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Först vill jag tacka Ulf Lindfors och Tomas Karlberg, mina handledare på AFRY. Ulf har 

varit ett stort stöd genom hela arbetet, vi har haft daglig kontakt och han har hjälpt 

mig att räta ut de bergmekaniska grubblerier som jag har haft. Tomas var den som 
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Krångede samt hjälpt till att leta fram den indata jag behövt för mina analyser. Stort 

tack till er båda! 

Jag vill också rikta ett stort tack till Jonny Sjöberg, min examinator och handledare 

från LTU:s sida. Jonny har drivit på mig i mitt arbete och sett till att jag inte fastnat i 

smådetaljer. Han har också gett mig mycket bra feedback i mitt rapportskrivande och 

därigenom bidragit till att göra texten lättbegriplig och hålla hög standard.  

Avslutningsvis vill jag också tacka mina kollegor på AFRY för en mycket trevlig tid 

samt alla andra som på ett eller annat sätt bidragit till mitt arbete. 
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SAMMANFATTNING 

Krångede kraftverk är beläget vid Indalsälven mellan Östersund och Sundsvall och 

togs i drift på 1940-talet. Kraftverket ägs idag av Fortum och i avseende att förbättra 

arbetsmiljön vid service och underhåll i kraftverket, har arbetet med ett sugrörsgalleri 

och nya sugrörsluckor påbörjats. Under projekteringsfasen av byggnationen utfördes 

en numerisk spänning- och deformationsanalys men resultatet från denna är inte 

längre giltigt på grund av flera förändringar av galleriets geometri som gjorts sen dess. 

Den tidigare utförda analysen innehöll också randeffekter till följd av otillräckligt 

modelldjup på beräkningsmodellen. 

I detta examensarbete har nya numeriska analyser utförts för byggnationen i 

Krångede. Analyserna har dels utförts för att ge en uppdaterad bild av stabilitets-

förhållandena kring de nya delarna av anläggningen men också för att undersöka vad 

randeffekter kan ha för inverkan på resultat från en numerisk analys. En undersökning 

över hur införandet av bankningsplan i modellen påverkar beräkningsresultatet har 

också utförts. Arbetet har varit uppdelat i tre undersökningar och avslutas med att 

väga samman alla resultat i en ny stabilitetsutvärdering av de nya anläggningsdelarna.  

I den första undersökningen studerades hur randeffekter kan påverka resultatet i en 

numerisk analys. Detta gjordes genom att jämföra resultaten från två analyser. Den 

första analysen var utförd med en beräkningsmodell där modelldjupet antagits vara 

tillräckligt stort för att undvika randeffekter (i rapporten kallad ”basmodellen”). Den 

andra analysen var utförd med en beräkningsmodell där vertikaldjupet sattes till 

samma djup som modellen i den tidigare utförda analysen. Jämförelse gjordes både av 

en elastisk- och en plastisk analys. Resultaten visade att horisontalspänningarna blev 

större i modellen med begränsat vertikaldjup. Det gick däremot inte att se någon 

tydlig trend över vilken modell som gav de största deformationerna och största 

utbredningen av plasticerade element runt det nya galleriet. 

I den andra undersökningen studerades beräkningsmodellens spänningskänslighet. 

Detta var något som hade gjorts även i den tidigare utförda analysen. Basmodellen 

beräknades därför för två ytterligare primärspänningsfall, ett högre och ett lägre 

jämfört mot det basspänningsfall som användes i den första undersökningen. 

Resultaten skulle därefter jämföras mellan alla tre spänningsfallen men på grund av 

att det uppkommit in-situ plasticering i modellen för det höga primärspänningsfallet 

och därmed gjort analysen ogiltig så förkastades det resultatet. Jämförelsen utfördes 

istället mellan basspänningsfallet och det låga spänningsfallet. Jämförelsen visade 

stora resultatskillnader mellan basspänningsfallet och det låga spänningsfallet. Trots 

att resultatet från det höga spänningsfallet inte utvärderades, så gav in-situ 

plasticeringen en tydlig indikation på att in-situ spänningarna i verkligheten inte kan 

vara så höga, alternativt att de hållfasthetsparametrar som använts var för lågt satta. 

I den tredje och sista undersökningen utfördes en parameterstudie där hållfasthets-

parametrarnas inverkan på resultatet studerades. Här undersöktes också hur 

införandet av bankningsplan i beräkningsmodellen påverkade resultatet. Totalt 

utfördes tolv modellanalyser, sju stycken utan bankningsplan och fem stycken med 

bankningsplan. Analyserna kördes först med ett basfall av hållfasthetsparametrar och 

sedan varierades utvalda hållfasthetsparametrar en i taget för att undersöka dess 

påverkan på resultatet. De tolv analyserna utvärderades och jämfördes dels visuellt i 

tre sektioner och dels numeriskt längs fyra linjer där deformationer övervakats. 

Resultatet visade att inkluderandet av bankningsplan hade stor inverkan på resultatet. 

Deformationerna i analyserna med bankningsplan blev större i områden med förhöjda 



 

 

 

 
 

tryckspänningar men mindre i avlastade områden, jämfört med analyserna utan 

bankningsplan. I avlastade områden blev också plasticeringen mindre i analyserna 

med bankningsplan medan det var förhållandevis lika mellan analyserna i områden 

med tryckspänningskoncentrationer. Deformationsmätningen i extensometer-

sektionerna visade att det var bergmassans elasticitetsmodul och sprickplanens 

friktionsvinkel som gav den största osäkerheten i resultaten. Mätningen visade också 

att det inte bör uppkomma några signifikanta deformationer i pelaren mellan 

maskinsal och galleritunnel under tunneldrivningen. 

Examensarbetet avslutades i ett sista steg där alla analysresultat vägdes samman i en 

ny stabilitetsutvärderingen av de nya anläggningsdelarna. Utvärderingen behandlade 

tre delar: galleritunneln, luckschakten och pelaren mellan maskinsalsvägg och 

galleritunnel. Sammanvägningen av resultaten visade att galleritunneln kan delas upp 

i tre delar med hänsyn till vilka spänningar den kommer utsättas för. En första del 

drivs genom ett område med tryckspänningskoncentrationer. En andra del drivs 

genom ett område som är avlastat från öst-västliga tryckspänningar. En tredje och 

sista del drivs genom ett område där tryckspänningskoncentrationer återigen uppstår. 

De största deformationerna i galleriets väggar kommer uppstå i områdena med 

tryckspänningskoncentrationer. I det avlastade området finns förhöjd sannolikhet för 

strukturella brott såsom kilutfall. De fyra luckschakten drivs också i tryckspännings-

avlastat berg och det finns därför en förhöjd sannolikhet för kilutfall även i samband 

med drivningen av dessa. Pelaren mellan maskinsalsvägg och galleritunnel är i stort 

sett helt avlastad från öst-västliga tryckspänningar och inga signifikanta deformationer 

bör därför uppkomma där under tunneldrivningen. Ingen ny plasticering har heller 

kunnat konstateras i berget närmast maskinsalsväggen till följd av tunneldrivningen. 

Från arbetet kunde ett antal slutsatser dras där de tre viktigaste slutsatserna (och som 

besvarar syftet med arbetet) var: 

• Analyserna visar inga hinder för byggnationen av galleritunneln och 

luckschakten. 

• Det går inte säga att resultatet från en analys med en för liten modell är 

varken konservativt eller överskattat, utan bara otillförlitligt. 

• Införandet av bankningsplanen i modellen gav stor skillnad i resultatet. Detta 

betonar hur viktigt det är att verkligen se till att modellen ger en bra 

representation av bergmassan i det aktuella området vid numeriska analyser.  

Till projektet rekommenderas att: 

• Ta hänsyn till den förhöjda sannolikheten för strukturella brott i tryck-

spänningsavlastade områden. 

• Följa upp deformationsmätningen i pelaren mellan maskinsalsvägg och 

galleritunnel samt att också övervaka extensometerhuvudets rörelser. 

• Utföra en ny analys över modellens spänningskänslighet där mer rimliga 

spänningsfall undersöks. 

• Utföra en ny analys där bankningsplanens egenskaper bättre efterliknas det 

karterade. 

• Kartera GSI samt utföra en bättre bestämning av bergmassans 

elasticitetsmodul, bankningsplanens friktionsvinkel och bankningsplanens 

individuella utbredning för att därigenom öka säkerheten i analysresultaten. 



   

Summary 

Krångede hydropower plant is located along Indalsälven between Östersund and 

Sundsvall and was deployed in the 1940s. The power plant is today owned by Fortum. 

With the purpose to improve the safety for maintenance work at the power plant, the 

construction of a draft tube gallery and a new stop log system has started. During the 

design phase of the construction, a numerical analysis was performed, but the result of 

the analysis is no longer valid due to several geometrical changes that have been 

made since then. The previously performed analysis also contained boundary effects 

due to a too small depth of the calculation model. 

In this thesis project, new numerical analyses have been carried out, partly to give an 

updated picture of the stability of the new plant parts but also to investigate how 

boundary effects can affect the results of a numerical analysis. An investigation of how 

the input of stress relief joints in the model affects the result has also been carried 

out. The work has been divided into three studies and concludes by bringing all the 

results together in a new stability evaluation of the new plant parts. 

In the first study, the influence on the result from boundary effects in a numerical 

analysis was investigated. This was performed by comparing the results of two 

analyses. The first analysis was performed with a calculation model where the model 

depth was assumed to be sufficiently large to avoid boundary effects (in the report 

called "basmodellen" (the base model)). The second analysis was performed with a 

calculation model where the vertical model depth was set to the same as the depth of 

the model in the previously performed analysis. The comparison was made on both an 

elastic analysis and a plastic analysis. The result showed that the horizontal 

compressive stresses became larger in the model with limited vertical depth. On the 

other hand, it was not possible to see a trend regarding which model that gave the 

largest deformations and the largest extent of yielding elements around the new 

gallery. 

In the second study, the sensitivity of the calculation model was studied with respect 

to the in-situ stresses. This had been performed also in the previous performed 

analysis. The base model was therefore calculated for two additional cases of in-situ 

stresses, one higher and one lower compared to the “base case” used in the first 

study. The results were planned be compared between all three cases, but due to 

in-situ yielding in the model for the high stress case that invalidated the analysis, the 

result from this analysis was rejected. Instead, the comparison was performed 

between the base case and the low in-situ stress case. The comparison showed large 

differences between those two cases. Although the result of the high stress case was 

not evaluated, the in-situ yielding gave a clear indication that the in-situ stresses in 

Krångede may not be as high, alternatively that the strength parameters used were 

too low. 

In the third and last study, a parameter study was conducted in which the strength 

parameters effect on the result was investigated. In this study the effect of input of 

stress relief joints in the calculation model, also was investigated. A total of twelve 

model analyses were performed, seven without stress relief joints and five with stress 

relief joints. The analyses were first run with a base case of strength parameters and 

then some selected strength parameters were varied one at a time to investigate the 

effect on the result. The twelve analyses were evaluated and compared visually in 

three sections and numerically along four lines where deformations had been 

monitored. The result showed that the inclusion of stress relief joints had a large 



 

 

 

 
 

influence on the result. The deformations in the analyses with stress relief joints 

became larger in areas with increased compressive stresses but smaller in stress 

relaxed areas, compared to the analyses without stress relief joints. In unloaded 

areas, the extent of yielding also decreased in the analyses with the stress relief joints, 

while the result was relatively similar between the analyses in areas with compressive 

stress concentrations. The deformation measurements in the extensometer sections 

showed that it was the Young’s modulus of the rock mass and the friction angle of the 

stress relief joints that gave the largest uncertainty in the results. The investigation 

also showed that no significant deformations should occur in the column between the 

machine room and gallery tunnel during the excavation of the gallery. 

The thesis concludes in one final step where all results from the analyses are 

summarized in a new stability evaluation of the new plant parts. The evaluation deals 

with three parts: the gallery tunnel, the stop log shafts and the pillar between the 

machine room and the gallery tunnel. The combined interpretation showed that the 

gallery tunnel can be divided into three parts according to the stresses it will be 

exposed to. A first part is driven through an area of compressive stress concentrations. 

A second part is driven through an area relieved from east-west compressive stresses. 

A third and final part is driven through an area where compressive stress 

concentrations again occur. The largest deformations of the gallery walls will occur in 

the areas of compressive stress concentrations. In the stress relieved area there is an 

increased probability of structural failure such as wedge failure. The four stop log 

shafts are also excavated in stress relieved rock and therefore there is an increased 

probability of wedge failure connected to the excavation of them as well. The column 

between the machine room and the gallery tunnel is almost completely relieved of 

east-west compressive stresses and no significant deformations should therefore occur 

in this area during the excavation of the gallery. Also, no new yielding due to the 

excavation has been found in the rock closest to the machine room. 

Several conclusions have been drawn from the work with this thesis, with the three 

most important conclusions (which also answers the purpose of the work) as follows: 

• The analyses show no obstacles to the construction of the gallery tunnel and 

the stop log shafts. 

• It is not possible to say whether the results from an analysis with a too small 

model is either conservative or overestimated, only that it is unreliable. 

• The input of the stress relief joints in the model had a large influence on the 

result. This emphasize the importance to ensure that the model provides a 

good representation of the rock mass in the area of question when conducting 

numerical analyses. 

The project is recommended to: 

• Consider the increased probability of structural failure in stress relieved areas. 

• Follow up the deformation measurement in the column between the machine 

room and the gallery tunnel and also monitor the movements of the 

extensometer heads. 

• Perform a new analysis of the model sensitivity with respect to in-situ stresses 

and in which more reasonable in-situ stress cases are investigated. 

• Perform a new analysis in which the characteristics of the stress relief joints 

corresponds better to the mapped characteristics. 

• Perform GSI-mapping and also better determinations of the Young’s modulus 

of the rock mass, the friction angle of the stress relief joints, and the individual 

extension of the stress relief joints. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 BAKGRUND 

Krångede kraftverk (Figur 1) togs i drift på 1940-talet och är det största 

vattenkraftverket som Fortum äger idag (Fortum, 2018). Kraftverket är beläget vid 

Indalsälven mellan Östersund och Sundsvall och producerar drygt 1680 GWh under ett 

normalt driftår.  

 

Figur 1: Krångede kraftverk (Fortum, 2018). Norr till höger i bilden. 

I avseende att förbättra arbetsmiljön vid service och underhåll i kraftverket, har 

arbetet med ett sugrörsgalleri och nya sugrörsluckor påbörjats, se Figur 2.  

