsvinkeln θr, sprickråheten JRC och 

spricktryckhållfastheten JCS. Det är idag vanligt att uppskatta dessa parametrar med hjälp av 

tabellvärden och tidigare erfarenheter men de kan också uppskattas med hjälp av andra analytiska och 

empiriska metoder. I denna studie kommer en jämförelse göras mellan utvalda metoder för att uppskatta 

parametrar för Mohr-Coulombs brottkriterium och Barton-Bandis brottkriterium.  
Genom att kombinera resultaten från spänningsanalyser och strukturanalyser kan en relativt tydlig 

bild skapas över berganläggningens stabilitet. Stabilitetsanalysen ger således ett bra underlag för 

utvärdering av eventuella bergförstärkningsåtgärder som måste vidtas för att berganläggningen ska 

uppfylla de säkerhetskrav som ställts.  

I denna studie kommer olika metoder för att uppskatta deformationsmodulen och sprickors 

skjuvhållfasthetsparametrar undersökas för bergmassan som omger Barkarby station. Studien är 

uppdelad i två delar. Den fösta delen innefattar laborativa arbeten och beräkningar av de bergmekaniska 

parametrarna utifrån utvalda metoder. Den andra delen innefattar spänning- och strukturanalyser för 

Barkarby station där parametervärden definieras utifrån resultaten från de olika metoderna. I området 

för där stationen är planerad har fyra kärnborrhål borrats. Två av dessa borrkärnor: 15RTHB01 och 

15RTKB03 kommer att används som underlag för beräkning av de bergmekaniska parametrarna.  

1.1 Översiktlig metodik 
Deformationsmodulen för bergmassan och sprickornas skjuvhållfasthetsparametrar kommer att 

uppskattas utifrån utvalda metoder.  

För bergmassans deformationsmodul kommer följande metoder att användas: 

Direkt metod: Bergmassans deformationsmodul uppskattas utifrån teoretiska beräkningar med 

värden på variabler som är baserade på resultat från enaxiella kompressionstester på bergprover som 

representerar det intakta berget och sprickor hos bergmassan.  

Indirekt metod: Bergmassans deformationsmodul uppskattas utifrån ett antal empiriska ekvationer 

som delvis baseras på resultaten från kartering av borrkärnor.  

Mätdata från kompressionstesterna kommer att bearbetas och analyseras i datorprogrammet 

MATLAB. Utifrån spänning-deformationskurvor beräknas deformationsmodulen ut som funktion av 

normalspänningen. 
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Spänningsanalyser för Barkarby station utförs i finita-element-metod-programmet (FEM) Comsol 

Multiphysics där parametervärden som uppskattats från indirekta och direkta metoder används som 

ingångsdata för materialegenskaper. Resultaten från spänningsanalyserna jämförs och diskuteras.  

För sprickornas skjuvhållfasthetsparametrar kommer följande metoder att användas: 

Mohr-Coulomb: Friktionsvinkeln θj, uppskattas utifrån en empirisk ekvation som baseras på 

resultaten från sprickkartering av borrkärnor.  

Barton-Bandis: Sprickråheten JRC uppskattas för utvalda sprickplan i borrkärnor från 

råhetsprofiler. Sprickhållfastheten JCS uppskattas för utvalda sprickplan i borrkärnor från Schmidth 

hammare-tester. Residualfriktionsvinkeln θr, uppskattas för utvalda sprickplan i borrkärnor från 

sprickomvandlingstalet Ja, som bestäms vid sprickkartering.  

Strukturanalyser för Barkarby station utförs i programmet Unwedge. Blockmodelleringen görs för 

två olika fall: Fall 1 skjuvhållfasthetsparametrar definieras enligt Mohr-Coulombs brottkriterium, fall 2 

skjuvhållfasthetsparametrar definieras enligt Barton-Bandis brottkriterium. Resultaten från 

strukturanalyserna jämförs och diskuteras.  

 

2 Syfte och mål 
Denna studie syftar till att jämföra och studera olika metoder för uppskattning av 1) sprickors 

skjuvhållfasthetsparametrar och 2) deformationsmodulen för den bergmassa som omger Barkarby 

station. Studien bidrar till en ökad förståelse för sprickors påverkan på bergmassans beteende runt 

bergkonstruktioner som är belägna på grunda djup.  

 

3 Teoretisk bakgrund 

3.1 Geologi  

3.1.1 Stockholms geologi 
Berggrunden i Stockholm ingår i berggrundsregionen Bergslagen som är en del av den Svecokarelska 

provinsen vilket omfattar stora delar av Sveriges östra och delar av Finlands västra landmassor. Den 

svecokarelska provinsen utgörs mestadels av proterozoiska bergarter som påverkats av den 

svecokarelska orogenesen mellan 1,9-1,8 Ga sedan. Bergslagen tros ha bildats i anslutning till en 

subduktionzon under denna tektonisk aktiva period (Lundqvist et al. 2011).   
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Figur 2. Berggrundskarta över Stockholms län (SGU) 

Stockholms berggrund domineras av sedimentgnejser, granitiska gnejser och fin-medelkorniga yngre 

graniter, se Figur 2. Basiska och intermediära vulkaniter förekommer även inlagrad i gnejserna. 

Bergarterna är vanligtvis gråa men ställvis rödfärgade. De rödfärgade bergarterna uppvisar ofta en högre 

sprickfrekvens och förekommer vanligen i närheten av svaghetszoner. Pegmatiter förekommer både som 

inlagringar i gnejsen och som gångar med skarpa kontakter mot både sedimentgnejser och graniter. På 

grund av att berggrunden under olika perioder utsatts för deformation och metamorfos är gnejser ofta 

starkt folierade och delvis migmatitiserade samt ställvis innehåller partier av glimmerskiffer (Stålhös, 

1969).  

3.1.2 Tektonisk översikt för Stockholmsområdet  
Den tektoniska utvecklingen för Stockholms berggrund är mycket komplex men kan i stora drag 

sammanfattas till två deformationsfaser ur vilka de strukturtrender som kan ses idag har uppkommit 

(Lindström, 2000). Under den svecokarelska orogenesens första deformationsfas utsattes berggrunden 

för sammanpressande krafter riktad från sydväst. Kompressionen resulterade i uppkomsten av öppna 

och isoklinala veckningsmönster med veckaxlar strykandes huvudsakligen åt NNO. I de östra delarna 

av Stockholmsområdet tycks veckningarna även ha genomgått en överskälpning åt väst. Den andra 

veckningsfasen kännetecknas av sammanpressande krafter i N-S riktning vilket resulterade i en 

tvärveckning av tidigare strukturer och uppkomsten av nya veckaxlar i O-V riktning (Stålhös, 1969). 

Deformationen av bergarterna i Stockholmsområdet har således bildat en foliation och skiffrighet som 

uppvisar strykningsriktningar främst åt VNV, V-O och ONO med medelbrant eller medelflack stupning 
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åt öster. En uppsprickning av bergarterna har naturligt uppkommit i samma riktning som de interna 

strukturerna (Persson, 2001). Horisontella till subhorisiontella avlastningssprickor (bankningsprickor) 

är även vanligt förekommande vilka har skapats i samband med horisontella spänningar och 

tryckavlastingar i berggrunden (Stålhös, 1969). De mest framträdande sprick- och förkastningszoner 

uppvisas ofta som lineament i form av dalstråk och långsträckta fjärdar och sjöar. Orogenesens två 

deformationsfaser hänger troligen nära samman i tiden och har daterats till en ålder på 1846 Ma genom 

U-Pb-datering av monaziter. Stora tidigorogena granitmassiv har troligen haft stor påverkan på 

deformationsriktningar under orogenesen på grund av att de är mer resistenta för deformation och därav 

fungerat som resistensblock (Lindström, 2000). 

3.1.3 Övergripande geologisk beskrivning över undersökningsområdet Akalla-
Barkarby 

 

Berggrunden i området mellan Barkarby och Akalla station domineras enligt SGU:s berggrundskarta av 

sedimentgnejs som ställvis är ådergnejsomvandlad och en grå, eller röd, fin- till medelkornig yngre 

granit, se Figur 3. Partier av metabasiter och gångar eller diffusa ansamlingar av granit och pegmatit 

förekommer i sedimentgnejsen (Persson et al., 2001). Bergkvalitetskartan i Figur 4 visar hällar, 

bergkvalitetsklasser, strukturer och djup till berg i området. Totalt finns tre bergkvalitetsklasser: 1 god, 

2 mindre god och 3 dålig kvalitet. Enligt SGU klassificeras den yngre graniten till bergkvalitetsklass 1, 

medan sedimentgnejsen klassificeras till bergkvalitetsklass 2. Tolkningen av bergkvalitetsklasserna 

baseras på analysresultat från kulkvarnstester, Los Angeles-tester och punktlast-tester. Lineament och 

strukturella formlinjer har i området strykningsriktningar åt NV, NNV (Persson et al., 2002). 

 

 
Figur 3. Berggrundskarta (SGU) över undersökningsområdet där tunnelbanans utbyggnad är markerad. 
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Figur 4. Bergkvalitetskarta (SGU) över undersökningsområdet. 

Eftersom berg i dagen är relativt begränsad i det område där tunnelbanan är planerad har geofysiska 

mätningar, jord-berg sonderingar och kärnborrning utförts med anledning att undersöka bergets kvalité 

och bergytans läge. Från undersökningarna kunde en bergytsmodell skapas. Figur 5 visar 

bergytsmodellen för Barkarby området samt kärnborrhålens läge och riktning i förhållande till den 

planerade stationen. 

 
Figur 5. 3D modell som visar markyta, bergyta och kärnborrhål för området runt Barkarby station. För att 
förtydliga svackan i berggrunden har längdmätningen i vertikalled överdrivits med 5 gånger (Tyréns 2015). 

3.2 Brytningens påverkan på bergspänningar 
Bergspänningar delas vanligen upp i två typer, primärspänningar och sekundärspänningar. Spänningar 

som finns naturligt i en ostörd bergmassa kallas för primärspänningar eller in situ spänningar medan 

spänningar som finns i en störd bergmassa som utsatts för mänskliga ingrepp som exempelvis ett 

tunnelbygge, kallas för sekundärspänningar eller inducerade spänningar (Nordlund et al. 1998). Det 

primära spänningstillståndet påverkas av faktorer som topografi, geologiska strukturer, erosion, glaciala 

processer, och tektoniska processer (Töyrä, 2004). Spänningarna i det primära spänningstillståndet 

beskrivs vanligtvis som normalspänningar i vertikal- och horisontalled. Spänningen som verkar i 

vertikal riktning betecknas σv, minsta spänningen i horisontal riktning för σh, och största spänningen i 

horisontal riktning för σH. Avviker spänningarna från dessa riktningar, uttrycks de istället som 
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huvudspänningar med beteckningarna; σ1 (största), σ2, σ3 (minsta) (Hoek, 2007). Den vertikala 

spänningen beror på djupet och den ovanliggande bergmassans densitet och uppskattas enligt ekv. 1: 

 

σv = ρ × g × h [MPa]      (1) 

 

De horisontella spänningarna är svårare att uppskatta, speciellt på grunda djup eftersom berget här 

är mer känsligt för påverkande faktorer så som erosion, oregelbunden topografi och residualspänningar 

än berget på stora djup är (Töyrä, 2004). En grov uppskattning av det horisontella spänningstillståndet 

i Skandinavium kan göras enligt ekvation 2 och 3 (Stephansson 1993): 

 

σH = 2,8 + 0,04z [MPa]                 (2) 

σh = 2,2 + 0,024z [MPa]                                                       (3) 

 

Uppskattningen som Stephansson gjort av det primära spänningstillståndet i Skandinavium visar på 

höga horisontala spänningar i förhållande till vertikala spänningar på grunda djup.  

När ett bergrum skapas, störs det primära spänningsfältet i berget närmast tunneln. Eftersom 

spänningsfältet inte kan gå igenom tomrum kommer det istället att vika av och gå runt tomrummet. 

Denna omfördelning av bergspänningar kallas för sekundär- eller inducerad spänning. Beroende på 

bergrummets utformning och det primära spänningstillståndet, kommer spänningskoncentrationer och 

spänningsminskningar uppstå i berget runtomkring bergrummet. Där spänningsfältet konvergerar 

uppstår spänningskoncentrationer. Där spänningsfältet divergerar minskar spänningen och 

dragspänningar kan uppstå. Figur 6 visar en förenklad bild över det horisontala spänningsfältet runt en 

tunnel. På grunda djup där de horisontala spänningarna är höga i förhållande till de vertikala 

spänningarna, är det inte ovanligt att dragspänningar uppstår i tunnelväggarna. Detta resulterar i en 

avlastning av berget här som medför en ökad risk för blockutfall (Töyrä, 2004). För att undvika 

blockutfall och andra instabilitetsproblem, är det därför viktigt att ha förståelse för hur det sekundära 

spänningsfältet ser ut.  
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Figur 6. Exempel på hur det sekundära spänningsfältet ser ut runtomkring ett bergrum (Töyrä, 2014).  

3.3 Sprickors påverkan på bergspänningar 
Lokalt kan spänningsfältet även påverkas av sprickor och andra strukturer i berget. Omfördelningen av 

spänningen beror främst på sprickornas längd, apertur och orientering. Täta till lätt öppna sprickor har 

relativt stor kontaktyta där tryckspänningar kan gå igenom. Figur 7 visar ett exempel på hur 

tryckspänning i en mindre skala fortplantas genom sprickan via dess kontaktpunkter. Stora öppna 

sprickor och sprickzoner har en betydligt mindre kontaktyta vilket resulterar i en större omfördelning 

av spänningen. Orienteringen av en öppen spricka i förhållande till huvudspänningsriktningen och 

bergrummet har betydelse för hur omfördelningen av spänningen blir. Figur 8 visar en FEM-modell 

över det sekundära spänningsfältet för den första huvudspänningen (horisontell riktning) i en bergmassa 

som antas innehålla täta sprickor. Figur 9 visar det sekundära spänningsfältet för samma bergmassa men 

som i detta fall innehåller en öppen horisontal och vertikal spricka i närheten av tunneln. I modellen 

anger positiva värden dragspänning och negativa värden kompression. Det är från modellen tydligt att 

den vertikala sprickan i detta fall påverkar spänningsfältet mer än den horisontala sprickan.   

 
Figur 7. Normalbelastning som fortplantas genom kontaktpunkterna i en tät-lätt öppen spricka (Gothäll 2009). 
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Figur 8.  Spänningsfördelningen (MPa) utifrån första huvudspänningen, i detta fall horisontal, för en bergmassa 
som omger en tunnel. Bergmassan anses i detta fall innehålla täta sprickor.  

 
Figur 9. Spänningsfördelningen (MPa) utifrån första huvudspänningen, i detta fall horisontal, för en bergmassa 
som omger en tunnel. Bergmassan innehåller en öppen horisontal och vertikal spricka i närheten av 
tunnelväggarna.  
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3.4 Deformationsmodulen hos bergmassan 
Eftersom en uppsprucken bergmassa deformeras både elastiskt och plastiskt används ofta termen 

deformationsmodul istället för elasticitetsmodul inom bergmekaniken. För att olika moduler inte ska 

blandas ihop är det viktigt att klargöra skillnaden mellan dessa. Nedan följer definitionen för tre vanliga 

moduler: 

• Elasticitetsmodul eller Youngs modul (E): Förhållandet mellan spänning och deformation för 

ett elastiskt material. 

• Deformationsmodul för en bergmassa (Em): Förhållandet mellan spänning och deformation 

för en bergmassa som inkluderar både elastisk och inelastisk deformation.   

• Elasticitetsmodulen för en bergmassa (Eem): Förhållandet mellan spänning och deformation 

för en bergmassa som endast inkluderar den elastiska deformationen.  

Deformationsmodulen är kanske den parameter som bäst representerar en bergmassas mekaniska 

beteende, framförallt för underjordskonstruktioner (Palmström, Singh 2001). Deformationen hos en 

bergmassa kan delas upp i två bidragskomponenter: 1) deformation från det intakta berget och 2) 

deformationen från sammanpressande sprickor i berget. Studier visar på att förhållandet mellan 

deformation och spänning för en bergmassa är en olinjär funktion. Det olinjära beteendet hos 

bergmassan beror främst på sprickornas mekaniska beteende under spänning (Jaeger et al., 2007) vilket 

kommer förklaras mer utförligt i avsnitt 3.4.2. 

