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SAMMANFATTNING 
 
I tätbefolkade områden kan vibrationer genererade av tågtrafik i tunnlar nå närliggande 
byggnader i form av stomljud och/eller vibrationer. Tillförlitliga prognoser för att säker-
ställa att de som vistas i byggnaderna inte ska störas är nödvändigt när man planerar en 
ny järnväg eller bygger nya byggnader längs en befintlig järnväg. Numeriska analyser är 
idag en naturlig del vid prognostisering av tåginducerade vibrationer/stomljud. Vid ana-
lyserna antas ofta marken bestå av ett homogent och isotropt material. Vågutbredning 
genom diskontinuerliga bergmassor har studerats med hjälp numeriska analyser för att 
bedöma om ett sådant antagande är rimligt. Resultaten visar att sprickor under vissa 
förutsättningar påverkar vibrationerna lokalt på markytan ovanför en tunnel utsatt för en 
dynamisk last. Egenskaper som har stor inverkan på vågutbredning är sprickans normal- 
och skjuvstyvhet, sprickors orientering och antal samt sprickavståndet. Zoner kan kana-
lisera vågor vilket resulterar i ökade vibrationer på markytan där zonen når markytan, 
men kan också agera som en vågfälla eller ett filter. Om det översta skicket av bergmas-
san har egenskaper som skiljer sig från den omgivande bergmassan förstärks generellt 
vibrationerna på markytan, särskilt i horisontell riktning. 
 
 
SUMMARY 
 
In densely populated areas vibrations radiating from underground railways may reach 
nearby buildings and the residents as ground-borne noise and/or vibrations. Reliable 
predictions to ensure that residents will not be annoyed are a necessity when planning a 
new railway or constructing new buildings along an existing route. Numerical analysis 
is a natural part of the prediction models for train-induced vibrations. Normally these 
analyses treat the ground as homogeneous and isotropic. To determine if such an as-
sumption is valid wave propagation through discontinuous rock masses have been stud-
ied using numerical analyses. The results show that discontinuities under certain condi-
tions have a significant impact on the vibrations locally on the ground surface above a 
dynamically loaded tunnel. Properties having the greatest impact on wave propagation 
are the shear and normal stiffness of the discontinuity, the orientation and number of 
sets of discontinuities and their internal distance. Zones with a non-zero thickness can 
channel waves resulting in higher velocity-levels at the ground surface where the zone 
daylights but also as a wave trap or filter. If the uppermost part of the rock mass has 
properties different from those of the host rock mass, generally amplifies the vibrations 
on the ground surface especially in the horizontal direction. 
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1 INLEDNING 
 
Under de senaste åren har det i Sverige investerats i flera stora underjordiska järnvägs-
projekt, bl. a. den färdigställda Citytunneln i Malmö, det pågående byggandet av City-
banan i Stockholm samt den planerade Västlänken i Göte borg. Det primära motivet för 
att investera i stora järnvägsprojekt är att underlätta för transporter av varor och männi-
skor längs järnvägsnätet i tätbefolkade regioner. En fördel med att placera järnvägar 
under jord är att inverkan på rumsligt begränsade stadskärnor är liten. Dessutom anses 
järnvägen vara en miljövänlig transportlösning för framtiden. Trafikverket förväntar sig 
därför att antalet järnvägstunnlar i tätbefolkade områden kommer att öka under de 
närmaste 20 åren. 
 
En miljömässigt negativ konsekvens av järnvägstrafik är att den genererar markvibrat-
ioner och luftburet buller. I tätbefolkade områden når vibrationer från järnvägstunnlarna 
närliggande byggnader där de boende kan uppfatta dem i form av vibrationer och/eller 
stomljud (Figur 1). Överföringen av vibrationer från en järnvägstunnel via marken och 
vidare till närliggande byggnader delas oftast upp i tre steg (Melke, 1988); (i) källan 
som utgörs av tåg och spår (emission), (ii) utbredningsvägen som utgörs av tunnel och 
mark (överföring) och (iii) mottagaren som utgörs av byggnader och de som vistas i 
byggnaderna (immission). Varje steg delas sedan upp i ytterligare delar (SS-ISO 14837-
1, 2005). 

 
Figur 1 Utbredning av tåginducerade vibrationer (modifierad från Remington 

et al., 1987). 
 

Propagation paths of train-induced vibrations (Modified from Remington 
et al., 1987). 

