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SAMMANFATTNING 

Totalt finns i Förbifartens delprojekt Lovön åtta luftutbytesstationer och de geologiska förut-

sättningarna är prognosticerade att variera mellan bra berg (bergklass I) till dåligt berg (berg-

klass V). För att ta fram bergförstärkning har projektering utförts med empiriska, analytiska 

och numeriska analyser. I denna artikel redovisas numeriska analyser utförda med FLAC3D 

(Itasca, 2020). Analyserna genomfördes för två olika spänningsfall – initialt med spänningar 

framtagna för Stockholmsregionen (Perman & Sjöberg, 2007) och sedan med spänningar er-

hållna från lokala mätningar utförda på Norra Lovön (Ask, 2020). Stora deformationer som 

gav hög belastning på bergförstärkningen erhölls för det första spänningsfallet. Med lokalt 

framtaget spänningsförhållande erhölls lägre deformationer och en för platserna mer anpassad 

bergförstärkning kunde tas fram. Detta medför mindre materialförbrukning och ökad produkt-

ionstakt vilket ger kostnadsbesparing och minskad miljöpåverkan. Resultaten visar att väl mo-

tiverade mätningar och analyser som dessa kan ses som ett led i kostnadsoptimering, reduce-

ring av byggtid, förbättring av arbetsmiljö samt reducering av den miljöpåverkan som berg-

byggande utgör. 

SUMMARY 

There are a total of eight air exchange stations in the Bypass Stockholm project Lovön. The 

geological conditions are forecasted to vary from good to poor rock (rock classes I through 

V). To design the rock reinforcement, empirical, analytical, and numerical analyses were con-

ducted. This paper presents the numerical modeling using FLAC3D (Itasca, 2020). The anal-

yses were first performed using an initial stress state derived for the Stockholm region 

(Perman & Sjöberg, 2007), followed by analyses with stresses obtained from local measure-

ments performed on Norra Lovön (Ask, 2020). Large deformations resulting in high loads on 

the rock reinforcement were obtained for the first analyzed stress state. With the locally meas-

ured stresses as input, lower deformations were obtained and a rock reinforcement more 

adapted to the site could be designed. This resulted in less material consumption and in-

creased production rate, which, in turn, leads to cost savings and reduced environmental im-

pact. The results show that well-motivated measurements and analyzes such as these can be 

seen as part of cost optimization, reduction of construction time, improvement of the working 

environment, and reduction of the environmental impact that rock excavation constitutes. 
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1. INLEDNING  
Förbifart Stockholm är den nya sträckningen av E4:an förbi Stockholm, vilken är indelad i 

flera olika delprojekt. I delprojekt Lovön är totalt åtta luftutbytesstationer planerade och pro-

jekterade. Dessa stationer är geografiskt grupperade i två grupper om fyra på vardera Södra 

Lovön (FSE308) och Norra Lovön (FSE302), se Figur 1. Luftutbytesstationerna är också av-

sedda att fungera som till- och frånluftsstationer som ser till att tunnelsystemet på Lovön har 

god luftkvalitet.  

I denna artikel beskrivs de numeriska analyser som utfördes som en del i arbetet med att ta 

fram slutlig projekterad bergförstärkning för alla luftutbytesstationerna. De numeriska ana-

lyserna utfördes med det numeriska beräkningsprogrammet FLAC3D (Itasca, 2020). Syftet 

med analyserna var i huvudsak att verifiera funktionen av föreslagen förstärkningsdesign. 

I ett inledande steg genomfördes analyserna enligt den övergripande spänningsbild för 

Stockholmsregionen som tagits fram för projekteringen av Citybanan (Perman & Sjöberg, 

2007). Det framgick dock under projekteringsarbetet att spänningsbilden kring stationerna är 

en mycket viktig parameter för designen av bergförstärkningen för luftutbytesstationerna. 

Därför utfördes lokala bergspänningsmätningar på Norra Lovön med efterföljande omberäk-

ning av de numeriska analyserna. 

 

Figur 1 Översiktsbild Lovön med lägena för de åtta luftutbytesstationerna inom 

entreprenaderna FSE308/302. 
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2. PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR 
Geometrierna på stationerna är en utmaning då i varje luftutbytesstation ingår två större berg-

utrymmen som ligger vinkelräta mot varandra. Längden på en station är ungefär 60 m och 

bredden varierar mellan 22 till 35,5 m. Taket på stationerna varierar även i höjdled, från att 

vara 8,5 m till 14 m. Förhöjningen av taket är traversutrymmen och nivåskillnaden skapas 

med vertikala sidor. Dessutom ligger stationerna anslutna till trafiktunnlarna där dessa som 

regel är bredast och stationerna ansluts i andra änden till ett schakt till markytan, se Figur 2.  

