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SAMMANFATTNING 

Som en del i projekteringsarbetet för station Korsvägen, vilken ingår i den nya 

tågförbindelsen Västlänken, har en 3D diskontinuumanalys genomförts i syfte att 

verifiera framtagen layout/design. Stationen ligger i centrala Göteborg, nära Liseberg 

och Svenska Mässan, och korsar tre svaghetszoner. Den är utformad med mycket stora 

tunnelspann som vilar på en rad med betongpelare. Itasca Consultants utförde 

diskontinuumanalyser i finita differensprogrammet 3DEC, främst för att kontrollera 

storstabiliteten för stationen. Arbetet innefattade en känslighetsanalys med flera 

initialspänningsfall eftersom det initiala spänningsfältet är en osäkerhetsfaktor. Samtliga 

analyser visade att taket i en av de centrala uppgångarna var instabilt och en stor 

kilformation bildades. En kompletterande analys med förstärkning utfördes på stationen, 

där resultaten visade att förstärkningen kunde stabilisera taket. Utöver att demonstrera 

skillnaden mellan en förstärkt och oförstärkt modell har samtliga analyser också visat 

att bergstabiliteten var känslig för initialspänningar, samt att samspelet mellan de 

sprickgrupper som ingick i modellen och spänningarna var viktigt. Utöver detta hade 

även svaghetszonerna och stationens geometri stor inverkan på stabiliteten. 

SUMMARY  

As part of the design work of the Korsvägen station for the new West Link railway line, 

a 3D discontinuum analysis has been performed to verify the suggested layout. The 

station is located in the center of Gothenburg, and passes three weakness zones. It has 

very large tunnel spans, resting on a row of concrete pillars. Itasca Consultants 

conducted discontinuum analyses using the distinct element code 3DEC to examine the 

large-scale stability of the rock mass. The work comprised a sensitivity analysis with 

several in situ stress fields. Results showed that the roof at the main exit cavern was 

unstable in which a large wedge formed. A reinforced analysis was made for the station, 

showing improved conditions and stable rock mass. Aside from demonstrating the 

differences between non-reinforced versus reinforced models, the analyses showed that 

the station was sensitive to the initial stress field, and that the combination of initial 

stress state and joint orientations was important.   
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1 INLEDNING 

Västlänken är en dubbelspårig järnvägsförbindelse i Göteborg som ska förbättra pendel- 

och regiontrafiken i regionen. Cirka 6 kilometer av linjen är förlagd i tunnel och 

projektet inbegriper också tre underjordiska stationer som gör stora delar av centrala 

Göteborg tillgängligt för resenärerna; Centralen, Haga och Korsvägen.  

Station Korsvägen ligger intill Liseberg och Svenska Mässan, och har flera utmaningar i 

förutsättningarna. Stationstunneln passerar tre svaghetszoner med låg friktion i väster 

och ligger i en bergmassa med tre huvudsprickgrupper, varav två har ofördelaktiga 

orienteringar. Centralt placerat i stationen ligger också ett mellanplan med en 

bergtäckning på ca 10 meter och uppgång mot Renströmsparken. Från mellanplanet 

fortsätter stationen österut i en bergtunnel med ca 50 meter spännvidd som vilar på en 

central rad betongpelare fram till påslaget, se Figur 1. Det distinkta elementprogrammet 

3DEC (Itasca, 2016) har använts för att analysera designen, genom diskontinuum-

modeller med inkluderade sprickor och svaghetszoner. Känslighetsanalyser utfördes 

också med tre olika spänningsfall: gravitativa, typ- och maxspänningar i en oförstärkt 

modell. Resultaten visade att kombinationen av spänningar, sprickor och svaghetszoner 

orsakade stora deformationer i taket på mellanplanet. Därför beslutades att en 

kompletterande analys skulle utföras, där uttagssekvensen var mer uppdelad och 

mellanplanet förstärktes med bultar och sprutbetong.  

I denna artikel beskrivs både den förstärkta och oförstärkta modellen, och de skillnader 

som observerats mellan dem. I båda modellerna har bergmassans egenskaper antagits 

motsvara parametervärden i block-skala. Inget grundvatten har simulerats eftersom 

stationen är ytnära och grundvattentrycket bedömts som obetydligt. Lösningen med 

betongpelare utgjorde en separat del av analysarbetet, men är inte fokus för föreliggande 

artikel och kommer därför inte beskrivas vidare. 