 
Vid prognostisering av vibrationer och/eller stomljud i byggnader längs befintliga eller 
planerade järnvägar måste de olika komponenter som ingår i systemet, det vill säga, 
källa, väg och mottagare, beaktas (SS-ISO 14837-1, 2005). Förr användes empiriska 
metoder baserade på fältmätningar (t.ex. Ungar och Bender, 1975, Kurzweil, 1979) som 
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det primära verktyget för att analysera tåginducerade vibrationer/stomljud. På grund av 
utvecklingen av hårdvara och mjukvara de senaste decennierna används idag avance-
rade numeriska modeller där vågutbredningen i marken och i byggnader längs järnvägs-
spår studeras under realistiska förhållanden och där beräkningstiden främst beror på 
antalet studerade parametrar och modellens noggrannhet. Numeriska modeller lämpar 
sig främst för parameterstudier (t.ex. Andersen och Jones, 2006) men kan även kombin-
eras med fältmätningar för kalibrering samt för att generera relativt pålitliga prognoser 
(t.ex. Fujii et al, 2005; Degrande et al, 2006). Numeriska modeller har därmed blivit ett 
användbart verktyg för att studeras problem relaterade till tåginducerade vibrationer.  
 
Gemensamt för de flesta analyser av vibrationer/stomljud orsakat av tågtrafik där hela 
kedjan (källa, väg och mottagare) beaktats är att marken antas bestå av ett homogent 
material (eller flera skikt) med isotropt och linjär-elastiskt beteende, d v s ett konti-
nuum. Detta kan vara motiverat när marken består av jord eller lera, men inte alltid för 
en bergmassa som är heterogen på grund av sprickor och bör därför endast beaktas som 
ett kontinuum om den är fri från sprickor eller när avståndet mellan sprikorna är litet i 
jämförelse med storleken på problemet (bergrummets storlek, våglängd, etc.). Om en-
skilda sprickor anses ha betydande inverkan på bergmassan beteende ska bergmassan 
modelleras som ett diskontinuum där individuella block tillåts rotera, rörelser kan ske 
längs sprickor eller att kontaktytor separerar (Brown, 1987). Antagandet att bergmassan 
är ett homogent material medför att bergmassans verkliga inverkan på vågutbredningen 
inte beaktas. Därför bör effekten av bergmassans egenskaper, så som storskaliga sprick-
or, studeras. 
 
Forskningsämnet Berganläggningsteknik (BAT) vid avdelningen för Geoteknologi, Lu-
leå tekniska universitet (LTU), har på uppdrag av Trafikverket bedrivit ett projekt där 
målet var att studera hur inhomogeniteter i berg (främst storskaliga sprickor) påverkar 
vågutbredningen i bergmassan. Analytiska och numeriska analyser användes för att stu-
dera hur främst sprickor, men även andra materialegenskaper, påverkar utbredningen av 
vågor i en bergmassa. I denna artikel presenteras delar av resultaten från några av de 
numeriska analyserna som gjorts under projektets gång. Fullständiga resultat finns pre-
senterade i Eitzenberger (2008a, 2008b, 2012) samt Eitzenberger et al. (2011). 
 
 
2 NUMERISKA ANALYSER 
 
Numeriska modeller utvecklades för att studera hur individuella storskaliga sprickor 
(d v s diskontinuiteter) samt sprickgrupper påverkar vibrationerna på markytan ovanför 
en tunnel som utsätts för en dynamisk last. För analyserna användes programvaran Uni-
versal Distinct Element Code (UDEC), ett 2D numerisk program baserad på den di-
stinkta elementmetoden (DEM) som lämpar sig för modellering av diskontinuum (Ita-
sca, 2004). UDEC valdes av två skäl: (i) dess förmåga att simulera beteendet hos ett 
diskontinuerligt material (t.ex. bergmassa) som utsätts för antingen statisk eller dyna-
misk belastning (Itasca, 2004) samt (ii) att det är kommersiellt tillgängligt vilket betyder 
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att det är beprövat och kontrollerat och fokus kan därmed läggas på att utföra parame-
terstudier/känslighetsanalyser (Sjöberg, 1999). 
 
