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Sammanfattning  
LKAB:s gruva i Kiruna breder ut sig, hittills är det enbart LKAB:s egna områden som 
drabbats, men inom loppet av några år kommer också infrastruktur och bostäder i Kiruna att 
beröras. Banverket har bedömt att den nuvarande järnvägen måste ersättas 2012. Den nya 
järnvägen kommer att gå i en sträckning väster om Kiirunavaara, genom LKAB:s 
industriområde. Passagen förbi LKAB:s industriområde innebär att en kompromiss mellan 
järnvägens och LKAB:s intressen måste göras. Av den anledningen utreds nu tre alternativ för 
järnvägens passage mellan Kiirunavaara och sedimentdammarna, varav det ena är 
tunnelalternativet Kv125. Tunnelalternativet Kv125 innebär att järnvägen passerar LKAB:s 
industriområde i en bergtunnel, därmed görs inte anspråk på marken där LKAB planerar att 
anlägga framtida gråbergsupplag.  
 
Målet med rapporten är att ur ett bergmekaniskt perspektiv studera vilka problem som kan 
förväntas i bergtunnel Kv125 samt vilka åtgärder som kan behöva vidtagas för att säkerställa 
stabiliteten. Fokus kommer att läggas vid den situation som uppstår då laster, i form av 
gråbergsupplag och KS-damm, placeras på markytan ovanför tunneln. Detta görs numeriskt 
utifrån spänningsanalyser i Phase2. Phase2 visar hur varierande bergtäckning, påförd yttre 
last, bergkvalitet samt primärspänningstillstånd påverkar tunnelns stabilitet. Vidare görs 
strukturanalyser i Unwedge där tunnelns stabilitet analyseras med avseende på strukturer i 
form av kilutfall. Vattenförhållandet och dess inverkan studeras vid såväl spännings- som 
strukturanalys. För att ge rekommendationer studeras också förstärkningsbehovet.  
 
Enligt spänningsanalysen är tunneln stabil då ”acceptabelt berg” råder oavsett övriga 
parametrar. Vid ”dåligt berg” kombinerat med 100 m höga gråbergsupplag föreligger det risk 
för tryckspänningsinducerade brott i väggarna, detta gäller i synnerhet då vatten tas i 
beaktning. Vid sådana förhållanden räcker inte förstärkning bestående av helingjutna bultar 
och fiberarmerad sprutbetong, specialförstärkning krävs. 
 
I tunneltaket kan ca. 20 mm deformationer väntas om 100 meter gråberg belastar markytan.  
 
Spänningsanalysen visar att det kan väntas avlastade väggar, dragspänningar i väggarna. I 
praktiken innebär detta att sprickor dras isär med ökad risk för kilutfall i väggarna. 
Strukturanalysen visar att, den ur stabilitetssynpunkt mest ofördelaktiga kombinationen av 
allmänna lineament för Kiirunavaara kommer att vara stabil om helt torra förhållanden råder. 
Samtliga kilar kommer att, utan förstärkning, vara stabila upp till ett vattentryck motsvarande 
65 kPa. Med förstärkning bestående av fiberarmerad sprutbetong och helingjutna bultar 
kommer samtliga kilar att vara stabila upp till ett vattentryck motsvarande 390 kPa. 
 
Tunneln kommer troligen inte att drabbas av någon större förkastning eller skjuvzon. 
Topografiska variationer kan dock ge upphov till svaghetszoner (låg bergtäckning dominerat 
av rösberg). Om en svaghetszon skulle påträffas på den del av tunnelsträckningen som går 
under de planerade gråbergsupplagen måste förstärkningsbehovet för detta utredas. 
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Abstract 
The LKAB ironore production creates subsidences in Kiruna. So far it has only affected 
LKAB’s own industrial areas, but within a few years infrastructure and buildings will also be 
affected. Banverket estimates that the current railroad will have to be moved before 2012. The 
new railroad will be located along the west side of Kiirunavaara through LKAB’s industrial 
area. The passage through the industrial area means that there need to be a compromise 
between the demands of the railroad and LKAB’s interests. Banverket investigate three 
possible alternatives for the passage between Kiirunavaara and the sediment dam, one of these 
alternatives is the tunnel Kv125. The tunnel allows LKAB to use the ground surface for their 
future stock of waste rock.  
 
The aim of this thesis is, in a rock mechanical point of view, to investigate the stability of 
tunnel Kv125. Numerical analyses will be conducted using the programs Phase2 and 
Unwedge. Stress analysis with Phase2 will shows whether the variation of overburden, 
external loads, in-situ stresses and rock quality, affects the tunnel stability and displacement. 
In Unwedge different possible wedges and their stability will be analysed. The water situation 
and its impact is studied both in the stress- and structural analysis. Another aim is to provide 
suggestions regarding the reinforcement needed.  
 
According to the stress analysis the tunnel is stable for ”acceptable rock” condition. “Poor 
rock” in combination with 100 m high stock of waste rock will cause risk for compressive 
stress-induced failure. In such conditions special reinforcement is required.  
 
In the tunnel roof a displacement of  20 mm can be expected when 100 m high stock of waste 
rock is applied on the ground surface.  
 
The stress analysis shows that distressed walls can be expected. In reality this means that 
cracks are separated which result in major risk for wedge fall outs in the walls. The wedge 
analysis shows that the worst combination of structures, regarding to the wedge stability, will 
be safe if dry conditions is assumed. Without reinforcement the wedges will be stable for a 
water pressure of up to 65 kPa. With reinforcement the wedges will be stable up to a water 
pressure of 390 kPa.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Gruvbrytningen i Kiruna har påverkat omkringliggande markyta i mer än 100 år. 
Malmkroppen stupar i hela sin längd, fyra kilometer från norr till söder, in mot samhället. I 
takt med att malmen bryts ut, lämnas ett tomrum som hela tiden fylls på med rasmassor 
ovanifrån. Sprickor bildas och dagbrottet växer sig sakta allt större. Än så länge är det mest 
LKAB:s områden som har drabbats, men inom kort kommer även samhället och dess 
infrastruktur att påverkas. I ett första skede handlar det om järnvägen, Europaväg 10 samt en 
del anläggningar i närheten. På längre sikt kommer även bostadshus att påverkas. Med hänsyn 
till de uppkomna markdeformationerna har Banverket bedömt att den befintliga järnvägen 
måste ersättas under 2012.  
 
Den nya järnvägen kommer att få en sträckning väster om Kiirunavaaragruvan (Fig. 1.1) och 
kommer till stor del att anläggas inom LKAB: s industriområde. Sträckningen är uppdelad i 
fyra delar JP01, JP02, JU03 och JP04. Vid triangelspåret i Råtsi viker den nya järnvägen av 
mot nordväst och passerar Nikkaluoktavägen planskilt för att sedan passera sedimentdammar 
med tillhörande tilloppskanaler, sprängämnestillverkaren KIMIT:s anläggning och stora 
gråbergsupplag. Järnvägen fortsätter sedan vidare mot Peuravaara för att vid Viscaria ansluta 
till befintlig järnväg. Vidare utreds också en rundslinga runt Luossajärvi (JU03).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 1.1 Sträckningen för Kirunas nya järnväg, med indelning i respektive järnvägsplan 

(Utställelsehandling Järnvägsplan, 2008). 
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Järnvägsplan 02 utgör delsträckan som passerar LKAB:s industriområde, vilket innebär att 
deras verksamhet och järnvägen måste anpassas till varandra för att en bra helhetslösning ska 
erhållas. I dagsläget utreds tre tänkbara alternativ, för alla alternativ gäller att spårdragningen 
inte får hindra LKAB:s truckars åtkomst till framtida gråbergsupplag samt att 
sprängämnesfabriken KIMIT ska passeras på ett enligt Räddningsverket säkert sätt. Järnvägen 
får heller inte hindra LKAB:s framtida deponeringsmöjligheter. Denna rapport behandlar 
tunnelalternativet Kv125. 
 
Tunnelalternativet Kv125 innebär att järnvägen passerar sträckan mellan Kiirunavaara och 
sedimentdammarna i en tunnel (se Bilaga A). Tunnelalternativet innebär att järnvägen kan 
passera genom LKAB:s industriområde utan att göra anspråk på marken där LKAB planerar 
att anlägga framtida gråbergsupplag. Befintliga vägar och processvattenrännor kan passera 
som i dagsläget. För att säkerhetsavståndet till KIMIT:s anläggning ska uppfyllas måste den 
södra delen av bergtunneln påbyggas med en betongtunnel. Ett annat alternativ är ombyggnad 
av KIMIT:s anläggning. För att möjliggöra en truckpassage norr om tunneln måste också den 
norra änden av bergtunneln påbyggas med en betongtunnel. Hela tunneln kommer således att 
utgöras av ca. 2 km bergtunnel och 500 + 500 m betongtunnel. Se avsnitt 2.6 för detaljerad 
information om tunneln. 