 

Figur 2: Utformning av kraftverksanläggningen tillsammans med den nya tillfartstunneln, 

sugrörsgalleriet och sugrörsluckorna (ÅF-Infrastructure AB, 2017a). 
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Sugrörsgalleriet ska ge bättre tillgänglighet vid service och underhåll av sugrören och 

via tillfartstunneln som också byggs ska det bli möjligt att ta sig ner till galleriet med 

fordon. Sugrörsluckorna ska förenkla avstängningen av sugrören vilket idag sker 

manuellt genom att stapla upp en vägg av stora bågformade stålbågar, så kallade 

bågsättare. Sugrörsluckor kommer endast byggas för de fyra sugrören längst söderut. 

Detta eftersom bågsättarna till de två sugrören längst mot norr förvaras nere på plats i 

sugrören och därför inte är lika besvärliga att montera som för de fyra södra sugrören, 

vilkas bågsättare förvaras ovan jord. Byggnationen beräknas vara klar 2020. 

1.2 GEOLOGI 

Bergmassan i Krångede utgörs av granit med huvudsakligen grovkornig kornstorlek 

(ÅF-Infrastructure AB, 2016). Tre huvudsprickgrupper har identifierats varav en 

utmärkande sprickgrupp bestående av horisontella bankningsplan, se Figur 3. Dessa 

bankningsplan återfinns överallt inom det karterade området kring kraftverket, från 

markyta ner till sugrörsnivå. Bankningsplanen är generellt sett undulerande och råa 

men på vissa ställen förekommer aperturer på upp till 10 mm med sprickfyllnad 

varierande av klorit, grafit, kalcit och lera. Det individuella avståndet mellan planen är 

karterat från 0,2 m och till över 2 m. Bankningsplanen tväras av en brant och en 

medelbrant sprickgrupp. Kombinationen av sprickgrupperna skapar allt från skivighet, 

både vertikalt och horisontellt, till blockigt och storblockigt berg.  

 

Figur 3: De typiska bakningsplanen som återfinns överallt kring anläggningen, här med tätt 

individuellt mellanrum. 
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1.3 SYFTE, MÅL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Under projekteringsfasen för byggnationen av sugrörsgalleriet utfördes en 

tredimensionell spännings- och deformationsanalys för anläggningen i det FEM-

baserade analysprogrammet MIDAS GTS NX (MIDASoft, 2019). I rapporten som 

skrivits för denna analys (Golder Associates AB, 2015) framgår att randeffekter 

uppstår i spänningsfältet i beräkningsmodellen på grund av modellens begränsade 

vertikaldjup. Hur stor påverkan dessa randeffekter har på resultatet har däremot inte 

undersökts. 

Sedan den tidigare analysen utfördes har en del förändringar gjorts vad gäller 

utformningen av nybyggnationen. De två största förändringarna som gjorts är: 

(i) större tvärsnittsarea på tillfartstunnel och sugrörsgalleri, se Figur 4, samt (ii) att 

avstängningsluckor endast ska byggas i de fyra sugrören längst söderut (i den tidigare 

modellen var det planerat luckor för alla sex sugrören). Dessa ändringar uppskattas 

kunna ha viss påverkan på spänningsfältet kring nybyggnationen och medför därmed 

att resultatet från den tidigare analysen är delvis inaktuellt i dagsläget. 

 

Figur 4: Jämförelse av sugrörsgalleriets tvärsnittsarea, gamla respektive nya geometrin. 

En annan frågeställning som väckts i projektledningsgruppen för byggnationen är hur 

de bankningsplan som finns överallt i området kring kraftverket påverkar spännings-

omfördelningar och deformationer vid byggnationen av sugrörsgalleriet. 

Utifrån ovanstående frågeställning har detta examensarbete utförts med syfte att: 

1. Skapa förståelse över vilken påverkan randeffekter kan ha på resultatet i en 

numerisk spännings- och deformationsanalys som utförts med en 

beräkningsmodell med otillräckligt vertikaldjup. 

2. Visa hur spänningsomfördelningen och deformationernas storlek påverkas av 

bergmassans- och bankningsplanens hållfasthetsparametrar. 

3. Ge en uppdaterad bild av spänningssituationen och stabilitetsförhållandena 

kring det planerade sugrörsgalleriet med den nya layouten. 

För att uppnå syftet har numeriska analyser utförts där uttaget av de nya delarna av 

anläggningen har simulerats. Resultatet från analyserna har utvärderats och 

analyserats med målet att kunna besvara följande frågor: 

A. Hur påverkas spänningsfältet runt kraftverket i en modell med otillräckligt 

vertikaldjup? 

B. Hur stor är spänningsskillnaden i en djup beräkningsmodell mot en vertikalt 

begränsad modell? 

C. Hur mycket skiljer sig deformationerna mellan en djup beräkningsmodell och 

en vertikalt begränsad modell? 

N
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D. Var finns högt belastade- och avlastade områden runt kraftverket? Skiljer det 

sig mellan en djup beräkningsmodell och en vertikalt begränsad modell? 

E. Går det att dra några slutsatser angående vad konsekvenserna skulle kunna 

bli av att lita på resultatet av en modell med otillräckligt vertikaldjup? 

F. Hur påverkas spänningar och deformationer om primärspänningsfallet är 

högre- eller lägre än det antagna kring kraftverket? 

G. Hur stor påverkan har bankningsplanen på analysresultatet?  

H. Vilken hållfasthetsparameter har störst inverkan på deformationerna i 

analyserna? 

I. Vilka deformationer kan man förvänta sig vid drivningen av galleriet?  

J. Hur skiljer sig deformationerna i beräkningsmodellen beroende på vilka 

hållfasthetsparametrar som väljs?  

K. Hur ser stabilitetsförhållandena ut runt galleriet om hänsyn tas till resultaten 

från de nya analyserna? 

L. I vilka delar av anläggningen uppstår det höga tryckspänningar? 

M. I vilka delar av anläggningen uppstår avlastade områden? Finns det förhöjd 

sannolikhet för kilutfall någonstans? 

I arbetet har vissa avgränsningar gjorts så som: 

i. Ingen förstärkning har använts i beräkningsmodellerna. 

ii. All inhämtning av data har skett utifrån redan utförd kartering. Ingen egen 

kartering har utförts. 

iii. Bankningsplan implementerades endast in i en begränsad del av modellen och 

med det största inbördes sprickavståndet som karterats i fält. 
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2 METODIK OCH ANGREPPSSÄTT 
Examensarbetet består av tre undersökningar som utförts med hjälp av numeriska 

analyser, samt en avslutande stabilitetsutvärdering. I den första undersökningen 

[storlekspåverkan modell] har betydelsen av beräkningsmodellens storlek analyserats 

genom att jämföra resultat från två modeller med olika modelldjup. I den andra 

undersökningen [spänningskänslighet modell] har modellens spänningskänslighet 

analyserats genom att jämföra resultat från en modell som beräknats för olika 

spänningsfall. I den tredje undersökningen [parameterstudie] har hållfasthets-

parametrarnas inverkan på resultatet studerats genom att jämföra resultat från tolv 

analyser utförda med olika parameteruppställning. Examensarbetet knyts slutligen 

samman i en ny stabilitetstolkning som gjorts utifrån resultaten i de tre 

undersökningarna. 

I och med att byggnationen av det nya galleriet och luckschakten pågått under tiden 

som examensarbetet pågått så har ny information och nytt data framkommit 

kontinuerligt under arbetets gång. För att hålla analyserna så uppdaterade som möjligt 

så har därför visst data uppdaterats mellan examensarbetets delar vilket medfört att 

indatat skiljer en del mellan vissa analyser. De två första av de tre undersökningarna 

utfördes med samma modell och samma indata. Som underlag för dessa användes 

material som tagits fram under projekteringen av galleritunneln och luckschakten. Den 

tredje undersökningen utfördes med uppdaterad geometri på galleritunneln och med 

nytt indata till följd ny kartering som gjorts. 

Den tidigare utförda spänningsanalysen utfördes i programvaran MIDAS GTS NX 

(MIDASoft, 2019) men för detta examensarbete valdes att istället använda program-

varan 3DEC (Itasca Consulting Group Inc, 2019). Genom användandet av 3DEC gavs 

möjligheten att inkludera de utmärkande bankningsplanen i analyserna och undersöka 

deras påverkan på resultaten. 3DEC har använts till alla analyser som gjorts i detta 

arbete. 

2.1 STORLEKSPÅVERKAN MODELL OCH SPÄNNINGS-
KÄNSLIGHET MODELL 

Arbetsflödet för de två första undersökningarna illustreras i Figur 5. I den första 

undersökningen studerades skillnader i resultatet mellan två analyser där 

beräkningsmodellens storlek i djupled skiljde. För den ena beräkningsmodellen 

[basmodellen] hade ett stort modelldjup antagits för att undvika randeffekter och för 

den andra modellen hade ett litet modelldjup antagits. Analyserna för undersökningen 

utfördes både elastiskt och plastiskt. Den elastiska analysen utfördes främst i syfte att 

verifiera att spänningsfältet i modellen var rimligt och av förutsägbar storlek. Vid 

utvärderingen av resultaten har störst vikt lagts på att undersöka resultaten från de 

plastiska analyserna.  

I den andra undersökningen studerades skillnader i resultat vid förändringar av 

primärspänningsfallet i modellen. Basmodellen beräknades här med två nya 

spänningsfall, ett högre- och ett lägre fall än det som användes i den första 

undersökningen. Denna undersökning utfördes bara plastiskt. Meningen var att 

resultaten skulle jämföras mellan alla de tre primärspänningsfallen men på grund av 

att in-situ plasticering uppstod i analysen med det högre spänningsfallet och gjorde 

resultatet ogiltigt, så gjordes jämförelsen bara mellan de två lägre fallen. De 

parametrar som utvärderats och jämförts mellan resultaten från analyserna i de två 

första undersökningarna är spänningar, deformationer och plasticerade element. 
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Stora delar av arbetsgången i de första två undersökningarna har efterliknats 

arbetsgången i den tidigare utförda analysen (Golder Associates AB, 2015). I det 

arbetet utfördes en plastisk analys i ett första steg och som resultatet utvärderats 

från. I ett andra steg beräknades sedan modellen för ett högre- och ett lägre 

primärspänningsfall för att undersöka effekterna av avvikande magnitud på 

primärspänningarna. 

 

Figur 5: Arbetsflöde för de två första undersökningarna i examensarbetet. De orangea pilarna 

representerar övergången mellan olika faser i arbetet. 

2.2 PARAMETERSTUDIE OCH STABILITETSUTVÄRDERING 

Arbetsflödet för den tredje undersökningen och stabilitetsutvärderingen illustreras i 

Figur 6. Nytt underlag gjorde det möjligt att utföra en ny bedömning av bergmassans- 

och bankningsplanens hållfasthetsparametrar innan analyserna i den tredje 

undersökningen påbörjades. En uppdatering av tunnelgeometrin i sugrörsgalleriet 

utfördes också till följd av ändringar som gjorts inför drivningen av detta. I den tredje 
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undersökningen studerades hållfasthetsparametrarnas inverkan på resultatet i 

beräkningsmodellen. 

Totalt utfördes tolv modellanalyser, sju stycken utan bankningsplan och fem stycken 

med bankningsplan. Några utvalda hållfasthetsparametrar varierades en i taget för att 

undersöka dess påverkan på beräkningsresultatet. För fallen utan bankningsplan 

varierades bergmassans elasticitetsmodul, friktionsvinkel och kohesion. För fallen med 

bankningsplan varierades sprickplanens friktionsvinkel och kohesion. 

Resultatet från de tolv analyserna har utvärderats och jämförts dels visuellt i tre 

sektioner och dels längs fyra linjer där deformationer övervakats. Dessa fyra linjer 

valdes ut utifrån motsvarande fyra linjer där extensometrar installerats i den verkliga 

anläggningen. Resultaten kan därigenom vid ett senare tillfälle valideras mot verkligt 

utfall. 

Stabilitetsutvärderingen utfördes som ett sista steg i examensarbetet. Här vägdes 

resultat från alla de tre tidigare analyserna samman för att ge en samlad bild av 

stabilitetsläget i galleritunneln samt sammanfatta vilka slutsatser som gått att dra 

utifrån analyserna. 

 

Figur 6: Arbetsflöde för den tredje undersökningen samt den slutliga stabilitetsbedömningen. De 

orangea pilarna representerar övergången mellan olika faser i arbetet.  
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3 NUMERISK MODELLERING 

3.1 MODELLERING I 3DEC 

Alla analyser som utförts i det här examensarbetet har utförts i programvaran 3DEC 

som är ett program för tredimensionell numerisk modellering i diskontinuerligt 

material (Itasca Consulting Group Inc, 2016). Med diskontinuerligt material menas ett 

material som inte är sammanhängande utan avbryts av diskontinuiteter. En sprickig 

bergmassa är ett bra exempel på ett sådant material.  

Programkoden i 3DEC är baserat på distinkta elementmetoden som är en metod för att 

beskriva det mekaniska beteendet i diskontinuerliga material. I programmet byggs 

beräkningsmodellen upp av diskreta polygonformade block och diskontinuiteterna i 

modellen tas hänsyn till genom randvillkor på kontakterna mellan blocken. Både 

storskalig förflyttning längs diskontinuiteterna och blockrotation är tillåtet i 

programmet. Blocken i modellen kan antingen ansättas stela eller deformerbara. Sätts 

blocken deformerbara behöver också en materialmodell anges till dem. Blocken delas 

då upp i ett tredimensionellt nät av finita differenselement vars beteende styrs av den 

ansatta materialmodellen. 

Blockmodeller för 3DEC-analyser kan byggas antingen direkt i 3DEC eller i ett externt 

program för att sedan importeras in i 3DEC. Byggs modellen i 3DEC så genereras först 

ett block med de yttre dimensioner som beräkningsmodellen ska ha. Geometrin på den 

anläggning man vill analysera ”skärs” sedan ut med hjälp av skärningsplan. Byggs 

blockmodellen i ett externt program kan man utgå från en CAD-modell och generera 

en tredimensionell blockmodell utifrån den. Eftersom geometrierna på kraftverket i 

Krångede var förhållandevis komplicerade togs beslutet att modellen skulle byggas i 

CAD-programmet Rhinoceros (Robert McNeel & Associates, 2019). En blockmodell 

genererades sedan utifrån CAD-modellen med hjälp av plug-inprogrammet Griddle 

(Itasca Consulting Group Inc, 2017). 

Teckenkonventionen i 3DEC skiljer sig från den geomekaniska konventionen som 

annars brukar användas vid bergmekaniska problem. I 3DEC är tryckspänningar och 

komprimerande normaltöjningar negativa i rak motsats till den geomekaniska 

konventionen. Eftersom arbetet behandlar bergmekaniska problem är det ändå den 

normala konventionen för bergmekanik (geomekaniska konventionen) som används i 

rapporttexten. De figurer i rapporten som genererats från 3DEC har därigenom 

motsatt konvention mot den som används i texten. 