I följande avsnitt kommer mekanismerna bakom deformationen av en bergmassa förklaras mer i 

detalj och vilka metoder som kan användas för att uppskatta ett värde på deformationsmodulen.  

 

3.4.1 Deformation av det intakta berget 
Vid enaxiell belastning av intakta bergprover fås typiska spänning-deformationssamband som visas i 

figur 10. Kurvans utformning ser något olika ut för olika bergarter men kan vanligtvis delas upp i fyra 

regioner vilka beskriver bergprovets beteende under ökad normalspänning. I region 1 uppvisar kurvan 

en svagt positiv kurvatur som sedan i region 2 övergår till att vara nästintill helt linjär. Kurvan fortsätter 

att stiga i region 3 men med en negativ kurvatur till dess att ett maxvärde uppnås varefter kurvan sjunker 

i region 4. I de två första regionerna, 1 och 2, uppvisar bergprovet ett nästintill helt elastiskt beteende. 

Vid avlastning kommer spänning-deformationskurvan att följa pålastningskurvan tillbaka till 

ursprungsläget. Ingen förändring av bergets struktur eller egenskaper kommer att ske i denna region. I 

region 3 som vanligtvis börjar vid en spänningsnivå motsvarande 2/3 av det maximala spänningsvärdet 

(brottvärdet) börjar sprickor att bildas och det sker en plastisk deformation i bergprovet. En 

avlastningskurva från denna region kommer inte att gå tillbaka till noll utan resultera i en permanent 

deformation. Krönet på kurvan motsvara bergets enaxiella tryckhållfasthet. Region 4 som karaktäriseras 

av en negativ lutning visar på att berget efter att det har gått i brott, fortfarande har förmåga att motstå 
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belastning. Bergmaterialet sägs då vara i ett duktilt tillstånd. Avlastning i detta område kommer resultera 

i stora permanenta deformationer (Jaeger et al. 2007). 

 
Figur 10. Diagram som visar sambandet mellan spänning och töjning hos en bergart (Luleå universitet).  

För kristallina bergarter vilka dominerar Stockholms berggrund, är relationen mellan spänning och 

deformation nästintill helt linjär under låga spänningsförhållanden. Vid dimensionering av 

bergkonstruktioner som ligger på relativt grunda djup där vertikalspänningen inte är så hög, anses 

elasticitetsmodulen för det intakta berget vara kontant. Eftersom tryckhållfasthetstester är dyra att utföra 

är det betydligt vanligare att elasticitetsmodulen för olika bergarter istället uppskattas utifrån tidigare 

erfarenheter.  

3.4.2 Deformation av sprickor 
Bergmassor är sällan intakta i naturen utan innehåller diskontinuiteter av olika storlekar, orienteringar 

och intensitet. Det är dessa diskontinuiteter eller sprickor som huvudsakligen kontrollerar bergmassans 

beteende vid låga till måttliga spänningsförhållanden och står för den största delen av den totala 

deformationen (Maji et al. 2008). Av denna anledning är det därför viktigt att förstå och kunna bestämma 

sprickornas mekaniska egenskaper. Genom att undersöka förhållandet mellan deformation och 

normalspänning för olika sprickplan är det möjligt att uppskatta sprickors bidrag till den totala 

deformationen hos en bergmassa. Detta förklaras ytterligare i följande avsnitt om sprickors normala 

styvhet. 

3.4.2.1 Normalstyvhet hos sprickor 
Den normala styvheten hos sprickor introducerades först av Goodman et al. och definieras som 

förhållandet mellan normalspänning och normalförskjutning enligt ekvation 4: 
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Kn = σn´

Δun
                                                                   (4) 

 

Där  Kn = Normalstyvhet 

σn´ = Normalspänning 

 Δun = Normalförskjutning 

 

Hos sprickor som innehåller ett tjockare lager sprickfyllnadsmaterial med kända elastiska egenskaper 

kan den normala styvheten även uppskattas enligt ekvation 5 (Rocscience, 2007): 

 

Kn = E0
h

                                                                           (5) 

 

Där E0 = Elastisitetsmodulen för sprickfyllnadsmaterialet 

 h = Sprickans aperatur  

 

 
Figur 11. Exempel på hur en dolerit-spricka deformeras under ökad normalspänning vid tre på och 
avlastningscykler (Bandis et al. 1983).  

Normalstyvheten hos enskilda sprickor bestäms vanligtvis med hjälp av enaxiella kompressionstester 

på bergprover med sprickor som är vinkelräta mot belastningsriktningen. Under testet utsätts sprickan 

för upprepade på och avlastningar under vilket den normala deformationen mäts i förhållande till 

normalspänningen. Som visas av kurvorna i figur 11 är deformationen hos sprickor en högst olinjär 

funktion av normalspänningen. Normalstyvheten definieras av lutningen på kurvan som snabbt ökar 

med ökad normalspänning till dess att lutningen nästintill är helt vertikal. Eftersom sprickor i bergprover 

ofta har en något sämre passform än ostörda sprickor i naturen, fås under de första på och avlastnings-

cyklerna i labb en för stor deformation i förhållande till normalspänning och därmed missvisande värden 

för sprickans normalstyvhet (Gothäll, 2015). Bandis et al. (1983) föreslog att ostörda sprickor i naturen 
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beter sig på ett sätt som efterliknar den kurva som erhålls från den tredje eller fjärde pålastningscykeln. 

För att få resultat som stämmer bra överens med de naturliga förhållandena, exkluderas därför ofta de 

första på och avlastningscyklerna från resultaten (Gothäll, 2015). I figur 12 visas mätningar som 

Goodman gjorde på bergprover med matchade sprickor, sprickytor med bra passform och bergprover 

med omatchade sprickor, sprickytor med sämre passform. Det är tydligt att sprickor som har en dålig 

passform tillåter en större normalförskjutning än sprickor som har en bra passform. Den större 

normalförskjutningen resulterar i en lägre styvhet.  

 

 
Figur 12. Till vänster; diagram som visar spänning-förskjutningskurvor för a) intakt bergprov b) sprickprov med 
god passform c) sprickprov med dålig passform. Till höger; diagram som visar spänning-förskjutningskurvor för 
sprickprov b och c där förskjutningen från det intakta berget a) har subtraherats (modifierad bild från Bandis et al. 
1983).  

Den normala styvheten hos sprickor beror dels på de mekaniska egenskaperna hos berg- och 

sprickfyllnadsmaterialet och dels på sprickans geometri vilket inkluderar sprickytans råhet, 

kontaktpunkternas spatiala geometri och större topografiska strukturer (Hopkins, D.L., 2000). När en 

spricka belastas kommer antalet kontaktpunkter i början när lasten fortfarande är låg att vara väldigt få. 

De spänningar som skapas i bergprovet kan inte passera genom tomrum och kommer därför 

koncentreras till sprickans kontaktpunkter vilka i detta läge står för en mycket liten area. Resultatet blir 

att spänningen i kontaktpunkterna blir mycket hög. Kontaktpunkterna kommer tillslut gå i brott när 

spänningen ökat så pass mycket att den överstiger bergmaterialets enaxiella tryckhållfasthet. Detta 

resulterar i en hastig deformation av sprickan varefter större kontaktytor skapas. Spänningen i de nya, 

större kontaktpunkterna byggs upp återigen och händelseförloppet upprepas, se figur 13. Spänningen 

vid kontaktpunkterna kommer på detta sätt alltid hålla sig strax under bergmaterialets enaxiella 

tryckhållfasthet (Gothäll, 2015). Eftersom deformationen i början av belastningen är stor i förhållande 

till normalspänningen blir styvheten liten. Styvheten för sprickan ökar därefter succesivt i samband med 
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att kontaktarean växer. För naturliga sprickor är kontaktarean vanligtvis mindre än 50 % (Hopkins, D.L. 

2000).  

 

 
Figur 13. Kompression av en spricka där nya kontaktpunkter skapas (Gothäll 2009). 

Utöver den plastiska deformationen som skapas från kontaktpunkter som går i brott, sker även en 

samtidig elastisk deformation av bergmaterialet i sprickan. Den elastiska deformationen utgör en 

betydande del av den totala deformationen. Under normalspänning kommer kontaktpunkter 

komprimeras vilket i sin tur påverkar och deformerar de fria ytorna runtomkring. Denna mekaniska 

interaktion som uppkommer mellan kontaktpunkterna beror främst på kontaktpunkternas spatiala 

geometri. Två sprickor med samma kontaktarea kan uppvisa olika styvhet beroende på den spatiala 

geometrin hos kontaktpunkterna. Studier visar på att sprickor med små kontaktpunkter som är jämnt 

spridda över sprickytan är styvare i jämförelse med sprickor som har stora kontaktytor eller mindre 

kontaktytor samlade i grupper (Hopkins, D.L., 2000).  

Eftersom den normala styvheten påverkas av flera komplext interagerande faktorer är det mycket 

svårt att ta fram en allmän funktion som beskriver sprickornas olinjära beteende. Av denna anledning 

bestäms den normala styvheten hos enskilda sprickor fortfarande genom enaxiella kompressionstester 

på bergprover i labb.  

3.4.3 Uppskattning av bergmassans deformationsmodul med direkta metoder 

3.4.3.1 In situ tester 
En metod för att uppskatta bergmassans deformationsmodul är med hjälp av så kallade in situ tester. De 

tre vanligaste typerna av in situ tester som används idag är: Plate jacking tester (PJT), Plate loading 

tester (PLT) och Radial jacking tester (Palmström, Singh, 2001). Stora nackdelar finns dock med dessa 

metoder eftersom testerna är mycket dyra, anses vara svåra att utföra och är tidskrävande. In situ tester 

för bestämning av deformationsmodul kommer av dessa skäl inte att göras i denna studie (Zangerl et al. 

2008).  
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3.4.3.2 Uppskattning av deformationsmodulen med analytisk metod 
Bergmassans deformationsmodul kan även beräknas utifrån teoretiska beräkningar som innehåller 

variabler vilka värden bestäms på analytisk väg. Enligt Barton, 1972, kan bergmassans 

deformationsmodul beräknas enligt följande ekvation (Jaeger et al. 2007): 

 
1
Em

= 1
E

+ ∑ � 1
KniLi

�N
j=1                                                      (6) 

 

Där Em = Bergmassans deformationsmodul 

 E = Intakta bergets elasticitetsmodul 

 Kni = Normalstyvheten för sprickgrupp i (i=1,2,3)  

 Li = Sprickavstånd för sprickgrupp i (i=1,2,3) 

 

Ekvationen ovan är baserad på antagandet att deformationen för bergmassan motsvarar 

deformationen från det intakta berget och från sprickorna. En kraftigt uppsprucken bergmassa har 

således en lägre deformationsmodul än en intakt bergmassa (Yoshinaka et al. 1986). En nackdel med 

ovanstående ekvation är att den endast beräknar deformationsmodulen för en bergmassa med sprickor 

som är vinkelräta mot belastningsriktningen. För att ta hänsyn till alla sprickor oavsett orientering 

beräknas normalspänningskomponenten till sprickplanen enligt figur 14 (Ebadi et al. 2012): 

 

σn = σ cos2θi                             (7) 

 

Där  θi = vinkeln mellan spänning och normalspänning till sprickplanet 

 

 
Figur 14. Illustration som visar normalspänningskomponenten till ett sprickplan (Ebadi et al. 2012). 

Ekvation 8 kan därmed modifieras så att den innefattar alla sprickplan enligt:  

 
1
Em

= 1
E

+ ∑ �cos
2θ𝑖𝑖

Kni
× cos2θ𝑖𝑖

Li
�N

j=1                            (8) 

 

Den mekaniska modellen för två sprickgrupper i en bergmassa illustreras i figur 15.  
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Figur 15. Mekanisk modell för en bergmassa som innehåller två sprickgrupper med sprickavståndet L, sprickstyvhet Kn och 
vinkel θ mot största huvudspänningen. Elasticitetsmodulen för det intakta berget har beteckningen E i figuren (modifierad från 
Yoshinaka 1986).  

Avgränsningar med metoden: 

Metoden avser beräkningar av deformationsmodulen i ett enaxiellt förhållande. I verkligheten befinner 

sig bergmassan vanligtvis i ett triaxiellt spänningsförhållande vilket skapar både normalspänningar och 

skjuvspänningar på sprickplanen. I ett sådant fall måste förutom normalstyvheten även skjuvstyvhet tas 

hänsyn till för sprickplan i alla tre huvudspänningsriktningar vilket gör beräkningen av 

deformationsmodulen mycket mer komplex. Eftersom denna studie fokuserar på deformationsmodulens 

påverkan på stabilitet i bergtunnlar belägna på grunda djup som till stor del beror på omfattningen och 

storleken av de sekundärt bildade dragspänningarna i berget närmast tunnelväggarna, är det möjligt att 

avgränsa undersökningsområdet till bergmassan här. För berget närmast tunnelväggarna och ca 1 

tunnelradie in, är de vertikala spänningarna stora i förhållande till de horisontella, vilket gör att 

spänningsförhållandet här kan approximeras till ett enaxiellt förhållande.  

 

3.4.4 Uppskattning av deformationsmodulen med empiriska metoder 
Eftersom många av de direkta (analytiska) metoderna som finns idag är mycket kostsamma, 

tidskrävande och svåra att tolka, bestäms bergmassans deformationsmodul ofta genom indirekta 

metoder. Detta görs med hjälp av empiriskt utvecklade ekvationer som ofta är baserade på något av de 

olika klassificeringssystemen. Den första empiriska modellen som utvecklades för att uppskatta 

bergmassans deformationsmodul gjordes av Bieniawski, 1978 och är baserad på RMR-systemet. Sedan 

dess har flera empiriska modeller tagits fram vilka är baserade på olika typer av klassificeringssystem 

(Gokceoglu et al. 2003). Några av de mest kända och vanligaste ekvationerna för bestämning av 

deformationsmodulen är listad nedan i tabell 1.  
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Tabell 1. Lista över några av de vanligaste empiriskt utvecklade ekvationer för uppskattning av 
deformationsmodulen för en bergmassa.  

Ekvation Notering Forskare 

𝐄𝐄𝐦𝐦 = 𝟐𝟐 × 𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 − 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 Om RMR > 50 Bieniawski (1978) 

𝐄𝐄𝐦𝐦 = 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑−𝟏𝟏𝟏𝟏)/𝟒𝟒𝟏𝟏 Om RMR < 50 Sefarim och Pereira (1983) 

𝐄𝐄𝐦𝐦 =
𝐄𝐄𝐢𝐢
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

�𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎 𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝟐𝟐

+ 𝟏𝟏,𝟗𝟗 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞 �
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑
𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟎𝟎𝟐𝟐

�� 

 Nicholson and Bieniawski 

(1990) 

𝐄𝐄𝐦𝐦 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝐐𝐐𝐜𝐜
𝟏𝟏/𝟑𝟑  𝐝𝐝ä𝐫𝐫  𝐐𝐐𝐜𝐜 = 𝐐𝐐𝛔𝛔𝐜𝐜𝐢𝐢/𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  Barton (2002) 

𝐄𝐄𝐦𝐦 = 𝐄𝐄𝐢𝐢(𝐒𝐒𝐚𝐚)𝟏𝟏,𝟒𝟒 𝐒𝐒 = 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞 �
(𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 − 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏)

𝟗𝟗
�  

𝐚𝐚 = 𝟏𝟏,𝟓𝟓 + 𝟏𝟏/𝟔𝟔[𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞(−𝐆𝐆𝐒𝐒𝐆𝐆/𝟏𝟏𝟓𝟓)

− 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞(−𝟐𝟐𝟏𝟏/𝟑𝟑)] 

 Sonmez et al. (2004) 

𝐄𝐄𝐦𝐦 = 𝐄𝐄𝐢𝐢 �𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟐𝟐 +
𝟏𝟏 − 𝐃𝐃/𝟐𝟐

𝟏𝟏 + 𝐞𝐞(𝟔𝟔𝟏𝟏+𝟏𝟏𝟓𝟓 𝐃𝐃−𝐆𝐆𝐒𝐒𝐆𝐆)/𝟏𝟏𝟏𝟏� 

𝐄𝐄𝐦𝐦 = 𝟏𝟏 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓 �
𝟏𝟏 − 𝐃𝐃/𝟐𝟐

𝟏𝟏 + 𝐞𝐞(𝟕𝟕𝟓𝟓+𝟐𝟐𝟓𝟓𝐃𝐃−𝐆𝐆𝐒𝐒𝐆𝐆)/𝟏𝟏𝟏𝟏� 

 Hoek och Diedericks (2006) 

 

RQD: rock quality designation.  
RMR: rock mass rating 
Q: rock mass quality rating.  
GSI: geological strength index 
σci: intakta bergets enaxiella tryckhållfasthet  
Ei: intakta bergets deformationsmodul  
Em: bergmassans deformationsmodul  
D: disturbance factor 
  s, a: Hoek–Brown konstanter för bergmassa 
 

Även om metoderna är enkel och kostnads-effektiv finns det viss osäkerhet kring de olika 

ekvationernas pålitlighet. Osäkerheterna beror främst på begränsad datatillgänglighet och bergmassans 

heterogena natur (Kayabasi et al. 2002). Av denna anledning är det därför rekommenderat att beräkna 

deformationsmodulen med mer än en empirisk ekvation för att kunna jämföra resultaten och på så sätt 

öka metodens pålitlighet (Palmström, Singh 2001). Flera tidigare studier har gjorts där 

deformationsmodulen har beräknats från olika empiriska ekvationer vilka resultat har jämförts med 

mätningar från direkta in situ tester. Beroende på bergmassans struktur och egenskaper stämmer 

deformationsmodulen framtagen från empiriska ekvationer olika bra överens med resultaten från in situ 

mätningarna (Aksoy et al. 2012).  