  
Figur 1  Karta över Västlänken, från (Trafikverket, 2017), med förstorad karta 

och vy uppifrån på modellgeometri för Station Korsvägen. 
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2 BERÄKNINGSMODELL 

2.1 Modellgeometri  

Modellgeometrin för stationen är en låda på 1000 x 1000 x 250 meter som indelades i 

flera mindre lådor där upplösningen successivt ökar. Bergmassan simulerades med en 

Mohr-Coulomb materialmodell, omgärdad av en yttre rand och ett jordlager överst, 

vilka båda simulerades elastiskt, se Figur 2. De sprickgrupper som ingått i modellerna 

begränsades till en mindre låda på ca 50 x 50 x 80 meter för att reducera 

beräkningstiden, se Figur 3. Tre större svaghetszoner ingick också i analyserna, vilka 

modellerats med distinkta sprickplan. Den förstärkta modellen omfattar en kortare 

tunnel jämfört med den oförstärkta, eftersom analysen fokuserade på stabiliteten i det 

kritiska området runt mellanplanet.  

 
Figur 2  Modellgeometri med berg (gult och brunt), elastisk rand (rosa) och 

elastiska jordlager (blått och turkos).  

  
Figur 3  Omfattning på sprickområdet och svaghetszonerna (grått) samt 

uttagssteg för den förstärkta modellen. Angivna mått i meter. 

© 2018 Svenska Bergteknikföreningen och författare /Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergmekanikdagen 2018



2.2 Sprickor och svaghetszoner 

De tre svaghetszonerna illustrerade i Figur 3 och de tre karterade sprickgrupperna, 

beskrivna i Pehrsson (2016) har simulerats i modellerna. Svaghetszonernas mäktighet 

kommer att inverka på den lokala stabiliteten under drivningsskedet, men eftersom 

fokus för studien var storskalig stabilitet har dessa simulerats som enskilda sprickplan 

utan mäktighet. Egenskaper för sprickor och svaghetszoner är baserade på Pehrsson 

(2016) och presenteras i Tabell 1 respektive Tabell 2. Orienteringen på sprickorna 

illustreras också i Figur 4. 

Tabell 1  Sprickegenskaper för Station Korsvägen, från Pehrsson (2016). 

Sprickegenskaper Sprickgrupp 1 Sprickgrupp 2 Sprickgrupp 3 

Orientering 

(strykning/stupning) 
155/60 090/90 320/30 

Kohesion [kPa] 260 300 260 

Friktionsvinkel [°] 32 37 32 

Dilatationsvinkel [°] 0 0 0 

Normalstyvhet [GPa/m] 50 50 50 

Skjuvstyvhet [GPa/m] 25 25 25 

Draghållfasthet [MPa] 0 0 0 

Antaget sprickavstånd [m] 0.8 3.0 1.5 

 

 
Figur 4  Orientering på sprickgrupperna 1 (rött), 2 (grönt) och 3 (gult). 
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Tabell 2  Materialegenskaper för svaghetszonerna i beräkningsmodellen, från 

Pehrsson (2016). 

ID KK01 KK02 KK07 

Normalstyvhet, kn [GPa /m] 100 100 100 

Skjuvstyvhet, ks [GPa /m] 10 10 10 

Kohesion, cj [MPa] 0 0 0 

Friktionsvinkel j  15 15 15 

Draghållfasthet, tj [MPa] 0 0 0 

2.3 Materialegenskaper 

Data från bergkaraktärisering hämtades från Chang (2016a), och motsvarar berg med 

Qbas = 4. Som tidigare nämnt simulerades berget med en elastoplastisk Mohr-Coulomb 

materialmodell, medan omgivande rand och jorden ovanför simulerades elastiskt. 

Materialegenskaper för jord och bergmassa redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3  Materialegenskaper för jord och berg, från Chang (2016a). 

Parameter Berg Jord 

Densitetkgm 2650 1900 

Elasticitetsmodul, Erm [MPa] 23700 5.25 

Tvärkontraktionstal 0.25 0.35 

Kohesion, c [MPa] 1.8 - 

Friktionsvinkel, 50 - 

Draghållfasthet,t [MPa] 0.62 - 

Dilatationsvinkel, 7 - 

2.4 Initialspänningar 

Gravitativa-, typ- och maxspänningarna simulerades i den oförstärkta modellen och 

presenteras i Tabell 4, hämtat från Wallroth (2014). För typ- och maxspänningsfallen 

antogs den största initiala horisontalspänningen parallell med tunnelriktningen, vilket 

ansågs mest konservativt. För den förstärkta modellen användes enbart det gravitativa 

spänningsfallet eftersom detta gett störst deformationer i den oförstärkta modellen. I 

redovisad tabell är v vertikalspänning, H är största horisontalspänning, h är minsta 

horisontalspänning,  är bergmassans densitet,  är bergmassans tvärkontraktionstal, g 

är gravitationskonstanten och z är djupet under bergöverytan (i meter).  
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Tabell 4  Initialspänningar för Station Korsvägen, hämtade från Wallroth (2014). 