1.2 Syfte och mål 

Målet med denna rapport är att ur ett bergmekaniskt perspektiv studera vilka 
stabilitetsproblem som kan förväntas i bergtunnel Kv125 samt vilka åtgärder som kan behöva 
vidtagas för att säkerställa stabiliteten. Studien består av följande moment: 
 

- Spänningsanalyser – Ska klargöra hur varierande bergtäckning, påförd yttre last, 
bergkvalitet samt primärspänningstillstånd påverkar tunnelns stabilitet. Stor vikt läggs 
vid påverkan från de yttre lasterna orsakade av LKAB:s gråbergsupplag och KS-
dammen.  

 
- Strukturanalyser – Studera tunnelns stabilitet med avseende på strukturer i form av 

kilutfall. 
 
Vidare studeras vattenförhållandet och dess inverkan vid spännings- och strukturanalyserna. 
För att ge rekommendationer studeras också förstärkningsbehovet.  

1.3 Avgränsningar 

Rapporten behandlar enbart bergtunneln. Rapporten behandlar endast rådande 
grundvattenförhållanden.  
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2. Förutsättningar 
Här presenteras de förutsättningar som ligger till grund för spännings- och strukturanalyserna.  

2.1 Geologi 

Väster om Kiirunavaaramalmen förekommer magmatiska bergarter såsom syenit, gabbro, 
syenitporfyr, basalt, grönsten och granit. Hållfastheten hos magmatiska bergarter är hög. Det 
förekommer också konglomerat, med lägre hållfasthet.  
 
Enligt de undersökningar som gjorts i området kommer tunneln troligen att löpa genom 
syenitporfyr och gabbro (se Bilaga B) tillhörande Kirunaporfyrerna (Martinsson, 2008).  

2.1.1 Strukturgeologi 
I jordskorpan finns rörelser orsakade av plattektoniken, dessa rörelser ger upphov till att 
berggrunden deformeras och spricker upp. Det finns sprickor av olika storlekar, allt från 
mikrosprickor i mineralkornen till mer storskaliga, exempelvis plattgränserna som skiljer 
jordskorpans plattor åt. Ur ett bergmekaniskt perspektiv är sprickor viktiga att beakta då de 
nedsätter bergmassans hållfasthet (Nordlund et al., 1998). 
 
Kiirunavaaras huvudlineament karaktäriseras av plastiska skjuvzoner och spröda 
förkastningsplan. Plastiska skjuvzoner uppstår då berggrunden trycks ihop så mycket att 
flytgränsen överskrids, vilket medför att berggrunden inte återgår till sin ursprungliga form. 
Dessa zoner behöver inte ge upphov till framträdande förkastningsplan utan kan istället 
uppträda som meterbreda zoner av skivigt alternativt gnejsigt berg. Parallellt med 
gnejsigheten uppstår svaghetsplan vilka kan ge upphov till skivformade utfall vid 
tunneldrivning. De plastiska strukturerna i Kiirunavaara härstammar från den regionala 
lagringen och förskiffringen i området och förekommer främst i nord-sydlig orientering med 
branta stupningar mot öster (sprickgrupp 1, 2 och 4 i Fig. 2.1 och Tab. 2.1) (Mattsson et al.).  
 
Spröda brott inträffar utan att någon formförändring sker längs med separationsplanen. Detta 
innebär att brottytorna passar ihop efter brottet. Spröda förkastningar kan förekomma längs 
med ett separationsplan vilket ger upphov till en förskjutning av bergmassan. Rent 
bergtekniskt är de spröda förkastningar som omges av flera parallella sprickor (skjuvzoner) av 
större intresse då dessa påverkar berghållfastheten avsevärt. I Kiirunavaara förekommer de 
spröda förkastningarna främst i omkring öst-västlig riktning med brant stupning mot söder 
(sprickgrupp 5 och 6 i Fig. 2.1 och Tab. 2.1). Den mest markanta spröda förkastningen i 
Kirunaområdet benämns Kaptensförkastningen (sprickgrupp 6 i Fig. 2.1) (Mattsson et al.).  
 
Den tredje återkommande lineationen i området är inte lika markant och representerar 
axialplansförskiffringen till den regionala veckningen i området (Mattsson et al.). 
 
Enligt de undersökningar som gjorts i området kommer tunneln inte att drabbas av någon 
större förkastning eller skjuvzon (se Bilaga B) (Martinsson, 2008).  



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 Huvudlineament i Kiirunavaara. Heldragna linjer visar spröda förkastningsplan, 

streckade linjer visar plastiska skjuvzoner (Mattsson et al.). 
 
Tabell 2.1 Huvudlineamentens orientering enligt högerhandsregeln (Mattsson et al.). 
Sprickgrupp Stupning [°] Strykning [°] 

1 65 10 
2 90 10 
3 27 47 
4 80 21 
5 45 100 
6 65 116 
7 35 326 

 

2.2 Bergspänningar 

Bergspänningar kan delas in i primära spänningar och sekundära spänningar. Primära 
spänningar kallas de spänningar som finns naturligt i den ostörda bergmassan, dessa 
spänningar brukar också benämnas insituspänningar. De spänningar som verkar i bergmassan 
efter mänskliga ingrepp, bergarbeten, kallas sekundärspänningar eller inducerade spänningar 
(Nordlund et al., 1998).  
 
Spänningstillståndet kan uttryckas på olika sätt, ofta utrycks de primära spänningarna som 
normalspänningar i horisontella och vertikala riktningar. Där σH är den största horisontella 
normalspänningen, σh är den minsta horisontella normalspänningen och σv är den vertikala 
normalspänningen. Dessa horisontella och vertikala spänningar antas vara huvudspänningar. 
De gånger huvudspänningarna inte är horisontella eller vertikala kan dessa uttryckas σ1 
(största huvudspänning), σ2 och σ3 (minsta huvudspänning). De sistnämnda beteckningarna 
används ofta för att beskriva det sekundära spänningstillståndet som råder då en utgrävning 
gjorts (Sandström, 2003). 
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Effektivspänningar är de spänningar som uppstår efter att absolutspänningarna reducerats med 
det tryck som vattnet i porerna ger upphov till enligt 
 

σ´ = σ - pw     (2.1) 
 
där σ´ = Effektivspänning 

σ = Absolutspänning 
pw = Portryck 

 
Förändring i portrycket (grundvattentrycket) påverkar således effektivspänningarna. Ökat 
portryck kan uppstå vid anläggande av en vattenreservoar, minskat portryck kan uppstå vid 
dränering (Nordlund et al., 1998).  

2.2.1 Primärspänningstillstånd 
Bergspänningsmätning med hydraulisk spräckning har visat att det primära 
spänningstillståndet i Skandinavien enligt Stephansson kan beskrivas 
 

σv = ρgz     (2.2) 
 

σH = 2.8 + 0.04z [MPa] (40° enligt högerregeln) (i planet) (2.3) 
 

σh = 2.2 + 0.024z [MPa] (130° enligt högerregeln) (ut ur planet) (2.4) 
 
Eftersom (Ekv. 2.2) – (Ekv. 2.4) baseras på mätningar med en metod och på ett fåtal platser i 
Skandinavien, bör dessa uttryck endast användas som en första approximation av 
spänningstillståndet. För att göra tillförlitliga spänningsanalyser måste det lokala 
spänningstillståndet bestämmas med hjälp av bergspänningsmätningar vid byggplatsen 
(Nordlund et al., 1998). 
 
Stephanssons sammanställning för primärspänningstillståndet ger höga horisontalspänningar i 
förhållande till vertikalspänningar på låga djup. För att undersöka hur spänningssituationen 
kring tunneln påverkas om förhållandet mellan horisontal- och vertikalspänningar är jämnare 
har primärspänningstillståndet hämtats från Sandström (2003) för Kiirunavaara 
 

σew = (σH) = 0.037z (i planet)   (2.5) 
 

σv = 0.029z     (2.6) 
 

σns = (σh) = 0.028z (ut ur planet)   (2.7) 
 
Primärspänningstillståndet där tunneln kommer att anläggas kan antas ligga någonstans 
mellan Stephanssons och Sandströms sammanställningar. Det troliga är dock att 
spänningstillståndet ligger närmare Stephanssons sammanställningar då dessa är gjorda på 
olika djup i Skandinavien medan Sandströms är tagna från Kiirunavaaragruvan på ett djup 
större än 400 meter. Därför kommer Stephanssons primärspänningstillstånd i huvudsak att 
användas i denna rapport.  
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2.3 Bergmekaniska parametrar 

2.3.1 Enaxiella tryckhållfastheten 
För att bestämma den enaxiella tryckhållfastheten gjordes punktlasttest, testerna utfördes på 
kärnborrbitar från borrhål 1412:380 och 1412:460, Kv123 (en tidigare tänkt tunnelsträckning 
väster om Kv125). Punktlasttest (Fig. 2.2) går till på det viset att en bit av en borrkärna 
belastas diametralt mellan spetsarna på två härdade stålkoner. Utifrån brottkraften kan den 
enaxiella tryckhållfastheten sedan beräknas (Nordlund et al., 1998). 
 
 

Figur 2.2 Punktlasttest (Nordlund et al., 1998). 
  
Resultaten visade att tryckhållfastheten, σc, varierade mellan 70 - 400 MPa (se Bilaga C). 
Detta stämmer väl överens med de värden Sandström (2003) använt för Kiirunavaara. 
Medelvärdet av den enaxiella tryckhållfastheten blev enligt punktlasttesterna ca. σc = 200 
MPa, också detta stämmer överens med vad Sandström (2003) betecknar som den enaxiella 
tryckhållfastheten för ”average rock”.  