3.5 Skjuvhållfastheten hos sprickor 
Nästan alla bergmassor innehåller diskontinuiteter i form av t ex. sprickor, förkastningar och skjuvzoner 

som delar upp det intakta berget i olika block. På grunda djup där spänningarna fortfarande är låga, 

kontrolleras bergmassans beteende framförallt av dessa block som glider längs med varandra. För att 
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kunna analysera blockstabilitet är det nödvändigt att ha en förståelse för vilka faktorer som kontrollerar 

skjuvhållfastheten hos diskontinuiteterna mellan blocken (Hoek, 2007).  

Beroende på vilken typ av brottkriterium som används i en analys, måste olika parametrar för att 

beskriva sprickors skjuvhållfasthet definieras. I följande avsnitt beskrivs skjuvhållfasthetsparametrarna 

som ingår i Mohr-Coulombs och Barton-Bandis brottkriterium och hur de kan uppskattas med hjälp av 

olika metoder.  

3.5.1 Mohr Coulombs brottkriterium 
Enligt Mohr Coulombs brottkriterium definieras skjuvhållfastheten för sprickor med en friktionsvinkel 

som ingår i ekvation 9: 

 

 τ = cj + σn tanΦj                            (9) 

 

Där τ = Skjuvspänning 

 cj =Sprickans kohesion 

 σn = Normalspänning mot sprickplan 

 Φ = Sprickans friktionsvinkel 

 

En grafisk presentation av Mohr Coulombs brottkriterium visas i figur 16. Friktionsvinkeln definieras 

av vinkeln på den brottlinje som anpassats till gällande Mohr-cirkel.  

  

 
Figur 16. Grafisk presentation av Mohr Coulombs brottkriterium. 

Kortfattat beskriver friktionsvinkeln en sprickas motstånd till skjuvrörelse under normalspänning. 

Storleken på friktionsvinkeln beror dels på det intakta bergets egenskaper dvs. bergarten och dels på 

sprickplanets råhet och eventuell förekomst av sprickmineral. Höga friktionsvinklar fås av berg som har 

en hög hållfasthet och bildar råa sprickytor.  
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Beroende på normalspänningens storlek, verkar två olika processer under skjuvning: 1) Vid låga 

normalspänningar kommer sprickplanen under skjuvning att glida över de ojämnheter som finns på 

sprickytorna. 2) Ökas normalspänningen så att det överstiger det intakta bergets skjuvhållfasthet, 

kommer ojämnheter hos sprickplanen istället att brytas av under skjuvning.  

Med analytisk metod bestäms friktionsvinkeln vanligtvis genom direkta skjuv-tester. Testet går ut 

på att utsätta ett sprickprov för en konstant normalspänning riktad vinkelrät mot sprickplanet och en 

skjuvspänning riktad parallellt med sprickplanet. Under testet mäts den skjuvspänningen som krävs för 

att orsaka skjuvrörelse i planet. Mätningen görs för olika valda normalspänningar. Denna metod kommer 

inte användas i studien och kommer därför inte att beskrivas mer ingående (Hoek 2007).  

Av ekonomiska skäl bestäms friktionsvinkeln vanligtvis genom empiriska metoder som är baserade 

på karaktärisering av sprickors egenskaper. Friktionsvinkel kan uppskattas utifrån parametrarna Jr och 

Ja som ingår i Q-systemet enligt ekvation 10: 

   

ϕj = arctan Jr
Ja

                                (10) 

 

Där Φj = Friktionsvinkel 

Jr = Sprickråhetstal 

 Ja = Sprickomvandlingstal 

 

3.5.2 Barton Bandis brottkriterium 
Baserat på empiriska studier om sprickors beteende under skjuvning, utvecklade Barton och Bandis, 

1973, ett brottkriterium där han introducerade de två råhetskomponenterna JRC och JCS som funktion 

av normalspänning enligt ekvation 11: 

 

τp = σn tan �JRC log10 �
JCS
σn
� + Φb�                 (11) 

 

Där σn = Normalspänning 

 JRC = Sprickråhetstal 

 JCS = Sprickytans tryckhållfasthet 

 Φb = Basfriktionsvinkel 

 

Bartons brottkriterium uppvisar till skillnad från Mohr Coulombs ett olinjärt samband, se figur 17. 

Brottlinjen som istället är svagt kurvad representerar en gradvis förändring av skjuvhållfastheten som 
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beror på minskat inflytande av JRC och JCS med ökad normalspänning. Detta brottkriterium medför 

också en möjlighet att ta hänsyn till såväl skaleffekter, JRC som spänningseffekter, JCS/σn.  

 

 
Figur 17. Grafisk presentation av Barton Bandis brottkriterium (Hoek, 2007). 

Eftersom ovan nämnda ekvation endast avser rena och ovittrade sprickytor, föreslog Barton och 

Choubey (1977) att basfriktionvinkeln i ekvationen kunde bytas ut mot residualfriktionvinkeln i de 

fallen som vittrade sprickytor studeras.  

Värdet för JRC kan visuellt uppskattas genom att jämföra sprickytans utseende med ett antal 

standard-profiler enligt tabellen i bilaga 1. Sprickan tilldelas det värde som hör ihop med den profil som 

mest stämmer överens med sprickytans utseende. De mest kända och använda profilerna har skapats av 

Barton och Choubey. Värdet på JRC kan även bestämmas utifrån tilt-tester. JCS uppskattas vanligtvis 

med hjälp av en Schmidt rebound hammare (Hoek, 2007). Residualfriktionsvinkeln kan direkt 

uppskattas från parametervärdet Ja som ingår i Q-systemet, se bilaga 11.4. Basfriktionsvinkeln 

uppskattas antingen genom tilttester på sågade ytor eller genom tabellvärden för olika bergarter enligt 

tabellen i bilaga 11.3 (Trafikverket, 2015).  

Bartons olinjära samband mellan normalspänning och skjuvspänning har i många fall visat sig 

stämma bättre överens med verkligheten än Mohr Coulombs linjära samband. Eftersom det inom 

bergmekaniken fortfarande är mycket vanligt att använda sig av termerna kohesion och friktionsvinkel 

som Mohr Coulomb introducerade, är det ibland nödvändigt att även kunna uttrycka Bartons 

brottkriterium i dessa termer. Kohesionen och friktionsvinkeln kan grafiskt sett beräknas utifrån 

tangenten till Bartons krökta brottenvelop (Hoek, 2007). Numeriskt beräknas friktionsvinkeln för en 

given normalspänning enligt följande två ekvationer (Trafikverket 2015): 

 

ϕj = arctan � Δτ
Δσn

�     (12) 

� Δτ
Δσn

� = tan �JRC log JCS
σn

+ ϕr� −
JRC
ln10

�1 + tan2 �JRC log JCS
σn

+ ϕr��  (13) 



21 
 

 

Kohesionen för en given normalspänning beräknas enligt ekvation 14 där skjuvspänningen bestämts 

från ekvation 9.  

cj = τ − σn tanϕj       (14) 

3.5.3 Skjuvhållfastheten hos fyllda sprickor 
Skjuvhållfastheten som diskuterats ovan berör endast sprickor som har rena sprickytor vilka är i direkt 

kontakt med varandra. I de fall där sprickfyllnadsmaterial så som sand eller lera förekommer, reduceras 

skjuvhållfastheten hos sprickan. Hur mycket skjuvhållfastheten sjunker beror mestadels på 

sprickfyllnadens tjocklek men också på fyllnadsmaterialets egna skjuvhållfasthet och mekaniska 

egenskaper. För att skjuvhållfastheten ska sjunka till fyllnadsmaterialets egna skjuvhållfasthet, måste 

tjockleken hos fyllningen vara större än amplituden för sprickans råhet och vågighet. I dessa fall är det 

rekommenderat att även bestämma skjuvhållfastheten för fyllnadsmaterialet (Hoek, 2007). Eftersom 

inga av de utvalda sprickproverna i denna studie uppvisar en sprickfyllnad som överstiger sprickytans 

råhet och vågighet, görs inga tester på sprickfyllnadsmaterial.  

 

4 Metod 

4.1 Karaktärisering av bergmassan enligt RMRbas och Qbas 
2 borrkärnor karteras i syfte till att få en ökad geologisk förståelse för det aktuella området och kunna 

bedöma bergmassans kvalité. Inför karteringen krökmätts och filmas borrhålen med en OBI-52 kamera. 

Borrhålsbilderna (OPTV) importeras till loggnings-programmet Wellcad som används som verktyg för 

dokumentation och orientering av sprickor vid kärnkarteringen. Karteringen delas huvudsakligen in i 

två steg:  

 

1. Geologisk beskrivning av borrkärnan 

2. Bedömning av bergmassans kvalité enligt karaktäriseringssystemen RMRbas och Qbas. 

 

Steg 1 innefattar en allmän geologisk beskrivning av borrkärnan i geologiska termer och en 

sprickkartering. Borrkärnan karteras först okulärt med avseende på bergarter, bergartsgränser, 

strukturer, svaghetszoner, kärnförlust och omvandlingar. Därefter karteras borrkärnans sprickor. 

Sprickegenskaper bedöms och dokumenteras med avseende på borrhålslängd, orientering, sprickvidd, 

aperatur, aperatur-konfidens, sprickråhetstal Jr, sprickomvandlingstal Ja, mineralfyllning och tecken på 

vattenföring. Sprickorienteringen bestäms utifrån borrhålsbilden genom att skapa sinuskurvor för varje 

spricka.  
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I steg 2 bedöms de övriga parametrar som ingår i karaktäriseringssystemen RMRbas och Qbas. 

Poängvärdena för parametrarna väljs för RMR enligt tabellen som finns i bilaga 11.5 och för Q enligt 

tabellerna som finns i bilaga 11.4. Parametrarna bedöms per meter borrkärna.  

4.2 Val av bergprover 
För att välja ut bergprover med sprickor som är representativa för bergmassan görs poldensitetsdiagram 

för varje borrhål med syfte att identifiera bergmassans huvudsprickgrupper. Poldensitetsdiagrammen 

görs i programmet Dips som Rocscience har utvecklas. Prover väljs även ut med avseende på bergart 

och sprickegenskaper.  

Med anledning av att det i praktiken är svårt att utföra enaxiella kompressionstester på bergprover 

med sprickor som har en hög vinkel mot kärnans horisontalplan har dessa medvetet valts bort. För Tilt- 

och Schmidthammare-testerna väljs 12 prover ut från 15RTKB01 och 9 prov från 15RTKB03. För de 

enaxiella kompressionstesterna väljs både prover med en genomgående spricka ut och prover med intakt 

berg ut. De intakta proverna väljs i anslutning till några utvalda sprickprover. Från 15RTKB01 väljs 5 

sprickprover och 2 intakta prover ut. Från 15RTKB03 väljs 5 sprickprover och 1 intakt prov ut.  

4.3 Enaxiella kompressionstester 

4.3.1 Förberedelser av prover 
De utvalda proverna för kompressionstesterna prepareras genom kapning med diamantsåg och sedan 

slipning med kiselkarbidpulver på glasplattor.  

Inför kapningen tejpas provets två delar som separeras av en spricka ihop. För att kunna kontrollera 

att snitten kapas parallellt mot varandra, byggs en speciell ställning till kärnorna, se figur 18. Beroende 

på sprickans orientering i förhållande till kärnlängdaxeln kapas proven olika. Sprickor som är nära 

horisontella eller har en låg vinkel mot kärnans horisontalplan kapas vinkelrätt mot kärnans längdaxel 

och får en symmetrisk form. Sprickor som har en högre vinkel mot kärnans horisontalplan kapas 

parallellt mot sprickytan och får därmed en osymmetrisk form. För att öka stabiliteten och minska den 

ojämna spänningsfördelningen hos de osymmetriska proverna under belastning, kapas de utstickande 

hörnen bort. De symmetriska proven har en höjd på mellan 7-8 cm medan de parallellt kapade proven 

har en höjd på mellan 4-6 cm.  
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Figur 18. Proverna kapades med en diamantsåg. Kapningen av bergkärnorna kontrollerades med en specialbyggd 
ställning. 

Eftersom kompressionstesterna kräver en hög precision på plana och parallella ytor, slipas proven 

med kiselkarbid på glasplattor. Slipningen av ytorna görs för hand, se figur 19 till vänster, med två olika 

kornstorlekar, 80 mesh (grovslipning) och 220 mesh (finslipning). För att kontrollera ytornas 

parallellitet används ett planbord med skjutmått som hade en noggrannhet på 0,01 mm, se Figur 14 till 

höger. Provytorna slipas till dess att en noggrannhet på parallelliteten var bättre än 0,02 mm. 

 

 
Figur 19. Till vänster; provytorna slipas med kiselkarbid på glasplatta för att skapa plana och parallella ytor. Till 
höger; Ytornas parallellitet kontrolleras på planbord och skjutmått.   

4.4 Utförande 
De enaxiella kompressionstesterna utförs på Ångströmslaboratoriet med en belastningsmaskin av 

märket Shimadzu AGS. Belastningsmaskinen har en kapacitet på 10 kN och en mätnoggrannhet på 0,01 

mm. Testerna utförs med en belastningshastighet på 2 MPa/min. Tre olika typer av kompressionstester 

utförs på proverna. Det första kompressionstestet utförs på alla sprickprover med sprickytor som 

matchar med varandra. Det andra testet utförs på samma sprickprover men nu med omatchade 

sprickytor. Den sämre passformen skapas genom att rotera provets övre del några få millimeter i 

förhållande till den undre. Detta test görs för att efterlikna de omatchade sprickor som kan skapas i en 

bergmassa som utsatts för rörelse. Vid tunneldrivning med konventionell metod utsätts berget vid 

sprängning för rörelse som medför att en plastisk zon runt tunneln skapas.  
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Det tredje testet utförs på prover med intakt berg. Beroende på typ av test och form på provet utsätts 

proven för olika antal belastningscykler. De flesta sprickprover utsätts för tre belastningscykler under 

det första kompressionstestet och sedan ytterligare tre belastningscykler under det andra 

kompressionstestet. Hos vissa prover med lutande sprickplan väljs det andra kompressionstestet bort på 

grund av risk för skjuvning vid omatchade sprickytor. De intakta proverna utsätts endast för en 

belastningscykel. I figur 20 visas de olika provtyperna.  

 

 
Figur 20. Till vänster; prov med lutande sprickplan. Mitten; prov med horisontellt sprickplan. Till höger; intakt 
prov utan spricka.  

4.5 Bearbetning av data 
Utdata från belastningsmaskinen anges i parametrarna: kraft med enheten newton och 

normalförskjutning med enheten mm. Mätdata bearbetas i programmet MATLAB. Syftet med 

bearbetningen i MATLAB är att skapa tydliga diagram som visar på förhållandet mellan 1) spänning-

förskjutning 2) spänning-sprickstyvhet 3) spänning-deformationsmodul, för de olika bergproverna.  