På Södra Lovön är stationerna belägna på ca. 40–50 m djup under markytan medan på Norra 

Lovön är djupet ca. 80–100 m under markytan. I projektering ingår att ta fram förstärkning för 

luftutbytesstationerna, från anslutningen till trafiktunnlarna och hela vägen fram till schakten. 

Design av bergförstärkningen för schakten eller trafiktunnlarna ingick dock inte i denna pro-

jektering. I de numeriska analyserna hanteras bara bergklasserna III-V. För bergklass I och II 

är bergmassan storblockig och det bedöms inte finnas behov för verifiering av bergförstärk-

ning med numeriska analyser i dessa bergklasser. 

Projekteringen utfördes först enligt det spänningssamband som finns framtaget för Stock-

holmsregionen (Perman & Sjöberg, 2007). Under arbetets gång noterades dock behov av mer 

lokalt uppskattade bergspänningar och därför har bergspänningsmätningar genomförts på 

Norra Lovön. Dessa mätningar gav en annorlunda spänningsbild som sedan användes för nya 

analyser. Den nya spänningsbilden gav lägre magnitud på största och minsta horisontal-

spänning, men däremot ingen större skillnad i orientering.  

 

Figur 2 3D-vy över luftutbytesstation med tillhörande schakt.  

För de numeriska analyserna byggdes en grundmodell där de olika geometrierna för luftut-

bytesstationerna med närområden studerades. Sedan har en geometri fått utgöra som modell 

och antagits gälla för alla luftutbytestationer. Orienteringen på hela tunnelsystemet, inklusive 

luftutbytesstationerna, skiljer sig dock med ca. 45° mellan Södra och Norra Lovön i förhål-

lande till norr. Därför har modellen vinklats 45vid analyserna för Norra Lovön för att erhålla 

korrekt spänningsriktning. De antagna orienteringarna på största och minsta horisontalspän-

ning för både Södra och Norra Lovön visas i Figur 3.  
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Den bergförstärkning som installerades i beräkningsmodellen är först framtagen med hjälp av 

empiriska och analytiska analyser. De numeriska analyserna har därefter nyttjats för att verifi-

era belastning gentemot hållfasthet hos de valda förstärkningselementen. 

 

Figur 3 Översiktsbild luftutbytesstationerna i modell. Spänningsriktning för Södra 

Lovön i blått och för Norra Lovön i rött. 

3. BERÄKNINGSMODELL 

3.1. Modellgeometri och analysfall 

De numeriska beräkningarna har delats upp i fyra faser som visas översiktligt i Figur 4. Den 

första fasen genomfördes med en elastisk modell och de tre efterföljande faserna med en 

idealplastisk materialmodell med brottvillkor enligt Mohr-Coulomb. För detta byggdes två 

modeller. Den första modellen (Fas 1) är en initial modell med grovt modellnät och minsta 

sidlängd på zonerna i nätet om 1 m samt utan bergförstärkning installerad. Alla analyser gjor-

des här för samma djup (50 m) och jämförelsen gjordes mellan de olika stationerna för att se 

vilken station som, ur stabilitetssynvinkel, bedömdes ha sämst bergspänningsförhållande. 

Den efterföljande modellen med finare modellnät användes för de plastiska beräkningarna och 

inför Fas 2 förtätades modellen omkring den station som valts ut att stå som grund för alla 

efterföljande analyser. Måtten på bägge modellerna är dock densamma, 1000 x 1500 x 250 m. 

Den förtätade modellen fick en minsta sidlängd på zonerna i nätet om 0,25 m närmast stat-

ionen, med en successivt ökande zonstorlek längre ut i modellen. I Fas 2 utfördes beräkningar 

för att avgöra vilken uttagsordning som var den lämpligaste ur stabilitetssynpunkt. Bergutta-

get i modellen simulerades som pilot och stross och den första uttagssekvensen var att gå med 

pilot hela vägen in till schaktet innan strossningen påbörjades. Den andra sekvensen simule-

rade en uttagsomgång om tre pilotsalvor på 6 m vardera med efterföljande strossning fram till 

full tunnelbredd mot stuff. 