2.3.2 Bergmasseklassificering 
På grund av bergmassors komplexa sammansättning är det svårt att avgöra dess lämplighet för 
bergbyggnad. Såväl analytiska som numeriska analyser av bergmekaniska problem kräver 
ofta stora förenklingar och antaganden. Olika klassificeringssystem har utvecklats för att 
möjliggöra en enkel bedömning av bergmassans lämplighet för bergbyggnad. Dessa system 
kombinerar definierade egenskaper för bergmassan med praktisk erfarenhet från olika 
bergbyggnationer. Det vanliga är att olika sprick- och bergartsparametrar poängsätts och 
sedan jämförs med en, mot olika bergbyggen, kalibrerad poängskala. Idag utgör klassificering 
av bergmassan den viktigaste metoden då bergrum ska dimensioneras och en första 
förstärkning ska uppskattas.  
 
Rock Mass Rating (RMR) och Q-systemet är de vanligast förekommande 
klassificeringssystemen idag. Utifrån Q-systemet kan också erfoderlig förstärkning 
bestämmas. Rock Quality Designation (RQD) räknas som ett bergklassificeringssystem och är 
ett mått på bergmassans sprickfrekvens. RQD utgör en del av RMR.  
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Borrkärnor (Fig. 2.3) från Kv123 har möjliggjort klassificering av berget enligt RMR. 
Avsaknaden av hällar i området där tunneln planeras omöjliggör en rättvis klassificering 
enligt Q-systemet.  

Figur 2.3 Exempel på karterad borrkärna (1412:460) från Kv123. 

2.3.2.1 RQD 

Bergmassans hållfasthet är starkt beroende av sprickfrekvensen vilket gör att RQD, som är ett 
mått på sprickfrekvensen, kan användas för att uppskatta bergkvaliteten. RQD bygger på 
längden av de kärnbitar som erhålls vid kärnborrning. Summan av alla kärnbitar längre än  
10 cm divideras med den karterade borrlängden. Denna kvot multipliceras sedan med 100 
vilket gör att RQD uttrycks i procent (Ekv. 2.8). 
 

 100
10

⋅
>

=
∑

borrlängdKarterad

cmkärnbitarpåLängden
RQD   (2.8) 

 
Enbart de ursprungliga sprickorna ska räknas med. Kärndiametern bör vara minst 46 mm för 
att sprickor orsakade av borrtekniken skall kunna undvikas i största möjliga utsträckning 
(Nordlund et al., 1998). 

2.3.2.2 RMR 

RMR, eller det Geomekaniska klassificeringssystemet utvecklades av Bieniawski och baseras 
på fem parametrar.  
 

1) Bergartens enaxiella tryckhållfasthet, σc 
2) Borrkärnans kvalitet, RQD 
3) Sprickavstånd 
4) Spricktillstånd 
5) Grundvattenförhållanden  

 
Varje parameter bedöms/mäts och poängsätts enligt Bieniawskis tabeller (se Nordlund et al., 
1998). Poängen i tabellerna är resultat av empiriska observationer och visar vikten av de fem 
parametrarna ovan. Summan av de olika parametrarnas poäng utgör bergmassans RMR-värde 
(Tab. 2.2).  



 8 

 
Tabell 2.2 Geomekanisk klassifikation, RMR (Nordlund et al., 1998). 
Totalpoäng Klass Beskrivning 
81 – 100 I Mycket bra 
62 – 81 II Bra 
41 – 61 III Acceptabelt 
21 – 40 IV Dåligt 
< 20 V Mycket dåligt 
 
Borrkärnorna (1412:380 och 1412:460) från Kv123 är, enligt seismiska undersökningar, 
borrade i troliga svaghetszoner. Utifrån detta görs antagandet om att en RMR-klassificering av 
dessa borrkärnor (Tab. 2.3) kan motsvara den sämsta bergkvaliteten längs tunnelsträckningen. 
Denna låga bergkvalitet antas gälla vid svaghetszoner och liten bergtäckning. Liten 
bergtäckning innebär enligt (Utställelsehandling Järnvägsplan, 2008) bergtäckning 
motsvarande 1/3 - 

1/2 av tunnelns spännvidd vilket i detta fall (där spännvidden uppgår till 8.5 
m) motsvarar bergtäckning 2.8 – 4.25 m.  
 
Tabell 2.3 Bestämning av RMR utifrån kärnborrkartering av borrhål 1412:380 och 

1412:460, Kv123. 
Parameter Värde Poäng RMR låg 

1) Bergartens enaxiella 
tryckhållfasthet, σc 

70 GPa 6 

2) Borrkärnans kvalitet, RQD 50 8 
3) Sprickavstånd 0.05 – 0.3 m 10 
4) Spricktillstånd Råa sprickytor, 

separation < 1 
mm, mjuka 
sprickytor 

12 

5) Grundvattenförhållanden Vatten med 
måttligt tryck 

4 

 
 
 
 
40 
 
 

 
För att få en uppfattning om bergmassans kvalitet i bättre berg har RMR hög hämtats ur Sturk 
et al. (2005) gällande syenitporfyren i området. Ett medelvärde av dessa, RMR medel, har 
beräknats vilket tillsammans med RMR hög antas kunna vara representativt för större delen av 
tunnelsträckningen. 
 

RMR låg = 40 → ”Dåligt berg” enligt RMR 
RMR medel = 55 → ”Acceptabelt berg” enligt RMR 
RMR hög = 68 → ”Bra berg” enligt RMR 

2.3.4 Elasticitetsmodul och tvärkontraktionstal 
Elacticitetesmodulen, E, är en materialparameter som beskriver förhållandet mellan 
spänningar och deformation (Nordlund et al., 1998). E-modulen bestämdes i denna rapport 
m.h.a. Bieniawskis samband för RMR > 55 
 

E = 2(RMR) – 100 [GPa]    (2.9) 
 
och m.h.a. Serafim och Pereiras empiriska samband speciellt anpassat för E = 1-10 GPa 
 

E = 40

10

10
−RMR

 [GPa]    (2.10) 
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RMR varierades från 40 till 68 enligt avsnitt 2.3.2.2. E-modulen varierar då mellan 6 och  
29 GPa med ett uppskattat värde på 10 GPa för ”acceptabelt berg”. 
 
Tvärkontraktionstalet, υ, är en materialkonstant som anger hur ett material reagerar på drag 
och tryck. Tvärkontraktionstalet antas i denna rapport vara υ = 0.27 för Kiirunavaara enligt 
Sandström (2003).  
 

2.4 Brottkriterium 

I brottsammanhang brukar man tala om spröda och sega brott. Ett sprött brott kännetecknas av 
att brottet sker utan någon nämnvärd plastisk deformation. Segt brott försiggår under stor 
plastisk deformation. Bergmaterial betecknas vanligen som spröda. Olika spänningstillstånd 
orsakar olika brott (Nordlund et al., 1998). 

� Tryckspänningar vilka överstiger bergmassans tryckhållfasthet ger upphov till 
skjuvbrott (A enligt Fig. 2.4) 

� Dragspänningar ger upphov till dragbrott (B enligt Fig. 2.4) 
� Dragtöjningar vilka överstiger bergmassans töjningsförmåga ger upphov till 

spjälkbrott (C enligt Fig. 2.4) 

Figur 2.4 Olika spänningstillstånd ger upphov till olika brott (Nordlund et al., 1998). 
 
Vid tunnlar på lågt djup är det troligt att höga horisontalspänningar ger upphov till dragbrott i 
väggarna, alternativt avlastade väggar vilket ger kilutfall. Höga horisontalspänningar kan 
också ge upphov till tryckspänningsinducerade brott i taket.  
 
Inom bergmekaniken talar man vanligen om tre olika orsaker till att berget går i brott. 

� Brott i berget orsakat av låg hållfasthet i bergmassan 
� Brott längs sprickor och svaghetsplan orsakade av låga spänningar vid tunnlar på lågt 

djup 
� Brott i höghållfast berg orsakat av höga spänningar vilket är vanligt i djupa 

underjordsgruvor 
 
Vid tunnlar på lågt djup är den sistnämnda brottorsaken inte trolig (Töyrä, 2003). Med 
anledning av den yttre lasten som gråbergsupplaget ger upphov till beaktas samtliga 
brottorsaker i denna rapport. Brott orsakat av låg hållfasthet alternativt höga 
vertikalspänningar orsakade av gråbergsupplag behandlas i spänningsanalysen (se avsnitt 4.1). 
Brott längs sprickor och svaghetsplan behandlas i strukturanalysen (se avsnitt 4.2).  
 