Det första steget i bearbetningen av mätdata innefattar en omvandling av kraft till spänning. För att 

göra detta krävs värden på belastningsarean för proven. Belastningsarean för de olika proven varierar 

beroende på dess utformning. De symmetriska proverna har en belastningsarea som motsvarar provets 

ändytor. Belastningsarean för de osymmetriska proverna är svårare att beräkna men uppskattas till att 

motsvara arean för sprickytan.  

Nästa steg i bearbetningsprocessen innefattar en filtrering av mätdata som verkar för att jämna ut 

kraftiga toppar och. Detta görs med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter. Intervallet för 

medelvärdesfiltret sätts till 21 värden. Därefter används ett exkludering- och interpolerings filter som 

verkar genom att ta bort stora ansamlingar av datapunkter (exkludering) och generera nya mellan redan 

existerande datapunkter (linjär interpolation). För den efterkommande numeriska deriveringen är det till 

en fördel att steglängden mellan datapunkterna är jämn.  

Eftersom sprickproverna under detta stadie anger den totala deformationen som inkluderar 

deformation från både spricka och intakt berg, behöver mätdata korrigeras för att kunna ange endast 

sprickans deformation. Sprickans deformation beräknas genom att subtrahera det intakta bergets bidrag 

från den totala deformationen i provet. Detta görs genom att göra en spänning-töjningsplott för ett intakt 

prov och sedan beräkna lutningen (k-värdet) på tangenten till kurvan. K-värdet används för att 

normalisera det intakta provets töjningsvärden med avseende på sprickprovets spänningsvärden. 
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Därefter kan töjningen från det intakta provet direkt subtraheras från sprickprovets totala töjning, se 

figur 28 och 29. Eftersom endast tre intakta tester utförs väljs vid normalisering av sprickprover det 

intakta provet vilken bergart bäst stämmer överens med det aktuella sprickprovet.  

För samtliga sprickprov plottas spänningen mot förskjutningen i ett diagram som visar resultaten för 

alla testerna. Genom att sedan utföra en numerisk derivering av spänning-förskjutnings kurvorna erhålls 

styvheten som funktion av spänningen som plottas i ett nytt diagram.  

För vidare beräkning av deformationsmodulen som funktion av spänningen för bergmassan används 

Bartons ekvation (16). Beräkningen görs för två extremfall där fall 1 representerar en bergmassa som 

enbart består av matchade sprickor (matchade test 3) medan fall två representerar en bergmassa som 

enbart består av omatchade sprickor (omatchade test 1). Inför beräkningen av deformationsmodulen för 

de två olika fallen plottas alla aktuella spänning-förskjutnings kurvor för matchade test 3 och omatchade 

test 1 i var sitt diagram. Utifrån diagrammen väljs det mest styva samt minst styva spricktestet ut. För 

de utvalda sprickproverna plottas ett spänning-styvhets diagram. Datapunkter väljs därefter manuellt ut 

från spänning-styvhetsdiagrammen för de två olika fallen. De utvalda datapunkterna används 

tillsammans med uträknade konstanter för de tre övriga parametrarna Ei, L och θ som ingår i Bartons 

ekvation för att beräkna bergmassans deformationsmodul som funktion av spänningen. Konstanten för 

Ei baseras på ett uträknat medelvärde för det intakta bergets e-modul från samtliga intakta prover. 

Konstanten för L och θ baseras på uträknade medelvärden på sprickavståndet och lutningen för 

bergmassans olika sprickgrupper som bestämts med hjälp av pol-densitetsdiagram.  

4.6 Spänningsanalys 
För att kunna undersöka hur bergtäckningen, bergkvalité och primärspänningstillståndet påverkar 

tunnelns stabilitet görs spänningsanalyser för Barkarby station i FEM-analysprogrammet Comsol 

multiphysics. Genom att skapa 2D modeller av tunneln i tvärsnitt är det möjligt att studera deformationer 

och det sekundära spänningstillståndet i berget runt den tänkta tunneln. 

Programmet använder sig av kontinuumteorin som innebär att bergmassan behandlas som ett 

homogent och isotropt material. Kontinuumteorin kan tillämpas på de fall där bergmassan består av 

mycket få eller inga sprickor, eller där bergmassan är uppspruckna till den grad att de ingående 

bergblocken är avsevärt mindre än storleken på det objekt som studeras, i detta fall stationen, se figur 

21.  

Bergmassor som innehåller enskilda större sprickor eller sprickzoner bör istället behandlas som ett 

diskontinuum eftersom dessa i jämförelse med täta sprickor har en betydligt större påverkan på 

spänningsfältet (Trafikverket, 2015), se avsnitt 3.3. Med avseende på studiens syfte och den aktuella 

bergmassans karaktär passar en modellering utifrån kontinuum-förhållanden i detta fall bra.  

 



26 
 

 
Figur 21. Exempel på kontinuum och diskontinuum för bergmassor (efter Edelbro, 2003). 

Bergmassans egenskaper definieras i programmet enligt tre parametrar: Densitet, poissions tal och 

elasticitetsmodulen. Värden på bergmassans densitet och poissons tal definieras i modellen utifrån 

tabellvärden medan elasticitetsmodulen bestäms utifrån resultaten från de direkta och indirekta 

metoderna.  

Det primära spänningstillståndet i berget definieras av vertikalspänningen, σV, och de två 

horisontalspänningarna, σH, σh. Storlek för de horisontala spänningarna uppskattas från nedanstående 

spänningssamband, ekvation 15 och 16, som tagits fram för Stockholmsområdet med hjälp av tidigare 

gjorda spänningsmätningar. Den uppskattade största horisontala spänningen har en uppmätt 

strykningsriktning på 143 grader och den minsta en strykningsriktning på 233 grader.  

 

σH = 4,7 + 0,075 × z     (15) 

σh = 2,3 + 0,0275 × z      (16) 

Där: z = bergtäckning 

 

I denna studie analyseras spänningsfördelningen och konvergensen av bergmassan för Barkarby station 

utifrån tre olika fall:  

 

1) Deformationsmodulen är konstant och uppskattas från indirekt metod. 

2) Deformationsmodulen är konstant och uppskattas från direkt metod. 

3) Deformationsmodulen är bi-linjär och uppskattas från direkt metod. 

 

För de två första fallen används linjärelastiska modeller. Elasticitetsmodulen för fall 1 bestäms 

utifrån resultatet från den ekvation som ger det minsta värdet för deformationsmodulen. 

Elasticitetsmodulen för fall 2 bestäms utifrån resultaten från kompressionstesterna på de intakta 

proverna. För fall 3 approximeras deformationsmodulens olinjära beteende enligt en bi-linjär elastisk 

modell där elasticitetsmodulen definieras för tryck- respektive dragspänning. Elasticitetsmodulen för 

tryckspänning bestäms utifrån resultaten från kompressionstesterna på de intakta proverna. 

Elasticitetsmodulen för dragspänning i bergmassan uppskattas i denna studie till 10 % av 
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elasticitetsmodulen för tryckspänning. Denna uppskattning har gjorts utifrån teoretiska och empiriska 

resonemang kring en dragbelastad bergmassa. Vid kompression av en spricka bidrar främst 

kontaktpunkterna i sprickplanet och det intakta berget precis intill sprickan till deformation. Den totala 

volymen berg som bidrar till deformation i bergmassan är därmed i regel liten. I en dragbelastad 

bergmassa fortplantas extensionen av en spricka utan särskilda mothåll till omgivande berg och sprickor 

inom det dragbelastade området. Volymen berg som bidrar till deformation vid dragspänningar blir 

betydligt större i jämförelse med den kompressionsrelaterade volymen. Detta resulterar i lägre 

sprickstyvhet och således en lägre deformationsmodul för den dragbelastade bergmassan. Med avseende 

på resonemanget ovan och verkliga observationer på sprickapertur, anses en uppskattad 

elasticitetsmodul för dragspänning på 10 % av elasticitetsmodulen för kompression vara rimlig.  

4.7 Uppskattning av skjuvhållfasthetsparametrar 
Skjuvhållfasthetsparametrar för bergmassans sprickplan uppskattas utifrån två olika brottkriterier: 

Mohr-Coulombs och Barton-Bandis brottkriterium. Parametrarna kommer att användas som 

ingångsdata för beskrivning av sprickegenskaper enligt dessa två modeller i programmet Unwedge. 

Metoden för att uppskatta skjuvhållfasthetsparametrarna beskrivs i följande två avsnitten.  

4.7.1 Uppskattning av friktionsvinkeln enligt Mohr-Coulombs brottkriterium 
Friktionsvinkeln för sprickorna beräknas utifrån ekvation 7. Parametrarna Jr och Ja som ingår i 

ekvationen bedöms från sprickkartering av 15RTKB01 och 15RTKB03. Ett medelvärde på 

friktionsvinkeln beräknas för sprickorna i de två borrkärnorna.  

4.7.2 Uppskattning av JRC, JCS, Φb och Φr enligt Barton-Bandis brottkriterium 
 

JRC: Sprickans råhet bestäms genom att jämföra de utvalda provernas sprickytor med ett antal 

standardprofiler, se figur i bilaga 11.1. Sprickan tilldelas det värde som hör ihop med den profil som 

bäst stämmer överens med sprickytans utseende.  

 

Φb: Basfriktionsvinkeln bestäms genom tilttester på sågade, torra ytor, i detta fall genom att låta en 

kärnbit glida ovanpå två undre kärnbitar. Vinkeln, Φb som erhålls under testet noteras.   

 

Φr: Residualfriktionsvinkeln bestäms genom Q-systemets parametervärde Ja enligt tabellen i bilaga 

11.4 om motsvarar en residualfriktionsvinkel.  

 

JCS: Sprickytans tryckhållfasthet (JCS) bestäms med hjälp av en Schmidthammare. Mätningar med 

Schmidthammaren görs på torra sprickytor med 6 slag på varje sprickprov. Återstudsvärdena, rs som 

erhålls noteras. De 3 lägsta värdena från slagen tas bort. Medelvärdet, rm beräknas för de 3 högsta 



28 
 

värdena vilket sedan korrigeras beroende på slagvinkel i tabellen i bilaga 11.2. JCS beräknas sedan 

enligt ekvationen nedan: 

 

ln(JCS) = 0,792 + 0,067Rr      (17) 

 

Där Rr = Korrigerat återstudsvärde 

4.8 Strukturanalys 
Blockmodellering för Barkarby station görs i programmet Unwedge med avseende på att förutse risken 

för blockutfall. Programmet räknar ut de mest ofördelaktiga blocken för modellen utifrån tunnelns 

orientering och gällande strukturer i berget. Förstärkningsbehovet kan sedan bestämmas utifrån en 

säkerhetsfaktor som räknas för varje block i modellen. I denna studie analyseras blockstabiliteten för 

Mohr Coulombs brottkriterium och Barton Bandis brottkriterium utifrån tre olika fall: 1) oförstärkt 

tillstånd utan spänningar 2) förstärkt tillstånd utan spänningar och 3) oförstärkt tillstånd med spänningar.  

Som ingångsdata i modellen ingår beskrivning av tunnelns och bergets egenskaper, sprickgruppers 

orientering och sprickors egenskaper. Tunneln och bergets egenskaper bestäms genom att definiera 

tunnelns orientering och bergets densitet. Sprickgruppers orientering bestäms utifrån resultat från 

poldensitetsdiagram. I beskrivningen av sprickors egenskaper definieras de aktuella 

skjuvhållfasthetsparametrarna för valt brottkriterium och vattentryck. En säkerhetsfaktor på 1,5 sätts 

som gräns för vad som anses vara acceptabelt. Är säkerhetsfaktorn för ett block under gränsvärdet måste 

förstärkning sättas in för att höja detta värde.  

Resultaten från blockmodelleringen presenteras som både 2D och 3D modeller med tillhörande 

blockinformation som innefattar fakta om blockets position, säkerhetsfaktor och vikt.  

 

5 Resultat 

5.1 Uppskattning av sprickgrupper och sprickavstånd 
Nedan redovisas poldensitetsdiagram för 15RTKB01 och 15RTKB03.  

Figur 22 visar poldensitetsdiagrammet för samtliga sprickor i 15RTKB01. Från diagrammet kan 4 

grupper urskiljas. Tabell 2 redovisar orienteringen för de fyra markerade sprickgrupperna. Eftersom 

grupp 1, 2 och 4 ligger relativt nära varandra är det också möjligt att tolka dessa att tillhöra samma 

grupp.  
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Figur 22. Poldensitetsdiagram för 15RTKB01. 

Tabell 2. Tolkade sprickgrupper från RTKB01. 

Sprickgrupper Orientering 

(Strykning/stupning) 

1 019/31 

2 100/08 

3 130/71 

4 283/25 

 

Figur 23 visar poldensitetsdiagrammet för samtliga sprickor i 15RTKB03. Från diagrammet kan en 

stor grupp urskiljas. Tabell 3 redovisar orienteringen för denna sprickgrupp. 
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Figur 23. Poldensitetsdiagram för 15RTKB03. 

Tabell 3. Tolkade sprickgrupper för RTKB03. 

Sprickgrupper Orientering 

(strykning/stupning) 

1 341/24 

 

Figur 24 visar poldensitetsdiagrammet för samtliga sprickor i 15RTKB01 och 15RTKB03 

tillsammans. En sprickgrupp är speciellt utmärkande. Från diagrammet kan en stor och tydlig grupp 

urskiljas och två betydligt mindre och mer diffusa grupper. Tabell 4 redovisar orienteringen för dessa 

sprickgrupper.  
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Figur 24. Poldensitetsdiagram för 15RTKB01 och 15RTKB03. 

Tabell 4. Tolkade sprickgrupper för RTKB01 och RTKB03. 

Sprickgrupp  Orientering 

(strykning/stupning) 

Sprickavstånd 

1 342/22 0,46 m 

2 136/74 4,95 m 

3 008/81 12,2 m 

 

5.2 Uppskattning av deformationsmodulen med indirekt metod 
Deformationsmodulen beräknades för borrhål 15RTKB01 och 15RTKB03 enligt de fem empiriska 

ekvationerna som finns listade i tabell 1. Beräkningen av deformationsmodulen utgick från 

karteringsresultaten och gjordes per meter kärna. De fullständiga beräkningarna presenteras i bilaga 11.8 

och 11.9. Medelvärden för de båda borrkärnorna presenteras i tabell 5 här nedan. 
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Tabell 5. Beräknad deformationsmodul för 15RTKB01 och 15RTKB03. 

Ekvation [GPa] 15RTKB01 15RTKB03 15RTKB01+ 15RTKB03 

Sefarim och Pereira (1983)  48 40 44 

Nicholson and Bieniawski (1990)  21 19 20 

Barton (2002)  23 32 28 

Sonmez et al. (2004) 30 27 28 

Hoek och Diedericks (2006) 16 13 14 

 

För att undersöka om deformationsmodulen varierar mellan de olika bergarterna beräknades ett 

medelvärde för varje bergart ut för de båda borrkärnorna. Deformationsmodulen för de olika bergarterna 

i borrkärnorna presenteras i tabell 6 och tabell 7 här nedan.  
Tabell 6. Beräknad deformationsmodul för bergarter från 15RTKB01. 

Ekvation [GPa] Granit Granit/pegmatit Glimmergnejs 

Sefarim och Pereira (1983) 48 52 44 

Nicholson and Bieniawski (1990) 21 22 20 

Barton (2002) 24 27 19 

Sonmez et al. (2004) 30 31 29 

Hoek och Diedericks (2006) 16 16 15 

 
Tabell 7. Beräknad deformationsmodul för bergarter från 15RTKB03. 

Ekvation [GPa] Granit Glimmergnejs 

Sefarim och Pereira (1983) 49 36 

Nicholson and Bieniawski (1990) 22 17 

Barton (2002) 42 26 

Sonmez et al. (2004) 30 26 

Hoek och Diedericks (2006) 16 12 

 

Enligt tabellerna ovan, uppvisar glimmergnejsen något lägre värden på deformationsmodulen i 

jämförelse med graniten och pegmatiten.  

5.3 Uppskattning av deformationsmodulen med direkt metod: 

kompressionstester  
Nedan redovisas resultaten från kompressionstesterna som utfördes på de utvalda bergproverna. 