I Fas 3 utfördes det största antalet modellberäkningar. Dessa analyser har omfattat både oför-

stärkt och förstärkt beräkningsmodell. För de beräkningsfall där bergförstärkning ingått an-

vänds bergbultar och där bergklass IV och V ingår, även sprutbetongbågar. Däremot har ingen 
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sprutbetong eller förförstärkning ingått i analyserna. För analyser med förstärkning har bult-

förstärkningen installerats i modellen efter varje uttagen salva, sprutbetongbågarna installerats 

efter den salva där full tunnelbredd nåtts.  

I Fas 4 kördes slutligen analyserna från Fas 3 på nytt men med nya spänningar. För denna fas 

behövdes inte lika många analysfall köras eftersom de nya resultaten visade att sprutbetong-

bågar ej behövdes i lika många fall som tidigare. Området som inkluderades i modellerna kan 

ses till vänster i Figur 5. Närliggande huvudtunnlar, ramptunnlar, schakt och övriga under-

jordskonstruktioner har tagits med då det bedöms att de påverkar spänningsbilden runt varje 

station.  

 

Figur 4 Flödesschema för numeriska analyser. 

 

Figur 5  Infrastruktur inkluderad i modell. Tätare zonering kring analyserad 

luftutbytesstation. 

3.2. Materialparametrar 

Ett antagande som har gjorts i de numeriska beräkningarna är att omkringliggande bergmassa 

kring luftutbytesstationerna utgörs av berg med bergklass III. Fem olika kombinationer av 

bergkvalité har sedan undersökts, se Figur 6. Den tolkade bergkvaliteten kommer från projek-

teringen av vertikalschakten (Trafikverket, 2021) och närliggande tunnelkartering. I dessa re-

sultat beskrivs att zoner i bergklass IV kan uppgå till ungefär 50 m mäktighet, vilket innebär i 

princip hela luftutbytesstationens bredd. På grund av detta har ett beräkningsfall med berg-
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klass IV som omger hela stationen analyserats. För att göra en bedömning på hur pass mycket 

en zons storlek påverkar resultatet har även en zon med bergklass IV med bredd 10 m stude-

rats. För bergklass V i analyserna uppskattas zonbredden till 10 m vilken i sin tur omges av 5 

m av bergklass IV på vardera sida. Två olika zoner med bergklass V har studerats, en som lig-

ger längs med luftutbytesstationen och en som är vinklad 45° över huvudtunneln och luftut-

bytesstationen.  

 

Figur 6 Fem olika fall av bergkvalité i området kring luftutbytesstation analyserades. 

I den geologiska beskrivningen för luftutbytesstationernas vertikalschakt (Trafikverket, 2021) 

beskrivs att bergmassan i området främst utgörs av varianter av gnejs och granit. Eftersom 

gnejsen är något sämre i hållfasthet jämfört med graniten har hållfasthetsparametrar för gnejs 

främst använts för de numeriska analyserna. På detta sätt överskattas inte förekomsten av en 

mer hållfast bergart. De hållfasthetsvärden som satts upp för bergmassan i analysen redovisas 

i Tabell 1, dessa är framtagna ur det intervall som finns angivet för parametrarna i projektet 

för bergarten gnejs (Trafikverket, 2013). Här är dock endast bergklass III till V presenterade 

då övriga bergklasser inte ingick i analysen. Bergbultarna som använts som förstärkning i 

modellerna har en diameter på 25 mm och längd 6 m och simuleras med en idealplastisk 

materialmodell. För bultarnas hållfasthetsparametrar har karaktäristiska värden använts i de 

numeriska analyserna. Sprutbetongbågarna har simulerats med hjälp av så kallade liner-

element formade som bågar längs tunnelns rand. Linerelementen har simulerats elastiskt men 

med en idealplastisk gränsyta mot omkringliggande berg. Även för sprutbetongbågarnas 

hållfasthetsparametrar har karaktäristiska värden använts i de numeriska analyserna. 

Materialparametrar för förstärkningen är hämtad från projektdokument (Trafikverket, 2013), 

valda parametrar redovisas i Tabell 2 och Tabell 3.  

Tabell 1 Valda hållfasthetsvärden för bergarten som användes i de numeriska 

analyserna. 