Fyra modeller (A, B, C och D) utvecklades, alla med sina egna syften. Modell A är 
symmetrisk och användes som en preliminär modell för att studera markytans respons 
på en dynamisk belastning på en tunnels sula. Modell B och C är vidareutvecklade från 
modell A och användes för att studera effekterna av både enskilda sprickor och sprick-
grupper (modell B) samt zoner med annan styvhet eller andra sprickegenskaper (modell 
C). I modell D studerades enbart vågutbredning i en bergmassa bestående av 1 till 4 
sprickgrupper, dvs. varken markyta eller tunnel beaktas. I denna artikel kommer endast 
resultaten från modell B och C att presenteras. Analyser och resultat för modell A och D 
återfinns i Eitzenberger et al. (2011) respektive Eitzenberger (2012).  
 
I modell B och C utgjordes den dynamiska lasten på tunnelsulan av en vertikal partikel-
hastighet definierad som en period av en sinusformad våg med amplituden 100 mm/s 
och frekvensen 125 Hz. Numeriska mätpunkter i modellerna ”registrerade” den verti-
kala och horisontella vibrationshastigheten var 10:e meter längs markytan (var 5:e meter 
ovanför tunneln), och den maximala partikelhastigheten (PPV) utvärderades. Det största 
absolutbeloppet av den uppmätta PPV-nivån bestämdes i varje mätpunkt och de verti-
kala och horisontella vibrationsvärdena behandlades var för sig. De beräknade PPV-
värdet normaliserades med avseende på den applicerade belastningen och betecknas 
𝑝𝑝𝑣.  
 
 
2.1 Modell B 
 
Modell B är som tidigare nämnt en vidareutveckling av modell A, som var symmetrisk. 
Eftersom sprickor med stupning 45° och 135° studerades i modell B kunde inte en 
symmetrisk modell användas. En som var 400 m bred och 100 m hög utvecklades (Fi-
gur 2). Tunneln hade det standardiserade tvärsnittet för enkelspåriga järnvägstunnlar i 
Sverige, d v s 9.0 m bred och 9.7 m hög och med välvt tak (Banverket, 2005).  

 
Figur 2 Modell B (ej skalenlig). 
 

Model B setup (not to scale). 
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I modell B studerades hur kontinuerliga respektive diskontinuerliga egenskaper påver-
kar vibrationerna på markytan. Effekten av följande egenskaper analyserades i de konti-
nuerliga modellerna: bergtäckning, den dynamiska lastens frekvens, E-modulen samt 
materialdämpning. Utförligare beskrivning av dessa modeller samt resultaten presente-
ras i Eitzenberger (2012). I de diskontinuerliga modellerna studerades sprickors inver-
kan på vågutbredningen mellan tunneln och markytan. Effekten av följande sprickgeo-
metrier studerades: 
 

(i) En enda horisontell spricka placerad antingen 5 m ovanför tunneltaket eller 5 m 
under tunnelsula (Figur 3a). 

(ii) En enda spricka som stupar 45° placerad antingen 5 meter under tunnelsulans 
mitt eller 5 meter ovanför tunneltakets mitt (Figur 3b). 

(iii) En sprickgrupp som stupar 45° (Figur 3c). 
(iv) Två sprickgrupper som stupar 45° respektive 135° (Figur 3d). 

 
För sprickgrupperna i analyserna (iii) och (iv) var det vinkelräta avståndet mellan 
sprickplanen 5, 10 eller 20 m. Bergtäckningen var 10 m i alla studerade fall. Vibration-
erna i dessa modeller jämfördes med vibrationerna från en modell utan sprickor (d v s 
ett basfall (BC)). Densiteten var 2700 kg/m3, E-modulen var 45 GPa, Poissons tal var 
0.25 och material dämpningen var satt till 2 %. 

    
                 (a)         (b)            (c)             (d) 

Figur 3 De diskontinuerliga modellerna: a) en horisontell spricka, b) en spricka 
som stupar 45°, c) en sprickgrupp som stupar 45° och d) två sprickgrup-
per som stupar 45° respektive 135°. 

 
The set-up of the discontinuous models: a) horizontal discontinuity, b) 45° 
inclined discontinuity, c) one set of 45° inclined discontinuities and d) two 
sets of inclined discontinuities (45° and 135°). 