Då det är svårt att mäta en bergmassas hållfasthet används vanligen empiriska metoder för att 
avgöra när brott kommer att inträffa. Det finns en rad olika brottkriterium, men de mest 
använda i kristallint berg är (Nordlund et al., 1998): 
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� Hoek & Browns brottkriterium 
� Mohr-Coulombs brottkriterium 

2.4.1 Hoek och Browns brottkriterium 
För bergmassor som kan antas vara isotropa är Hoek och Browns brottkriterium det mest 
kompletta empiriska brottkriteriet (Nordlund et al., 1998). Bergmassans hållfasthet kan 
bestämmas enligt 
 

 2
331 ccs sm σσσσσ +′+′=′     (2.11) 

 
där s1σ ′ = Största huvudspänning vid brott   [MPa] 

3σ ′  = Minsta huvudspänning vid brott  [MPa] 

cσ  = Det intakta bergets enaxiella tryckhållfasthet [MPa] 

m, s = Parametrar som beskriver bergart och bergkvalitet 
 
Hoek och Browns brottkriterium grundas på effektivspänningar, vilket innebär att 
vattentryckets inverkan på hållfastheten beaktas.  
 
Parametern s varierar mellan 1.0 för intakt berg och 0 för totalt uppsprucket berg. 
Brottkriteriet uppdaterades 1988 genom att begreppen ”ostörd” och ”störd” bergmassa 
infördes (Nordlund et al., 1998).  
 
Vid beräkning av parametrarna m och s görs antagandet om att bergmassan kring tunneln kan 
behandlas som ”ostörd” vilket ger följande uttryck baserat på RMR 
 

 28

100−

⋅=
RMR

i emm     (2.12) 

  

9

100−

=
RMR

es      (2.13) 
 
där im = m-värdet för den intakta bergarten 

 
I denna rapport används mi = 16, detta värde gäller för hela Kiirunavaaras liggvägg (Sturk et 
al., 2005). RMR varierades från 40 till 68 enligt avsnitt 2.3.2.2. I Tabell 2.4 presenteras de 
värden på m och s som används i denna rapport.  
 
Tabell 2.4 Parametrarna m och s för olika bergkvaliteter. 
Bergkvalitet m s 

”Dåligt berg” (svaghetszon eller liten bergtäckning) 1.945 0.0014 
”Acceptabelt berg”  3.2074 0.0067 
”Bra berg”  5.100 0.0285 
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2.4.2 Mohr Coulombs brottkriterium 
Mohr Coulombs brottkriterium gäller för berg- och jordmaterial. Coulombs teori utgår från att 
skjuvhållfastheten består av en konstant komponent, kohesionen och en komponent som beror 
av normalspänningen verkande vinkelrätt mot brottplanet. Brottlinjen är den linje som 
anpassas till de Mohr-cirklar vilka erhålls vid enaxiella och triaxiella tryck- och dragtester 
(Fig. 2.5) (Nordlund et al., 1998).  

 
Figur 2.5 Grafisk presentation av Mohr Coulombs brottkriterium (Nordlund et al., 1998). 
 
Enligt Mohr Coulomb definieras skjuvhållfastheten längs ett potentiellt plan som 
 
 φστ tan⋅+= ns c     (2.14) 

 
där c = Kohesionen 
 φ = Inre friktionsvinkeln 

 
Porvattnets inverkan på bergmaterialets hållfasthet kan inkluderas i Mohrs brottvillkor genom 
att i definitionen ersätta absolutspänningar med effektivspänningar (portrycket subtraheras 
från absolutspänningarna). 
 
Då Mohr Coulombs brottkriterium tillämpas på sprickor beror brottegenskaperna på 
sprickytans egenskaper och normalspänningens storlek. Om sprickplanet är ojämnt 
tillkommer också en kohesionsdel i hållfasthetsvillkoret enligt 
 
 pnps c φστ tan⋅+=     (2.15) 

 
där c p = Sprickans kohesion 

pφ = Sprickans friktionsvinkel 

 
Sprickornas egenskaper är hämtade ur Sandström (2003). Värdena gäller för dåligt berg i 
Kiirunavaara vilket innebär att stabilitetsanalysen representerar det värsta tänkbara scenariot 
(Tab. 2.5).  
 
Tabell 2.5 Sprickors egenskaper gällande dåligt berg i Kiirunavaara (Sandström, 2003). 
Parameter Värde 
Friktionsvinkel, φ [°] 36.5 
Kohesion, c [MPa] 10 
Vågighet [°] 0 
Draghållfasthet [MPa] 0.4 
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2.5 Bergförstärkning 

För att förhindra att stabilitetsproblem uppkommer i bergrum används förstärkning av olika 
slag. Vanligt förekommande förstärkning i Skandinavien är: 
 

- Bultar som gjuts in i borrhål med cement 
- Sprutbetong med eller utan stålfiber som sprutas direkt på bergväggen 
- Stålnät som hängs upp i bultar 
- Gjutning av betongbågar 

 
Varianter av dessa förstärkningssystem används då potentiella eller uppkomna 
stabilitetsproblem skall åtgärdas. Olika typer av stabilitetsproblem kräver olika typer av 
förstärkning. Avlastade (lösa) kilar som utgörs av en viss storlek bultas fast. Om 
sprickavståndet är så litet att bergmassan kan betraktas som finblockig måste ytförstärkning 
vidtas, exempelvis stålnät eller fiberarmerad sprutbetong. Ytförstärkningen kontrollerar berget 
mellan bultarna, vilket hindrar utfall av små kilar. Betongbågar används då bergförhållandena 
är så dåliga att förstärkningen måste kunna stå emot stora laster och förskjutningar (Nordlund 
et al., 1998).  
 
Som nämnts tidigare saknas hällar i området där tunnelalternativet Kv125 planeras, detta 
omöjliggör en rättvis klassificering av bergmassan enligt Q-systemet. 
Förstärkningsrekommendationer efter Q-systemet kan därmed ej beräknas. En 
typförstärkning, dimensionerad enligt Utställelsehandling Järnvägsplan (2008) och med 
parametrar enligt Rosengren et al. (2002), har därför antagits.  
 
Enligt Utställelsehandling Järnvägsplan (2008) kommer förstärkningen vid normala 
bergförhållanden att utgöras av allt från selektiv bultning kombinerat med 5 cm fiberarmerad 
sprutbetong till tät systembultning kombinerat med 15 cm fiberarmerad sprutbetong. Vad som 
i Utställellesehandling (2008) betecknas som normala bergförhållanden antas i denna rapport 
innefatta ”acceptabelt” och ”bra berg”.  
 
Bultarna som används antas vara ”Helgjutna kamstål KS 500” med parametrar enligt Tabell 
2.6. Sprutbetongen som används antas vara ”Fiberarmerad sprutbetong C32/40” med 
parametrar enligt Tabell 2.6.  
 
Tabell 2.6 Indata förstärkning (Rosengren et al., 2002) och (Utställelsehandling 

Järnvägsplan, 2008) 
Bergbult helgjutna kamstål KS500 Fiberarmerad sprutbetong C32/40 

Parameter Värde Parameter Värde 
Bultlängd  3 m Tjocklek tak / anfang  150 mm 
Bultdiameter 25 mm Tjocklek vägg  150 mm 
Bultavstånd tak / anfang  1.1 m E-modul  16 GPa 
Bultavstånd vägg  1.3 m Poissons tal 0.25 
Radavstånd  1 m Skjuvhållfasthet 1.2 MPa 
E-modul  200 GPa 
Draghållfasthet 0.245 MN 
Residual draghållfasthet 0.01 MN 
Ingjutningens ”skjuvhållfasthet” 490 kN/m 

 

 
Som nämnts tidigare antas ”dåligt” berg kunna vara representativt för svaghetszoner och 
områden med liten bergtäckning. Sådana förhållanden förstärks enligt Utställelsehandling 



 13 

Järnvägsplan (2008) med specialförstärkning anpassad för det enskilda fallet. Förstärkningen 
består då, förutom systematisk bultning och ett tjockt lager sprutbetong, av exempelvis 
spiling, sprutbetongbågar och platsgjutna armerade betongvalv.  

2.6 Tunnelalternativet Kv125 

Tunnelalternativet Kv125 utgörs av en enkelspårig järnvägstunnel. Parallellt med denna 
kommer en mindre service- och räddningstunnel att löpa. Avståndet mellan huvudtunneln och 
räddningstunneln är i dagsläget 26.5 meter.  
 
Enligt Jord och Berg sondering (från Kv125) och seismik (från Kv123, en tidigare tänkt 
tunnelsträckning väster om Kv125) har rösberget uppskattats och antagits till ett djup av 3 
meter under tolkad bergnivå längs hela tunnelsträckningen. Därmed har bergtäckningen 
antagits utgöra de berg som finns från tunneltaket upp till uppskattad rösbergsnivå (Fig. 2.6).  
 

Figur 2.6  Principskiss tvärsektion. 
 
Mitten på tunneln, ungefär en kilometer, utgörs av ett mindre tunneltvärsnitt (A i Fig. 2.7). 
Granskning av JB-sondering har visat att jordmäktigheten längs tvärsnitt A kan uppskattats 
till 10 meter. Bergtäckningen uppskattades till 15 - 30 meter. Utmärkande för tvärsnitt A är att 
en last i form av LKAB:s planerade gråbergsupplag kommer att anläggas på markytan. 
 