 Gravitativa Typ Max 

H (MPa) v /  4.5+0.04z 6.5+0.04z 

h (MPa) v /   2.5+0.02z 3.5+0.02z 

v (MPa) 0.0265z 0.0265z 0.0265z 

2.5 Uttagssekvenser 

Vid normal tunneldrivning hinner berget alltid genomgå en viss deformation innan 

förstärkningen kan installeras. Beräkningsstegen i den förstärkta modellen kan därför 

beskrivas enligt följande; (i) uttag av bergvolym, (ii) jämviktsberäkning efter uttag, och 

(iii) installation av förstärkning. Ovan cykel upprepas för samtliga förstärkta uttagssteg i 

modellen. Uttagssekvenserna är principiellt detsamma i de två modellerna, men med 

vissa variationer i den förstärkta modellen då denna har en central bergpelare i taket 

som tas ut efter att sidostrossar i taket är förstärkta. Uttagssteg 2 och 4 för den 

oförstärkta modellen, samt steg 2 för den förstärkta modellen presenteras i artikeln och 

illustreras i Figur 5 nedan.  

 

Figur 5  Uttagssekvenser för den oförstärkta (vänster) och den förstärkta 

modellen (höger). Sprutbetong i höger figur illustrerad i orange. 

2.6 Förstärkning 

Förstärkningen av den nya modellen bestämdes utifrån Chang (2016b), i samråd med 

projekteringsledningen, och utgörs av bultar och sprutbetong. Bultarna har diameter 

∅=25 mm, är 7 meter långa, med c/c-avstånd 1.7 meter i taket på mellanplanet och sitter 

dessutom 3 rader ut längs huvudtunnlarna. Sprutbetongen simuleras som ett elastiskt 

element och sitter enbart i taket på mellanplanet med en tjocklek på 100 mm. 
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Egenskaperna för förstärkningen redovisas i Tabell 5 där egenskaper för sprutbetongen 

dels avser materialhållfasthet, och dels hållfasthet i kontakten mot angränsande berg. 

Sprutbetongens effekt har utvärderats genom att jämföra beräknade spänningar i 

betongen med betongens böjdraghållfasthet, antagen till 4 MPa.  

Tabell 5  Materialegenskaper för förstärkning enligt Chang (2016b).  

Parameter, Bultar  Parameter, Sprutbetong  

Tvärsnittsarea, As [cm2] 49 Kohesion, c [MPa] 0.5 

Densitet, ρs [kg/m3] 7800 Friktionsvinkel,  [°] 35 

Elasticitetsmodul, Es [GPa] 200 Elasticitetsmodul, Es [GPa] 16 

Kontaktstyvhet bruk, Kbond [GN/m] 9.62 Tjocklek, t [m] 0.1 

Skjuvhållfasthet bruk, Sbond [kN/m] 707 Normalstyvhet bergkontakt, kn [GN/m] 40 

Tryckbärförmåga, Fck [kN] 246 Skjuvstyvhet bergkontakt, ks [GN/m] 40 

Dragbärförmåga, Fy [kN] 246 Draghållfasthet bergkontakt, σt [MPa] 0.5 

3 RESULTAT 

Följande beräkningsfall redovisas i artikeln: 

 Oförstärkt modell med gravitativa spänningar 

 Oförstärkt modell med maxspänningar 

 Förstärkt modell med gravitativa spänningar  

3.1 Oförstärkt modell 

Modellresultaten visade att följande faktorer har avgörande betydelse för stabiliteten i 

taket på mellanplanet; (i) horisontalspänningarna som bidrar till att hålla takvalvet på 

plats, (ii) sprickgruppernas orienteringar i förhållande till mellanplanet, och (iii) 

kombinationen av horisontalspänningarnas och sprickgruppernas orienteringar, samt 

närliggande svaghetszoner. Bidraget från horisontalspänningar är mest påtagligt när det 

gravitativa fallet jämförs med maxspänningsfallet, se Figur 6. Bristen på horisontal-

spänningar i det gravitativa fallet tillåter stora block att falla fritt nedåt, eftersom 

valvbildningen i taket är beroende av att det finns en hög inspänning (d.v.s. största 

horisontalspänning) som håller blocken på plats.  

Betydelsen av sprickgruppernas orientering observeras främst genom sprickgrupp 1 och 

3 som tillsammans bidrar till att destabilisera taket över mellanplanet. Detta eftersom 

deras orientering relativt mellanplanet skapar en större kilformation. Denna hålls till 

viss del inspänd av horisontalspänningarna i maxspänningsfallet. För det gravitativa 

spänningsfallet saknas denna inspänning, men även för fallet med höga horisontal-

spänningar uppkommer deformationer. Normalt bidrar höga horisontalspänningar till ett 
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stabilt valv, men eftersom båda sprickgrupperna stryker tvärs den största 

spänningsriktningen avlastas spänningarna och taket deformeras.  