3.2 STORLEKSBETYDELSE BERÄKNINGSMODELL 

Beräkningstiden för en numerisk analys har ett direkt samband med storleken på den 

beräkningsmodell som används. Ju större antal modellelement som modellen byggs 

upp av desto längre tid kommer det ta att utföra en analys med den. En yttre 

begränsning av beräkningsmodellens utbredning måste därför göras i både plan- och 

höjdled med artificiella ränder för att göra modellen beräkningsbar. Avståndet till 

dessa yttre ränder får dock inte heller vara för litet för då riskerar beräkningsresultatet 

påverkas. Vid bergmekanisk modellering måste spänningsfältet i bergmassan ”ges 

plats” att omfördelas när berguttaget sker. Om avståndet till modellens yttre 

begränsningar är för litet så kommer spänningsomfördelningen att påverkas och 

överensstämmelsen mot det verkliga förloppet kommer därmed försämras. En 

tumregel för bergmekanisk modellering är att spänningarna vid modellens ytterkanter 

ska vara oförändrade genom hela analysförloppet.  
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4 MODELLBESKRIVNING 
Alla analyser i det här exjobbet utgår från en och samma modell [basmodellen] men 

där olika egenskaper förändrats för att nå olika resultat. Nedan följer en beskrivning 

av hur basmodellen utformats.  

4.1 GEOMETRI  

Främst under projekteringsfasen men även under byggskedet har stora delar av den 

gamla kraftverksanläggningen laserskannats, se Figur 7. Utifrån laserskanningen har 

en tredimensionell CAD-modell tagits fram av ÅF (2017b), över både de gamla- och de 

nya delarna av anläggningen. Denna CAD-modell användes som grund till den 

tredimensionella beräkningsmodellen. För att minska den tid det tar att beräkna 

modellen i 3DEC (Itasca Consulting Group Inc, 2019) gjordes vissa förenklingar av 

geometrin. Förenklingarna bestod främst av ”uträtning” av kurvor och detta utfördes i 

Rhinoceros (Robert McNeel & Associates, 2019). Med mer rätsidiga former kan 

geometrin byggas upp av färre block vilket minskar beräkningstiden. Huvudsyftet med 

analyserna som gjorts var att undersöka hur berget närmast det nya galleriet och de 

nya schakten betedde sig. Därför lades störst vikt på upplösningen i modellen i 

närheten av dessa. Beräkningsmodellen genererades från CAD-modellen med hjälp av 

programvaran Griddle (Itasca Consulting Group Inc, 2017). 

 

Figur 7: Tidig laserskanning av kraftverksanläggningen (Golder Associates AB, 2015). 

Begränsningar i kraftverksanläggningens utbredning gjordes i tre områden av 

modellen. Den första begränsningen gjordes vid maskinsalens västra vägg. Väster om 

denna finns inflödestunnlar till turbinerna men eftersom dessa inte fanns med i ÅF:s 

CAD-modell (ÅF-Infrastructure AB, 2017b) så valdes de att bortses från. Den andra 

N
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begränsningen gjordes av utloppstunnlarna. Dessa kapades ca 70 meter ner längs 

tunnelsträckningen. Den tredje och sista begränsningen gjordes av den nya 

tillfartstunneln och den kapades ca 100 m ut från kurvan där tillfartstunneln övergår 

till galleri. För samtliga begränsningar har antagits att de delar som inte togs med ej 

heller påverkar resultaten i området av intresse. 

Den tidigare analysen (Golder Associates AB, 2015) utfördes med en plan bergöveryta. 

Kraftverket i Krångede ligger dock i en dalgång med högre landskap i både norr och 

söder. Den nya modellen byggdes därför istället med en överyta som följer landskapet 

i området. För att få en bra grund till överytan så användes Lands Design Beta (Asuni 

CAD, 2019) som är ett plug-inprogram till Rhinoceros (Robert McNeel & Associates, 

2019). Med hjälp av detta program kan en marköveryta importeras från Google Earth 

(Google, 2019). Denna marköveryta bygger på höjdkoordinater som tagits ut med 

satellit (El-Ashmawy, 2016) och ger en förenklad bild av markytan. Den yta som 

genererats med Lands Design Beta utgjordes av ett stort antal små ytelement och 

ytan förenklades ytterligare för att minska upplösningen och öka beräknings-

hastigheten. Förenklingen skedde genom att bygga ihop plan som tangerade ytan som 

genererats i programmet. Modellens överyta före- och efter förenkling visas i Figur 8. 

 

Figur 8: Modellöverytan, före- respektive efter förenkling. 

N

N



 

 

 

11 
 

Överytan fick passas in för hand mot inmätningar som gjorts på markytan vid 

kraftverket. Detta medför en viss osäkerhet i placeringen men felet antogs påverka 

resultatet obetydligt lite. Ett antagande att bergöverytan kunde antas till samma höjd 

som den genererande marköverytan gjordes också. Detta antagande stöds av SGU:s 

jorddjupskarta över området. Denna visar på ett jorddjup på 0-1 m i området närmast 

kraftverket, se BILAGA 1.  

Den yttre begränsningen av beräkningsmodellens utbredning i plan bestämdes utifrån 

utbredningen av modellen i den tidigare analysen. I rapporten som skrivits för den 

tidigare analysen (Golder Associates AB, 2015) finns en figur som visar modellens 

utbredning i öst-västlig riktning, se Figur 9. Från den figuren mättes att den tidigare 

modellen tagits till ca fem gånger kraftverksanläggningens diameter (D) i öst-västlig 

riktning, på varje sida av den yttre modellen. Fem gånger diametern antogs därför 

som riktlinje för storleken på den yttre modellen också i de nya analyserna.  

 

Figur 9: Modelluppbyggnad i den tidigare analysen (Golder Associates AB, 2015). 

Eftersom kraftverksanläggningen är bredare i nord-sydlig riktning än i öst-västlig 

riktning så resulterade det i en modell med yttermåtten 1660 m i nord-sydlig riktning 

och 1065 m i öst-västlig riktning. I djupled (under nollnivån som räknas från markytan 

ovanför kraftverket) gjordes modellen 4 gånger djupare än kraftverksanläggningens 

djup. Med ett djup på 70 m ner till sugrörens botten gjordes därför modellen 280 m 

djup, räknat från nollnivån. 

För att kunna skapa storleksövergångar i den zonering som genereras i 3DEC innan 

beräkning så delades den yttre modellen i fyra ”boxar”, se Figur 10. Ytterligare en 

storleksövergång skapades direkt i 3DEC genom att lägga in sprickplan som skar ut en 

inre box allra närmast runt det nya galleriet och schakten (ej visat i figur). 

 

Figur 10: Den yttre modellen delades upp i fyra boxar. 
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Den färdiga modellen före zonering visas i Figur 11. Överytan på modellen 

representerar dalgången i Krångede där kraftverket ligger, med berg i norr och söder 

och älvfåran i mitten. De slutgiltiga dimensionerna på basmodellen redovisas i Figur 

12. 

 

Figur 11: Modelluppbyggnad, kraftverksanläggningen och de fyra zoneringsboxar som modellen 

byggs upp av. 

 

 

Figur 12: Basmodellens dimensioner. 
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4.2 ANALYSSPECIFIKA MODIFIERINGAR AV BERÄKNINGS-
MODELLENS GEOMETRI 

Beräkningsmodellen har modifierats inför utförandet av några av de utförda 

analyserna. Vissa modifieringar har utförts för att beräkningsmodellen ska uppfylla 

speciella funktioner och andra modifieringar har utförts i syfte att uppdatera modellen 

efter rådande förhållanden i byggprojektet. 

4.2.1 STORLEKSPÅVERKAN MODELL OCH SPÄNNINGSKÄNSLIGHET 
MODELL  

För att undersöka betydelsen av beräkningsmodellens storlek i djupled utfördes två 

analyser. Den första analysen utfördes med basmodellen vars modelldjup antagits 

vara tillräckligt stort för att undvika randeffekter. Den andra analysen utfördes med en 

modell vars djup liknande modelldjupet i den tidigare analysen (Golder Associates AB, 

2015). Denna modell skapades genom att skära av en undre del av basmodellen, se 

Figur 13. Den tidigare modellens totala höjd var ca 95 m vilket motsvarar ca 25 m 

tilltagen modell under sugrörens botten. 

 

Figur 13: Den vertikalt begränsade modellens dimensioner. 

För den andra undersökningen där modellens spänningskänslighet studerades gjordes 

inga förändringar av geometrin. För dessa analyser användes basmodellen och det 

som skiljde analyserna från varandra var primärspänningarnas storlek. 

4.2.2 PARAMETERSTUDIE 

Vid tidpunkten då Del 2 skulle påbörjas hade det i projektet gjorts vissa förändringar 

av den planerade geometrin på galleriet, se Figur 14. Ett extra berguttag hade 

beslutats göras för att kunna bygga ett maskinrum för en ny ventilationsanläggning 

och taket skulle höjas en meter i den södra halvan av galleriet för att ge plats åt 

ventilationsrör. Dessa förändringar implementerades i beräkningsmodellen inför den 

tredje undersökningen för att hålla modellen så uppdaterad mot verkligheten som 

möjligt. 
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Figur 14: Uppdaterad geometri på galleritunneln i beräkningsmodellen. 

I parameterstudien studerades bankningsplanens påverkan på beräkningsresultatet. 

För att göra detta möjligt lades horisontella skärningsplan in i modellen med ett 

inbördes avstånd på 2,5 till 3,5 meter. Bankningsplanens inbördes avstånd i modellen 

är därmed större än det karterade avståndet men denna förenkling gjordes för att inte 

göra modellen för tung att beräkna. Eftersom meningen med undersökningen var att 

studera resultatet närmast den nya galleritunneln lades heller inte bankningsplan in i 

hela modellen. Bankningsplanens utbredning i plan begränsades till den första 

zoneringsboxen samt i höjdled enligt Figur 15. 

 

Figur 15: Genomskärning av beräkningsmodell med bankningsplan. 

Extra berguttag för maskinrum 

med ventilationsanläggning 

Taket görs 1 meter högre för 
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4.3 UTTAGSSEKVENS 

Eftersom de flesta analyserna i detta arbete har utförts plastiskt så spelade 

uttagssekvensen roll för resultatet (Itasca Consulting Group Inc, 2016). Vid tiden för 

val av uttagssekvens i beräkningsmodellen pågick arbetet med att driva tillfartstunneln 

för fullt. Denna togs ut med konventionell borra-sprängteknik med en salvlängd om ca 

6 m. Den teknik som skulle användas för uttaget av galleri och luckschakt var däremot 

inte fastställd. Eftersom bergtäckningen mot den befintliga anläggningen är tunn i 

området kring det nya galleriet och luckschakten, så var det i alla fall beslutat att 

uttaget av dessa delar skulle ske försiktigt. För beräkningsmodellen gjordes ändå en 

förenkling med antagandet att hela tillfartstunneln samt galleriet skulle tas ut med en 

salvlängd om 5 m samt att schakten togs ut i hela deras höjd i ett steg vardera, se 

Figur 16. De två små gångtunnlarna som ansluter galleriet med den gamla 

anläggningen togs sedan ut samtidigt i ett sista steg. 

Uttaget av galleri och luckschakt beslutades senare att utföras genom wiresågning. 

Uttagssekvensen i beräkningsmodellen behölls trots detta. Hänsyn till det försiktiga 

uttaget togs istället i valet av modellens mekaniska egenskaper.  

För analyserna i parameterstudien simulerades endast uttaget av tillfartstunnel och 

galleritunnel. Luckschakten och gångtunnlarna togs alltså aldrig ut i dessa analyser. 

 

Figur 16: Uttaget av de nya delarna av anläggningen i beräkningsmodellen. 

 

4.4 MEKANISKA EGENSKAPER 

4.4.1 STORLEKSPÅVERKAN MODELL OCH SPÄNNINGSKÄNSLIGHET 
MODELL 

För analyserna i de två första undersökningarna hämtades de flesta värdena på 

bergmassans egenskaper från den tidigare analysen (Golder Associates AB, 2015). De 

egenskaper som inte hämtades därifrån var elasticitetsmodul, draghållfasthet och 

1. Tillfartstunnel och galleri togs 

ut i salvlängder om fem meter  

2. De fyra luckschakten togs 
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sprickornas styvhet. För alla plastiska analyser i de två första undersökningarna har en 

idealplastisk materialmodell med brottkriterium enligt Mohr-Coulomb använts. 

För elasticitetsmodulen och draghållfastheten gjordes en empirisk bedömning baserat 

på Hoek m.fl. (2002) med hjälp av programvaran RocLab (Rocscience, 2007). 

Underlaget för bedömningen utgjordes av karteringsrapporter som Golder Associates 

(2015), Norconsult (2015) och ÅF (2017a) tagit fram. Utifrån detta underlag ställdes 

intervall upp på intakt tryckhållfasthet (σci), GSI-värde, konstanten mi, störningsfaktor 

(D) och konstanten MR. Intervallen redovisas i Tabell 1. De låga värdena på 

störningsfaktorn valdes på grund av att galleriet skulle drivas försiktigt. 

Tabell 1: Intervall som användes som underlag för den första parameterbedömningen.  

Parameter Min-värde Grundad på Max-värde Grundad på 

σci 100 (ÅF-Infrastructure 

AB, 2017a) 

150 (ÅF-Infrastructure 

AB, 2017a) 

GSI 60 Antagen 90 (ÅF-Infrastructure 

AB, 2017a) 

mi 32 (Rocscience, 2007) 32 (Rocscience, 2007) 

D 0,1 Antaget 0,0 Antaget 

MR 425 (Rocscience, 2007) 425 (Rocscience, 2007) 

Sprickornas styvhet antogs till 10 GPa för både normal- och skjuvstyvhet (kn och ks). 

Eftersom alla analyser i de två första undersökningarna utfördes utan diskontinuiteter 

så hade dessa värden dock ingen inverkan på resultaten. De mekaniska egenskaper 

som angavs till beräkningsmodellerna för undersökningarna av storlekspåverkan och 

spänningskänslighet redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2: Mekaniska egenskaper för de två första undersökningarna. 