Bergtunneln har pga. ökade dränerings- och frostsäkringsbehov ett större tunneltvärsnitt (B i 
Fig. 2.7) vid respektive påslag och ca. 500 m in mot tunnelns mitt. Granskning av JB-
sondering har visat att jordmäktigheten längs tvärsnitt B kan uppskattas till 5 meter. 
Bergtäckningen uppskattades till 4 - 20 m. Utmärkande för tvärsnitt B är att en dammlast 
(KS-dammen) kommer att anläggas på markytan ovanför tunneln. 
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Figur 2.7 Överst: Tvärsektion huvudtunnel, tvärsnitt A respektive tvärsnitt B. Nederst: 

Sidovy. 
 

8.5 m 

9.2 m 

B A B 

Södra påslaget Norra påslaget 

8.5 m 

10.4 m 

A B 
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3. Metod 
Här presenteras de programvaror som i denna rapport används vid spännings- och 
strukturanalyser. Vidare redogörs också indata, antaganden och utvärderingsunderlag.   

3.1 Spänningsanalyser 

Spänningsanalyser görs för att klargöra hur varierande bergtäckning, påförd yttre last, 
bergkvalitet samt primärspänningstillstånd påverkar tunnelns stabilitet. Studier görs också för 
att påvisa vattnets och förstärkningens inverkan på spänningsanalysen.  

3.1.1 Phase2 
Numeriska modellanalyser bygger på användandet av numeriska beräkningsmetoder. 
Förekommande metoder kan delas in i två huvudgrupper, kontinuummetoder och 
diskontinuummetoder. I denna rapport görs spänningsanalyser med programvaran Phase2, 
analysen utgår från den primära kontinuumteorin, detta innebär att bergmassan behandlas som 
ett homogent, isotropt och linjärelastiskt material (Lundman, 2006). Inga sprickor, 
förkastningar eller andra diskontinuiteter simuleras därmed i modellen. Homogent innebär att 
materialet är sammansatt av alltigenom likartade beståndsdelar så att varje del i något 
väsentligt avseende är lik alla andra delar. Ett material med makroskopiskt samma egenskaper 
i alla riktningar är isotropt, detta gäller elasticitet, värmeutvidgning, konduktivitet m.m. I ett 
material som är linjärelastiskt finns ett linjärt samband mellan spänning och töjning (Sturk et 
al., 2005). I Figur 3.1 illustreras kontinuum och diskontinuum för bergmassor. 
 

 
Figur 3.1 Exempel på kontinum och diskontinum för bergmassor ur (Edelbro, 2003). 
 
Phase2 är ett tvådimensionellt elasto-plastiskt finita element program (FEM) som används för 
att se hur spänningstillståndet kring ett hålrum förändras vid olika förhållanden.  
 
Spänningsanalyser kan visa resultat i form sekundärspänningarna (Sigma 1 och Sigma 3), 
risken för att berget går i brott (Strenght Factor) och den horisontella respektive vertikala 
deformationen (u). 
 

Strenght Factor = 
inghuvudspännStörsta

brottvidinghuvudspännStörsta
 = 

1

1

σ

σ s
′
 

 
Strenght Factor > 1 visar att bergets hållfasthet är större än belastningarna som orsakas av 
spänningarna.  
 
Strenght Factor < 1 visar att belastningarna i materialet överstiger materialets hållfasthet. 
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Beräkningsmodellen delas in i element, en funktion som beräknar deformationer antas för 
varje element. Det är möjligt att beakta grundvatten i modellen och därmed använda 
effektivspänningar. Förstärkning i form av bultar och sprutbetong kan appliceras och 
analyseras.  
 
Figur 3.2 visar hela analysmodellen, samt det område som studeras närmare för att bestämma 
förhållandena som råder runt tunnelns tvärsnitt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 3.2 Hela analysmodellen samt det område som studeras närmare för att bestämma 

förhållandet på randen. 
 
I plottarna från spänningsanalysen betraktas Strenght Factor, Sigma 3 och deformationen 
enligt Tabell 3.1.  
 
Tabell 3.1 Utvärderingsunderlag spänningsanalyser i Phase2.  

Parameter Värdering 

Strenght Factor, SF > 1 Stabilt 
< 1 Brottrisk 

 Sigma 3, σ3  
[MPa] 

< 0 Dragspänning → risk för kilutfall 

Deformation, u  
[mm] 

Inga kritiska värden finns. Enbart 
förändringen mellan olika fall 

studeras. 

 
Då riktlinjer för tillåtna deformationer saknas, analyseras deformationerna enbart för att få en 
uppfattning om vilka deformationer som kan väntas. En ingenjörsmässig bedömning görs 
dock för att avgöra huruvida deformationerna är någorlunda acceptabla.  
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3.1.1.2 Inparametrar spänningsanalys 

Spänningsanalysen kräver indata i form av det primära spänningstillståndet uttryckt i följande 
kvoter 
 

änningenVertikalsp

planetispänningenHorisontal
    

 

änningenVertikalsp

planeturutspänningenHorisontal
   

  
I Tabell 3.2 presenteras det primära spänningstillståndet enligt Stephansson för de olika 
bergtäckningarna som behandlas i spänningsanalysen.  
 
Tabell 3.2 Primärt spänningstillstånd för olika bergtäckningar enligt Stephansson 

(Nordlund et al., 1998). 
Fall Berg-

täckning 
[m] 

z 
1) 

 [m] 
σv =  

ρgz 

[MPa] 
 

σH  =  

2.8 + 0.04z  

i planet 
[MPa] 

σh =  

2.2 + 0.024z  

ut ur planet 
[MPa] 

V

H

σ

σ
 

V

h

σ

σ
 

Lilla tvärsnittet  15  21  0.59  3.64  2.7  6.2 4.6 
Lilla tvärsnittet  30  36.2  1.01  4.25  3.07  4.21 3.04 
Stora tvärsnittet 4  11  0.31  3.24 2.46  10.5 8 
1) Avstånd från rösbergets nedre kant till mitten på tunnelvägg 
 
För de analyser som baseras på Sandströms (2003) primärspänningstillstånd gäller följande 
kvoter 
 

V

H

σ

σ
= 

029.0

037.0
 ≈ 1.28  

 

V

h

σ

σ
= 

029.0

028.0
≈ 1  

 
Rösberget antas vara så uppsprucket att spänningar ej kan passera och behandlas därmed som 
en last i spänningsanalysen. Också gråbergsupplag och damm betraktas som laster, dessa 
adderas var för sig ihop med lasten för rösberg och jord. För beräkningsunderlag av laster se 
Tabell 3.3. 
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Tabell 3.3 Beräkningsunderlag för laster. 
Lastfall h [m] ρ [kg/m3] Last = ρgh [Mpa] 
Rösberg 3 2700 0.081 
Jordlager (morän) 
 

5 
10 

2000 
 

0.1 
0.2 

Dammen (antas utgöras av morän) 20 2000 0.4 
Gråbergsupplag (upplagets densitet 
kan enligt Abrahamsson, LKAB, 
uppskattas till 3000 ton/m3 med 
svällfaktor 1.5) 

20 
40 
60 
80 
100 

5.1

3000
= 2000 

 

0.4 
0.8 
1.2 
1.6 
2 

g = 10 m/s2 

 
För att simulera olika bergförhållanden varieras RMR (som i sin tur påverkar 
bergparametrarna m och s i Hoek & Browns brottkriterium och E-modul) samt den enaxiella 
tryckhållfastheten, σc (Tab. 3.4).  
 
Tabell 3.4 Sammanställning av indata för olika bergförhållanden. 
Bergkvalitet RMR E-modul 

[GPa] 
m s σc 

[MPa] 
ρ 

[kg/m3] 
v 

”Dåligt berg” 40 6 1.945 0.0014 70 2800 0.27 
”Acceptabelt berg” 55 10 3.2074 0.0067 200 2800 0.27 
”Bra berg” 68 29 5.100 0.0285 400 2800 0.27 

3.1.2 Tvärsnitt A 
Fall 1: Inledningsvis görs spänningsanalyser för att påvisa bergkvalitetens inverkan på 
tunnelns stabilitet och deformation. Indata enligt Tabell 3.5.  
 
Tabell 3.5 Indata vid analys av bergkvalitet. 
Bergförhållande  Varieras enligt Tab. 3.4 
Primärspänningstillstånd Stephansson 
Bergtäckning  15 m 
Jordlager 10 m 
Rösberg 3 m 
Yttre last Ingen 
Vattenförhållande Torrt 
Förstärkning Ingen 
 
Fall 2: Ovanpå tvärsnitt A kommer gråbergsupplag att anläggas. För att studera dess inverkan 
på tunnelns stabilitet och deformation vid olika bergkvaliteter görs spänningsanalyser med 
100 m gråbergslast. I övrigt indata enligt Tabell 3.5. 
 
Fall 3: Analyser görs för att påvisa vattnets inverkan på spänningsanalysen. Enligt 
Utställelsehandling Järnvägsplan (2008) finns det två vattenytor i området. En orsakad av 
nederbörd och smältvatten som bromsas upp av täta jordmaterial och sakta sjunker ned genom 
jordlagren, så kallat sjunkvatten. Den andra vattenytan ligger djupt nere i berggrunden, vilket 
beror på gruvbrytningens påverkan på berggrunden i området (uppsprickning och dränering).  
 