 
 
2.2 Modell C 
 
Modell C är i grunden densamma som modell B, d v s 400 m bred, 100 m hög och med 
samma tunnelgeometri samt materialparametrar som i modell B. Med modell C stude-
rades två fall. I den första (I) är tunneln placerad i en lutande zon som omges av två 
sprickplan (Figur 4a). Zonen definieras antingen genom (i) att E-modulen skiljer sig 
kraftigt från den för den omgivande bergmassan (ZY) eller (ii) som en zon med samma 
E-modul som den omgivande bergmassa men där sprickplanen som definierar zonen har 
kraftigt reducerad skjuvstyvhet (ZD). I den andra modellen (II) består bergmassan 
närmast markytan av antingen (i) ett kontinuerligt skikt med reducerad E-modul jämfört 
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med den övriga bergmassan eller (ii) ett diskontinuerligt skikt med en vertikal och en 
horisontell sprickgrupp där normal- och skjuvstyvheten, sprickavståndet samt skiktets 
tjocklek varierar (Figur 4b). Analyserna jämförs med ett basfall (BC), en sprickfri mo-
dell (samma basfall som för modell B). Den dynamiska lasten appliceras på samma sätt 
som för modell B, d v s vertikalt längs med tunnelns sula.  

 
(a)        (b) 

Figur 4 Geometrin för modell B. (a) tunneln placerad i en zon och (b) ett ytskikt 
vid markytan med egenskaper som skiljer sig från det omgivande berget. 

 
Geometry of model B containing (a) an inclined zone and (b) a surface 
layer. 

 
För den lutande zonen varierades E-modulen mellan 4.5 och 90 GPa (ZY1 och ZY4). 
Den horisontella tjockleken för den lutande zonen var 26 m. Normal- och skjuvstyvhet-
en var 10 GPa/m utom för en modell där skjuvstyvhet var 0.1 GPa/m (ZD2). 
 
Tjockleken för det kontinuerliga horisontella skiktet varierades mellan 1, 2 och 5 m me-
dan E-modulen var antingen 10 eller 25 GPa (betecknad LY i Tabell 1). Det diskontinu-
erliga skiktet var 5 m tjockt och bestod av en vertikal och en horisontell sprickgrupp 
med sprickavståndet 2.5 till 5 m och där normal- och skjuvstyvhet varierade mellan 1 
och 5 GPa/m (LD i Tabell 1). 
 
Tabell 1 Indata för det horisontella lagret. 
 

Input data for the horizontal layer. 
Modell E-

modul, 
[GPa] 

Sprickstyvhet 
[GPa/m] 

Sprickavstånd 
[m] 

Skiktets 
tjocklek 

[m] Kn Ks Hor. Vert. 
LY1 10 - - - - 1 
LY2 10 - - - - 2 
LY3 10 - - - - 5 
LY4 25 - - - - 1 
LY5 25 - - - - 2 
LY6 25 - - - - 5 
LD1 45 5 5 5 5/3 5 
LD2 45 5 5 2.5 5/3 5 
LD3 45 2 2 5 5/3 5 
LD4 45 1 1 5 5/3 5 

400 m

100 m

26 m
 

 

400 m

100 m

∆t
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3 RESULTAT 
 
3.1 Modell B 
 
Modell A visade att en horisontell spricka belägen under tunneln medförde ökade vib-
rationerna på markytan medan om den placerades ovanför tunneln minskade vibration-
erna (Eitzenberger et al., 2011). Samma förhållanden analyserad med modell B visade 
(lite förenklat) att 𝑝𝑝𝑣-nivån på markytan ökade nära tunneln och minskade vid stora 
avstånd jämfört med den kontinuerliga modellen. Detta innebär att de två modellerna 
inte genererade samma resultat. En skillnad mellan analyserna i modell A och B var 
bergtäckningen, vilken var 10 meter i modell B och 55 meter i modell A. En körning av 
modell B med en bergtäckning på 40 m bekräftade resultaten av modell A. Detta tyder 
på att det är inte bara positionen av den horisontella sprickan i förhållande till tunneln 
som avgör storleken på 𝑝𝑝𝑣-nivån vid markytan, utan även bergtäckningen. 
 
Figur 5 visar 𝑝𝑝𝑣-nivån på markytan när en enda spricka som stupar 45° är placerad 
ovanför eller under tunnelmitt. I figuren visas även 𝑝𝑝𝑣-värdena från en modell utan 
sprickor (kallad basfall (BC)). På höger sida om tunneln är de vertikala och horisontella 
𝑝𝑝𝑣-nivåerna när sprickan är belägen under tunneln lägre än i basfallet. Om sprickan 
placeras ovanför tunneln liknar 𝑝𝑝𝑣-värdena de för basfallet. På den vänstra sidan är 
𝑝𝑝𝑣-nivåerna i stort sett opåverkade, vilket också gäller när sprickan är placerad ovan-
för tunneln. 