Bergklass III IV V 

Kohesion [MPa] 1,5 0,75 0,25 

Friktionsvinkel [°] 48 38 25 

Elasticitetsmodul [GPa] 17,5 6,5 2,5 

Poissions tal  0,25 0,25 0,25 

Dilatationsvinkel [°] 7 7 7 

Draghållfasthet [MPa] 0,15 0,05 0 
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Tabell 2 Valda hållfasthetsvärden för bergbultarna som användes i de numeriska 

analyserna. 

Bult 

 

Densitet [kg/m3] 7800 

Flytlast [kN] 246 

Elasticitetsmodul [GPa] 200 

Poissions tal 0,3 

Brottöjning [%] 5 

 

Tabell 3 Valda hållfasthetsvärden för sprutbetongbågarna som användes i de numeriska 

analyserna. 

Sprutbetongbåge 

 

Densitet [kg/m3] 2300 

Elasticitetsmodul [GPa] 16 

Poissions tal 0,25 

Friktionsvinkel gränsyta [°] 25 

Kohesion gränsyta [MPa] 0,25 

Draghållfasthet gränsyta [MPa] 0,25 

 

3.3. Initialspänningar och randvillkor 

Två olika spänningsfall har använts för de numeriska analyserna. För de elastiska (Fas 1) och 

inledande plastiska analyserna (Fas 2 och 3) användes det generella spänningsfallet för Stock-

holmsregionen enligt Perman & Sjöberg (2007) framtaget för projektering av Citybanan. Efter 

att nya spänningsmätningar utförts lokalt på Norra Lovön (Ask, 2020) utfördes komplette-

rande analyser med ett nytt spänningssamband (Fas 4). För att illustrera skillnaden mellan det 

nya och det gamla spänningssambandet har de tre huvudspänningarna räknats ut för 94 m 

djup (anläggningsdjupet på Norra Lovön) i Tabell 4 och Tabell 5. I modellerna har spänning-

arna ansatts med variation i vertikalled enligt respektive spänningssamband. För randvillkor 

har rullstöd använts längs modellens botten och sidor, modellens översida har modellerats 

som fri yta. En enklare känslighetsanalys utfördes också där största och minsta horisontal-

spänning bytte riktning med varandra. På så sätt studerades om spänningsriktningen har stor 

inverkan på slutresultaten. 

Tabell 4  Bergspänningar på 94 m djup enligt Stockholmsregionens generella 

spänningsfall (Perman & Sjöberg, 2007). 

Vertikalt djup 

[m] 

σH [MPa] σh [MPa] σv [MPa] Orientering σH 

[°] 

94 11,8 4,9 2,5 143 

 

Tabell 5  Bergspänningar på 94 m djup enligt nya bergspänningsmätningar (september 

2020) från norra Lovön (Ask, 2020). 

Vertikalt djup 

[m] 

σH [MPa] σh [MPa] σv [MPa] Orientering σH 

[°] 

94 8,3 1,5 2,8 141 
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4. RESULTAT 

4.1. Metodik 

Resultaten från analyserna utvärderades löpande för att på så sätt styra det fortsatta projekte-

ringsarbetet. Vid analyserna för verifiering av bergförstärkning har omfördelning av spän-

ningar, bergmassans deformationer samt bergförstärkningens förmåga att klara belastningen 

studerats. Detta har skett genom att titta övergripande på hela stationen i analysen men resul-

taten har även redovisats i tre valda profiler markerade som linjer (1–3) i Figur 7. För alla 

figurer som redovisar spänningar är tryckspänningar negativa värden och dragspänningar 

positiva värden. Enheten för spänningar i dessa figurer är i Pa. Deformationer som redovisas i 

figurerna är alla riktade inåt i stationen och värdena anges i meter.  

För att dimensionera sprutbetongbågar kombinerades resultat från de numeriska analyserna 

med analytiska betongbalkberäkningar där balken motsvaras av sprutbetongbågen. Ana-

lyserna börjar med att belastning i form av moment och axiell last på elementen i taket som 

uppstår vid deformationerna i tak bestäms. Sedan tas en balk fram som utifrån sin höjd och 

armering får en given normalkrafts- och momentkapacitet. Dessa resultat jämförs och den 

balk vars kurva för normalkrafts- och momentkapacitet precis visar på högre normalkrafts- 

och momentkapacitet antas som lämpligt dimensionerad sprutbetongbåge. Normalkraft-

momentdiagrammen för bågarna beräknas med dimensionerande hållfasthetsvärden.  