Parameter Värde Grundad på 

Densitet, ρ 2700 kg/m3 (Golder Associates AB, 2015) 

Elasticitetsmodul, E 40 GPa Bedömt 

Poissons tal, ν 0,25 (Golder Associates AB, 2015) 

Kohesion, c 1 MPa (Golder Associates AB, 2015) 

Friktionsvinkel 45° (Golder Associates AB, 2015) 

Dilatationsvinkel 5° (Golder Associates AB, 2015) 

Draghållfasthet, σt 0,5 MPa Bedömt 

Sprickornas normalstyvhet, kn 10 GPa Antaget 

Sprickornas skjuvstyvhet, ks 10 GPa Antaget 

4.4.2 PARAMETERSTUDIE 

Vid tidpunkten för start av den tredje undersökningen så hade ett antal borrkärnor 

tagits ut i samband med wiresågningen av sugrörsgalleriet. Dessa kärnor hade 

karterats enligt Q-systemet och karteringsrapport för detta arbete var framtagen (ÅF-

Infrastructure AB, 2019). Det nya materialet utgjorde ett mer detaljerat underlag än 

det som använts för bedömning av hållfasthetsparametrarna till de två första 

undersökningarna. En ny parameterbedömning gjordes därför innan den tredje 

undersökningen påbörjades.  

Parameterbedömningen utfördes återigen empiriskt enligt Hoek m.fl. (2002) med hjälp 

av RocLab. Utifrån karteringsunderlaget gjordes en bedömning av RMRbas för 
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bergmassan och utifrån RMRbas-värdet beräknades ett GSI-värde med Ekvation 1 

enligt Hoek & Brown (1997). 

𝐺𝑆𝐼 =  𝑅𝑀𝑅𝑏𝑎𝑠 − 5 .        (1) 

RMRbas-bedömningen utfördes utan hänsyn till bankningsplanen i bergmassan. 

Anledningen till att bankningsplanen bortsågs från var att dessa skulle simuleras 

separat i analyserna i den tredje undersökningen. Deras egenskaper räknades därför 

inte in i bergmassan utan lades istället in direkt på sprickplanen i beräkningsmodellen. 

RMRbas-bedömningen redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3: Bedömning av RMRbas och GSI utifrån kärnkarteringsrapporten.  

Parameter Karterat förhållande Bedömd poäng 

Hållfasthet 

intakt berg, σci 

100-250 MPa 12 

RQD Övervägande del med RQD 75-100 17-20 

Sprickavstånd Några centimeter till flera decimeter 10-15 

Sprickfyllnad Under 5 mm apertur med fyllning 10 

Vatten Fullständigt torrt (enligt antagande för RMRbas) 15 

 RMRbas: 64-72 

 GSI: 59-67 

För parameterbedömningen i RocLab räknades också ett σ3max fram med Ekvation 2 

enligt Hoek m.fl. (2002). 

𝜎3𝑚𝑎𝑥 = 0.47 ∗ 𝜎𝑐𝑚 (
𝜎𝑐𝑚

𝜎𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟
)

−0.94

.        (2) 

För parameterbedömningen användes värdena på intakt tryckhållfasthet (σci) GSI-

värde, konstanten mi, störningsfaktor (D), konstanten MR och σ3max som redovisas i 

Tabell 4. 

Tabell 4: Intervall som användes som underlag för den andra parameterbedömningen. 

Parameter Värde/intervall Grundad på 

σci 100-250 MPa (ÅF-Infrastructure AB, 2019) 

GSI 59-67 (ÅF-Infrastructure AB, 2019) 

mi 32 (Rocscience, 2007) 

D 0 Antagen p.g.a. sågning av tunnelkontur 

MR 425 (Rocscience, 2007) 

σ3max 2,7 MPa Beräkning enligt Ekvation 2 

Bergmassans elasticitetsmodul, friktionsvinkel och kohesion bedömdes till ett intervall 

av maximala- och minimala värden enligt Tabell 5. Draghållfastheten bedömdes till ett 

konstant värde. Densitet och dilatationsvinkel sattes till samma värden som från den 

tidigare analysen, även dessa till konstanta värden.  

Ett basfall valdes ut som medelvärdet av parameterintervallet. De sju analyser som i 

den tredje undersökningen körts utan bankningsplan har utgått från detta basfall. 

Bergmassans elasticitetsmodul, friktionsvinkel och kohesion har sedan varierats, ett i 

taget, först upp och sen ner i detta intervall vilket resulterade i totalt sju beräknings-

fall. 
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Tabell 5: Bergmassans mekaniska egenskaper för den tredje undersökningen. 

Parameter Lägsta värde Basfall Högsta värde 

Densitet, ρ 2700 kg/m3 2700 kg/m3 2700 kg/m3 

Elasticitetsmodul, E 25 GPa 35 GPa 45 GPa 

Poissons tal, ν 0,25 0,25 0,25 

Kohesion, c 2,0 MPa 2,5 MPa 3,0 MPa 

Friktionsvinkel 60° 62° 64° 

Dilatationsvinkel 5° 5° 5° 

Draghållfasthet, σt 0,25 MPa 0,25 MPa 0,25 MPa 

För de fem analyser som kördes med bankningsplan varierades sprickplanens 

friktionsvinkel och kohesion, på samma sätt som för bergmassans parametrar i 

analyserna utan bankningsplan. Ett intervall för bankningsplanens hållfasthets-

parametrar togs därför också fram.  

Ingen undersökning av bankningsplanens hållfasthetsparametrar har veterligen gjorts 

för bergmassan i Krångede och därför fick dessa parametrar uppskattas utifrån vad 

som skrivits om bankningsplanen i karteringsrapporten för kärnkarteringen. I 

rapporten beskrivs sprickorna ha en sprickvidd på 2,5-10 mm och en sprickfyllning 

varierande av klorit, grafit, kalcit och lera. Intervallet för sprickornas kohesion och 

friktionsvinkel bestämdes utifrån detta till intervallet i Tabell 6 enligt Barton (1974) för 

sprickor med sprickfyllnad av lera. 

Bankningsplanens normalstyvhet antogs genom en interpolation av värden enligt Stille 

m.fl. (2005) och skjuvstyvheten antogs till en tiondel av normalstyvheten. Banknings-

planens styvhetsvärden sattes som konstanta värden och varierades alltså inte i 

parameterstudien. 

 Tabell 6: Bankningsplanenes mekaniska egenskaper för den tredje undersökningen.  

Sprickparameter Lägsta värde Basfall Högsta värde 

Friktionsvinkel 24° 35° 45° 

Kohesion, c 0 MPa 0,05 MPa 0,10 MPa 

Normalstyvhet, kn 10 GPa/m 10 GPa/m 10 GPa/m 

Skjuvstyvhet, ks 1 GPa/m 1 GPa/m 1 GPa/m 

Analyserna i den tredje undersökningen utfördes endast plastiskt. För bergmassan 

användes en idealplastisk materialmodell med brottkriterium enligt Mohr-Coulomb. För 

bankningsplanen användes en materialmodell med brottkriterium enligt Coulomb och 

försvagande efterbrottsbeteende.  

4.5 SPÄNNINGAR OCH RANDVILLKOR 

Den tidigare analysen (Golder Associates AB, 2015) utfördes för tre olika primär-

spänningsfall. Dessa tre fallen består av ett basfall, ett fall med lägre spänningar och 

ett fall med högre spänningar. Basfallet anges i rapporten för den tidigare analysen 

vara ”uppskattat utifrån erfarenhet” och är det spänningsfall som man tror råder i 

området. Det finns dock inga mätningar utförda där detta verifierats. 

För detta examensarbete användes samma tre primärspänningsfall som använts i den 

tidigare analysen. Spänningsfallen kallas i denna rapport för ”Spänningsfall 1”, 

”Spänningsfall 2” och ”Spänningsfall 3” enligt Tabell 7. Spänningsfall 1 motsvarar 

basfallet som använts i den tidigare analysen och är det spänningsfall som använts för 



 

 

 

19 
 

de flesta analyserna även i detta arbete. Spänningsfall 2 och Spänningsfall 3 användes 

endast för analysen över beräkningsmodellens spänningskänslighet. 

Tabell 7: Primärspänningsfallen som använts i analyserna. σH och σh är den största- respektive 

den minsta horisontalspänningen, σv är vertikalspänningen och z är djupet under markytan.  

Spänningsfall Spänning Riktning Storlek [MPa] 

Spänningsfall 1 

(Basfallet) 

σH Öst-väst 2 + 0,075z 

σh Nord-syd 1 + 0,0375z 

σv Vertikal 0,027z 

Spänningsfall 2 

(Låga spänningar) 

σH Öst-väst 1 + 0,0375z 

σh Nord-syd 0,5 + 0,0188z 

σv Vertikal 0,027z 

Spänningsfall 3 

(Höga spänningar) 

σH Öst-väst 4 + 0,15z 

σh Nord-syd 2 + 0,075z 

σv Vertikal 0,027z 

I 3DEC anges primärspänningarna i modellen som en funktion av höjden precis på 

samma sätt som spänningsfallen i Tabell 7 är formulerade. Att överytan på 

beräkningsmodellen var kuperad och innehöll stora höjdförändringar medförde dock 

att spänningarna inte kunde anges enligt Tabell 7 utan att det gav oönskade effekter i 

modellen. Om spänningarna angavs från högsta punkten i modellen så blev 

tryckspänningarna i området kring kraftverket för höga och om de angavs från 

markytan ovanför kraftverket så uppstod dragspänningar i horisontalled i de högsta 

delarna av modellen. En anpassning utfördes därför, där nollnivån sattes till markytan 

ovanför kraftverket och olika spänningsgradienter angavs över- och under nollnivån. 

Under nollnivån sattes horisontalspänningarnas spänningsgradient enligt Tabell 7 och 

över nollnivån sattes den till att minska spänningarna linjärt till noll vid den högsta 

punkten i modellen. Vertikalspänningarna sattes gravitativt i hela modellen och 

varierar därför utefter topografin enligt sambandet i Tabell 7. Figur 17 visar den 

applicerade spänningsfördelningen för horisontalspänningarna i beräkningsmodellen 

för Spänningsfall 1. 

Randvillkoren i beräkningsmodellen definierades som rullstöd längs modellens yttre 

sidor och botten. 

 

Figur 17: Applicerade initialspänningar i horisontalled för Spänningsfall 1. σH är spänningen i 

öst-västlig riktning och σh är spänningen i nord-sydlig riktning. 
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4.6 UTVÄRDERINGSSNITT 

På grund av kraftverksanläggningens komplicerade geometri så utvärderades inte 

beräkningsresultatet i hela modellen. Istället valdes några representativa sektioner ut 

för att studeras närmare. De studerade sektionerna skiljer sig mellan några av under-

sökningarna. 

4.6.1 STORLEKSPÅVERKAN MODELL OCH SPÄNNINGSKÄNSLIGHET 
MODELL 

För den första och den andra undersökningen studerades och jämfördes sju sektioner. 

Den första sektionen är en plansektion och de övriga sex är profilsektioner enligt Figur 

18. Sektion 1 är tagen som ett snitt på en höjd ca 3,5 m över sulan i det nya galleriet 

och ger en överblick över resultatet kring hela stationen på den höjden. Sektion 2 är 

tagen längsmed hela tunnelns längd. Sektion 3, 4 och 5 skär galleritunneln vinkelrätt i 

början-, mitten- och slutet av tunneln. Sektion 6 och 7 skär tillfartstunneln vinkelrätt i 

den punkt där bergtäckningen är som tunnast in mot den gamla anläggningen samt på 

mitten av den breddade delen av tillfartstunneln. 

 

Figur 18: Sektioner som beräkningsresultaten från de två första undersökningarna utvärderats 

för. 

För den elastiska analysen över modellens storlekspåverkan jämfördes spänningarna 

längs tre linjer enligt Figur 19. Spänningslinje 1 är tagen i den andra zoneringsboxens 

nordöstra hörn, Spänningslinje 2 är tagen i modellens centrum och Spänningslinje 3 är 

tagen i den andra zoneringsboxens sydvästra hörn. 
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Figur 19: De tre linjer som spänningarna mellan basmodellen och den vertikalt begränsade 

modellen jämfördes längs. 

För den plastiska analysen över modellens spänningskänslighet så utvärderades de 

radiella spänningarna i taket en meter över galleriet. Spänningarna plottades här 

numeriskt var annan meter från längdmätning 0/500 till 0/598, enligt Figur 20. 

Spänningarna plottades som den öst-västliga spänningskomposanten längs denna linje 

och har, på grund av galleritunnelns vinkel på åtta grader mot nordöst, en viss 

avvikelse mot den radiella spänningen.  

 

Figur 20: Den vedertagna längdmätningen för projektet. Galleritunneln sträcker sig mellan ca 

0/500 och 0/598. 
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4.6.2 PARAMETERSTUDIE 

För analyserna i parameterstudien utvärderades tre sektioner. Dessa tre sektioner är 

tagna i samma snitt som Sektion 1, 3 och 4 men kallas här för Sektion A, B och C 

enligt Figur 21. 

 

Figur 21: Sektioner som beräkningsresultaten från den tredje undersökningen utvärderats för. 

För analyserna undersöktes också deformationer längs fyra stycken 7,5 m långa linjer. 

Linjernas sträcker sig längs samma koordinater i beräkningsmodellen som fyra 

extensometrar har installerats längs i den verkliga anläggningen, se Figur 22. I dessa 

linjer undersöktes deformationerna i två steg, dels mellan ”HUV” till ”ANK1” och dels 

mellan ”HUV” till ”ANK2”. Detta gjordes för att simulera extensometrar med två ankare 

vilket också var vad som använts i den riktiga anläggningen. 

 

Figur 22: Extensometrarnas placering i förhållande till maskinhall och galleritunnel. 
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5 STORLEKSPÅVERKAN MODELL 

5.1 RESULTAT ELASTISK ANALYS 

För de elastiska analyserna utvärderades spänningar i tre linjer. Spänningarna skiljer 

beroende på vilken del av modellen som undersöks. Skillnaden beror på det 

höjdberoende primärspänningsfallet som angetts till modellen i kombination med att 

modellens överyta är kuperad. Spänningarna skiljer därmed beroende på vilken nivå 

överytan har i det undersökta området. Spänningarna i de tre linjerna redovisas för 

både basmodellen och den vertikalt begränsade modellen i BILAGA 2. Resultatet visar 

att horisontalspänningarna generellt är högre i den vertikalt begränsade modellen 

jämfört mot basmodellen. Skillnaden är större i nord-sydlig riktning än i öst-västlig 

riktning och störst är skillnaden vid markytan kring kraftverket. Största skillnaden 

bland de undersökta linjerna uppmättes vid markytan i Spänningslinje 3. Där skiljer 

spänningen i nord-sydlig riktning ca 1,2 MPa mellan modellerna, se Figur 23.  

 

Figur 23: Jämförelse av horisontalspänningar i nord-sydlig riktning, spänningarna uppmätta i 

Spänningslinje 3. 