Presentationen av bergproverna har delats upp i intakta prover och sprickprover. Redovisningen av de 

intakta proverna inkluderar bilder på proverna och en faktaruta. Därefter följer resultaten i form av ett 
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spänning-töjningsdiagram. Redovisningen av sprickproverna inkluderar bilder på proverna och en 

faktaruta. Därefter följer resultaten från kompressionstesterna som presenteras i form av spänning-

förskjutningsdiagram.  

5.3.1 Intakta prov 
 

 
Figur 25. Intakta prover; BH01 49,36, BH01 67,56, BH03 30,74. 

Tabell 8. Fakta och resultat från intakta prover. 

Provnamn BH01 49,36 BH01 67,56 BH03 30,74 

Bergart Glimmergnejs Granit Glimmergnejs (rik på 

glimmer) 

Provhöjd [mm] 78,79 76,57 74,76 

Belastningsarea [mm2] 1982 1982 1982 

Densitet [kg/dm3] 2,58 2,63 2,78 

E-modul [GPa] 54,8 53,5 52 
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Figur 26. Spänning-töjningsdiagram för de tre intakta proverna. 

I figur 26 visas resultaten från kompressionstesterna på de tre intakta proverna i ett spänning-

töjningsdiagram. I ideala fall ska de intakta proverna uppvisa ett nästintill helt linjärt samband. Proverna 

uppvisar dock med denna metod ett olinjärt samband i form av en svag kurva i början av 

kompressionstestet upp till ett spänningstillstånd på ca 0,4 MPa. Troligtvis beror en del av kurvan på att 

provets ändytor och belastningsplattorna inte är helt parallella mot varandra. Detta resulterar i att små 

sättningar i maskinen kan uppstå som följaktligen leder till att en större deformation av provet mäts upp. 

Kurvan kan delvis också förklaras av att provets ändytor, trots noggrann slipning, beter sig som en 

spricka. För att undvika de mätfel som kan förekomma i början av belastningen görs beräkningen av 

deformationsmodulen mellan spänningsintervallet 4,0-4,5 MPa. Som kan ses i diagrammet ligger 

kurvorna för de intakta proverna mycket nära varandra och uppvisar endast en mycket liten skillnad i 

lutning. Elasticitetsmodulen för de intakta proverna har beräknats till: 54,8 GPa för BH01 49,36, 53,5 

GPa för BH01 67,56 och 52,0 GPa för BH01 30,74.  

Ett visst samband finns också mellan den beräknade e-modulen och bergart. Prov BH03 30,74 och 

BH01 49,36 är båda glimmergnejs men innehåller olika mycket biotit och klorit som är relativt mjuka 

mineral. BH03 30,74 har den lägsta e-modulen på 52 GPa vilket kan förklaras med att den är rik på 

biotit och klorit och förväntas därför vara mer elastisk än de övriga två intakta proven som är fattigare 

på dessa mineral. 
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5.3.2 Sprickprov – BH01 26,67 

 
Figur 27. Till vänster: sidovy av sprickprov BH01 26,67. Till höger: Sprickyta BH01 26,67. 

Tabell 9. Fakta om sprickprov BH01 26,67. 

Djup [m] 26,67 Aperatur [mm] 0,25 - 0,5 

Bergart Pegmatit Jr 2 

Provhöjd [cm] 51,45 Ja 1 

belastningsarea [mm2] 2252 Sprickmineral Kalcit 

 

Diagrammen i figur 28 och 29 visar förhållandet mellan spänning och töjning för sprickprov BH01 

26,67, innan och efter subtrahering av deformationen från det intakta provet. För övriga sprickprov 

visas endast normaliserade spänning-förskjutningsdiagram.  

 

 
Figur 28. Spänning-töjningsdiagram för sprickprov BH01 26,67 innan normalisering. 
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Figur 29. Spänning-förskjutningsdiagram för sprickprov BH01 26,67 efter normalisering. 

5.3.3 Sprickprov – BH01 49,36 

 
Figur 30. Till vänster: sidovy av sprickprov BH01 49,36. Till höger: Sprickyta BH01 49,36. 

Tabell 10. Fakta om sprickprov BH01 49,36. 

Djup [m] 49,36 Aperatur [mm] 0,25 - 0,5 

Bergart Glimmergnejs Jr 3 

Provhöjd [cm] 44,72 Ja 1 

Belastningsarea [mm2] 2401 Sprickmineral Kalcit, pyrit 
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Figur 31. Spänning-förskjutningsdiagram för sprickprov BH01 49,36. 
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5.3.4 Sprickprov – BH01 57,63 

 
Figur 32. Till vänster: sidovy av sprickprov BH01 57,63. Till höger: Sprickyta BH01 57,63. 

Tabell 11. Fakta om sprickprov BH01 57,63. 

Djup [m] 57,63 Aperatur [mm] 0,25 - 0,5 

Bergart Glimmergnejs Jr 4 

Provhöjd [mm] 40,69 Ja 1 

Belastningsarea [mm2] 2304 Sprickmineral Kalcit 

 

 

 
Figur 33. Spänning-förskjutningsdiagram för sprickprov BH01 57,63. 
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5.3.5 Sprickprov – BH01 64,29 
 

 
Figur 34. Till vänster: sidovy av sprickprov BH01 64,29. Till höger: Sprickyta BH01 64,29.  

Tabell 12. Fakta om sprickprov BH01 64,29. 

Djup [m] 64,29 Aperatur [mm] 0,25 - 0,5 

Bergart Granit Jr 4 

Provhöjd [mm] 97,91 Ja 1 

Belastningsarea [mm2] 1982 Sprickmineral Kalcit 

 

 

 
Figur 35. Spänning-förskjutningsdiagram för sprickprov BH01 64,29. 



40 
 

5.3.6 Sprickprov – BH01 67,56 

 
Figur 36. Till vänster: sidovy av sprickprov BH01 67,56. Till höger: Sprickyta BH01 67,56. 

Tabell 13. Fakta om sprickprov BH01 67,56. 

 

 
Figur 37. Spänning-förskjutningsdiagram för sprickprov BH01 67,56. 

Djup [m] 67,56 Aperatur [mm] 0,25 - 0,5 

Bergart Granit Jr 2 

Provhöjd [mm] 76,4 Ja 1 

Belastningsarea [mm2] 1982 Sprickmineral Kalcit 

Vinkel [*] 32   
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5.3.7 Sprickprov – BH03 28,97 

 
Figur 38. Till vänster: sidovy av sprickprov BH03 28,97. Till höger: Sprickyta BH03 28,97. 

Tabell 14. Fakta om sprickprov BH03 28,97. 

Djup [m] 28,97 Aperatur [mm] 0,25 - 0,5 

Bergart Glimmergnejs Jr 3 

Provhöjd [cm] 52,54 Ja 1 

Belastningsarea [mm2] 2175 Sprickmineral Kalcit, vit fältspat 

 

 
Figur 39. Spänning-förskjutningsdiagram för sprickprov BH03 28,97. 
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5.3.8 Sprickprov – BH03 30,74  

 
Figur 40. Till vänster: sidovy av sprickprov BH03 30,74. Till höger: Sprickyta BH03 30,74. 

Tabell 15. Fakta om sprickprov BH03 30,74. 

 

 
Figur 41. Spänning-förskjutningsdiagram för sprickprov BH03 30,74. 

  

Djup [m] 30,74 Aperatur [mm] 0,25 - 0,5 

Bergart Glimmergnejs Jr 1,5 

Provhöjd [cm] 74,11 Ja 4 

Belastningsarea [mm2] 1982 Sprickmineral Grafit, pyrit 

Vinkel [*] 13   
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5.3.9 Sprickprov – BH03 44,28 

 
Figur 42. Till vänster: sidovy av sprickprov BH03 44,28. Till höger: Sprickyta BH03 44,28. 

Tabell 16. Fakta om sprickprov BH03 44,28. 

 

 
Figur 43. Spänning-förskjutningsdiagram för sprickprov BH03 44,28.  

  

Djup [m] 44,28 Aperatur [mm] 0,25 - 0,5 

Bergart Granit Jr 1 

Provhöjd [cm] 75,73 Ja 1 

Belastningsarea [mm2] 1982 Sprickmineral Kvarts, pyrit 

Vinkel [*] 17   
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5.3.10 Sprickprov – BH03 46,38 

 
Figur 44. Till vänster: sidovy av sprickprov BH03 46,38. Till höger: Sprickyta BH03 46,38. 

Tabell 17. Fakta om sprickprov BH03 46,38. 

 

 
 
Figur 45. Spänning-förskjutningsdiagram för sprickprov BH03 46,38.  

Djup [m] 46,38 Aperatur [mm] 0,25 - 0,5 

Bergart Glimmergnejs Jr 2 

Provhöjd [mm] 100 Ja 3 

Belastningsarea [mm2] 1982 Sprickmineral Klorit, pyrit 

Vinkel [*] 9   
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5.3.11 Sprickprov – BH03 53,47 

 
Figur 46. Till vänster: sidovy av sprickprov BH03 44,28. Till höger: Sprickyta BH03 44,28. 

Tabell 18. Fakta om sprickprov BH03 53,47. 

Djup [m] 53,47 Aperatur [mm] 0,25 - 0,5 

Bergart Granit Jr 2 

Provhöjd [cm] 51,25 Ja 1 

Belastningsarea [mm2] 2199 Sprickmineral Röd fältspat 

 

 

 
Figur 47. Spänning-förskjutningsdiagram för sprickprov BH03 53,47.  
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5.3.12 Kommentarer kring resultaten från kompressionstester på sprickprover 
Spänning-förskjutningsdiagrammen ovan uppvisar en stor variation på kurvornas utseende. Gemensamt 

för sprickproven är att de uppvisar ett mer eller mindre olinjärt samband mellan spänning och 

förskjutning. En positiv kurvatur förekommer hos alla matchade tester vid låga spänningsnivåer som 

sedan planar ut. Eftersom kurvan planar ut vid ungefär samma spänningsnivåer som kurvan för de 

intakta proverna, beror troligen en stor del av denna också på sättningar som uppstår i 

belastningsmaskinen i början av belastningen. Det är på grund av denna felkälla svårt att bedöma det 

verkliga utseendet för kurvorna.  

Som förväntat blir sprickan under kompressionstestet allt styvare för varje belastningscykel som 

görs. Förändringen av styvheten mellan belastningscyklerna beror mestadels på hur välmatchade 

sprickytorna är hos de olika sprickproverna. För matchade sprickprover förekommer generellt en svag 

ökning av sprickans styvhet mellan test 1 och 2. Förändringen av styvheten minskar mellan test 2 och 3 

och är för vissa prover så liten att den inte är synbar.   

Till skillnad från de matchade testerna, uppvisar de omatchade testerna vid den första 

belastningscykeln en betydligt större deformation och kraftigare kurvatur. Det är tydligt att 

sprickstyvheten i början är låg och sedan succesivt ökar med ökad spänning. Kraftiga ojämnheter i 

kurvan kan förklaras med att större kontaktpunkter i sprickan går sönder vid ökad spänning. När 

spänningen överstiger kontaktpunktens enaxiella hållfasthet går den i brott vilket resulterar i en hastig 

deformation av sprickan tillsammans med ett spänningsfall. Till skillnad från test 1 uppvisar test 2 och 

3 ofta betydligt styvare beteenden. Kurvaturen har minskat och de tidigare ojämnheterna har försvunnit. 

Detta kan förklaras med att kontaktpunkterna efter den första belastningscykeln har nötts ner vilket leder 

till att sprickytorna blir jämnare och kommer närmare varandra.  

Ett visst samband finns mellan kurvans utseende och värdet på Jr och Ja. Sprickor som har höga 

värden på både Jr och Ja förväntas uppvisa en större kurvatur och högre deformation än sprickor som 

har låga värden. Exempelvis har BH03 46,38 ett sammanlagt Jr- och Ja-värde på 5 och uppvisar en stor 

kurvatur och hög deformation vid omatchade tester. BH03 44,28 och BH03 53,47 har ett sammanlagt 

Jr- och Ja-värde på 2 respektive 3 och uppvisar svaga kurvaturer och låga deformationer vid omatchade 

tester. Denna jämförelse blir tydligare i figur 51 där samtliga omatchade tester test 1 har sammanställts 

i ett diagram. Det finns dock undantag i denna tolkning.  

5.4 Utvärdering av två extremfall: styv bergmassa och elastisk bergmassa 
För att kunna utse det mest styva samt minst styva spricktestet för de två extremfallen plottas samtliga 

matchade test 3 tester och omatchade test 1 tester i var sitt sammanställt spänning-förskjutningsdiagram. 

Därefter väljs det mest styva samt minst styva spricktestet ut för att representera de två extremfallen. 

För utvalda spricktester presenteras tre typer av diagram; 1) spänning-förskjutning 2) spänning-

normalstyvhet 3) spänning-deformationsmodul. 
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5.4.1 Fall 1: Styv bergmassa 
Utifrån det sammanställda spänning-förskjutningsdiagrammet för matchade tester test 3 i figur 48, väljs 

BH01 64,29 ut för att representera alla sprickor i en styv bergmassa.  

 
Figur 48. Sammanställt spänning-förskjutningsdiagram för alla matchade tester test 3.  

Genom att derivera den uppmätta spänning-förskjutningskurvan för BH01 64,29 erhålls i figur 49 

sprickstyvheten som funktion av spänningen. De kraftiga svängningarna som förekommer mellan 

spänningsintervallet 2-4 MPa kan förklaras av att delta y går mot noll och att små förändringar då ger 

kraftiga utslag. Bortsett från de kraftiga svängningarna i spänning-styvhetsdiagrammet kan en svag 

positiv trend ses i början av diagrammet mellan spänningsintervallet 0-0,5 MPa varefter lutningen ökar 

upp till en spänningsnivå på 1,5 MPa. Lutningen på trendlinjen planar sedan ut och uppvisar efter 3 MPa 

en konstant styvhet på knappt 4 GPa/m.  

 
Figur 49. Diagram som visar sprickstyvhetens funktion av spänningen med trendlinje för sprickprov BH01 
64,29.  
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Punkter väljs manuellt ut efter trendlinjerna i spänning-styvhetsdiagrammet. Deformationsmodulen 

kan därefter beräknas som funktion av spänningen utifrån de utvalda data punkterna och konstanter för 

parametrarna Ei, L och θ med som tidigare beräknats till: 53 GPa, 0,46 m och 22 grader. Diagrammet i 

figur 50 visar deformationsmodulen som funktion av spänningen för en styv bergmassa. Mellan 

spänningsintervallet 0-0,1 MPa ökar deformationsmodulen mycket snabbt. Därefter avtar ökningen upp 

till en spänningsnivå på ca 0,5 MPa varefter deformationsmodulen blir konstant och uppnår ett maximalt 

värde på 52,9 GPa.  

 
Figur 50. Diagram som visar deformationsmodulens funktion av spänningen för fall 1 - en styv bergmassa.  

5.4.2 Fall 2: Elastisk bergmassa  
Utifrån det sammanställda spänning-förskjutningsdiagrammet för omatchade tester test 1 i figur 51, 

väljs BH03 46,38 ut för att representera alla sprickor i en elastisk bergmassa.  
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Figur 51. Sammanställt spänning-förskjutningsdiagram för alla omatchade tester test 1. 

Genom att derivera den uppmätta spänning-förskjutningskurvan för BH03 46,38 erhålls i figur 52 

sprickstyvheten som funktion av spänningen. I diagrammet är det tydligt att normalstyvheten ökar med 

ökad spänning upp till en spänningsnivå på ca 3,5 MPa varefter normalstyvheten förblir relativt 

konstant.  

 

 
Figur 52. Diagram som visar sprickstyvhetens funktion av spänningen med trendlinje för sprickprov BH03 
49,36. 

Diagrammet i figur 53 visar deformationsmodulen som funktion av spänningen för den elastiska 

bergmassan. Den elastiska bergmassan uppvisar också en snabb ökning av deformationsmodulen vid 

låga spänningsnivåer men som till skillnad från den styva bergmassan gradvis avtar med spänningen. 

Kurvan planar ut och uppnår ett konstant värde på 51,5 GPa vid en spänningsnivå på ca 3,5 MPa.  
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Figur 53. Diagram som visar deformationsmodulens funktion av spänningen för fall 2 - en elastisk bergmassa. 