 

Figur 7 Horisontalvy som visar de tre snitt som valts ut för redovisning av resultat. De 

röda pilarna markerar visningsriktningen i resultatfigurerna.  

4.2. Inledande analyser, Fas 1 och 2. 

Resultaten från de elastiska analyserna i Fas 1 visade att största huvudspänningen i taket på en 

station ligger mellan 9 och 14 MPa i tryck över i princip hela taket. Minsta huvudspänningen i 

taket för denna station låg mellan 2 och 5 MPa över hela taket. Övriga stationer har samma 

maximala tryckspänning i taket men över en något mindre yta och något lägre (ca. 4 MPa 

lägre) över resterande del av taket. Det var små skillnader i magnitud (1–2 MPa) på den 

minsta huvudspänningen mellan alla stationer.  

Känslighetsanalysen med omvänd spänningsorientering utfördes redan i Fas 1 och visade att 

skillnaden i storlek på deformationer mellan de olika fallen var mycket liten och därför stude-

rades inte fler fall med omvänd spänningsriktning. Vid den omvända spänningsorienteringen 

var spänningsnivåerna i samma magnitud i tak och väggar. Enda skillnaden var vilka områden 
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i tak som fick högst och lägst spänning. Kontrollen av uttagssekvenser som skedde i Fas 2 

visar att det är mycket liten skillnad i resultaten (spänningar och deformationer) för de två 

olika fallen som studerades. Därför valdes den uttagssekvens som ur produktionssynvinkel 

ansågs lämpligast för de fortsatta analyserna. Den sekvens som bedömdes mest lämplig var 

tre pilotsalvor på 6 m vardera med efterföljande strossning fram till full tunnelbredd mot stuff. 

4.3. Plastiska analyser Fas 3 

För alla analyser erhölls initial plasticering i områdena med bergklass IV och V, vilket 

påverkar spänningsomfördelningen runt luftutbytesstationerna. Utan initial plasticering skulle 

sannolikt spänningsomfördelningen vara annorlunda.  

Fallen som redovisas här är fall 2 och fall 4 (Norra Lovön) i Figur 6 och benämns bergklass 

IV och bergklass V i rak zon med spänningsfall enligt Perman & Sjöberg (2007). I Figur 8 

redovisas största och minsta huvudspänningen från analysen med bergklass IV. I figuren syns 

att största huvudspänningen är tryckspänning mellan 2 och 4 MPa i taket över hela stations-

utrymmet och det sträcker sig ca. 1–4 m upp ovanför taket på station men ännu högre i band 

snett över taket och ca. 0,5–2 m ut i väggarna. Därefter ökar största huvudspänningen igen, 

upp till ca. 7–10 MPa.  

Minsta huvudspänningen är mellan 0–0,5 MPa i tryckspänning över hela stationsområdet ca. 

2–8 m upp från taket och ca. 1–2 m ut i väggen. Även här finns band av lägre spänning som 

ligger högre upp i bergmassan. Minsta huvudspänningen ökar något upp till ca. 2–3 MPa 

ungefär 2 m ut från tak och vägg. För fallen i bergklass V visar analyserna på samma resultat 

men med ännu större omfattning av de låga spänningarna uppåt i bergmassan från randen på 

taket. Stora delar av taket kan därmed bli avlastade i riktningen för minsta huvudspänningen. 

 

Figur 8 Största (övre) och minsta (undre) huvudspänning för analys med bergklass IV 

och spänningsfall från Citybanan. Negativa värden = tryckspänning, positiva 

värden = dragspänning, enheten i legenden är Pa. 
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Beräknade deformationerna är stora för flera av fallen, främst i tak. I Figur 9 visas resultat för 

bergklass IV och bergklass V i rak zon, båda fallen förstärkta med bergbult. För fallet med 

bergklass IV (vänstra bilden) är deformationerna mellan 1,5 och 3 cm i större delen av taket 

men med två mindre områden med upp till 4 cm. Fallet med bergklass V (högra bilden) ger 

större variation i takdeformationen och det syns en tydlig effekt på deformationen av berg-

klass V, där deformationen uppgår till mellan 10 och 15 cm. I det angränsande området med 

bergklass IV är deformationerna mellan 6 och 9 cm för att i bergklass III vara ca. 1–5 cm. 

Undantaget är i takhöjningen mitt i station (för travers) där är deformationen som mest upp till 

10 cm men följer i övrigt samma mönster som i övriga delar av taket.  