Vattenytan placeras på högsta möjliga position i spänningsmodellen d.v.s. vid bergets övre 
kant, under rösberg och jordlager. Indata enligt Tabell 3.6. 
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Tabell 3.6 Indata vid analys av vattenförhållande. 
Bergförhållande  ”Dåligt berg” 
Primärspänningstillstånd Stephansson 
Bergtäckning  15 m 
Jordlager 10 m 
Rösberg 3 m 
Yttre last Ingen 
Vattenförhållande 15 m vattenpelare 
Förstärkning Ingen 
 
Fall 4: Analyser med 15 m vattenpelare görs också med 100 m gråbergslast. I övrigt indata 
enligt Tabell 3.6. 
 
Fall 5.1: För att påvisa primärspänningstillståndets inverkan på tunnelns stabilitet görs också 
analyser med Sandströms (2003) primärspänningstillstånd. Indata enligt Tabell 3.7. 
 
Tabell 3.7 Indata vid analys av Sandströms primärspänningstillstånd. 
Bergförhållande  ”Dåligt berg” och ”acceptabelt berg” 
Primärspänningstillstånd Sandström 
Bergtäckning  15 m 
Jordlager 10 m 
Rösberg 3 m 
Yttre last Ingen 
Vattenförhållande Torrt 
Förstärkning Ingen 
 
Fall 5.2: Sandströms (2003) primärspänningstillstånd analyseras också med 100 m 
gråbergslast på markytan. I övrigt indata enligt Tabell 3.7. 
 
Fall 6: I spänningsanalysen används den enligt (Utställelsehandling Järnvägsplan, 2008), för 
normala bergförhållanden, största förstärkningen vilket tydligt bör påvisa förstärkningens 
inverkan på stabilitet och deformation. Bultarna som används antas vara ”Helgjutna kamstål 
KS 500” med parametrar enligt Tabell 2.6. Sprutbetongen som används antas vara 
”Fiberarmerad sprutbetong C32/40” med parametrar enligt Tabell 2.6. Indata enligt Tabell 
3.8. 
 
Tabell 3.8 Indata vid analys av förstärkning. 
Bergförhållande  ”Dåligt berg” 
Primärspänningstillstånd Sandström 
Bergtäckning  15 m 
Jordlager 10 m 
Rösberg 3 m 
Yttre last 100 m gråberg 
Vattenförhållande Torrt 
Förstärkning Enligt Tab. 2.6 
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Fall 7: Slutligen görs en spänningsanalys för att studera om det råder risk för avlastade väggar 
även vid större bergtäckning. Indata enligt Tabell 3.9. 
 
Tabell 3.9 Indata vid analys av bergtäckning. 
Bergförhållande  ”Acceptabelt berg” 
Primärspänningstillstånd Stephansson 
Bergtäckning  30 m 
Jordlager 10 m 
Rösberg 3 m 
Yttre last Ingen 
Vattenförhållande Torrt 
Förstärkning Ingen 

3.1.3 Tvärsnitt B 
Fall 8: Spänningsanalyser görs för att simulera förhållandena som kommer att råda längs 
tvärsnitt B. Indata enligt Tabell 3.10. 
 
Tabell 3.10 Indata vid analys av tvärsnitt B. 
Bergförhållande  ”Dåligt berg” och ”acceptabelt berg” 
Primärspänningstillstånd Stephansson 
Bergtäckning  4 m 
Jordlager 5 m 
Rösberg 3 m 
Yttre last Ingen 
Vattenförhållande Torrt 
Förstärkning Ingen 
 
Fall 9: Ovanpå tvärsnitt B kommer en damm att anläggas (KS-dammen). Spänningsanalyser 
görs för att studera dammens inverkan på tunnelns stabilitet och deformation vid olika 
bergkvaliteter. I övrigt indata enligt Tabell 3.10. 
 

3.2 Strukturanalyser 

Vid tunnlar på lågt djup är det mycket troligt att det låga vertikala spänningstillståndet 
föranleder strukturstyrda brott i form av kilutfall. Det är därför viktigt att utifrån tunnelns 
orientering och gällande strukturer analysera huruvida kilar kommer att uppstå samt om de är 
stabila eller ej (Nordlund et al., 1998).   

3.2.1 Unwedge 
Unwedge är ett tredimensionellt program som används vid stabilitetsanalys och visualisering 
av teoretiskt möjliga kilar runt en tänkt utbrytning. Det är möjligt att jobba utifrån tre sedan 
tidigare konstaterade huvudsprickgrupper, alternativt låta programmet analysera samtliga 
sprickor för att presentera de mest ogynnsamma kombinationerna (Lundman, 2006).  
 
I denna rapport analyseras strukturernas hållfasthet utifrån Mohr Coulombs brottkriterium. 
Sprickplanen antas vara oändligt långa vilket innebär att det värsta tänkbara scenariot 
presenteras. Unwedge anger vikt, volym och säkerhetsfaktor för kilarna. Säkerhetsfaktorn mot 
utfall beräknas utifrån givna sprickorienteringar, sprickegenskaper, tunnelgeometri, 
tunnelorientering, vattenförhållanden och bergförstärkning (Lundman, 2006). Det är också 
möjligt att inkludera primärspänningar i analysen, det vanliga är dock att spänningarna inte 
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inkluderas eftersom spänningstillståndet ofta är osäkert. Inkluderas spänningstillståndet 
innebär det att sprickornas hållfasthet överskattas (www.rocscience.com). Trubbiga kilar kan 
dock ”tryckas ut” när de utsätts för spänningar vilket bör betänkas vid kilanalys (Nordlund, 
2008). Det gällande vattentrycket samt tunnelns strykning och lutning måste också anges. 
 
Det är även möjligt att beräkna den bult- eller betongförstärkning som krävs för att erhålla 
stabila kilar.  
 
Unwedge tar inte hänsyn till bergets hållfasthet och eventuellt brott eller plasticering i 
bergmassan (Lundman, 2006). 

http://www.rocscience.com
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4. Resultat 
Här presenteras samtliga resultat från spännings- och strukturanalyser. 

4.1 Spänningsanalyser 

Spänningsanalyser görs för att klargöra hur varierande bergtäckning, påförd yttre last, 
bergkvalitet samt primärspänningstillstånd påverkar tunnelns stabilitet. Analyser görs också 
för att påvisa vattnets och förstärkningens inverkan på spänningsanalysen.  

4.1.1 Tvärsnitt A 
Fall 1: Inledningsvis görs spänningsanalyser för att påvisa bergkvalitetens inverkan på 
tunnelns stabilitet och deformation. Resultaten presenteras i Tabell 4.1. 
 
Tabell 4.1 Varierande bergkvalitet. 
Modell 
 

u tak 
[mm] 

u vägg 
[mm] 

SF tak SF vägg σ3 vägg 
[MPa] 

”Dåligt berg” 1.34 5.7 1.01 -1 -0.81 
”Acceptabelt berg” 0.8 3.4 1.36 -1 -0.81 
”Bra berg” 0.3 1.4 1.97 2.6 -0.81 
 
Kombinationen av SF<1 och σ3<0 visar att det vid både ”dåligt” och ”acceptabelt berg” råder 
risk för dragspänningar, alternativt avlastning, i väggarna (se Fig. D.1 och Fig. D.2 i  
Bilaga D). Avlastade väggar ökar risken för kilutfall. Taket är vid samtliga bergkvaliteter 
stabilt. Bergkvaliteten har ej stor inverkan på deformationstillståndet längs tunnelranden.  
 
Fall 2: Ovanpå tvärsnitt A kommer gråbergsupplag att anläggas. För att studera dess inverkan 
på tunnelns stabilitet och deformation, vid olika bergkvaliteter görs spänningsanalyser med 
100 m gråbergslast. Resultaten presenteras i Tabell 4.2. 
 
Tabell 4.2 Varierande bergkvalitet med 100 m gråbergslast. 
Modell 
 

u tak 
[mm] 

u vägg 
[mm] 

SF tak SF vägg σ3 vägg 
[MPa] 

”Dåligt berg” 18.5 16 1.05 1.07 0.08 
”Acceptabelt berg” 11.1 9.6 1.39 1.3 0.08 
”Bra berg” 3.8 3.4 1.97 2.4 0.08 
 
Gråbergsupplaget ger upphov till ökade vertikala spänningar. Förhållandet mellan vertikal- 
och horisontalspänning jämnas ut vilket leder till en stabil spänningssituation runt 
tunnelranden (se Fig. D.3 i Bilaga D).  
 
Fall 3: Analyser görs för att påvisa vattnets inverkan på spänningsanalysen. För att simulera 
det värsta tänkbara scenariot placeras vattenytan på högsta möjliga position i 
spänningsmodellen d.v.s. vid bergets övre kant, under rösberg och jordlager. Resultaten 
presenteras i Tabell 4.3.  
 
Tabell 4.3 Vattnets inverkan utan gråbergslast. 
Modell 
 

u tak 
[mm] 

u vägg 
[mm] 

SF tak SF 
vägg 

σ3 vägg 
 [MPa] 

”Dåligt berg” 1.8 4.2 1.13 -1 -0.11 
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En jämförelse mellan Tabell. 4.3 och Tabell 4.1 (eller Fig D.4 och Fig D.1 i Bilaga D) visar 
att vattnet har liten inverkan på tunnelns stabilitet då ingen last finns på markytan.  
 