Deformationer utvärderades visuellt för de elastiska analyserna. Resultatet visar att 

endast mycket små deformationer (<1 mm) uppstår vid utbrytningen av de nya 

delarna. Vid jämförelse mellan deformationerna i basmodellen och den vertikalt 

begränsade modellen går det inte att dra en konsekvent slutsats över i vilken modell 

som de största deformationerna förekommer. I flera sektioner skiljer det beroende på 

vilken sida om galleritunneln som studeras. Figur 24 visar resultatet från Sektion 4. 

Här är deformationerna på den östra sidan om galleriet större i basmodellen medan 

deformationerna på den västra sidan är större i den vertikalt begränsade modellen. 

 

Figur 24: Jämförelse av totala deformationer, Sektion 4. Elastisk analys av basmodell respektive 

vertikalt begränsad modell. 
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5.2 RESULTAT PLASTISK ANALYS 

Från den plastiska analysen utvärderades spänningar, deformationer och plasticerade 

element för båda modellerna och resultaten jämfördes mot varandra. Analyserna visar 

flera intressanta resultat. I Figur 25 har spänningarna plottats som tensorer i 

Sektion 1 för basmodellen. Här kan man se hur det öst-västliga spänningsfältet i 

modellen omfördelas och bildar spänningskoncentrationer i berget kring både de 

nordligaste och sydligaste delarna av anläggningen. Samtidigt blir maskinsalens 

långsidor avlastade från tryckspänningar i öst-västlig riktning. Det nya galleriet drivs 

parallellt med den befintliga maskinsalen vilket innebär att stora delar av galleriet 

hamnar i den del av modellen som är avlastad från öst-västliga tryckspänningar. De 

nordligaste och sydligaste delarna av galleriet hamnar däremot i de områden där 

tryckspänningskoncentrationer uppstår. Tryckspänningskoncentrationerna i de norra- 

och södra delarna av anläggningen ger sig även till känna genom större utbredning av 

plasticering och större deformationer i dessa områden. 

 

Figur 25: De horisontella tryckspänningarna i öst-västlig riktning omfördelas ut mot maskinsalens 
kortsidor i modellen. De svarta pilarna förtydligar spänningarnas riktning. Både störst utbredning 

av plasticerade element och de största deformationerna ses i områdena med 

spänningskoncentrationer. Plottarna är tagna från basmodellen. 
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Plasticeringen i de delar av anläggningen där tryckspänningskoncentrationerna 

uppstår, sker genom skjuvbrott (grönt och rött). Även längs maskinsalens långsidor 

uppstår det mycket plasticering men där sker det genom dragbrott samt kombinerat 

drag- och skjuvbrott (turkost och rosa). 

Jämförs resultaten mellan modellerna översiktligt i Sektion 1 så är skillnaden inte 

särskilt stor. Både områdena med tryckspänningskoncentrationer och området med 

tryckspänningsavlastning uppträder på samma sätt i båda modellerna. Vid jämförelse 

av Figur 25 och Figur 26 visas att även den största utbredningen av plasticering och de 

största deformationerna sker i samma områden i båda modellerna. 

 

Figur 26: Resultatet från analysen med den vertikalt begränsade modellen liknar resultatet från 

basmodellen. Plottar tagna från den vertikalt begränsade modellen, Sektion 1. 

Studeras resultaten sektionsvis så kan tydligare skillnader mellan analyserna urskiljas. 

Att tryckspänningarna är högre i den vertikalt begränsade modellen kan ses i alla 

sektioner. Det är däremot svårare att hitta någon tydlig trend angående vilken modell 

som har störst utbredning av plasticerade element och vilken som ger störst 

deformationer. Globalt sett så är även plasticeringen störst i den vertikalt begränsade 

modellen men lokalt i området runt det nya galleriet och luckschakten så går inte den 

slutsatsen att dras. Undersöks exempelvis Sektion 5 så är utbredningen av 

plasticerade element störst i basmodellen, se Figur 27. 

 

Figur 27: Jämförelse av plasticerade element, Sektion 5, basmodell respektive vertikalt 

begränsad modell.  

Vilken av modellerna som deformationerna är störst i skiljer också om resultatet 

studeras lokalt runt de nya delarna av anläggningen. I vissa sektioner skiljer det även 

vilken sida av galleritunneln som undersöks. I Sektion 4 så är exempelvis 

deformationerna störst på den västra sidan i basmodellen medan de på den östra 

sidan är större i den vertikalt begränsade modellen, se Figur 28. 
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Figur 28: Jämförelse av totala deformationer, Sektion 4, basmodell respektive vertikalt begränsad 

modell. 

Jämförelsen mellan alla de studerade sektionerna återfinns i BILAGA 3. En 

sammanställning av jämförelsen redovisas i Tabell 8. Sammanställningen visar att 

tryckspänningarna överlag är större i den vertikalt begränsade modellen men för 

plasticering och deformationer är det svårare att hitta någon tydlig trend.  

Tabell 8: Sammanställning av resultatjämförelsen i den första undersökningen. 

 Undersökt parameter Störst i 

basmodell 

Störst i 

vertikalt 

begränsad 

modell  

Lika stort 

/ 

Ej konsekvent 

Sektion 

1 

Plasticerade element   X 

Största huvudspänningen, σ1  X  

Minsta huvudspänningen, σ3 X   

Deformationer (öst-väst)  X  

Deformationer (norr-syd)  X  

Sektion 

2 

Plasticerade element  X  

Största huvudspänningen, σ1  X  

Minsta huvudspänningen, σ3   X 

Deformationer (totala) X   

Sektion 

3 

Plasticerade element  X  

Största huvudspänningen, σ1  X  

Minsta huvudspänningen, σ3 X   

Deformationer (totala)  X  

Sektion 

4 

Plasticerade element X   

Största huvudspänningen, σ1  X  

Minsta huvudspänningen, σ3 X   

Deformationer (totala)   X 

Sektion 

5 

Plasticerade element X   

Största huvudspänningen, σ1  X  

Minsta huvudspänningen, σ3 X   

Deformationer (totala)   X 

Sektion 

6 

Plasticerade element   X 

Största huvudspänningen, σ1  X  

Minsta huvudspänningen, σ3   X 

Deformationer (totala)   X 

Sektion 

7 

Plasticerade element   X 

Största huvudspänningen, σ1  X  

Minsta huvudspänningen, σ3   X 

Deformationer (totala)  X  

På den östra sidan är de totala 

deformationerna störst i den 

vertikalt begränsade modellen. 

N N

På den västra sidan är de 

totala deformationerna 

störst i basmodellen.  
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5.3 TOLKNING 

Den tydligaste trenden som går att utläsa ur jämförelsen mellan basmodellen och den 

vertikalt begränsade modellen är att tryckspänningarna blir högre i området kring 

kraftverket om modellen byggs för grund. Skillnaden är större i nord-sydlig riktning än 

i öst-västlig riktning. Att skillnaden är högst i nord-sydlig riktning beror förmodligen på 

den kuperade överytan med berg i både den norra och den södra delen av modellen. 

Tyngden av bergen ger tillskottsspänningar i nord-sydlig riktning. I basmodellen kan 

dessa spänningar leta sig djupt ner i modellen och fördelas på en stor tvärsnittsyta 

medan de i den vertikalt begränsade modellen tvingas fördela sig på en mindre yta, se 

Figur 29. I öst-västlig riktning uppstår inte lika stor spänningsskillnad mellan 

modellerna p.g.a. att dalgången inte ger några tillskottsspänningar på samma sätt.  

 

Figur 29: Fördelning av tillskottsspänningar i basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

Något som går att se i båda modellerna är att vid drivningen av den nya galleritunneln 

skapas den största utbredningen av plasticerade element i de norra- och södra delarna 

av galleriet. Anledningen till att vi ser den största utbredningen av plasticering just där 

beror förmodligen på att omfördelningen av tryckspänningarna runt anläggningen gör 

att riktningen på de nord-sydliga- och den öst-västliga tryckspänningarna nästan 

sammanfaller där, se Figur 30. När spänningarna sammanfaller på detta sätt kommer 

också den största huvudspänningen ligga i samma riktning och ha ett högt värde. 

Vinkelrätt mot detta är tryckspänningarna istället små vilket medför att den minsta 

huvudspänningen kommer ha ett lågt värde. Tillsammans gör det i sin tur att 

skillnaden mellan den största och den minsta huvudspänningen blir stor i det här 

området. När galleriet bryts ut så omfördelas spänningarna igen. Skillnaden mellan 

den största- och den minsta huvudspänningen blir ännu större och får modellen att 

plasticera längs det område som horisontella tryckspänningarna sammanfaller, precis 

som vi ser i resultatet. 

 

Figur 30: På den västra sidan av galleriet plasticerar modellen till följd av att horisontal-

spänningarna nästan sammanfaller där. 
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5.4 BESVARANDE AV FRÅGA A.–E. 

A. Hur påverkas spänningsfältet runt kraftverket i en modell med otillräckligt 

vertikaldjup? 

Vid jämförelse av spänningsfältet i basmodellen och spänningsfältet i den vertikalt 

begränsade modellen så ses störst skillnad på spänningarna i nord-sydlig riktning. 

Tryckspänningarna i den här riktningen är större i den vertikalt begränsade modellen. 

Att skillnaden är störst i den här riktningen beror på att tillskottspänningarna från 

bergen i norr och söder tvingas fördelas på en mindre tvärsnittsyta i den vertikalt 

begränsade modellen. 

B. Hur stor är spänningsskillnaden i en djup beräkningsmodell mot en vertikalt 

begränsad modell? 

Det går inte att sätta en samlad siffra på hur stor spänningsskillnaden är mellan 

basmodellen och den vertikalt begränsade modellen eftersom det skiljer från sektion 

till sektion. Skillnaden beror på hur modellerna har plasticerats och därmed omfördelat 

spänningarna. Över lag kan man i alla fall säga att tryckspänningarna är högre i den 

vertikalt begränsade modellen. I resultatet för den elastiska analysen kan man se en 

entydig trend där tryckspänningarna är större i den vertikalt begränsade modellen för 

både nord-sydlig och öst-västlig riktning. Den största skillnaden ses i nord-sydlig 

riktning. Skillnaden avtar dock med djupet för båda riktningarna. Studeras spännings-

diagrammen i BILAGA 2 så kan man se att skillnaden vid markytan ligger inom 

spannet 0,1–0,4 MPa i öst-västlig riktning och inom spannet 0,4-1,4 MPa i nord-sydlig 

riktning. 

C. Hur mycket skiljer sig deformationerna mellan en djup beräkningsmodell och en 

vertikalt begränsad modell? 

Det finns ingen tydlig trend som säger att deformationerna är större i någon av 

modellerna i undersökningen över storlekspåverkan. I vissa sektioner är 

deformationerna större i basmodellen och i andra sektioner är deformationerna större i 

den vertikalt begränsade modellen. Vilken modell som ger de största deformationerna 

kan även skilja beroende vilken sida av galleritunneln som studeras. I vissa fall kan 

det i samma sektion vara så att deformationen på den västra sidan av galleriet är 

störst i basmodellen medan deformationerna på den östra sidan större i den vertikalt 

begränsade modellen. 

D. Var finns högt belastade- och avlastade områden runt kraftverket? Skiljer det sig 

mellan en djup beräkningsmodell och en vertikalt begränsad modell? 

Maskinsalen i den gamla anläggningen är ca 100 m lång och anlagd i nord-sydlig 

riktning. Spänningsfältets omfördelning runt kraftverket medför att tryckspänningarna 

koncentreras i de norra- och södra delarna av anläggningen. Här uppstår därmed de 

högst belastade områdena i modellen. Längs maskinsalens långsidor uppstår däremot 

områden som är nästan helt avlastade från öst-västliga tryckspänningar. Detta gäller 

för både basmodellen och den vertikalt begränsade modellen. Det nya galleriet byggs 

delvis i områdena med tryckspänningskoncentrationer (södra och norra delen av 

galleriet) och delvis i området som är avlastat (mittersta delen av galleriet). 

E. Går det att dra några slutsatser angående vad konsekvenserna skulle kunna bli av 

att lita på resultatet av en modell med otillräckligt vertikaldjup? 

Eftersom det inte går att se någon tydlig trend över vilken modell som ger störst 

plasticering och störst deformationer så är det inte heller möjligt att säga vad 

konsekvenserna skulle bli av att lita på resultatet från den vertikalt begränsade 

modellen. Vad man kan se för fallet i Krångede är ändå att tryckspänningarna blir 

överskattade i den vertikalt begränsade modellen.  
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6 SPÄNNINGSKÄNSLIGHET MODELL 

6.1 RESULTAT 

Resultaten från analyserna över beräkningsmodellens spänningskänslighet visar på 

stora skillnader beroende på vilket primärspänningsfall som modellen körts med. I 

analysen med det höga primärspänningsfallet [Spänningsfall 3] plasticerar stora delar 

av modellen redan innan den gamla anläggningen brutits ut, se Figur 31. Detta 

innebär i praktiken att berggrunden skulle tryckas sönder utan att något berguttag 

gjorts och det är inte rimligt. Analysen är således ogiltig och ingen fortsatt utvärdering 

av resultatet har därför utförts. 

 

Figur 31: Stora delar av modellen plasticerar redan innan något berguttag gjorts. Resultat från 

analys med Spänningsfall 3. 

Resultaten från analysen med det låga primärspänningsfallet [Spänningsfall 2] visar på 

små deformationer (<0,5 mm) och liten utbredning av plasticerade element. Av de 

element som plasticeras sker ungefär hälften på grund av dragbrott och hälften på 

grund av skjuvbrott i bergmassan. Spänningskoncentrationer uppstår precis som i 

tidigare utförda analyser vid maskinsalens kortsidor och längs långsidorna blir berget 

avlastat. Dragspänningar förekommer på flera ställen i modellen. 

Vid visuell jämförelse av resultatet från analysen med Spänningsfall 1 och analysen 

med Spänningsfall 2 syns tydliga skillnader. Jämförelsen mellan alla de studerade 

sektionerna återfinns i BILAGA 4. Resultatet från analysen med Spänningsfall 2 har 

både mindre utbredning av plasticering och mindre deformationer, se Figur 32. 
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Figur 32: Både plasticeringens utbredning och deformationerna är mindre i resultatet från 

analysen för Spänningsfall 2. Till vänster Spänningsfall 1 och till höger Spänningsfall 2. 

En jämförelse av huvudspänningar mellan analyserna visar att tryckspänningarna 

generellt är lägre i analysen med Spänningsfall 2 men att det i den modellen inte 

heller uppstår ett lika stort område med dragspänningar, se Figur 33. 

 

Figur 33: Jämförelse av minsta huvudspänningen, Sektion 1. Till vänster Spänningsfall 1 och till 

höger Spänningsfall 2. 