Beräknade bultbelastningar för samma fall som ovan visar att många av bultarna i modellerna 

är högt belastade och även att ett större antal av dessa uppnår dimensionerande dragbär-

förmågan (178 kN), se Figur 10. För båda fallen är det runt 40% av bultarna som har en 

belastning över 175 kN. Detta behöver ju inte betyda att alla dessa bultar går av men exakt 

hur stor töjning och var på bultarna det sker ingår inte i resultattolkningen, bara att de når 

gränsen för dragbärförmågan.  

Det beslutades att sprutbetongbågar skulle analyseras och ingå som förstärkning för de ana-

lysfall där det erhölls en större mängd bergbultar som överskrider den dimensionerande 

dragbärförmågan. Med större mängd avsågs här som fler än ca 5–10 % bultar av totalt alla 

installerade bultar. Om några enstaka bultar (färre än ca. 5–10 % av alla installerade bultar i 

stationen) erhöll en belastning över den dimensionerande dragbärförmågan ansågs det inte 

nödvändigt med sprutbetongbåge. 

 

Figur 9  Totala deformationer för efter uttag med spänningsfall från Citybanan för analys 

med bergklass IV (vänster bild) och bergklass V i rak zon (höger bild). 

Deformationerna är alla riktade inåt utrymmet, enheten i figuren är meter.  

Resultatet från analyserna för sprutbetongbågarna visade att det krävdes 600 mm höga bågar 

med 6 st armeringsjärn  = 16 mm för fallet med bergklass IV och 750 mm tjocka bågar (med 

samma armering) för fallet med bergklass V. Alla analyser med bågarna är gjorda med ett 

inbördes c/c-avstånd på 1,5 m mellan bågarna och bredden på bågen är 0,6 m.  

Resultatet från analyserna för sprutbetongbågarna visade att det krävdes 600 mm höga bågar 

med 6 st armeringsjärn  = 16 mm för fallet med bergklass IV och 750 mm tjocka bågar (med 

samma armering) för fallet med bergklass V. Alla analyser med bågarna är gjorda med ett 

inbördes c/c-avstånd på 1,5 m mellan bågarna och bredden på bågen är 0,6 m. 
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Figur 10 Fördelning av bultlaster för spänningsfall från Citybanan för analys med 

bergklass IV (vänster bild) och bergklass V i rak zon (höger bild). 

4.4. Plastiska analyser Fas 4 

Även för Fas 4 erhölls initial plasticering i områdena med bergklass IV och V, om än i mindre 

omfattning. Resultaten redovisas här för motsvarande två fall från Norra Lovön som i avsnitt 

4.3. Fallen benämns på samma sätt som tidigare, bergklass IV och bergklass V i rak zon. I 

Figur 11 redovisas största och minsta huvudspänningen från analysen med bergklass IV. I 

figuren syns att största huvudspänningen är tryckspänning mellan 2 och 4 MPa i taket över 

hela stationsutrymmet och det sträcker sig ca. 1–4 m upp ovanför randen på taket. Band av 

denna låga spänning sträcker sig även snett över taket ännu längre upp i bergmassan. Därefter 

ökar största huvudspänning igen, upp till ca. 10 MPa som mest. Fas 4 har större utbredningen 

av de lägre spänningarna än i Fas 3. Minsta huvudspänningen är 0–0,5 MPa i tryckspänning i 

tak och väggar och med små områden av dragspänning upp till 0,5 MPa (dvs. avlastat). För 

fallen i bergklass V visar analyserna på samma resultat men med ännu större omfattning av de 

låga spänningarna uppåt i bergmassan från randen på taket. Stora delar av taket kan därmed 

bli avlastade, speciellt i riktningen för minsta huvudspänningen. 

I Figur 12 visas resultat för bergklass IV och bergklass V i rak zon, båda fallen förstärkta med 

bult. För fallet med bergklass IV (vänster bild) är deformationerna mellan 1 och 2 cm i större 

delen av taket. Fallet med bergklass V (högra bilden) ger större variation i takdeformationen 

och effekten av bergklass V syns tydligt, men här uppgår deformationen mellan 6 och 8 cm. I 

det angränsande området med bergklass IV är deformationerna mellan 1–5 cm, för att i berg-

klass III vara ca. 0–1 cm. Undantaget är i takhöjningen mitt i station där deformationen som 

mest uppgår till 4 cm. Magnituderna på deformationen kan fortfarande uppfattas som stora, 

speciellt för fallet med bergklass V men det nya resultatet innebär i princip en halvering av 

storlek på deformationerna från de tidigare analyserna. Beräknade bultbelastningar för samma 

fall som ovan visar att färre bultar i modellerna uppnår dimensionerande dragbärförmågan 

(178 kN), se Figur 13. För båda fallen är det runt 15–20 % av bultarna som har en belastning 

över 175 kN. Detta kan då jämföras med resultaten i Fas 3 där motsvarande siffra är ca 40 %.  