Fall 4: Analyser med 15 m vattenpelare görs också med 100 m gråbergslast.  
 
Tabell 4.4 Vattnets inverkan med gråbergslast. 
Modell 
 

u tak 
[mm] 

u vägg 
[mm] 

SF tak SF vägg σ3 vägg 
 [MPa] 

”Dåligt berg” 18.8 15.6 1.01 0.95 0.11 
”Acceptabelt berg” 11.3 9.22 1.21 1.14 0.07 
 
Om det vid ”dåligt berg” förekommer 15 m vattenpelare kommer 100 m gråbergslast att ge 
upphov till så stora vertikala spänningar i pelaren mellan huvud- och räddningstunneln att det 
föreligger risk för tryckspänningsinducerade brott (se Fig. D.5 i Bilaga D). Vid ”acceptabelt 
berg” ger 15 m vattenpelare inte upphov till några stabilitetsproblem (se Fig. D.6 i Bilaga D). 
 
Fall 5.1: För att påvisa primärspänningstillståndets inverkan på tunnelns stabilitet görs också 
analyser med Sandströms (2003) primärspänningstillstånd. 
 
Modell 
 

u tak 
[mm] 

u vägg  
[mm] 

SF tak SF vägg σ3 vägg 
 [MPa] 

”Dåligt berg” 2.8 2.2 1.37 1.12 0.02 
 
Med Sandströms primärspänningstillstånd blir stabiliteten betydligt bättre runt hela 
tunnelranden då ingen last finns på markytan (Jämför Fig. D.7 med D.1 i Bilaga D).  
 
Fall 5.2: Sandströms (2003) primärspänningstillstånd analyseras också med 100 m 
gråbergslast på markytan. 
 
Tabell 4.5 Sandströms primärspänningstillstånd. 
Modell 
 

u tak 
[mm] 

u vägg  
[mm] 

SF tak SF vägg σ3 vägg 
 [MPa] 

”Dåligt berg” 19.8 16 1.16 0.99 0.05 
”Acceptabelt berg” 12 9.29 2.04 1.20 0.11 
 
Med Sandströms spänningstillstånd föreligger det, vid ”dåligt berg”, risk för 
tryckspänningsinducerade brott i väggarna då markytan belastas med 100 m gråbergsupplag 
(se Fig. D.8 i Bilaga D). Vid ”acceptabelt berg” är tunneln stabil trots att 100 m 
gråbergupplag påförs. Sandströms primärspänningstillstånd ger, i jämförelse med 
Stephanssons, upphov till större deformationer (jämför Tabell 4.5 med Tabell 4.2).  
 
Fall 6: Vidare görs spänningsanalyser med typförstärkning enligt Tabell 2.6 för att påvisa 
dess effekt på tunnelns stabilitet.  
 
Tabell 4.6 Sandströms primärspänningstillstånd med typförstärkning.  
Modell 
 

u tak  
[mm] 

u vägg  
[mm] 

SF tak SF vägg σ3 vägg 
 [MPa] 

”Dåligt berg”  19.3 15.9 1.4 1.01 0.1 
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En jämförelse mellan Tabell 4.6 och Tabell 4.5 (eller Fig. D.9 och Fig D.5 i Bilaga D) visar 
att typförstärkningen stabiliserar tunneln (SF>1).  Förstärkningen minskar inte 
deformationerna nämnvärt. 
 
Fall 7: Slutligen görs en spänningsanalys för att påvisa bergtäckningens inverkan på tunnelns 
stabilitet och deformation. Resultaten presenteras i Tabell 4.7. 
 
Tabell 4.7 Ökad bergtäckning.  
Modell 
 

u tak 
[mm] 

u vägg  
[mm] 

SF tak SF vägg σ3 vägg 
 [MPa] 

”Acceptabelt berg” 1.3 3.9 1.31 -1 - 0.61 
 
Också vid ökad bergtäckning råder det risk för avlastade väggar. Ökad bergtäckning påverkar 
inte SF eller deformationerna nämnvärt.  

4.1.2 Tvärsnitt B 
Fall 8: Spänningsanalyser görs för att simulera förhållanden som kommer att råda längs 
tvärsnitt B. Resultaten presenteras i Tabell 4.8. 
 
Tabell 4.8 Varierande bergkvalitet. 
Modell 
 

u tak 
[mm] 

u vägg 
[mm] 

SF tak SF 
vägg 

σ3 vägg 
 [MPa] 

”Dåligt berg” 1.4 5.9 1.1 -1 -1.18 
”Acceptabelt berg” 0.57 3.56 1.34 -1 -1.36 
 
Spänningsanalyserna visar att det uppstår dragspänningar i väggarna oavsett bergkvalitet (se 
Fig. D.10 och Fig. D.11 i Bilaga D).  
 
Fall 9: Ovanpå tvärsnitt B kommer KS-dammen att anläggas. Spänningsanalyser görs för att 
studera dammens inverkan på tunnelns stabilitet och deformation vid olika bergkvaliteter. 
Resultaten presenteras i Tabell 4.9. 
 
Tabell 4.9 Varierande bergkvalitet med dammlast. 
Modell 
 

u tak 
[mm] 

u vägg 
[mm] 

SF tak SF 
vägg 

σ3 vägg 
 [MPa] 

”Dåligt berg” 3 6.8 1.11 -1 -0.66 
”Acceptabelt berg” 0.6 3.6 1.34 -1 -1.36 
 
KS-dammen ger likt gråbergsupplaget upphov till ökade vertikala spänningar vilket jämnar ut 
spänningssituationen runt tunneln. Den avlastade zonen runt tunneln blir mindre (jämför Fig. 
D.10 med Fig. D.12 i Bilaga D) men problem med dragspänningar består trots dammlasten. 
Dammen orsakar inte några tryckspänningsinducerade brott. 
  

4.2 Strukturanalyser 

Vid tunnlar på lågt djup är det mycket troligt att det låga vertikala spänningstillståndet 
föranleder strukturstyrda brott i form av kilutfall. Det är därför viktigt att utifrån tunnelns 
orientering och gällande strukturer analysera huruvida kilar kommer att uppstå samt om de är 
stabila eller ej. 
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Strukturanalysen grundas på de sju huvudlineament som påvisats i tidigare gjorda geofysiska 
undersökningar kring Kiirunavaara (se avsnitt 2.1 och Tabell 2.1). Unwedge kombinerar alla 
sprickplan för att utvärdera vilken kombination som resulterar i de mest ofördelaktiga kilarna. 
Kombinationen av sprickgrupp 2, 6 och 7 resulterar i de värsta tänkbara kilarna med avseende 
på säkerhetsfaktor och vikt (Fig. 4.1). Golvkilarna kan ignoreras då de är stabila.  
 

Figur 4.1 Tak- och väggkilar orsakade av sprickgrupperna 2, 6 och 7.  
 
Samtliga sprickkombinationer är stabila (Säkerhetsfaktor > 1.5) om fullständigt torra 
förhållanden råder. Förmodligen kommer helt torra förhållanden inte att gälla vilket innebär 
att vattnets påverkan på kilarnas stabilitet måste tas i beaktning.  
 
Utan förstärkning är kilarna stabila upp till ett vattentryck motsvarande 65 kPa.  
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Figur 4.2 Tak- och väggkilar orsakade av sprickgrupp 2, 6 och 7 med förstärkning. 
 
Applicering av förstärkning med egenskaper enligt Tabell 2.7 medför att tak- och väggkilarna 
som visas i Figur 4.2 är stabila upp till ett vattentryck motsvarande 390 kPa. 
 
I Tabell 4.10 redovisas säkerhetsfaktorn för tak- och väggkilar. Om säkerhetsfaktorn 
överstiger 1.5 betraktas kilarna som stabila.  
 
Tabell 4.10 Säkerhetsfaktor vid olika vattenförhållanden  

SF  SF SF Kil Vikt  
[ton] Vattentryck: 0 ton/m2 

Oförstärkt 
Vattentryck: 6.5 ton/m2 

Oförstärkt 
Vattentryck: 39 ton/m2 

Förstärkt 
3 6.2 34.4 1.75 1.57 
4 32.5 11.3 3.02 1.79 
6 9.5 22.7 1.79 1.66 
8 0.1 64.8 1.28 * 4.32 

*) En ”minikil” som skrotas bort vid tunneldrivningen  

 
I enlighet med Rocscience´s rekommendationer inkluderas inte spänningar i 
strukturanalyserna.  
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5. Diskussion och slutsats 

5.1 Diskussion 

Numerisk analys har i denna rapport använts för att ge en bild av, och förståelse för 
spännings- och deformationstillståndet runt tunnel Kv125. Enstaka analyser kan ge en illusion 
av stor noggrannhet i resultaten, vilka inte nödvändigtvis behöver stämma överens med 
verkligheten då osäkerhet i inparametrar och antaganden råder. Därför har det primära 
spänningstillståndet samt hållfasthets- och materialparametrar varierats inom intervall, vilka 
uppskattats utifrån kärnborrkartering och litteraturstudie. I rapporten presenteras ett antal av 
dessa fall, vilka enligt ingenjörsmässiga bedömningar bör kunna representera verkliga 
förhållanden.  
 