 
Figur 5 Vertikala och horisontella 𝑝𝑝𝑣-värden på markytan för en spricka med en 

stupning på 45° som är placerad över eller under tunneln. 
 

The vertical and horizontal 𝑝𝑝𝑣 on the ground surface for a discontinuity 
inclined 45° positioned below or above the tunnel. 

   Above              BC            Below 
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För en sprickgrupp med stupningen 45° minskar de vertikala och horisontella 𝑝𝑝𝑣-
värdena på båda sidor om tunneln (Figur 6) jämfört med basfallet för alla sprickavstånd. 
På den högra sidan om tunneln uppvisar 𝑝𝑝𝑣-nivåerna kraftiga variationer beroende på 
avstånd från tunnelmitt vilket skapar lokala maxima och minima. Dessa uppstår när 
sprickavståndet är antingen 10 m eller 20 m. Alla maxima verkar inträffa några meter 
innan punkten där sprickorna skär markytan. För en våg som rör sig från tunneln är vin-
keln mellan markytan och sprickan 45° (d v s spetsig) på högra sidan medan den på 
vänstra sidan är 135° (d v s trubbig). Vågorna på höger sida om tunneln fångas därmed 
mellan markytan och sprickan vilket leder till en förstärkning av 𝑝𝑝𝑣-värdena. På väns-
ter sida fångas inte vågorna och ingen förstärkning av 𝑝𝑝𝑣-värdena sker. För 
sprickavståndet 5 m finns inga tydliga minima eller maxima vilket antas bero på att 
bergmassan beter sig som ett kontinuerligt material för detta sprickavstånd. 
 

 
 
Figur 6 Vertikala och horisontella 𝑝𝑝𝑣-värden på markytan för en sprickgrupp 

med tre olika sprickavstånd och som stupar 45°. 
 

The vertical and horizontal 𝑝𝑝𝑣 on the ground surface for a single set of 
discontinuities inclined 45° for different normal spacing. 

 
Figur 7 visar vertikala och horisontella 𝑝𝑝𝑣-värden för fallet med två sprickgrupper som 
stupningen 45° respektive 135°. Modellen är nu symmetrisk och beteendet är därmed 
detsamma på båda sidor om tunneln. De vertikala och horisontella 𝑝𝑝𝑣-värdena är något 
lägre jämfört med fallet med en sprickgrupp (jmf. Figur 6). De snabba förändringarna 
mellan minima och maxima på höger sida om tunneln för en sprickgrupp (jmf. Figur 6) 
finns nu också på den vänstra sidan av tunneln för sprickavstånden 10 m och 20 m (Fi-
gur 7). Eftersom den andra sprickgruppen (135°) är orienterad vinkelrätt mot den första 

5m 10m    20m        BC 
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sprickgruppen (45°) skapas nu spetsiga vinklar även på vänster sidan om tunneln och 
inkommande vågor fångas på samma sätt som på den högra sidan. För sprickavståndet 5 
m blir 𝑝𝑝𝑣-kurvan jämnare vilket indikerar att bergmassan beter sig som ett kontinuer-
ligt material. 
 

 
 
Figur 7 Vertikala och horisontella 𝑝𝑝𝑣-värden på markytan för en bergmassa med 

två sprickgrupper med olika sprickavstånd och som stupar 45° respektive 
135°. 

 
The vertical and horizontal 𝑝𝑝𝑣 the ground surface for a rock mass cut 
by two set of discontinuities with varying spacing and inclinations 45° 
and 135°, respectively. 