Trots det betydligt bättre resultatet vad gäller både deformationer och bultbelastning så 

genomfördes i Fas 4 samma analys av belastning på en installerad sprutbetongbåge som i Fas 

3. Resultaten från den kombinerade analysen (som beskrevs för Fas 3) visar att för bergklass 

IV blir sprutbetongbågen mindre än 200 mm i höjd. Detta innebär att sprutbetongbågen kan 

vara tunnare än den sprutbetong som togs fram vid de empiriska och analytiska analyserna 

men som inte ingått i de numeriska analyserna. För bergklass V visade resultaten från den 

kombinerade analysen att sprutbetongbågen kan vara lägre än 600 mm.  
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Figur 11 Största (övre) och minsta (undre) huvudspänning för analys med bergklass IV 

och spänningsfall lokalt från Lovön. Negativa värden = tryckspänning, positiva 

värden = dragspänning, enheten i legenden är Pa. 

Resultatet från sprutbetonganalyserna visade att det för bergklass IV inte längre behövdes 

bågar eftersom den framräknade tjockleken var tunnare än den (empiriska/analytiska) dimens-

ionerade sprutbetongliningen. För bergklass V kunde tjockleken på bågarna minskas från 750 

mm som var resultaten med Citybanans spänningar till 600 mm med de lokalt framtagna 

spänningarna. Figur 14 visar de moment- och normalkraftsdiagram som användes vid di-

mensioneringen av sprutbetongbågarna i bergklass V för de två analyserade spänningsfallen. 

 

Figur 12  Deformationer för spänningsfall från Lovön för analys med bergklass IV 

(vänster bild) och bergklass V i rak zon (höger bild). Deformationerna är alla 

riktade inåt utrymmet, enheten i figuren är meter. 
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Figur 13 Fördelning av bultlaster för spänningsfall från Lovön för analys med bergklass 

IV (vänster bild) och bergklass V i rak zon (höger bild). 

 

Figur 14 Moment- och normalkraftsdiagram för dimensionering av sprutbetongbågar för 

spänningsfall enligt Citybanan (vänster bild) och enligt Lovön (höger bild). 

4.5. Vald teknisk lösning 

Den valda tekniska lösningen varierar något beroende på var i luftutbytesstationen den install-

eras. Generellt kan det sägas att den valda bultlängden varierar mellan 5 och 6 m i tak och 4 

eller 5 m i väggar. Bultavstånden för bergklass III är 1,5 m men för bergklass IV varierar den 

mellan 1 och 1,5 m. För bergklass V är dock bultavståndet alltid 1 m. Det ingår även fiberar-

merad sprutbetong 100 mm i bergklass III och 200 mm i bergklass IV – V för tak och väggar. 

Sprutbetongbågar med höjd 400 mm (600 mm om man räknar med tjockleken på sprutbetong-

liningen) och bredd 0,6 m med c/c-avståndet 1,5 m mellan bågarna ingår i bergförstärkningen 

för bergklass V. Bågarna har en underkantsarmering med 6 st armeringsjärn  = 16 mm Vissa 

delar av stationernas tak skall förförstärkas med bult.  

5. PRODUKTIONSUPPFÖLJNING 
I Förbifart Stockholm sker en löpande produktionsuppföljning. Efter varje salva karteras och 

klassificeras bergmassan för att besluta vilken förstärkningsklass som råder. I samband med 

detta utförs också deformationsövervakning på bergmassan med hjälp av extensometer- och 

konvergensmätning. Övervakningen vid varje station sker i en mätpunkt och en mätprofil, där 

mätpunkten är en extensometer installerad i korsningen mellan huvudtunnel och luftutbytes-

station. Mätprofilen som är installerad ligger framför takhöjningen för travers som finns mitt 

på stationen och består av en sektion med konvergensmätning mellan fem punkter. Place-

ringen av mätprofilen valdes för att följa upp de avlastade områden som uppstår på grund av 

takgeometrin med förhöjningen i tak. 
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Karteringen av stationerna som nu är byggda visar att bergmassan är av sådan kvalitet att 

bergklass I till III kan tillämpas till största del för alla luftutbytesstationerna. I enstaka delar 

av en station har bergklass IV noterats. I skrivande stund visar deformationsmätningar på små 

eller försumbara rörelser (mellan 0 och 1 mm d.v.s. under larmgränsvärden). 