Primärspänningstillståndets inverkan på spänningsanalysen är av stor betydelse. Grundas 
primärspänningstillståndet på Stephanssons sammanställning för Skandinavien blir 
horisontalspänningarna mycket höga jämfört med vertikalspänningarna då tunneln byggs på 
relativt lågt djup. Stora horisontalspänningar och låga vertikalspänningar ger avlastade väggar 
(dragspänningar i väggarna). Avlastade väggar ökar risken för kilutfall vilket behandlats i 
strukturanalysen. Dragspänningarna i tunnelväggarna minskas och övergår till 
tryckspänningar allt eftersom gråbergslasten på markytan ökar. Enda analysen som påvisar 
risk för tryckspänningsinducerade brott är då maximala gråbergslaster kombineras med 
”dåligt berg” och en grundvattenyta placerad precis under rösberget. Då tunneln injekteras är 
det inte troligt att så allvarliga vattenförhållanden råder, ”dåligt berg” bör specialförstärkas 
oavsett vattenförhållande. 
 
Om spänningstillståndet i stället antas enligt Sandström (2003) för Kiirunavaara, med relativt 
låga horisontalspänningar, fås inga problem med dragspänningar i väggarna. Stabiliteten blir 
betydligt bättre runt hela tunnelranden, detta gäller då ingen last finns på markytan. Med de 
lägre horisontalspänningarna och 100 m gråbergsupplag placerade på markytan föreligger risk 
för tryckspänningsinducerade brott i pelaren mellan huvud- och servicetunnel. Med 
typförstärkning enligt Tabell 2.6 är tunneln stabil under dessa förhållanden.  
 
Eftersom spänningsanalysen visade att det kan väntas avlastade väggar (större risk för 
kilutfall) då ingen last finns på markytan, är det viktigt att också göra en strukturanalys. 
Strukturanalysen grundas på den, ur stabilitetssynpunkt, sämsta kombinationen av 
Kiirunavaaras allmänna huvudlineament. Strukturanalysen visade att samtliga kilar är stabila, 
oförstärkta, upp till ett vattentryck motsvarande 65 kPa. Med förstärkning enligt Tabell.2.6 
kommer samtliga kilar att vara stabila upp till ett vattentryck motsvarande 390 kPa. Eftersom 
hela tunneln förinjekteras kommer det, oavsett grundvattenytans läge, att råda ett lägre 
vattentryck, än ovan angivet, längs tunnelperiferin. Detta innebär att förstärkning 
dimensionerad enligt Tabell 2.6 troligen kommer att vara överdimensionerad.  
 
Ursprungligen var det tänkt att utifrån Q-systemet ge förstärkningsrekommendationer för 
bergtunnel Kv125. Avsaknaden av hällar i området omöjliggjorde en rättvis klassificering 
enligt Q-systemet. Förstärkningen dimensionerades därmed enligt (Utställelsehandling 
Järnvägsplan, 2008) för vad som betecknas som normala bergförhållanden, vilket kan antas 
motsvara ”acceptabelt berg”. Denna förstärkning motsvarar den kraftigaste förstärkningen, 
som enbart utgörs av bult och sprutbetong. I spänningsanalysen inkluderades förstärkningen 
för att påvisa dess effekt på stabiliteten. Vidare applicerades samma förstärkning i 
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strukturanalysen för att, med avseende på kilarnas stabilitet, avgöra det maximalt tillåtna 
vattentrycket. 
 
Enligt (Martinsson, 2008) (Bilaga B) kommer tunneln inte att drabbas av någon större 
förkastning eller skjuvzon. Topografiska variationer kan dock ge upphov till svaghetszoner 
(låg bergtäckning dominerat av rösberg). Om en svaghetszon skulle påträffas på den del av 
tunnelsträckningen som går under de planerade gråbergsupplagen måste förstärkningsbehovet 
för detta utredas. 

 

5.2 Slutsatser 

Primärspänningstillståndet har betydelse för hur mycket last som kan placeras på markytan då 
ingen förstärkning används. När typförstärkning (enligt Tabell 2.6) används är tunneln stabil 
oavsett spänningstillstånd. I tunneltaket kan ca. 20 mm deformationer väntas om 100 meter 
gråberg belastar markytan. 
 
Bergtäckningen har liten inverkan på tunnelns stabilitet. Bergkvaliteten och den yttre lasten är 
av avgörande betydelse för tunnelns stabilitet och för storlek på deformationerna.  
 
Lasten från KS-dammen ger en något positiv inverkan på tunnelns stabilitet då de avlastade 
zonerna i tunnelns väggar minskar.  
 
Spänningsanalysen visar att det kan väntas avlastade väggar, dragspänningar i väggarna, det 
är därför viktigt att göra en strukturanalys. Samtliga kilar kommer att, utan förstärkning, vara 
stabila upp till ett vattentryck motsvarande 65 kPa. Med typförstärkning (enligt Tabell 2.6) 
kommer samtliga kilar att vara stabila upp till ett vattentryck motsvarande 390 kPa. 
 
Osäkerhet råder kring hur en svaghetszon ska hanteras om en sådan påträffas där 
gråbergsupplag planeras.  
 

5.3 Rekommendationer för fortsatt arbete 

Seismisk undersökning av Kv125 bör möjliggöra lokalisering av eventuella svaghetszoner 
längs tunnelsträckan. Påträffas svaghetszoner där gråbergsupplag planeras rekommenderas att 
en studie görs för att utreda huruvida det finns specialförstärkning som klarar av att bära de 
stora lasterna. 
 
Vidare bör tunneln förslagsvis karteras under byggskedet för att få en bättre uppfattning om 
rådande strukturer vilket ger en mer exakt förstärkningsmodell.  
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Bilagor 

Bilaga A - Kartor 

Figur A.1 Översiktskarta Kiruna ny järnväg med tunnelalternativet Kv125 
 (Utställelsehandling Järnvägsplan, 2008). 
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Figur A.2 Toppvy tunnelalternativet Kv125 i ordningsföljd från Söder till Norr 
(Utställelsehandling Järnvägsplan, 2008). 
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Figur A.3 Sidovy tunnelalternativet Kv125 i ordningsföljd från Norr till Söder 
(Utställelsehandling Järnvägsplan, 2008). 
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Bilaga B - Geologi 

Figur B.1 Karta med antagna, enligt Martinsson (2008), bergartsgränser för Kiirunavaaras 
västra sluttning.  



 E 

Bilaga C - Punktlasttest 

 
Tabell C.1 Resultat punktlasttest, Testlab Ltu, 2008-04-07 
Prov  
nummer 

Låda Djup 
[m] 

Bergart Pmax  
[kN] 

σc  
[MPa] 

1 1412: 380 20 Kvartsförande porfyr 21.46 254 
2 1412: 380 24 Basisk gångbergart 17.84 211.4 
3 1412: 380 28 Porfyr 31.18 370 
4 1412: 460 15 Syenit 27.55 326.4 
5 1412: 460 16 Syenit 13.05 155 
6 1412: 460 17 Syenit 13.78 163 
7 1412: 460 17 Syenit 9.28 109 
8 1412: 460 21 Syenit 5.8 71.7 
9 1412: 460 24 ? 11.17 132 
10 1412: 460 31 Porfyr? 19.72 233.7 
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Bilaga D - Spänningsanalyser 

Figur D.1 Strenght Factor för tvärsnitt A, 15 m bergtäckning, ”dåligt berg”, utan 
gråbergslast. 

 

 Figur D.2 Strenght Factor för tvärsnitt A, 15 m bergtäckning, ”acceptabelt berg”, utan 
gråbergslast. 

 

Figur D.3 Strenght Factor förtvärsnitt A, 15 m bergtäckning, ”dåligt berg”, med 
gråbergslast. 
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Figur D.4 Strenght Factor för tvärsnitt A, 15 m bergtäckning, ”dåligt berg”, utan 

gråbergslast.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur D.5 Strenght Factor för tvärsnitt A, 15 m bergtäckning, ”dåligt berg”, med 100 m 
gråbergslast. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur D.6 Strenght Factor för tvärsnitt A, 15 m bergtäckning, ”acceptabelt berg”, med 100 
m gråbergslast. 
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Figur D.7 Strenght Factor för tvärsnitt A, Sandströms primärspänningstillstånd, 15 m 
bergtäckning, ”dåligt berg”, utan gråbergslast. 

 

Figur D.8 Strenght Factor för tvärsnitt A, Sandströms primärspänningstillstånd, 15 m 
bergtäckning, ”dåligt berg”, med 100 m gråbergslast. 

 

Figur D.9 Strenght Factor för tvärsnitt A, Sandströms primärspänningstillstånd, 15 m 
bergtäckning, ”dåligt berg”, med 100 m gråbergslast och typförstärkning enligt 
Tabell 2.6. 
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Figur D.10 Strenght Factor för tvärsnitt B, 4 m bergtäckning, ”dåligt berg”, utan dammlast. 
 
 

Figur D.11 Strenght Factor för tvärsnitt B, 4 m bergtäckning, ”acceptabelt berg”, utan 
dammlast. 

  

Figur D.12 Strenght Factor för tvärsnitt B, 4 m bergtäckning, ”dåligt berg”, med dammlast. 
 
 
 
 