5.5 Spänningsanalys i FEM-programmet Comsol Multiphysics 
Ingångsdata för spänningsanalyserna har sammanställts i tabeller i bilaga 11.11. 

5.5.1 Fall 1: Konstant deformationsmodul som uppskattas från indirekt metod 
I fall 1 görs en linjärelastisk modell där elasticitetsmodulen för bergmassan definieras till 14 GPa. 

Resultaten för den linjärelastiska modellen redovisas nedan. 

Figur 54 visar spänningsfördelningen i bergmassan för den första huvudspänningen. Dragspänningar 

uttrycks i figuren med positiva värden dvs. högre värden ger större dragspänningar. Det är tydligt att 

berget närmast tunnelväggarna utsätts för dragspänningar som succesivt avtar in i berget.  

Dragspänningarna uppnår ett maximalt värde på ca 3,1 MPa. 
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Figur 54. Spänningsfördelning i bergmassan enligt den första huvudspänningen för fall 1.  

Figur 55 visar spänningsfördelningen för den tredje huvudspänningen. Tryckspänningar uttrycks i 

figuren med negativa värden, större negativa värden ger högre tryckspänningar. Det är från figuren 

tydligt att berget närmast tunneltaket och sulans hörn utsätts för tryckspänningar. Tryckspänningarna 

uppnår ett maximalt värde på ca 19 MPa vid sulans hörn. Den högsta tryckspänningen som förekommer 

i berget närmast tunneltaket uppnår ett värde på ca 11 Mpa.  
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Figur 55. Spänningsfördelning i bergmassan enligt den tredje huvudspänningen för fall 1. 

Figur 56 visar deformationen av bergmassan i horisontalled med utgångsläge från tunnelns 

mittpunkt. För att göra deformationen synlig i modellen har den skalats upp med en faktor på 1500 

gånger. Bergmassan närmast tunnelväggarna uppvisar en maximal deformation i horisontalled på ca 3,7 

mm.  
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Figur 56. Deformation av bergmassan för fall 1. 

5.5.2 Fall 2: Konstant deformationsmodul som uppskattats från direkt metod 
I fall 2 görs en linjärelastisk modell där elasticitetsmodulen för bergmassan definieras till 53 GPa. 

Resultaten för den linjärelastiska modellen presenteras nedan. 

Figur 57 visar spänningsfördelningen i bergmassan för den första huvudspänningen. Modellen för 

fall 2 uppvisar en likadan spänningsfördelning som för fall 1. Dragspänningarna i berget närmast 

tunnelväggarna uppnår ett maximalt värde på ca 3,1 MPa. 
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Figur 57. Spänningsfördelning i bergmassan enligt den första huvudspänningen för fall 2. 

Figur 58 visar spänningsfördelningen för den tredje huvudspänningen. Fall 2 uppvisar även här en 

likadan spänningsfördelning som för fall 1. Tryckspänningarna uppnår ett maximalt värde på ca 19 MPa 

vid sulans hörn. Den högsta tryckspänningen som förekommer i berget närmast tunneltaket uppnår ett 

värde på ca 11 Mpa.  
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Figur 58. Spänningsfördelning i bergmassan enligt den tredje huvudspänningen för fall 2. 

Figur 59 visar deformationen av bergmassan i horisontalled med utgångsläge från tunnelns 

mittpunkt. För att göra deformationen synlig i modellen har den skalats upp med en faktor på 600 gånger. 

Bergmassan närmast tunnelväggarna uppvisar en maximal deformation i horisontalled på ca 1 mm. 

Jämfört med fall 1 uppvisar fall 2 en 73 % minskning av bergmassans maximala deformation.  
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Figur 59. Deformation av bergmassan för fall 2. 

5.5.3 Fall 3: Deformationsmodulen beror av spänningen och uppskattas från direkt 

metod 
I fall 3 görs en bi-linjärelastisk modell där elasticitetsmodulen för bergmassan definieras till 53 GPa vid 

tryckspänningar och 5,3 GPa vid dragspänningar. Resultaten för den bi-linjärelastiska modellen 

presenteras nedan. 

Figur 60 visar spänningsfördelningen för bergmassan för den första huvudspänningen. Bergmassan 

närmast tunnelväggarna utsätts även i detta fall för dragspänningar. Jämfört med fall 1 och 2 uppvisar 

denna modell lägre dragspänningar och en annorlunda spänningsfördelning. Dragspänningarna uppnår 

ett maximalt värde på ca 2,6 MPa, vilket jämfört med fall 1 och 2 är en minskning med 16 %. Volymen 

berg som påverkas av betydande dragspänningar är också mindre.  
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Figur 60. Spänningsfördelning i bergmassan enligt den första huvudspänningen för fall 3. 

Figur 61 visar spänningsfördelningen i bergmassan för den tredje huvudspänningen. Berget närmast 

tunneltaket och tunnelkanterna utsätts även i detta fall för tryckspänningar. Jämfört med fall 1 och 2 

uppvisar fall 3 en liknande spänningsfördelning men med något högre tryckspänningar.  

Tryckspänningarna uppnår ett maximalt värde på ca 25 MPa vid berget närmast sulans hörn. Den högsta 

tryckspänningen som förekommer i berget närmast tunneltaket uppnår ett värde på ca 15 MPa. 
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Figur 61. Spänningsfördelning i bergmassan enligt den tredje huvudspänningen för fall 3. 

Figur 62 visar deformationen av bergmassan i horisontalled med utgångsläge från tunnelns 

mittpunkt. För att göra deformationen synlig i modellen har den skalats upp med en faktor på 1500 

gånger. Bergmassan närmast tunnelväggarna uppvisar en maximal deformation i horisontalled på ca 1,6 

mm. Jämfört med fall 2 uppvisar fall 3 en 60 % ökning av den maximala deformationen. Denna ökning 

av deformationen beror på den lägre dragspänningen i modellen.  
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Figur 62. Deformation av bergmassan för fall 3. 

5.6 Uppskattning av skjuvhållfasthetsparametrar för sprickor 
Resultaten från testerna som utfördes för att bestämma sprickors skjuvhållfasthetsparametrar redovisas 

i tabellen i bilaga 11.10. Eftersom inget samband hittas mellan värdet på JRC, JCS, Φb, Φr, Φj och olika 

sprickgrupper beräknas ett medelvärde för de olika parametrarna. Medelvärden för samtliga parametrar 

redovisas i tabell 19.  

 
Tabell 19. Resultat för sprickors skjuvhållfasthetsparametrar . 

JRC JCS (MPa) Φb Φr Φj 

7,2 70 34,8 26,1 52 

 

5.7 Strukturanalys  
Blockstabiliteten beräknas för Barkarby station utifrån Mohr Coulombs modell och Barton Bandis 

modell för tre olika fall: 1) oförstärkt tillstånd utan spänningar 2) förstärkt tillstånd utan spänningar och 

3) oförstärkt tillstånd med spänningar. Ingångsdata för blockmodelleringarna har sammanställts i 

tabellerna i bilaga 11.12. Figur 63 visar en 3D modell över de mest ogynnsamma blocken för Barkarby 

station.  
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Figur 63. 3D modell över tak- vägg- och golvkilar i Barkarby station orsakade av de tre definierade 
sprickgrupperna. 

För att höja värdet på säkerhetsfaktorn för de ostabila kilarna i modellen, appliceras 7 cm sprutbetong 

till modellen enligt figur 64. 
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Figur 64. Tvärsektion av tunneln som visar vägg och tak kilar samt föreslagen förstärkningsåtgärd – 7 cm tjock 
sprutbetong.   

I tabell 20 och 21 redovisas vikten och säkerhetsfaktorn för alla intressanta tak och vägg-kilar i 

tunneln för de olika fallen. Mohr Coulombs modell uppvisar vid modellering utan primärspänningar, i 

ett oförstärkt tillstånd tre ostabila kilar: 5 (brun), 7 (rosa) och 8 (brungrön). Dessa har säkerhetsfaktorer 

på 0,36, 0,21 och 0,0. Förstärks tunneln med förslagsvis 7 cm sprutbetong, höjs värdena på 

säkerhetsfaktorn för samma kilar till 61,9, 6,0 och 1,7. Eftersom värdena på säkerhetsfaktorn i ett 

förstärkt tillstånd ligger över gränsvärdet på 1,5 anses kilarna nu vara stabila. Då primärspänningar 

inkluderas till modellen, uppvisar Mohr Coulombs modell i ett oförstärkt tillstånd endast en ostabil kil: 

5 (brun) med en oförändrad säkerhetsfaktor på 1,36. De två tak-kilarna 7 och 8 som i modellen utan 

primärspänningar, i ett oförstärkt tillstånd, definieras som ostabila är i modellen med primärspänningar 

stabila.  

Barton Bandis modell uppvisar vid modellering utan primärspänningar, i ett oförstärkt tillstånd, två 

ostabila kilar: 7 (rosa) och 8 (brungrön). Dessa har säkerhetsfaktorer på 0,24 och 0,0. Vid ett förstärkt 

tillstånd höjs säkerhetsfaktorn för samma kilar till 5,83 och 1,7. Kilarna definieras därmed som stabila. 

Då primärspänningar inkluderas till modellen, uppvisar Mohr Coulombs modell i jämförelse med den 

oförstärkta modellen utan primärspänningar, fortfarande två ostabila kilar: 7 och 8, men vars värden har 

höjts till 1,0 och 1,3. De övriga kilarna har oförändrade värden.   

Görs en jämförelse mellan Mohr Coulombs och Barton Bandis modell, är skillnaderna mycket små 

vid ett oförstärkt tillstånd, utan spänningar, men större vid ett förstärkt tillstånd, utan spänningar. 

Säkerhetsfaktorn för Mohr Coulombs modell uppvisar i både ett oförstärkt och förstärkt tillstånd utan 
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spänningar, något lägre värden i jämförelse med Barton Bandis modell. Eftersom skillnaderna mellan 

värdena för dessa modeller är relativt små och inte kommer påverka valet av förstärkning, anses de vara 

obetydliga. Ökningen av säkerhetsfaktorn för kil 7 och 8 från modellen utan spänning till modellen med 

spänning, är större med Mohr Coulombs modell än med Barton Bandis Modell. Den större differensen 

vid högre tryckspänningar kan förklaras med hur brottlinjen för de olika modellerna är definierad. 

Diagrammet i figur 65 visar Mohr Coulombs brottlinje i förhållande till Barton Bandis brottlinje för 

gällande parametervärden.  

Tabell 20. Mohr Coulombs modell. 

Kil Vikt (ton) SF utan spänningar, 

oförstärkt 

SF utan spänningar, 

förstärkt 

SF med spänningar, 

oförstärkt 

4 0,19 10,2 45,9 10,2 

5 0,14 1,36 61,9 1,36 

7 6,14 0,21 6,0 2,0 

8 10,4 0,0 1,7 2,1 

 

 
Tabell 21. Barton Bandis modell. 

Kil Vikt (ton) SF utan spänningar, 

oförstärkt 

SF utan spänningar, 

förstärkt 

SF med spänningar, 

oförstärkt 

4 0,19 11,6 342 11,6 

5 0,14 1,6 110 1,6 

7 6,14 0,24 5,83 1,0 

8 10,4 0,0 1,7 1,3 
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Figur 65. Diagram som visar förhållandet mellan brottlinjen för Mohr Coulombs modell och Barton Bandis 
modell.  

6 Diskussion 
För att kunna skapa tillförlitliga bergmodeller är det viktigt att de bergmekaniska parametrarna 

definieras på ett sätt som representerar de verkliga förhållandena så bra som möjligt. Det är från denna 

studie tydligt att resultaten från framförallt spänningsanalyser men också strukturanalyser skiljer sig åt 

beroende på vilken metod som används för att uppskatta parametrarna för bergmassans elastiska 

egenskaper och sprickors skjuvhållfasthet.  

6.1 Deformationsmodulen 

6.1.1 Uppskattning av deformationsmodulen med indirekt metod 
Uppskattas deformationsmodulen utifrån de utvalda empiriskt utvecklade ekvationerna som fått tillhöra 

de indirekta metoderna fås konstanta värden på deformationsmodulen. Det innebär att de elastiska 

egenskaperna för en bergmassa beskrivs enligt en linjärelastisk modell. Tillförlitligheten till de 

empiriska ekvationerna beror till stor del på hur stor mängd data som finns tillgänglig och kvalitén hos 

denna. Resultaten från uppskattning av deformationsmodulen med indirekt metod visar i denna studie 

på att värdet på deformationsmodulen varierar något beroende på vilken ekvation som används.  

Spridningen hos resultaten kan delvis förklaras med att bedömningen av de olika ingående 

parametrarna är mycket subjektiv. Det är i många fall vanligt att ingående parametrar som till exempel 
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den enaxiella tryckhållfastheten i Bartons ekvation uppskattas utifrån tabellvärden istället för labbtester 

på bergprover. Denna subjektiva bedömning kan bidra till en spridning av resultaten mellan de olika 

empiriska ekvationerna. Spridningen av resultaten beror också på hur ekvationerna är utformade dvs. 

relationen mellan de ingående parametrarna och deformationsmodulen. Vissa ekvationer är bättre 

anpassade för vissa typer av bergmassor medan andra är bättre anpassade för andra typer av bergmassor 

(Aksoy et al. 2012 och Gokceoglu et al. 2003). Eftersom värdena på deformationsmodulen i denna studie 

ligger inom samma storleksordning anses spridningen hos resultaten vara acceptabel.  

6.1.2 Uppskattning av deformationsmodulen med direkt metod 
Enligt den direkta metoden för att uppskatta deformationsmodulen förklaras bergmassans elastiska 

egenskaper bättre med en olinjärelastisk modell. Kompressionstesterna som utfördes på de utvalda 

sprickproverna visar på ett konsekvent olinjärt förhållande mellan deformation och spänning. Varje 

sprickprov uppvisar en specifik spänning-deformationskurva som beror på sprickans geometriska och 

mekaniska egenskaper. Generellt gäller att sprickstyvheten ökar med ökad spänning. Det olinjära 

beteendet hos sprickorna får en direkt påverkan på deformationsmodulen som följaktligen blir en 

funktion av spänningen. Eftersom deformationen av en spricka påverkas av så pass många, komplext 

interagerande faktorer så som sprickytornas passform och geometri är det svårt att anpassa en generell 

funktion som beskriver förhållandet mellan deformation och spänning. I denna studie beräknades 

deformationsmodulen som funktion av spänningen istället utifrån två extremfall: en styv bergmassa och 

en mindre styv bergmassa. Deformationsmodulen för bergmassan med enbart omatchade sprickytor 

uppvisade ett större beroende av spänningen än bergmassan med enbart välmatchade sprickytor. 

Eftersom den verkliga bergmassan består av olika typer av sprickor antas deformationsmodulens 

funktion av spänningen ligga inom intervallet för den styva och den mindre styva bergmassan.  

Det bör nämnas att det även finns begränsningar och möjliga felkällor hos den direkta metoden för 

att beräkna deformationsmodulens funktion av spänningen i denna studie. Till att börja med uppvisar 

de intakta proverna och sprickproverna en något för stor deformation i början av belastningen vilket 

delvis kan förklaras av sättningar i belastningsmaskinen och delvis av att ändytorna på provet beter sig 

som sprickor. Det har inte gjorts någon korrektion för denna felkälla i studien. Det finns däremot andra 

metoder och mättekniker som kan användas för att undvika denna typ av felkälla. För mer information 

om andra mättekniker hänvisas läsaren till bergmekanisk prövning hos statens provningsanstalt (SP). 

En annan felkälla som upptäcktes under arbetets gång var svårigheten att bedöma den effektiva 

belastningsarean hos de osymetriska sprickproverna. Spänningen hos dessa prover är troligen ojämnt 

fördelat över sprickytan. Bedömningen av belastningsarean kan påverka kurvaturen hos spänning-

förskjutningskurvorna. Ytterligare underökningar av hur spänningsfördelningen hos de osymetriska 

proverna ser ut gjordes inte eftersom det ansågs ligga utanför ramen för detta arbete.  
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6.1.3 Spänningsanalyser 
De olika spänningsmodellerna som gjorts för Barkarby station skiljer sig åt beroende på hur 

deformationsmodulen i programmet har definierats. Eftersom en linjärelastisk modell användes för både 

fall 1 och 2 men med olika värden på deformationsmodulen, uppvisar de samma spänningsfördelning 

men olika konvergenser. Figur 54 och 57 visar på att berget någon meter in från tunnelväggarna utsätts 

för dragspänningar av betydande storlek som kan avlasta bergmassan och öka risken för blockutfall här. 