Studeras resultaten i profilsektionerna så visas samma sak. Både plasticeringens 

utbredning och deformationerna är mindre i resultatet från analysen med 

Spänningsfall 2. Huvudspänningarnas storlek är generellt också lägre men området 

med dragspänningar växer sig inte alls lika stort som i modellen med Spänningsfall 1, 

se Figur 34. 
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Figur 34: Jämförelse av minsta huvudspänningen, Sektion 4. Till vänster Spänningsfall 1 och till 

höger Spänningsfall 2. 

För denna undersökning jämfördes också spänningarna i taket ovanför galleritunneln. 

Spänningarna vinkelrätt galleriets längdriktning är tryckspänningar i båda analyserna 

för hela galleriets längd, se Figur 35. Spänningsfall 2 ger lägre tryckspänningar i hela 

tunneln utom vid längdmätning 0/580. 

 

Figur 35: Spänningsjämförelse av den öst-västliga spänningskomposanten i taket ovanför 

galleritunneln. 

 

6.2 TOLKNING 

När analysen utfördes med det höga primärspänningsfallet plasticerade modellen 

redan innan något berguttag skett. Detta medför att resultatet är ogiltigt och har 

därför inte utvärderats närmare. Att modellen plasticerar så tidigt är ändå en stark 

indikering att in-situ spänningarna i Krångede inte kan vara så höga som i 

Spänningsfall 3. Ett alternativ är att de hållfasthetsparametrar som angetts till 

modellen är för lågt satta. 

Utvärderingen i den här undersökningen gjordes för modellerna som körts med 

Spänningsfall 1 och Spänningsfall 2. Det låga primärspänningsfallet [Spänningsfall 2] 

orsakade betydligt mindre plasticering men också lägre sekundärspänningar. Det är 
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dock inte bara tryckspänningarna som blir mindre utan även områdena med 

dragspänningar minskar. För galleriets stabilitet är det därför inte helt tydligt vilket 

primärspänningsfall som utgör de bästa förutsättningarna. Undersökningen av 

spänningarna i galleriets tak visar dock att Spänningsfall 1 förmodligen är bättre för 

stabiliteten då detta ger högre tryckspänningar i taket för nästan hela tunneln. 

6.3 BESVARANDE AV FRÅGA F. 

F. Hur påverkas spänningar och deformationer om primärspänningsfallet är högre- 

eller lägre än det antagna kring kraftverket? 

Eftersom resultatet från analysen med det höga primärspänningsfallet inte har 

utvärderats går det inte att säga hur sekundärspänningar och deformationer påverkas 

kring galleritunneln om primärspänningarna skulle vara större än i Spänningsfall 1. Att 

modellen plasticeras redan innan något berguttag gjorts indikerar ändå att in-situ 

spänningarna i Krångede inte är så höga som i Spänningsfall 3. Ett alternativ är att 

hållfasthetsparametrarna i modellerna är för lågt satta.  

Är primärspänningarna lägre än i Spänningsfall 1 så blir deformationerna och 

plasticeringen runt anläggningen också mindre. Den största huvudspänningen blir 

lägre men områden med dragspänningar blir också färre och får kortare utsträckning. 

Tryckspänningarna i taket över galleritunneln blir lägre för i princip hela tunnel-

sträckningen om primärspänningarna är lägre än i Spänningsfall 1.  
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7 PARAMETERSTUDIE  

7.1 RESULTAT 

Resultatet från den visuella utvärderingen av analyserna visar att det, precis som i 

tidigare analyser, uppkommer tryckspänningskoncentrationer i de norra- och södra 

delarna av kraftverksanläggningen. Ett större avlastat område längs maskinsalens 

långsidor kan också ses i alla analyser. Jämförs spänningarna runt galleriet så verkar 

bankningsplanen göra att den största huvudspänningen ökar i områden som utsätts 

för tryckspänningskoncentrationer och minskar i områden som är avlastade från 

öst-västliga tryckspänningar. Den minsta huvudspänningen verkar bli större (mer 

tryck) i hela det undersökta området när analyserna utförs med bankningsplan. 

Deformationernas storlek och mängden plasticerade element skiljer sig en del 

beroende på om modellen utförts med bankningsplan eller inte. För analyserna utan 

bankningsplan uppgår de största deformationerna i Sektion A till 1,0-1,5 mm. Dessa 

uppstår i områden som utsätts för tryckspänningskoncentrationer. För analyserna som 

utförts med bankningsplan uppgår de största deformationerna i Sektion A till 2,0-2,5 

mm. Även i dessa analyser uppkommer de största deformationerna i områden med 

tryckspänningskoncentrationer. Jämförs de totala deformationerna visuellt mellan 

modellerna med- och utan bankningsplan så visas skillnaden tydligt. Deformationerna i 

analyserna med bankningsplan verkar vara större i hela modellen men tydligast 

skillnad syns i områdena som utsätts för tryckspänningskoncentrationer, se Figur 36.  

 

Figur 36: Jämförelse av totala deformationer, Sektion A, basfall utan bankningsplan respektive 

basfall med bankningsplan. 

Plasticeringen i analyserna utan bankningsplan uppstår främst i områden med 

dragspänningar. I analyserna med bankningsplan sker plasticeringen också främst i 

områden med dragspänningar men för de här analyserna är dessa områden färre och 

har mindre utsträckning. Gemensamt för alla analyser är att plasticeringen nästan 

uteslutande sker genom dragbrott eller kombinerat drag- och skjuvbrott. Jämförs 

plasticeringen visuellt mellan analyserna så ser man att den största skillnaden mellan 

modellerna uppstår i det område som är avlastat från öst-västliga tryckspänningar, se 

Figur 37. I områden som utsätts för tryckspänningskoncentrationer är skillnaden 

mycket mindre.  
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Figur 37: Jämförelse av plasticering, Sektion A, basfall utan bankningsplan respektive basfall med 

bankningsplan. 

Deformationsmätningen i extensometersektionerna visar att det är förändring av 

elasticitetsmodul som ger störst deformationsförändringar bland de analyser som körts 

utan bankningsplan. För analyserna som körts med bankningsplan är det förändring av 

sprickplanens friktionsvinkel som ger den största deformationsförändringen men detta 

är något mindre entydigt.  

Gemensamt för alla analyser är att deformationerna i EXT4 är betydligt större än i de 

övriga tre extensometrarna samt att deformationerna i EXT1 är näst störst men med 

mindre marginal mot de sista två, se Figur 38. Alla de uppmätta deformationerna från 

analyserna är dock små (<1 mm). Deformationsdiagram för alla analyser redovisas i 

BILAGA 5. 

 

Figur 38: Deformationsdiagram för basfall med bankningsplan. 
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7.2 TOLKNING 

Anledningen till att deformationerna är större i modellerna med bankningsplan beror 

på att bankningsplanen inte kan överföra höga skjuvspänningar. Horisontal-

spänningarna har därmed svårt att omfördelas ner under- eller upp över maskinsalen 

utan tvingas i större grad ut mot maskinsalens kortsidor. Figur 39 visar spänningarna 

som tensorer i Sektion C. Till vänster visas spänningarna i en modell utan 

bankningsplan och till höger en modell med bankningsplan. I modellen utan 

bankningsplan syns hur tryckspänningarna omfördelas upp över- och ner under 

maskinsalen. I modellen med bankningsplan syns inte samma omfördelning. I denna 

modell har tryckspänningarna istället omfördelats ut mot maskinsalens kortsidor och 

området närmast galleriet här i Sektion C blir mer avlastat från öst-västliga 

tryckspänningar. 

 

Figur 39: Jämförelse av spänningar, Sektion C, basfall utan bankningsplan respektive basfall med 

bankningsplan. 

Anledningen till att det plasticerar mindre i modellen med bankningsplan beror på att 

nästan all plasticering i analyserna sker genom dragbrott. Bergmassans relativt höga 

hållfasthetsparametrar medför att bergmassans skjuvhållfasthet inte överskrids ens i 

områden med tryckspänningskoncentrationer. I avlastade områden däremot hindrar 

bankningsplanen dragspänningarna från att överföras över planen. Detta får berget att 

plasticera mindre i de tryckspänningsavlastade områdena i analyserna med banknings-

plan jämfört mot analyserna utan bankningsplan. 

Att det är just bergmassans elasticitetsmodul och sprickplanens friktionsvinkel som har 

störst påverkan på resultatet beror förmodligen främst på att de varit svårast att 

bestämma och därför varierats med störst intervall. Att säga att det är de här 

parametrarna som påverkar resultatet mest är därför lite missvisande. Det går istället 

att säga att det är dessa som ger den största osäkerheten i deformationsresultatet. 

För att uppnå säkrare resultat i analyserna bör därför dessa parametrar bestämmas 

med högre precision i Krångede. 

Att deformationerna är störst i EXT4 och EXT1 beror på att tryckspänningarna är högre 

där dessa är placerade. EXT3 och EXT2 sitter närmare mitten av maskinsalens 

långsidor, alltså i det område som är mest avlastat från öst-västliga tryckspänningar.  
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7.3 BESVARANDE AV FRÅGA G.-J. 

G. Hur stor påverkan har bankningsplanen på analysresultatet?  

De visuella jämförelserna mellan modeller utförda med- och utan bankningsplan visar 

att bankningsplanen gör stor skillnad på resultaten. Skillnader ses för både 

spänningar, deformationer och plasticerade element. Skillnaden beror främst på att 

spänningarna har svårt att överföras över bankningsplanen. Detta tvingar en större del 

av tryckspänningarna att omfördelas i sidled runt stationen istället för upp över- eller 

ner under den. Bankningsplanen ger därmed större tryckspänningar och deformationer 

i de områden som utsätts för tryckspänningskoncentrationer men också lägre drag-

spänningar i tryckspänningsavlastade områden. De lägre dragspänningarna minskar 

också mängden plasticerade element. 

H. Vilken hållfasthetsparameter har störst inverkan på deformationerna i analyserna? 

Jämförelsen av deformationer längs extensometerlinjerna visade att det var förändring 

av elasticitetsmodul och sprickplanens friktionsvinkel som gav störst deformations-

skillnader för de utförda analyserna. Resultatet kan dock vara lite missvisande då det 

också var dessa parametrar som varierades inom störst intervall. Vad man kan säga 

för fallet i Krångede är ändå att det är dessa två parametrar som utgör den största 

osäkerheten i deformationsresultatet. 

I. Vilka deformationer kan man förvänta sig vid drivningen av galleriet? 

Analyserna som utförts visar att det inte kommer uppstå några signifikanta 

deformationer längs extensometerlinjerna. De största deformationerna som uppmätts 

längs linjerna i modellen understiger 1 mm. Den visuella jämförelsen av 

deformationerna runt galleriet indikerar att det kan uppkomma något större 

deformationer på den östra sidan av galleritunneln men överlag mycket små även där. 

J. Hur skiljer sig deformationerna i beräkningsmodellen beroende på vilka hållfasthets-

parametrar som väljs? 

För analyserna som körts utan bankningsplan ökar deformationerna om bergmassans 

hållfasthetsparametrar minskas och vice versa. För analyserna som körts med 

bankningsplan har sprickornas hållfasthetsparametrar olika påverkan beroende på 

vilken del av modellen som undersöks. I områden med tryckspänningskoncentrationer 

ökar deformationerna om parametrarna minskas och tvärt om. I avlastade områden 

har parametrarna däremot en omvänd effekt. Dessa områden avlastas om sprickornas 

hållfasthetsparametrar minskas och således minskar också deformationerna. Om 

sprickornas hållfasthetsparametrar ökas så ökas istället tryckspänningarna och även 

deformationerna.  
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8 STABILITETSUTVÄRDERING  

8.1 RESULTAT 

De tre undersökningarna som utförts har gett ny inblick i hur spänningarna fördelas 

runt kraftstationen och vilka deformationer och vilken plasticering som kan förväntas. 

Utifrån de resultat som tagits fram har anläggningen delats upp i olika delar enligt 

Figur 40 och en stabilitetstolkning har gjorts för vardera del. Galleritunneln är den del 

som undersökts noggrannast i analyserna och denna har delats in i tre delsträckor: A, 

B och C. Luckschakten har inte undersökts lika noggrant men en enklare bedömning 

har ändå gjorts för dessa. En kort bedömning av vad som kan tänkas hända i pelaren 

mellan den östra maskinsalsväggen och galleritunneln har också utförts.  

 

Figur 40: Uppdelningen av anläggningen i stabilitetstolkningen. 

Den första delsträckan av galleritunneln [A.] börjar redan i tillfartstunneln vid 

längdmätning 0/480 och sträcker sig till 0/510. Denna delsträcka ligger i ett område 

som utsätts för tryckspänningskoncentrationer och analyserna visar att det är i detta 
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område som de största deformationerna i tunnelväggarna kan väntas uppstå. För de 

första 5-8 metrarna av delsträcka A. skuggas de öst-västliga tryckspänningarna av det 

hisschakt som passeras med tunneln där. Den del av tunneln som ligger i 

spänningsskuggan kommer ha lägre tryckspänningar i taket och därmed en förhöjd 

sannolikhet för strukturella brott såsom kilutfall. Sektion 6, från undersökningen av 

storlekspåverkan, visar att den största huvudspänningen i tunneltaket ligger på ca 

1-2 MPa där i tryckspänningsskuggan. Detta kan jämföras med Sektion 5 från samma 

undersökning där den största huvudspänningen i taket ligger på över 5 MPa.  

Från och med att hisschaktet har passerats och fram till efter kurvan (ca 0/500) 

utsätts tunneln för de största tryckspänningskoncentrationerna. Här är därmed de öst-

västliga tryckspänningarna som störst. För tunneln innebär detta förhöjda tryck-

spänningar i tak och sula. Tunnelns väggar blir däremot avlastade. I Sektion A, från 

parameterstudien, visas att dragspänningar uppstår i väggen och att plasticering sker 

till följd av detta, se Figur 41. 

 

Figur 41: Plasticering sker på grund av de dragspänningar som byggs upp i väggarna. 

Den första extensometern som passeras [EXT4] är placerad i väggen mellan maskinsal 

och galleritunnel ungefär vid längdmätning 0/500. Deformationsundersökningen i 

parameterstudien visar att det är i denna extensometersektion som de största 

deformationerna uppstår. Deformationerna är dock mycket små även här (<1 mm). 

Deformationsplottarna i Sektion A från dessa analyser indikerar att deformationerna 

kan bli större för tunnelsträckan mellan hisschaktet och längdmätning 0/500, men de 

är fortfarande små (<2,5 mm). 