6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER  
Att använda en grundmodell som gäller för alla åtta stationer gjordes för att spara arbetstid, 

och bedöms som en acceptabel metod då den station som fick stå som modell skapar de svår-

aste spännings- och belastningsförhållanden för den valda bergförstärkningen. Även antagan-

det att det spänningssamband som mäts upp på Norra Lovön kan appliceras på Södra Lovön 

bedöms som rimligt.  

Initial plasticering uppstod i modellerna vid de plastiska analyserna för bergklass IV och V, 

och då finns några olika vägar att gå i det fortsatta arbetet. En väg är att räkna om vilken max-

imal spänning den givna bergmassan kan ha innan plasticering uppstår och använda denna re-

viderade spänningsmodell. En annan väg är att se de valda hållfasthetsparametrarna som för 

låga, och höja bergkvaliteten för dessa bergklasser. Den väg som valdes här var att inte göra 

något av det. Här nollställdes alla deformationer inför uttag, det togs i beaktning i arbetet att 

den spänningsbild och deformation som erhålls i de plastiska analyserna är påverkad av berg-

massans tidiga plasticering. Utan initial plasticering i modellerna skulle spännings-

omfördelningen se annorlunda ut. Troligt är att mindre volym av bergmassan ovanför 

stationerna skulle vara (mer eller mindre) avlastat på grund av spänningsomfördelning jämfört 

med vad som nu erhålls i analysen. Här bedömdes att de deformationer och därmed belastning 

på bergförstärkningen som uppstod i analyserna var större än vad som skulle ha erhållits med 

högre värden på hållfasthetsparametrar eller lägre spänningar. Alltså är resultaten från 

analysen konservativa och underskattar inte förstärkningsbehovet.  

Uttagsordningens betydelse för resultaten var i analysen så liten att här valdes att genomföra 

analyserna med enbart den uttagsordning som bedömdes lämpligast ur ett produktionshänse-

ende. Det anses inte heller finnas risk att lösningen skulle underskatta förstärkningsbehovet då 

vare sig sprutbetong eller förförstärkning ingick i analysen.  

Vid en jämförelse mellan analyserna med den generella spänningsbilden för Stockholm och 

den lokalt för Norra Lovön framtagna spänningar så ger den senare deformationer som är näs-

tan hälften så stora. Analyserna med den för Citybanan antagna spänningsansatsen visar att 

bredden på zonen med bergklass IV har stor inverkan på bultbelastningen och sprutbetong-

bågar måste ingå för att säkerställa stabiliteten i både bergklass IV och V. I analyserna med 

bergklass V med omgivande bergklass IV visade det sig att även orienteringen på zonerna 

hade inverkan på belastningen på vald bergförstärkning.  

Vid analyser med en spänningsbild lokalt uppmätt på Lovön utsattes den utvalda bergförstärk-

ningen för lägre laster och väsentligt färre bultar plasticerades. Detta resulterade också i att 

sprutbetongbågarna kunde tas bort helt för fallen med bergklass IV och för fallen med berg-

klass V kunde sprutbetongbågarnas tjocklek reduceras med 25%.  

De numeriska analyserna medförde att en mer anpassad bergförstärkning till det lokala spän-

ningsfältet, med mindre mängd bergbultar och tunnare sprutbetongbågar, togs fram. Detta 

medför naturligtvis att mindre mängd material förbrukas men även en ökad produktionstakt 

vilket ger en kostnadsbesparing och minskad miljöpåverkan. Resultaten visar att väl motive-
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rade mätningar och analyser som dessa kan ses som ett led i kostnadsoptimering, reducering 

av byggtid, förbättring av arbetsmiljö samt reducering av den miljöpåverkan som bergbyg-

gande utgör.  

ERKÄNNANDE OCH TACK 
Vi vill rikta ett stort tack till Trafikverket och Förbifart Stockholms organisation för att ha haft 

möjligheten att arbeta med ett av Sveriges mest intressanta infrastrukturprojekt samt att 

beskriva och presentera de arbeten som gjorts i denna artikel.  
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