 
 
3.2 Modell C 
 
Lutande zon 
Den vertikala 𝑝𝑝𝑣-nivån på markytan är högre när E-modulen för zonen är dubbelt så 
stor som den för det omgivande berget (ZY4) medan låg E-modul (ZY1 och ZY2) gene-
rerar låga 𝑝𝑝𝑣-nivåer på alla avstånd från tunneln (Figur 8). Minskas skjuvstyvheten för 
sprickplanen som definierar den lutande zonen (ZD2) ökar den vertikala 𝑝𝑝𝑣-nivån 
ovanför tunneln markant samtidigt som 𝑝𝑝𝑣-nivåerna utanför zonen minskar. Detta in-
nebär att vågorna stängs in i och kanaliseras längs zonen. Dessa två fall visar ett mycket 
större relativ maximum där den lutande zonen skär markytan än de övriga fallen. Bete-
endet som observerats för den vertikala 𝑝𝑝𝑣-nivån gäller även för den horisontella 𝑝𝑝𝑣-
nivån. Den enda skillnaden är att sprickplanen som definierar zonen ger ökade horison-
tella 𝑝𝑝𝑣-nivåer på vänster sidan om tunneln (Figur 8). 
 

5m     10m           20m   BC 
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Figur 8 Vertikala och horisontella 𝑝𝑝𝑣-värden längs markytan då tunneln är pla-

cerad i en zon där materialegenskaperna skiljer sig från den omgivande 
bergmassan.  

 
Vertical and horizontal 𝑝𝑝𝑣 along the ground surface for a case with an 
inclined zone with properties different from that of the host rock. 

 
Horisontellt skikt 
Eftersom modellen är symmetrisk presenteras resultaten endast för en sida av tunneln. 
Samtliga analyserade fall (inklusive BC) utom LY3 visar liknande beteende (Figur 9). 
Alla modeller resulterar i högre vertikal 𝑝𝑝𝑣-nivåer än för basfallet (BC) för avstånd |x| 
< 5.5 – 7.5, det vill säga över och nära tunneln. De högsta vertikala 𝑝𝑝𝑣-nivåerna av 
alla analyserade fall erhålls när E-modulen är låg och skiktet var 2 m tjock (LY2 och 
LY5). Alla modeller där skiktet modelleras som en diskontinuerlig bergmassa (LD) ger 
i stort sett samma vertikala 𝑝𝑝𝑣-nivåer som funktion av avståndet. Sammanfattningsvis 
är effekten av ett horisontellt skikt att den vertikala 𝑝𝑝𝑣-nivån ökar i intervallet |x| < 5.5 
– 7.5 och minskar för |x| > 5.5 – 7.5 jämfört med BC. 
 
Samtliga analyserade fall, utom de med ett diskontinuerligt skikt (LD), visar högre hori-
sontella 𝑝𝑝𝑣-nivåer än BC för x < 3.5 (Figur 9). De horisontella 𝑝𝑝𝑣-nivåerna för LD-
fallen är samma och lägre än för BC för x < 1. För avstånden x > 3.5 är de horisontella 
𝑝𝑝𝑣-värdena högre än för BC när E-modulen är som lägst (LY1-LY3) medan den är 
lägre för resterande fall. Skiktet med den lägsta styvheten visar de högsta horisontella 
𝑝𝑝𝑣-nivåerna. De högsta nivåerna av samtliga analyserade fall erhålls för skiktet med 
den lägsta styvheten och den största tjockleken (LY3). 
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Figur 9 Vertikala och horisontella 𝑝𝑝𝑣värden längs markytan där det horisontella 

ytskiktet har andra materialegenskaper än den resterande bergmassan.  
 

Vertical and horizontal 𝑝𝑝𝑣 along the ground surface for a case with a 
horizontal layer with different properties. 

 
 
4. SLUTSATSER 
 
Numeriska analyser har använts för att studera om sprickor påverkar vibrationer på 
markytan ovanför en ytligt belägen tunnel som utsätts för en dynamisk last. Om tunneln 
finns i en bergmassa som innehåller antingen en eller två sprickgrupper, ett lager närm-
ast markytan med andra materialegenskaper än den resterande bergmassan eller befinner 
sig i en zon med andra materialegenskaper än den omgivande bergmassan leder detta till 
både minskade och ökade vibrationer på markytan, särskilt där sprickorna eller zonen 
skär markytan. Detta innebär att det finns situationer då enskilda sprickor bör beaktas då 
vågutbredning i bergmassor analyseras. I andra fall kan bergmassan trots sprickor beak-
tas som ett kontinuerligt material vilket är tillräckligt noggrant för att studera vågut-
bredning. Numeriska analyser måste användas vid analyser av ett system som innefattar 
tunnel, bergmassa och markyta. Storskaliga sprickor måste identifieras för att de ska 
kunna beaktas i analyserna. 
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