Av denna anledning är det viktigt att också göra en strukturanalys för att kunna studera stabiliteten hos 

de kilar som kan skapas i bergmassan runt tunneln.  

I spänningsmodellen för fall 3 används en bilinjär-elastisk modell vilka värden dels baserades på 

resultaten från den direkta metoden för uppskattning av deformationsmodulen och dels utifrån teoretiska 

resonemang. Till skillnad från fall 1 och 2, uppvisar fall 3 en annan spänningsfördelning och en annan 

konvergens. Figur 60 visar på en lägre maximal dragspänning och ett betydligt mindre påverkat område. 

Risken för blockutfall blir således också betydligt mindre vilket kan ha betydelse för valet av 

dimensioneringsteknik och förstärkningsåtgärder för detta område. Om blocken vid tunnelväggarna 

förblir tryckspända krävs mindre förstärkning för att uppnå ett stabilt tillstånd i tunneln vilket också 

innebär en minskad kostnad för tunneldrivningen.  

För att kunna utvärdera de olika metoderna för uppskattning av deformationsmodulen bör resultaten 

från denna studie jämföras med verkliga mätningar och observationer. Eftersom in situ-mätningar med 

exempelvis plate jacking, plate loading och flat jack är mycket dyra att utföra, finns mycket få mätningar 

att tillhandahålla för en jämförelse. Flera tidigare studier, som exempel Palmström, Singh, 2001, visar 

däremot på att de empiriska ekvationerna har en relativt god anpassning med in situ-mätningar av 

deformationsmodulen. Deformationsmodulen från in situ-testerna baseras vanligtvis på den totala 

uppmätta deformationen i berget. Vad de empiriska ekvationerna dock inte tar hänsyn till är 

deformationsmodulens olinjära förhållande till spänningen som påvisats från resultaten från de direkta 

metoderna. Som det tidigare har konstaterats minskar risken för blockutfall enligt spänningsanalyser 

med en olinjärelastisk modell. Denna analys skulle också stämma överens med de observationer som 

gjorts i tunnlar på grunda djup som tyder det inte sker blockutfall från tunnelväggarna i den omfattning 

som modellerna i fall 1 och 2 indikerar. Det är av dessa anledningar möjligt att en olinjärelastisk modell 

av bergkonstruktioner stämmer bättre överens med verkligheten än en linjärelastisk.  

6.2 Sprickors skjuvhållfasthetsparametrar 
Blockmodellerna som gjordes för Barkarby station skiljer sig också åt beroende på hur 

skjuvhållfasthetsparametrarna för sprickorna i bergmassan har definierats. I studien uppskattades 

skjuvhållfasthetsparametrar för sprickor som ingår i Mohr Coulombs och Barton Bandis brottkriterium 

utifrån två valda metoder. För uppskattning av friktionsvinkeln användes en empirisk metod som utgår 

ifrån parametrarna Jr och Ja vilka uppskattas från sprickkartering. Eftersom bedömningen av dessa 

parametrar är subjektiv kan metodens tillförlitlighet diskuteras. Enligt litteraturen anses denna metod ge 
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en konservativ uppskattning som främst bör användas för plana sprickytor med ingen eller lite 

sprickfyllnad (Barton 2002).  

Friktionsvinkeln kan även uppskattas utifrån analytiska metoder som till exempel direkta skjuv-

försök på utvalda sprickprover. Nackdelen med denna metod är de höga kostnaderna för att utföra 

testerna vilket är ett av skälen till varför denna metod inte användes i studien. För uppskattningen av 

Barton Bandis parametrar, JRC, JCS och Φr, ingick både labbtester och okulär bedömning av 

parametervärden. Metoden för att bedöma JCS med Schmidthhammare har dock inte förklarats med 

vetenskaplig forskning och beror mycket på utförande.  

Vilket framgår i jämförelsen av Mohr Coulombs och Barton Bandis modell i strukturanalysen, är att 

skillnaderna i denna studie var mycket liten vid modellering utan primärspänningar. Eftersom 

blockstabiliteten knappt påverkades ansågs de obetydliga. Vid modellering med primärspänningar 

ökade skillnaderna mellan Mohr Coulombs och Barton Bandis modell. Mohr Coulombs modell 

uppvisade högre värden på säkerhetsfaktorn för tak-kilar i jämförelse med Barton Bandis modell. Denna 

skillnad kan förklaras med hur brottenvelopen för de olika modellerna är definierad. Enligt Mohr 

Coulombs modell är brottenvelopen linjärt anpassad medan den enligt Barton Bandis är olinjärt 

anpassad dvs. JRC och JCS får minskat inflytande vid ökad spänning. Som kan ses i diagrammet i Figur 

58, är skillnaderna mellan brottenvelopen små vid låga tryckspänningar men ökar med ökad spänning. 

Av denna anledning kommer skillnaderna mellan modellerna vara större för kilar som utsätts för ökade 

tryckspänningar vilket fallet är för tak-kilarna i denna analys. Eftersom Mohr Coulombs linjära 

anpassning av brottenvelopen är debatterad och anses ha många begränsningar till skillnad från Barton 

Bandis modell är det troligt att Mohr Coulombs modell överskattar stabiliteten för tryckspända kilar.  

På grund av bergets heterogena natur är det viktigt att ha i åtanke att det alltid kommer att finns en 

osäkerhet i inparametrar och antaganden vid modellering av bergkonstruktioner. Vid projektering av 

stora bergprojekt där förundersökningsinsatserna måste prioriteras är analytiska metoder för att 

uppskatta de bergmekaniska parametrarna inte alltid ett aktuellt val. Det är därför viktigt att fortsätta 

utveckla tillförlitliga och förenklade metoder som stämmer bra överens med verkliga mätningar och 

observationer.  

 

7 Slutsats 
Vid uppskattning av deformationsmodulen med de utvalda empiriska ekvationerna erhålls konstanta 

värden på deformationsmodulen. De elastiska egenskaperna för en bergmassa beskrivs därmed enligt en 

linjärelastisk modell som inte beror av spänningen. Resultaten från kompressionstesterna visar däremot 

på att deformationsmodulen för en bergmassa beror av spänningen. De elastiska egenskaperna för 

bergmassan förklaras därför bättre med en olinjärelastisk modell. Figur 66 visar skillnaden mellan 

deformationsmodulens förhållande med normalspänningen vid uppskattning med direkt och indirekt 

metod. 
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Figur 66. Den schematiska figuren visar deformationsmodulens förhållande med normalspänningen vid 
uppskattning med direkt och indirekt metod.  

Spänningsanalyser som görs på grunda förlagda bergkonstruktioner i FEM-program, visar på att den 

sekundära spänningsfördelningen ser olika ut beroende på hur de elastiska egenskaperna i 

materialmodellen är definierad. Enligt spänningsanalysen för den linjärelastiska modellen i studien, 

skapas dragspänningar av betydande storlek och utbredning i berget närmast tunnelväggarna. 

Avlastningen av berget här resulterar i en ökad risk för blockutfall.  

Spänningsanalysen för den bi-linjärelastiska modellen uppvisar i jämförelse med den linjärelastiska 

modellen, lägre dragspänningar över ett betydligt mindre påverkat område i berget närmast 

tunnelväggarna. Med lägre dragspänningar minskar också risken för blockutfall. Många observationer 

från tunnlar på grunda djup visar att blockutfall från tunnelväggar är ovanliga. Detta måste ses som en 

stark indikation på att en olinjärelastisk modell stämmer bättre överens med verkligheten än en 

linjärelastisk modell. 

Vid uppskattningen av sprickors skjuvhållfasthetsparametrar användes olika metoder för att 

bestämma parametrarna: friktionsvinkeln som ingår i Mohr Coulombs brottkriterium och JRC, JCS och 

residualfriktionsvinkeln som ingår i Barton Bandis brottkriterium. Enligt strukturanalysen fanns endast 

en mycket liten skillnad som inte påverkade blockstabiliteten nämnvärt mellan Mohr Coulombs och 

Barton Bandis modell vid modellering utan primärspänningar. Vid modellering med primärspänningar 

ökade däremot skillnaderna mellan modellerna vilket fick en betydande påverkan på stabiliteten för 

tryckspända kilar. Eftersom en olinjär brottenvelop anses stämma bättre överens med verkligheten än 
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en linjär, rekommenderas vid strukturanalyser användning av Barton Bandis modell och en uppskattning 

av JRC, JCS och residualfriktionsvinkeln.  
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10 Bilagor 

10.1 Uppskattning av JRC från sprickprofiler 
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10.2 Uppskattning av JCS 
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10.3 Uppskattning av basfriktionsvinkel från tabellvärden 
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10.4 Q-systemet 
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10.5 RMR-systemet 
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10.6 Klassificering av 15RTKB01 med RMRbas och Q-bas 
      Bergkvalitet enligt RMR89-

systemet 
Bergkvalitet enligt Q-systemet   

      RMRBas         Qbas             B
orrlängd (m

) m
y=0 

H
ållfasthet (M

Pa) 

R
Q

D
 (%

) 

H
ållfasthet (sc) 

R
Q

D
 

Sprickavstånd (m
) 

Sprickegenskaper 

G
rundvatten (Bas) 

Sprickorientering 

R
M

R
bas 

R
Q

D
 (%

) 

Jn 

Jr 

Ja 

Jw
Bas 

SR
FB

as 

Q
bas 

G
SI (R

M
R

Bas - 5) 

0-1 200 92 12 20 10 20 15 0 77 92 12 2 2 1 1 8 72 
1-2 200 100 12 20 15 - 15 0 - 100 12 - - 1 1     
2-3 200 100 12 20 15 25 15 0 87 92 12 3 1 1 1 23 82 
3-4 200 100 12 20 15 20 15 0 82 100 12 2 2 1 1 8 77 
4-5 100 100 12 20 15 - 15 0 - 100 12 - - 1 1     
5-6 100 91 12 20 5 20 15 0 72 91 12 2 3 1 1 5 67 
6-7 100 94 12 20 8 20 15 0 75 94 12 2 3 1 1 5 70 
7-8 100 100 12 20 15 - 15 0 - 100 12 - - 1 1     
8-9 100 100 12 20 10 25 15 0 82 100 12 4 1 1 1 33 77 

9-10 100 100 12 20 10 25 15 0 82 100 12 2 1 1 1 17 77 
10-11 100 98 12 20 8 20 15 0 75 98 12 1 3 1 1 3 70 
11-12 100 100 12 20 10 20 15 0 77 100 12 3 3 1 1 8 72 
12-13 200 86 12 17 8 20 15 0 72 86 12 1 3 1 1 2 67 
13-14 200 100 12 20 10 - 15 0 - 100 12 - - 1 1     
14-15 200 100 12 20 10 25 15 0 82 100 12 2 1 1 1 17 77 
15-16 200 93 12 20 8 20 15 0 75 93 12 1 1 1 1 8 70 
16-17 200 96 12 20 8 20 15 0 75 96 12 1 3 1 1 3 70 
17-18 100 91 12 20 10 20 15 0 77 91 12 3 3 1 1 8 72 
18-19 100 83 12 17 8 20 15 0 72 83 12 1 3 1 1 2 67 
19-20 100 100 12 20 8 10 15 0 65 100 12 1 4 1 1 1 60 
20-21 100 97 12 20 10 20 15 0 77 97 12 2 3 1 1 5 72 
21-22 100 72 12 13 8 20 15 0 68 72 12 2 3 1 1 3 63 
22-23 100 100 12 20 10 20 15 0 77 100 12 2 3 1 1 6 72 
23-24 100 63 12 13 8 20 15 0 68 63 12 2 3 1 1 4 63 
24-25 200 100 12 20 15 - 15 0  100 12 - - 1 1     
25-26 200 100 12 20 10 25 15 0 82 100 12 3 1 1 1 25 77 
26-27 200 91 12 20 8 25 15 0 80 91 12 2 1 1 1 15 75 
27-28 200 100 12 20 10 25 15 0 82 100 12 2 1 1 1 17 77 
28-29 200 100 12 20 10 25 15 0 82 100 12 2 1 1 1 13 77 
29-30 200 100 12 20 10 25 15 0 82 100 12 3 1 1 1 25 77 
30-31 200 69 12 13 8 20 15 0 68 69 12 2 3 1 1 3 63 
31-32 200 93 12 20 8 15 15 0 70 93 12 2 4 1 1 3 65 
32-33 200 88 12 17 8 10 15 0 62 88 12 2 4 1 1 4 57 
33-34 100 77 12 17 8 15 15 0 67 77 12 2 4 1 1 2 62 
34-35 100 100 12 20 10 25 15 0 82 100 12 3 1 1 1 25 77 
35-36 100 89 12 20 8 10 15 0 65 89 12 2 4 1 1 4 60 
36-37 100 100 12 20 10 20 15 0 77 100 12 3 3 1 1 8 72 
37-38 200 100 12 20 10 25 15 0 82 100 12 2 1 1 1 17 77 
38-39 200 99 12 20 8 20 15 0 75 99 12 1 1 1 1 8 70 
39-40 100 97 12 20 10 25 15 0 82 97 12 2 1 1 1 16 77 
40-41 100 95 12 20 10 20 15 0 77 95 12 2 3 1 1 5 72 
41-42 100 92 12 20 10 25 15 0 82 92 12 2 3 1 1 4 77 
42-43 200 93 12 20 8 20 15 0 75 93 12 2 2 1 1 8 70 
43-44 200 91 12 20 10 25 15 0 82 91 12 2 1 1 1 11 77 



78 
 

      Bergkvalitet enligt RMR89-
systemet 

Bergkvalitet enligt Q-systemet   

      RMRBas         Qbas             B
orrlängd (m

) m
y=0 

H
ållfasthet (M

Pa) 

R
Q

D
 (%

) 

H
ållfasthet (sc) 

R
Q

D
 

Sprickavstånd (m
) 

Sprickegenskaper 

G
rundvatten (Bas) 

Sprickorientering 

R
M

R
bas 

R
Q

D
 (%

) 

Jn 

Jr 

Ja 

Jw
Bas 

SR
FB

as 

Q
bas 

G
SI (R

M
R

Bas - 5) 

44-45 200 95 12 20 10 20 15 0 77 95 12 1 2 1 1 5 72 
45-46 200 100 12 20 10 20 15 0 77 100 12 1 2 1 1 4 72 
46-47 200 93 12 20 10 20 15 0 77 93 12 2 2 1 1 8 72 
47-48 200 93 12 20 10 20 15 0 77 93 12 2 2 1 1 10 72 
48-49 200 94 12 20 10 15 15 0 72 94 12 1 4 1 1 2 67 
49-50 200 89 12 17 10 25 15 0 79 89 12 2 1 1 1 11 74 
50-51 200 100 12 20 10 25 15 0 82 100 12 2 1 1 1 17 77 
51-52 200 91 12 20 10 20 15 0 77 91 12 3 3 1 1 8 72 
52-53 200 100 12 20 15 - 15 0 - 100 12 - - 1 1 - - 
53-54 200 66 12 13 10 20 15 0 70 66 12 2 3 1 1 4 65 
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10.7 Klassificering av 15RTKB03 med RMRbas och Qbas 
      Bergkvalitet enligt RMR89-

systemet 
Bergkvalitet enligt Q-systemet   

      RMRBas         Qbas             B
orrlängd (m

) m
y=0 

H
ållfasthet (M

Pa) 

R
Q

D
 (%

) 

H
ållfasthet (sc) 

R
Q

D
 

Sprickavstånd 

Sprickegenskaper 

G
rundvatten (Bas) 

Sprickorientering 

R
M

R
bas 

R
Q

D
 (%

) 

Jn 

Jr 

Ja 

Jw
Bas 

SR
FB

as 

Q
bas 

G
SI (R

M
R

Bas - 5) 