Eftersom svaghetszon KK07 ligger nära mellanplanet bidrar även detta till att avlasta 

taket, och valvverkan från de horisontella spänningarna minskas ytterligare av denna 

effekt, se Figur 7. Kombinationen av spänningar, sprickor och svaghetszoner gör att 

samtliga känslighetsanalyser visade oacceptabla förskjutningar i taket på mellanplanet. 

För maxspänningsfallet uppnår deformationerna ca 15 cm i steg 4 jämfört med ca 65 cm 

i det gravitativa fallet, se Figur 8. En mer detaljerad modell med förstärkning 

inkluderad bedömdes därför som nödvändig för att verifiera säkerheten i 

konstruktionen.  

  
Figur 6  Uttagssteg 2. Skjuvdeformationer längs sprickplanen (övre figur) och 

plasticering i berget (nedre figur). 
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Figur 7  Uttagssteg 4. Största huvudspänning i berget. 

 
Figur 8  Uttagssteg 4. Vertikala förskjutningar för gravitativa spänningar (övre 

figur) och maximala horisontalspänningar (nedre figur). 

3.2 Förstärkt modell 

Två huvudsakliga ändringar tillfördes den förstärkta modellen för att stabilisera den 

kilformation som utbildades i den oförstärkta modellen. Det första är förstärkning med 

bultar och sprutbetong i taket på mellanplanet, och det andra är en modifierad 

uttagssekvens.   

Sekvensen med en central bergpelare visade sig ha en gynnsam effekt på stabiliteten i 

taket, eftersom den låser fast många av de instabila blocken. Dessa kan sedan förstärkas 

innan bergpelaren tas ut i steg 2, vilket observeras i Figur 9 där rörelser längs 
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sprickplanen endast sker i liten skala i det första steget. När nästa steg påbörjas är 

förstärkningen installerad och av den totala deformationen i taket på 8.7 mm sker bara 

3.4 mm efter att pelaren tagits ut. Belastningen på bultar och sprutbetong illustreras i 

Figur 10. Denna visar att bultarnas maximala bärförmåga på 246 kN inte överskridits, 

samt att sprutbetongens böjdraghållfasthet bara överskrids lokalt, närmast det 

oförstärkta taket där bergpelaren precis tagits ut. 

  
Figur 9  Skjuvdeformationer längs sprickplanen för den förstärkta modellen. 

  
Figur 10  Belastning på förstärkningen i den förstärkta modellen, för steg 2. 
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4 SLUTSATSER 

Samspelet mellan spänningarna och diskontinuiteterna i den oförstärkta modellen är 

avgörande för hur stabilt valv som erhålls i stationen, vilket är påtagligt när man jämför 

beräkningsfallen med gravitativa spänningar och maximala horisontalspänningar. Flera 

förenklingar gjordes också i den oförstärkta modellen, varav merparten var konservativa 

antaganden. Till exempel antogs största horisontalspänningen vara parallell med 

tunneln, sprickorna var genomgående i hela spricklådan, bergblocken i spricklådan 

representerades med sämre berg än vad som kan förväntas och modellen simulerades 

också oförstärkt och med uttagssekvenser förenklade till större bergvolymer.  

Det visade sig att de sista två antaganden fick långtgående konsekvenser för stabiliteten. 

Den förstärkta och mer detaljerade modellen som kompletterade den ursprungliga 

visade att en uppdelning av uttaget av takvalvet och förstärkning av detsamma var allt 

som behövdes för att erhålla ett bärande valv. Den förstärkta modellen är fortfarande 

förenklad med avseende på uttagssekvensen eftersom strossar och bergpelare tas ut i ett 

steg i taket, istället för de normala salvlängderna på 2–5 meter. 

Några andra observationer som gjordes var att belastningen på bultarna generellt var 

liten, i storleksordningen 1–10 kN, vilket kan förklaras med den låga bergtäckningen 

och det gravitativa spänningsfallet. Gravitativa spänningar är ett konservativt antagande, 

eftersom detta spänningstillstånd är sällsynt för denna typ av berggrund, men det 

innebär också att det ofta räcker med att låsa fast några få nyckelblock för att förhindra 

större rörelser. En modell med maximala horisontalspänningar skulle däremot belasta 

förstärkningen mer, men eftersom de höga spänningarna ändå blir avlastade när berget 

sprängs ut skulle förstärkningen inte uppnå sin maximala hållfasthet för dessa fall.  
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