Från 0/500 till 0/510 sjunker de öst-västliga tryckspänningarna. Spännings-

diagrammet, från undersökningen av modellens spänningskänslighet, visar att 

tryckspänningarna i taket över galleritunneln minskar från 5,0 MPa till 3,2 MPa mellan 
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0/500 och 0/510, se Figur 42. I Sektion A från parameterstudien visas att väggarna 

plasticerar genom dragbrott, värst är det i den västra väggen. 

 

Figur 42: Den öst-västliga spänningskomposanten 1 m upp i galleritunnelns tak mellan 0/500 och 

0/598. 

Den andra delsträckan [B.] sträcker sig från längdmätning 0/510 till 0/580. Denna del 

av tunneln ligger i området som är avlastat från tryckspänningar i öst-västlig riktning. 

Inom hela detta område finns förhöjd potential för kilutfall. Spänningsdiagrammet i 

Figur 42 visar att den öst-västliga spänningskomposanten ligger på 2-3 MPa i taket 

hela den här sträckan. Spänningsplottarna i Sektion C från parameterstudien visar 

ungefär samma siffror. 

Samtliga analyser visar att tunnelns väggar både plasticeras och deformerar mindre 

längs delsträcka B. jämfört mot A. och C. Enligt deformationsmätningen längs 

extensometerlinjerna i parameterstudien uppkommer i princip inga deformationer alls i 

pelaren mellan maskinsal och galleritunnel (<0,1 mm) när tunneln drivs den här 

delsträckan. Deformationsplottarna från Sektion A i parameterstudien visar att 

deformationerna är något större i den östra väggen men fortfarande mycket små. 

Plasticeringen skiljer beroende på vilka analyser som studeras. För analyserna i 

parmeterstudien som utförts utan bankningsplan, sker plasticering i väggarna på båda 

sidor av galleritunneln. Anledningen till plasticeringen är de dragspänningar som byggs 

upp i väggarna för dessa analyser. I analyserna med bankningsplan visas dock att 

bankningsplanen hindrar dragspänningarna att växa sig stora och därför plasticerar 

väggarna mindre i dessa analyser. Eftersom bergmassan i Krångede innehåller 

bankningsplan kan resultatet från analyserna med bankningsplan antas överstämma 

bäst med verkligheten. Även analyserna med bankningsplan visar att viss plasticering 

sker i den västra väggen i den första halvan av delsträcka B., se Figur 43. 
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Figur 43: Längs delsträcka B. sker mindre plasticering än i A.. Viss plasticering sker ändå i den 

västra väggen den första halvan av sträckan. Plasticeringen sker genom dragbrott. 

Den tredje delsträckan [C.] stäcker sig från längdmätning 0/580 till slutet på 

galleritunneln vid 0/598. Detta är också en sträcka som utsätts för tryckspännings-

koncentrationer. Tryckspänningarna i taket är som allra lägst precis på längdmätning 

0/580 men ökar sedan linjärt upp till strax över 5 MPa i slutet på tunneln. Potentialen 

för kilutfall avtar alltså den här sista biten.  

Den sista extensometern som passeras [EXT1] är placerad i väggen mellan maskinsal 

och galleritunnel ungefär vid längdmätning 0/583. Deformationerna längs den här 

linjen är något större än i de två mellersta extensometerlinjerna men fortfarande 

mycket små (<0,2 mm). Deformationsplottarna för Sektion A från parameterstudien 

visar att deformationerna ökar mot tunnelns slut men att de fortfarande är små 

(<2 mm). 

Plasticeringen ökar också mot slutet av tunneln. När de öst-västliga tryckspänningarna 

ökar börjar väggarna närmast tunneln att avlastas och dragspänningar uppstår på 

flera ställen. Detta gör att tunneln plasticeras genom dragbrott på både den östra- och 

den västra sidan. 

I de utförda undersökningarna har störst vikt lagts på att se vad som händer runt 

galleritunneln. Berguttaget för de fyra luckschakten [LS] under galleriet, är mycket 

mindre än berguttaget för galleriet och kommer därför ha mindre påverkan på 

spänningsfältet. Berget runt luckschakten är nästan helt avlastat från tryckspänningar. 

I Sektion 2 från undersökningen av storlekspåverkan, visas låga tryckspänningar 

mellan de flesta schakten, se Figur 44. Mellan flera schakt uppstår också 

dragspänningar. De allra mest avlastade delarna av berget runt luckschakten är mellan 

det första- och det andra schaktet samt norr om det fjärde schaktet, söderifrån räknat. 

Den minsta huvudspänningen uppstår här som dragspänning. Potentialen för 

B. 

N



 

 

 

41 
 

strukturella brott så som kilutfall behöver därför tas hänsyn till vid drivningen av 

schakten. 

 

Figur 44: Största- och minsta huvudspänningen plottade i Sektion 2 från undersökningen av 

storlekspåverkan modell. 
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I väggen mellan maskinsal och galleritunnel har deformationer längs fyra 

extensometerlinjer studerats för att undersöka sannolikheten för rörelser i 

maskinsalsväggen [MSV] vid drivningen av tunneln. Samtliga analyser visar att det i 

princip inte förekommer några deformationer alls i väggen under hela 

tunneldrivningen. De största deformationerna sker i den första extensometern som 

passeras när tunneln drivs, men även här är deformationerna mycket små (<1 mm).  

När galleritunneln drivs kommer det öst-västliga spänningsfältet tvingas omfördelas 

upp över- och ner under tunneln. Denna spänningsomfördelning kommer påverka 

spänningarna runt maskinsalens östra vägg. Då tunneln är förhållandevis liten och 

mestadels drivs genom ett område som redan är avlastat från öst-västliga 

tryckspänningar kommer spänningsomfördelningen förmodligen inte påverka 

maskinsalen nämnvärt. Ingen ny plasticering har kunnat konstateras i berget närmast 

maskinsalens vägg till följd av tunneldrivningen. 

  

8.2 BESVARANDE AV FRÅGA K.-M. 

K. Hur ser stabilitetsförhållandena ut runt galleriet om hänsyn tas till resultaten från 

de nya analyserna? 

Med hänsyn till horisontalspänningar kan galleritunneln delas upp i tre delsträckor. Två 

av delsträckorna drivs genom områden som utsätts för tryckspänningskoncentrationer 

och den sista går genom ett område som är avlastat från öst-västliga tryckspänningar. 

I de delar där tunneln utsätts för tryckspänningskoncentrationer avlastas tunnel-

väggarna och plasticering sker genom dragbrott. Taket över tunneln får däremot 

förhöjda tryckspänningar och potentialen för kilutfall minskar därigenom dessa 

sträckor. Delsträckan som drivs genom det avlastade området kommer ha låga 

tryckspänningar i taket och sannolikheten för kilutfall är därför högre där. 

Dragspänningar byggs upp i vissa delar av tunnelväggen även denna sträckan och får 

väggen att plasticera genom dragbrott men inte i samma omfattning som i områdena 

med tryckspänningskoncentrationer. 

L. I vilka delar av anläggningen uppstår det höga tryckspänningar? 

Den långa maskinsalen tvingar de öst-västliga horisontalspänningarna att omfördelas 

ut mot salens kortsidor och skapar tryckspänningskoncentrationer där. De nordligaste- 

och sydligaste delarna av galleritunneln drivs genom dessa områden med förhöjda 

tryckspänningar. 

M. I vilka delar av anläggningen uppstår avlastade områden? Finns det förhöjd 

sannolikhet för kilutfall någon stans? 

Längs maskinsalens långsidor avlastas stora områden från öst-västliga tryck-

spänningar. I den del av galleritunneln som drivs genom detta område finns förhöjd 

sannolikhet för kilutfall. Berget runt sugrören där luckschakten drivs är också avlastat 

från tryckspänningar. Speciellt avlastat är berget mellan schakt 1 och schakt 2 samt 

norr om schakt 4, söderifrån räknat. Vid drivning av luckschakten finns därigenom 

också förhöjd sannolikhet för kilutfall. 
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9 DISKUSSION 
Vid uppförandet av beräkningsmodellen har flera förenklingar gjorts, ofta för att hålla 

beräkningstyngden i modellen på en lämplig nivå. Antaganden har också gjorts då 

tillgängligheten av data varit begränsad. 

Ett exempel på områden där datamängden har varit begränsad är bergmassans 

hållfasthetsparametrar. Kartering har utförts i tre omgångar under projekteringen av 

den nya galleritunneln och luckschakten men de parameterbedömningar som gjorts 

spretar över stora intervall. För de första undersökningarna som utfördes i det här 

examensarbetet valdes därför att anta merparten av hållfasthetsparametrarna till 

samma värden som använts i den tidigare utförda analysen (Golder Associates AB, 

2015). Vid den nya parameterbedömningen, som utfördes inför analyserna i 

parameterstudien, konstaterades att många av dessa tidigare parametrarna var 

konservativt satta. Resultatet i de första analyserna är därför också konservativt. Även 

den nya parameterbedömningen innehåller flera antaganden men eftersom den bygger 

på betydligt mer underlag så måste denna bedömning ändå ses som mer trovärdig än 

den första. I denna bedömning bortsågs dock bankningsplanens försvagande inverkan 

på bergmassan eftersom bankningsplanen skulle simuleras separat i de sista 

analyserna. Hållfasthetsparametrarna i de analyser som kördes utan bankningsplan är 

därför istället något överskattade jämfört mot vad de hade varit om bankningsplanens 

försvagande egenskaper hade räknats med. 

Utöver att bankningsplanens inverkan räknades bort så finns det också en viss 

osäkerhet i det GSI-värde som användes för den andra parameterbedömningen. Det 

GSI-värde som räknades fram för bergmassan beräknades med Ekvation 1 utifrån den 

kärnkartering som utförts i projektet. GSI bör helst karteras på plats men då inte det 

var gjort så valdes att nyttja denna ekvation och den kartering som fanns. För att 

räkna ut GSI finns flera ekvationer som bygger på olika grundbedömningar. 

Anledningen till att just Ekvation 1 valdes för detta berodde på att det utifrån 

kärnkarteringsunderlaget var förhållandevis enkelt att räkna ut ett RMRbas för berg-

massan. 

För de parameterbedömningar som gjorts har låga värden på störningsfaktorn (D) 

antagits. Det låga värdet valdes på grund av att tunneln ska tas ut försiktigt. Tekniken 

som valdes för tunneluttaget blev wiresågning och med denna teknik görs mycket liten 

skada på berget när tunneln tas ut. Det simulerade uttaget skedde i 5-meterssektioner 

vilket tillsammans med den låga störningsfaktorn, skulle motsvara försiktig sprängning 

med en salvlängd på 5 meter. Praktiskt så innebär uttag med försiktig sprängning 

ändå en större störning av bergmassan än vad wiresågning medför. Det verkliga 

uttaget kommer alltså skada berget mindre än det simulerade. Detta bedöms dock 

bara vara positivt för galleriets stabilitet. 

När bankningsplanen lades in i modellen gjordes flera förenklingar. Vid karteringen i 

projekteringsfasen hade avståndet mellan bankningsplanen bedömts från 0,2 till över 

2 meter men i modellen sattes avståndet till mellan 2,5 till 3,5 m. Planens utsträckning 

sattes att begränsas av den första zoneringsboxen. En så lång utsträckning för 

enskilda plan är förmodligen inte sannolik i verkligheten men ingen bedömning över 

bankningsplanens utsträckning fanns heller att tillgå i karteringsunderlaget. 

Förenklingarna gjordes dels för att inte göra modellen för beräkningstung men också 

för att en allt för komplex uppsättning av bankningsplan inte var befogad. De frågor 

som önskades besvaras med hjälp av analyserna krävde endast en inblick i vilken 

effekt bankningsplan har på en sådan här beräkningsmodell. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att de modeller som nu utförts inte visar vilken effekt bankningsplan med 
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tätare avstånd och kortare utsträckning har. För att ge en bra representation av den 

typiska bergmassan i Krångede skulle bankningsplanens inbördes avstånd behöva 

minskas för att efterlikna det karterade avståndet bättre. Bankningsplanens 

utbredning bör också efterliknas den verkliga bättre men för att göra det möjligt så 

måste de verkliga planens utbredning först undersökas. 

De tre primärspänningsfall som användes i undersökningen över modellens spännings-

känslighet antogs till samma tre spänningsfall som använts i den tidigare utförda 

analysen (Golder Associates AB, 2015). Skillnaden i spänningsmagnitud mellan de tre 

primärspänningsfallen var stor och resultatet skiljer också mycket. Med facit i hand så 

borde storleksskillnaden mellan fallen ha varit mindre. Detta hade kunnat ge en bild 

över hur modellen reagerar på högre- eller lägre primärspänningar men utan att göra 

vissa delar av resultatet oanvändbart. I rapporten från den tidigare analysen redovisas 

dock ingenting om att modellen plasticerar innan utbrytningen, som fallet var för det 

högre primärspänningsfallet i den nu utförda analysen. 

Vad gäller resultaten i undersökningarna så finns det faktorer som gör att resultat från 

vissa analyser är mer rimliga och pålitliga än andra. En viktig del att komma ihåg vid 

utvärderingen av allt resultat är att beräkningsmodellen endast är byggd för 

utvärdering i det närmaste området kring galleritunneln och luckschakten. Vid 

resultatutvärderingen har det globala- och det lokala resultatet flera gånger skiljt i 

samma modell. Ju längre bort från tunneln man tittar ju sämre är dock både 

modellupplösning och säkerheten i anläggningens utformning. Det är extra viktigt att 

komma ihåg detta för analyserna med bankningsplan eftersom bankningsplanens 

utsträckning är begränsade i både höjd- och horisontalled i modellerna. 

Den modellöveryta som tagits fram med hjälp av Lands Design Beta (Asuni CAD, 

2019) bygger på höjdkoordinater uttagna med satellit. Representationen mot den 

verkliga markytan antas därför vara bra. Viss osäkerhet om överenstämmelsen mot 

den verkliga bergöverytan finns men den har antagits ha liten betydelse praktiskt sett.  

I undersökningen över storlekspåverkan på modellen så visade spänningsjämförelsen 

att spänningarna skiljde en del mellan basmodellen och den vertikalt begränsade 

modellen. Skillnaden var störst i nord-sydlig riktning och beror förmodligen främst på 

tillskottspänningar från den kuperade överytan. Det som visas är en randeffekt man 

kan få av att bygga en för liten beräkningsmodell vilket också var det som skulle 

undersökas. Hade modellen byggts utan det kuperade landskapet skulle skillnaderna 

kanske alltså vara mindre och randeffekten inte upptäckts. Att en randeffekt inte 

”syns” betyder dock inte att den inte finns. Resultatet från en modell med otillräckligt 

modelldjup kan därför inte anses tillförlitligt bara för att inga tydliga randeffekter 

upptäckts. 