0-1 200 95 12 20 8 10 15 0 65 95 3 2 4 1 1 16 60 
1-2 200 68 12 13 8 20 15 0 68 68 3 1 3 1 1 8 63 
2-3 200 79 12 17 8 10 15 0 62 79 3 2 4 1 1 13 57 
3-4 200 53 12 13 8 10 15 0 58 53 3 2 4 1 1 9 53 
4-5 200 90 12 20 8 15 15 0 70 90 3 1 4 1 1 7 65 
5-6 100 66 12 13 8 20 15 0 68 66 3 1 3 1 1 7 63 
6-7 100 81 12 17 8 15 15 0 67 81 3 1 4 1 1 7 62 
7-8 100 87 12 17 8 15 15 0 67 87 3 2 4 1 1 11 62 
8-9 100 92 12 20 8 10 15 0 65 92 3 2 4 1 1 15 60 

9-10 100 71 12 13 8 10 15 0 58 71 3 2 4 1 1 12 53 
10-11 100 81 12 17 8 10 15 0 62 81 3 2 4 1 1 10 57 
11-12 100 96 12 20 10 20 15 0 77 96 3 1 3 1 1 11 72 
12-13 100 75 12 17 8 5 15 0 57 75 3 1 4 1 1 3 52 
13-14 100 100 12 20 10 20 15 0 77 100 3 3 3 1 1 33 72 
14-15 100 86 12 17 8 10 15 0 62 86 3 2 4 1 1 14 57 
15-16 100 100 12 20 10 20 15 0 77 100 3 2 3 1 1 22 72 
16-17 100 100 12 20 5 30 15 0 82 100 3 4 1 1 1 133 77 
17-18 100 84 12 17 8 10 15 0 62 84 3 2 4 1 1 11 57 
18-19 100 67 12 13 8 15 15 0 63 67 3 1 4 1 1 6 58 
19-20 100 67 12 13 8 20 15 0 68 67 3 1 1 1 1 22 63 
20-21 100 75 12 17 8 20 15 0 72 75 3 1 3 1 1 8 67 
21-22 100 90 12 20 10 20 15 0 77 90 3 2 3 1 1 20 72 
22-23 100 66 12 13 8 10 15 0 58 66 3 2 4 1 1 8 53 
23-24 100 98 12 29 10 20 15 0 86 98 3 2 3 1 1 16 81 
24-25 100 100 12 20 10 20 15 0 77 100 3 2 3 1 1 22 72 
25-26 100 98 12 20 10 20 15 0 77 98 3 2 3 1 1 22 72 
26-27 100 84 12 17 8 20 15 0 72 84 3 2 1 1 1 56 67 
27-28 200 92 12 20 10 10 15 0 67 92 3 1 3 1 1 5 62 
28-29 200 100 12 20 10 20 15 0 77 100 3 2 2 1 1 33 72 
29-30 200 85 12 17 8 15 15 0 67 85 3 1 4 1 1 7 62 
30-31 200 96 12 20 10 20 15 0 77 96 3 2 2 1 1 32 72 
31-32 200 90 12 20 10 10 15 0 67 90 3 2 4 1 1 15 62 
32-33 200 92 12 20 10 20 15 0 77 92 3 1 2 1 1 15 72 
33-34 200 91 12 20 10 20 15 0 77 91 3 2 2 1 1 30 72 
34-35 200 90 12 20 10 25 15 0 82 90 3 2 1 1 1 45 77 
35-36 200 100 12 20 10 25 15 0 82 100 3 4 1 1 1 133 77 
36-37 200 100 12 20 10 25 15 0 82 100 3 4 1 1 1 133 77 
37-38 200 100 12 20 10 25 15 0 82 100 3 3 1 1 1 100 77 
38-39 200 100 12 20 10 20 15 0 77 100 3 1 2 1 1 17 72 
39-40 200 87 12 17 8 20 15 0 72 87 3 2 2 1 1 22 67 
40-41 200 88 12 17 10 20 15 0 74 88 3 2 3 1 1 15 69 
41-42 200 98 12 20 10 20 15 0 77 98 3 1 1 1 1 33 72 
42-43 200 93 12 20 10 25 15 0 82 93 3 2 1 1 1 62 77 
43-44 200 93 12 20 10 20 15 0 77 93 3 2 3 1 1 15 72 
44-45 100 100 12 20 10 15 15 0 72 100 3 4 4 1 1 33 67 
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      Bergkvalitet enligt RMR89-
systemet 

Bergkvalitet enligt Q-systemet   

      RMRBas         Qbas             B
orrlängd (m

) m
y=0 

H
ållfasthet (M

Pa) 

R
Q

D
 (%

) 

H
ållfasthet (sc) 

R
Q

D
 

Sprickavstånd 

Sprickegenskaper 

G
rundvatten (Bas) 

Sprickorientering 

R
M

R
bas 

R
Q

D
 (%

) 

Jn 

Jr 

Ja 

Jw
Bas 

SR
FB

as 

Q
bas 

G
SI (R

M
R

Bas - 5) 

45-46 100 93 12 20 10 25 15 0 82 93 3 3 1 1 1 93 77 
46-47 100 96 12 20 10 15 15 0 72 96 3 1 4 1 1 8 67 
47-48 200 100 12 20 10 25 15 0 82 100 3 2 1 1 1 67 77 
48-49 200 100 12 20 10 25 15 0 82 100 3 4 1 1 1 133 77 
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10.8 Uppskattning av deformationsmodulen med indirekt metod – 15RTKB01 

Borrlängd (m
) m

y=0 

Bergart 

G
SI (R

M
R

Bas - 5) 

Sefarim
 och P

ereira (1983) 

N
icholson and Bieniaw

ski (1990) 

Barton (2002) (G
Pa) 

Sonm
ez et al. (2004) 

H
oek och D

iedericks (2006) 

0-1 Granit/pegmatit 72 47 21 25 30 16 
1-2 Granit/pegmatit             
2-3 Granit/pegmatit 82 84 31 36 37 22 
3-4 Granit/pegmatit 77 63 26 26 33 19 
4-5 Glimmergnejs             
5-6 Glimmergnejs 67 35 18 17 27 13 
6-7 Glimmergnejs 70 42 20 17 29 15 
7-8 Glimmergnejs             
8-9 Glimmergnejs 77 63 26 32 33 19 

9-10 Glimmergnejs 77 63 26 26 33 19 
10-11 Glimmergnejs 70 42 20 14 29 15 
11-12 Glimmergnejs 72 47 21 20 30 16 
12-13 Granit/pegmatit 67 35 18 17 27 13 
13-14 Granit/pegmatit             
14-15 Granit/pegmatit 77 63 26 32 33 19 
15-16 Granit/pegmatit 70 42 20 25 29 15 
16-17 Glimmergnejs 70 42 20 17 29 15 
17-18 Glimmergnejs 72 47 21 20 30 16 
18-19 Glimmergnejs 67 35 18 13 27 13 
19-20 Glimmergnejs 60 24 14 10 23 9 
20-21 Glimmergnejs 72 47 21 18 30 16 
21-22 Glimmergnejs 63 28 15 14 24 10 
22-23 Glimmergnejs 72 47 21 18 30 16 
23-24 Glimmergnejs 63 28 15 15 24 10 
24-25 Granit/pegmagit             
25-26 Granit/pegmagit 77 63 26 37 33 19 
26-27 Granit/pegmagit 75 56 24 31 32 18 
27-28 Granit/pegmagit 77 63 26 32 33 19 
28-29 Granit/pegmagit 77 63 26 29 33 19 
29-30 Granit/pegmagit 77 63 26 37 33 19 
30-31 Granit/pegmagit 63 28 15 18 24 10 
31-32 Granit/pegmagit 65 32 17 18 26 11 
32-33 Granit/pegmagit 57 20 12 19 21 7 
33-34 Glimmergnejs 62 27 15 13 24 10 
34-35 Glimmergnejs 77 63 26 29 33 19 
35-36 Glimmergnejs 60 24 14 15 23 9 
36-37 Glimmergnejs 72 47 21 20 30 16 
37-38 Granit/pegmatit 77 63 26 32 33 19 
38-39 Granit/pegmatit 70 42 20 25 29 15 
39-40 Glimmergnejs 77 63 26 25 33 19 
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Borrlängd (m
) m

y=0 

Bergart 

G
SI (R

M
R

Bas - 5) 

Sefarim
 och P

ereira (1983) 

N
icholson and Bieniaw

ski (1990) 

Barton (2002) (G
Pa) 

Sonm
ez et al. (2004) 

H
oek och D

iedericks (2006) 

40-41 Glimmergnejs 72 47 21 17 30 16 
41-42 Glimmergnejs 77 63 26 16 33 19 
42-43 Granit 70 42 20 25 29 15 
43-44 Granit 77 63 26 28 33 19 
44-45 Granit 72 47 21 22 30 16 
45-46 Granit 72 47 21 20 30 16 
46-47 Granit 72 47 21 25 30 16 
47-48 Granit 72 47 21 27 30 16 
48-49 Granit 67 35 18 16 27 13 
49-50 Granit 74 53 23 28 31 17 
50-51 Granit 77 63 26 32 33 19 
51-52 Granit 72 47 21 25 30 16 
52-53 Granit - - - - - - 
53-54 Granit 65 32 17 19 26 11 
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10.9 Uppskattning av deformationsmodulen med indirekt metod – 15RTBB03 

Borrlängd (m
) m

y=0 

Bergart 

Sefarim
 och P

ereira (1983) 

N
icholson and Bieniaw

ski (1990) 

Barton (2002) (G
Pa) 

Sonm
ez et al. (2004) 

H
oek och D

iedericks (2006) 

0-1 Granit/pegmatit 24 14 32 23 9 
1-2 Granit/pegmatit 28 15 25 24 10 
2-3 Granit/pegmatit 20 12 30 21 7 
3-4 Granit/pegmatit 16 10 26 19 6 
4-5 Granit 32 17 25 26 11 
5-6 Glimmergnejs 28 15 19 24 10 
6-7 Glimmergnejs 27 15 19 24 10 
7-8 Glimmergnejs 27 15 22 24 10 
8-9 Glimmergnejs 24 14 25 23 9 

9-10 Glimmergnejs 16 10 23 19 6 
10-11 Glimmergnejs 20 12 22 21 7 
11-12 Glimmergnejs 47 21 22 30 16 
12-13 Glimmergnejs 15 10 15 19 5 
13-14 Glimmergnejs 47 21 32 30 16 
14-15 Glimmergnejs 20 12 24 21 7 
15-16 Glimmergnejs 47 21 28 30 16 
16-17 Glimmergnejs 63 26 51 33 19 
17-18 Glimmergnejs 20 12 22 21 7 
18-19 Glimmergnejs 21 13 18 22 8 
19-20 Glimmergnejs 28 15 28 24 10 
20-21 Glimmergnejs 35 18 20 27 13 
21-22 Glimmergnejs 47 21 27 30 16 
22-23 Glimmergnejs 16 10 20 19 6 
23-24 Glimmergnejs 79 30 25 37 22 
24-25 Glimmergnejs 47 21 28 30 16 
25-26 Glimmergnejs 47 21 28 30 16 
26-27 Glimmergnejs 35 18 38 27 13 
27-28 Granit 27 15 22 24 10 
28-29 Granit 47 21 41 30 16 
29-30 Granit 27 15 24 24 10 
30-31 Granit 47 21 40 30 16 
31-32 Granit 27 15 31 24 10 
32-33 Granit 47 21 31 30 16 
33-34 Granit 47 21 39 30 16 
34-35 Granit 63 26 45 33 19 
35-36 Granit 63 26 64 33 19 
36-37 Granit 63 26 64 33 19 
37-38 Granit 63 26 58 33 19 
38-39 Granit 47 21 32 30 16 
39-40 Granit 35 18 35 27 13 
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Borrlängd (m
) m

y=0 

Bergart 

Sefarim
 och P

ereira (1983) 

N
icholson and Bieniaw

ski (1990) 

Barton (2002) (G
Pa) 

Sonm
ez et al. (2004) 

H
oek och D

iedericks (2006) 

40-41 Granit 40 19 31 28 14 
41-42 Granit 47 21 40 30 16 
42-43 Granit 63 26 50 33 19 
43-44 Granit 47 21 31 30 16 
44-45 Glimmergnejs 35 18 32 27 13 
45-46 Glimmergnejs 63 26 45 33 19 
46-47 Glimmergnejs 35 18 20 27 13 
47-48 Granit 63 26 51 33 19 
48-49 Granit 63 26 64 33 19 
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10.10 Uppskattning av skjuvhållfasthetsparametrar  

 
Sprickprov Bergart Sprickgrupp φr φb 

1 
φb 
2 

φb 
3 

φb 
mean 

JRC 
profil 

r 
mean 

BH01 26,67 Pegmatit 1 30 31 31 31 31,0 8 36,7 
BH01 28,39 Glimmergnejs 4 22,5 38 36 37 37,0 12  
BH01 35,17 Granit 3 22,5 36 34 34 34,7 7  
BH01 36,36 Glimmergnejs 3 12 35 35 35 35,0 3  
BH01 40,45 Glimmergnejs 2 30 36 34 34 34,7 11  
BH01 40,97 Glimmergnejs 4 22,5 36 36 35 35,7 9  
BH01 46,99 Glimmergnejs 4 30 34 34 35 34,3 10  
BH01 49,36 Glimmergnejs 2 30 35 36 36 35,7 9 28,3 
BH01 55,77 Pegmatit 3 30 36 35 35 35,3 10  
BH01 57,63 Glimmergnejs 1 30 37 35 36 36,0 9 33,0 
BH01 64,29 Granit 1 29 36 38 37 37,0 5  
BH01 67,56 Granit 2 30 38 37 38 37,7 4  
BH03 27,54 Granit 1 30 33 34 34 33,7 9  
BH03 28,97 Glimmergnejs 1 30 34 35 35 34,7 6 35,3 
BH03 29,91 Glimmergnejs 1 30 35 37 37 36,3 5  
BH03 30,74 Glimmergnejs 1 12 35 35 35 35,0 2  
BH03 35,56 Glimmergnejs 1 12 35 33 35 34,3 9  
BH03 44,28 Granit 1 30 36 36 35 35,7 5  
BH03 46,38 Glimmergnejs 1 22,5     5  
BH03 50,39 Pegmatit 1 30 30 31 32 31,0 9  
BH03 53,47 Granit 1 30 35 36 35 35,3 4 38,0 
BH03 67,02 Granit 1 30 31 32 32 31,7 7  
   26,1    34,8 7,2 34,3 
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10.11 Ingångsdata för spänningsanalyser i Comsol 
 
Tabell 22. Geometriska specifikationer för Barkarby station. 

Tunnelbredd Tunnelhöjd Bergtäckning Orientering 

20 m 11 m 16 m 191/0 

 
Tabell 23. Gränser. 

Övre yta Botten Sidor Tunnelkontur 

Fri Fast Roller Fri 

 
Tabell 24. Ingångsdata för primärspänningar. 

 Vertikalspänningen Största 

horisontalspänningen 

Minsta 

horisontalspänningen 

Storlek Beror på djupet 6,3 MPa 2,9 MPa 

Orientering 0/90 143/0 233/0 

 
Tabell 25. Materialegenskaper för fall 1. 

Densitet Poissions tal Elasticitetsmodul 

2700 kg/m3 0,25 14 GPa 

 
Tabell 26. Materialegenskaper för fall 2. 

Densitet Poissions tal Elasticitetsmodul 

2700 kg/m3 0,25  53 GPa 

 
Tabell 27. Materialegenskaper för fall 3. 

Densitet Poissions tal Elasticitetsmodul vid 

tryckspänningar 

Elasticitetsmodul vid 

dragspänningar 

2700 kg/m3 0,25 53 GPa 5,3 GPa 
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10.12 Ingångsdata för strukturanalys i Unwedge 
 
Tabell 28. Generell ingångsdata. 

Tunnelns 

orientering 

Bergets densitet 

(kg/m3) 

Sprickgruppernas 

orientering 

191/00 2700 342/22, 136/74, 008/81 

 
Tabell 29. Ingångsdata för Mohr Coulombs modell 

Φj C (MPa) σti 

52 0 0 

 
Tabell 30. Ingångsdata för Barton Bandis modell. 

JRC JCS (MPa) Φr 

7,2 70 26,1 

 
Tabell 31. Ingångsdata för primärspänningstillståndet. 

Sigma 1 (MPa) Sigma 2 (MPa) Sigma 3 (MPa) 

6,3  2,9 0,43 
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