Eftersom det bevisat uppstår randeffekter i den vertikalt begränsade modellen är 

resultaten från denna modell inte pålitliga. Däremot bedöms resultateten från 

basmodellen vara fullt rimliga i området närmast de nya delarna av anläggningen och 

för de hållfasthetsparametrar och det primärspänningsfall som använts. Hållfasthets-

parametrarna och primärspänningsfallen har dock, som tidigare nämnts, viss 

osäkerhet på grund av antaganden som gjorts. Det basfall av primärspänningar som 

använts är rimligt men bygger ej på mätningar utan endast på erfarenhetsmässig 

bedömning. Det låga primärspänningsfallet är mycket lägre än basfallet och resultatet 

från analysen som körts med detta fall bör därför inte heller ses som pålitligt. 

Hållfasthetsparametrarna som använts för den första och den andra undersökningen är 

bevisat konservativa. För den tredje undersökningen har hållfasthetsparametrar som 

bygger på mer pålitligt underlag använts. I analyserna utan bankningsplan riskerar de 



 

 

 

45 
 

dock vara något överskattade eftersom den försvagning som bankningsplanen utgör 

har bortsetts från. Modellen i analyserna med bankningsplan bör ha de mest pålitliga 

hållfasthetsparametrarna. I dessa analyser ger dock förmodligen de långt utsträckta 

och helt plana bankningsplanen en överdriven bild av hur stor påverkan planen har på 

resultatet. Undulerande bankningsplan med kortare utsträckning skulle göra det 

lättare för tryckspänningarna att omfördelas uppåt eller neråt i bergmassan. 

Analyserna ger ändå en bra bild av fenomenet och ökar därigenom också förståelsen 

av bankningsplanens inverkan på resultatet. 

En annan inverkan som analyserna visat att bankningsplanen har är att deras 

skjuvhållfasthet kan ge oväntade effekter på deformationerna. Resultatet från 

analyserna med bankningsplan visar att tryckspänningarna i dessa analyser tvingas ut 

mot maskinsalens kortsidor i större grad än i modellerna utan bankningsplan. 

Anledningen till detta är att bankningsplanen inte kan överföra höga skjuvspänningar. 

Det område som är avlastat från öst-västliga tryckspänningar blir mer avlastat ju 

större del av spänningarna som tvingas ut mot maskinsalens kortsidor. Detta innebär 

därmed att den del av galleriet som drivs genom detta område utsätts för lägre 

tryckspänningar i öst-västlig riktning ju lägre skjuvhållfasthet bankningsplanen har. 

Deformationerna i galleritunnelns väggar kommer därigenom också bli mindre i detta 

område ju lägre skjuvhållfasthet bankningsplanen har. Normalt skulle man förmodligen 

vänta sig att högre skjuvhållfasthet i sprickor ger mindre deformationer men i det här 

fallet har det alltså motsatt effekt. 

Deformationsmätningen som utförts i extensometersektionerna visar endast pelarens 

deformationer relativt extensometerhuvudet. Detta innebär att om hela pelaren skulle 

deformera in mot maskinsalen i ett stycke så skulle det inte visas i resultaten. 

Eftersom deformationerna även undersökts visuellt i Sektion A och ingenting indikerar 

att extensometerhuvudena rör på sig så antas de uppmätta resultaten i sektionerna 

vara pålitliga. I den verkliga anläggningen kommer det dock vara viktigt att även 

övervaka extensometerhuvudenas läge för att kunna bestämma de totala 

deformationerna i pelaren.  
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10 SLUTSATS 
Baserat på de undersökningar som utförts i det här examensarbetet kan följande 

slutsatser dras: 

• Analyserna visar inga hinder för byggnationen av galleritunneln och 

luckschakten om hänsyn tas till potentialen för strukturella brott så som 

kilutfall i tryckspänningsavlastade områden. 

• Med hänsyn till spänningar kan galleritunneln delas upp i tre delar. En första 

del i norr som drivs genom ett område med förhöjda tryckspänningar i öst-

västlig riktning. En andra del som sträcker sig längs maskinsalens långsida och 

drivs genom ett område som är avlastat från öst-västliga tryckspänningar. En 

tredje och sista del som återigen drivs genom ett område med förhöjda 

tryckspänningar i öst-västlig riktning. 

• De största deformationerna kommer ske i områdena med förhöjda tryck-

spänningar i öst-västlig riktning. 

• Även om in-situ spänningarna i verkligheten är lägre än det primärspännings-

fall som använts i analyserna behöver det inte innebära sämre stabilitets-

förhållanden för galleritunneln. Tryckspänningarna i taket över galleriet 

kommer att bli lägre om in-situ spänningarna är lägre men det kommer också 

uppstå färre områden med dragspänningar i galleriets väggar. 

• Det kommer inte ske några signifikanta deformationer i maskinsalsväggen när 

galleritunneln drivs. 

• Undersökningen av modellens spänningskänslighet visade att in-situ 

spänningarna i Krångede antingen inte kan vara så höga som i Spänningsfall 3 

alternativt att de hållfasthetsparametrar som använts i analysen var för lågt 

satta. Den nya parameterbedömningen som utfördes innan parameterstudien 

visade att hållfasthetsparametrarna var för lågt satta i de första under-

sökningarna. 

• En för liten modell kan ge randeffekter vid numerisk modellering och resultatet 

från en sådan modell är därför inte tillförlitligt. Effekterna kan exempelvis 

uppkomma i form av förhöjda tryckspänningar. Det går inte säga att resultatet 

från en analys med en för liten modell är varken konservativt eller överskattat, 

utan bara otillförlitligt. 

• Införandet av bankningsplan i en beräkningsmodell kan ha stor påverkan på 

resultaten i en numerisk analys. Skillnaden beror främst på att banknings-

planen inte kan överföra höga skjuvspänningar. I tryckspänningsavlastade 

områden kan lägre skjuvhållfasthet i bankningsplanen ge mindre 

deformationer i galleritunneln. Alltså motsatt effekt mot vad man kanske hade 

kunnat förvänta sig. 

• Vid utförandet av numeriska analyser är det viktigt att verkligen se till att 

modellen ger en bra representation av bergmassan i det aktuella området. 

Införandet av bankningsplan gav stor skillnad i resultat i de utförda analyserna 

i det här arbetet. Ger modellen en dålig representation av verkligheten 

kommer även analysresultaten ge en dålig representation av verkligheten. 
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11 REKOMMENDATIONER 
Byggnationen av den nya galleritunneln och de nya luckschakten pågår och beräknas 

vara färdigställd under 2020. De undersökningar som utförts i detta examensarbete 

har bland annat visat att det finns flera områden med förhöjd sannolikhet för kilutfall. 

Utifrån undersökningsresultaten ges rekommendationer till projektet att: 

• Ta hänsyn till den förhöjda sannolikheten för kilutfall när galleritunneln drivs 

genom det avlastade området längs maskinsalens långsida. 

• Ta hänsyn till den förhöjda sannolikheten för kilutfall vid uttaget av 

luckschakten. 

• Följa upp deformationsmätningen i extensometersektionerna för att försäkra 

sig om att inga större deformationer uppkommer i pelaren mellan maskinsal 

och galleritunnel under tunneldrivningen. Extensometerhuvudenas läge bör 

också övervakas för att försäkra sig om att inte hela pelaren rör på sig. 

Utförda undersökningar har gett ökad förståelse för bergmassans egenskaper och 

beteende kring kraftverket i Krångede. Som fortsatta studier för att ge en ännu 

djupare förståelse rekommenderas att följande analyser utförs: 

• Ny undersökning av modellens spänningskänslighet där primärspänningarna 

varieras inom ett mer rimligt intervall än vad som gjordes i detta arbete. 

Modellens hållfasthetsparametrar ska då också uppdateras till de senast 

bedömda. 

• Analys där bankningsplanens inbördes avstånd och individuella utbredning 

minskas för att efterlikna karteringen bättre.  

För att ytterligare öka pålitligheten i analysresultaten ges följande rekommendationer: 

• För att göra en ännu bättre bedömning av bergmassans hållfasthetsparametrar 

bör GSI för bergmassan karteras.  

• De parametrar som gav störst osäkerhet i deformationsresultaten var 

bankningsplanens friktionsvinkel och bergmassans elasticitetsmodul. Dessa bör 

därför bestämmas med högre precision för att minska osäkerheten. 

• I den hitintills utförda karteringen finns ingen information angående 

bankningsplanens individuella utbredning i plan. Detta bör undersökas för att 

ge möjlighet att simulera bergmassan i området bättre. 
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BILAGA 2 – SPÄNNINGSJÄMFÖRELSE I ELASTISK 

ANALYS 

 

Figur B2-1: Spänningslinje 1. Öst-västliga spänningar. 

 

Figur B2-2: Spänningslinje 1. Nord-sydliga spänningar. 

 

Figur B2-3: Spänningslinje 1. Vertikala spänningar. 
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Figur B2-4: Spänningslinje 2. Öst-västliga spänningar. 

 

Figur B2-5: Spänningslinje 2. Nord-sydliga spänningar. 

 

Figur B2-6: Spänningslinje 2. Vertikala spänningar. 
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Figur B2-7: Spänningslinje 3. Öst-västliga spänningar. 

 

Figur B2-8: Spänningslinje 3. Nord-sydliga spänningar. 

 

Figur B2-9: Spänningslinje 3. Vertikala spänningar. 
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BILAGA 3 – JÄMFÖRELSE MELLAN BASMODELL 

OCH VERTIKALT BEGRÄNSAD MODELL  
 

 

Figur B3-1: Plasticerade element Sektion 1, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-2: Minsta huvudspänningen (σ3) Sektion 1, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-3: Största huvudspänningen (σ1) Sektion 1, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 
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Figur B3-4: Öst-västliga deformationer Sektion 1, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-5: Nord-sydliga deformationer Sektion 1, basmodell respektive. vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-6: Totala deformationer Sektion 2, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-7: Plasticerade element Sektion 2, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 
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Figur B3-8: Minsta huvudspänningen (σ3) Sektion 2, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-9: Största huvudspänningen (σ1) Sektion 2, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-10: Totala deformationer Sektion 3, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-11: Plasticerade element Sektion 3, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 
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Figur B3-12: Minsta huvudspänningen (σ3) Sektion 3, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-13: Största huvudspänningen (σ1) Sektion 3, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-14: Totala deformationer Sektion 4, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-15: Plasticerade element Sektion 4, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 
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Figur B3-16: Minsta huvudspänningen (σ3) Sektion 4, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-17: Största huvudspänningen (σ1) Sektion 4, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-18: Totala deformationer Sektion 5, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-19: Plasticerade element Sektion 5, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 
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Figur B3-20: Minsta huvudspänningen (σ3) Sektion 5, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-21: Största huvudspänningen (σ1) Sektion 5, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-22: Totala deformationer Sektion 6, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-23: Plasticerade element Sektion 6, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 
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Figur B3-24: Minsta huvudspänningen (σ3) Sektion 6, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-25: Största huvudspänningen (σ1) Sektion 6, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-26: Totala deformationer Sektion 7, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-27: Plasticerade element Sektion 7, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 
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Figur B3-28: Minsta huvudspänningen (σ3) Sektion 7, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 

 

Figur B3-29: Största huvudspänningen (σ1) Sektion 7, basmodell respektive vertikalt begränsad modell. 
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BILAGA 4 – JÄMFÖRELSE MELLAN 

SPÄNNINGSFALL 1 OCH SPÄNNINGSFALL 2  
 

 

Figur B4-1: Plasticerade element Sektion 1, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-2: Minsta huvudspänningen (σ3) Sektion 1, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-3: Största huvudspänningen (σ1) Sektion 1, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 
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Figur B4-4: Öst-västliga deformationer Sektion 1, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-5: Nord-sydliga deformationer Sektion 1, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-6: Totala deformationer Sektion 2, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-7: Plasticerade element Sektion 2, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 
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Figur B4-8: Minsta huvudspänningen (σ3) Sektion 2, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-9: Största huvudspänningen (σ1) Sektion 2, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-10: Totala deformationer Sektion 3, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-11: Plasticerade element Sektion 3, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 
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Figur B4-12: Minsta huvudspänningen (σ3) Sektion 3, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-13: Största huvudspänningen (σ1) Sektion 3, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-14: Totala deformationer Sektion 4, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-15: Plasticerade element Sektion 4, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 
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Figur B4-16: Minsta huvudspänningen (σ3) Sektion 4, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-17: Största huvudspänningen (σ1) Sektion 4, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-18: Totala deformationer Sektion 5, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-19: Plasticerade element Sektion 5, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 
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Figur B4-20: Minsta huvudspänningen (σ3) Sektion 5, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-21: Största huvudspänningen (σ1) Sektion 5, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-22: Totala deformationer Sektion 6, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-23: Plasticerade element Sektion 6, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 
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Figur B4-24: Minsta huvudspänningen (σ3) Sektion 6, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-25: Största huvudspänningen (σ1) Sektion 6, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-26: Totala deformationer Sektion 7, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-27: Plasticerade element Sektion 7, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 
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Figur B4-28: Minsta huvudspänningen (σ3) Sektion 7, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 

 

Figur B4-29: Största huvudspänningen (σ1) Sektion 7, Spänningsfall 1 respektive Spänningsfall 2. 
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BILAGA 5 – DEFORMATIONSMÄTNING I 

EXTENSOMETERSEKTIONER  
 

ANALYS 1 

 

Figur B5-1: Analys 1, basfall, utan bankningsplan. 

 

ANALYS 2 

 

Figur B5-2: Analys 2, sänkt elasticitetsmodul, utan bankningsplan. 
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ANALYS 3 

 

Figur B5-3: Analys 3, höjd elasticitetsmodul, utan bankningsplan. 

 

ANALYS 4 

 

Figur B5-4: Analys 4, sänkt kohesion, utan bankningsplan. 
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ANALYS 5 

 

Figur B5-5: Analys 5, höjd kohesion, utan bankningsplan. 

 

ANALYS 6 

 

Figur B5-6: Analys 6, sänkt friktionsvinkel, utan bankningsplan. 
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ANALYS 7 

 

Figur B5-7: Analys 7, höjd friktionsvinkel, utan bankningsplan. 

 

ANALYS 8 

 

Figur B5-8: Analys 8, basfall, med bankningsplan. 
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ANALYS 9 

 

Figur B5-9: Analys 9, sänkt sprickkohesion, med bankningsplan. 

 

ANALYS 10 

 

Figur B5-10: Analys 10, höjd sprickkohesion, med bankningsplan. 
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ANALYS 11 

 

Figur B5-11: Analys 11, sänkt sprickfriktionsvinkel, med bankningsplan. 

 

ANALYS 12 

 

Figur B5-12: Analys 12, höjd sprickfriktionsvinkel, med bankningsplan. 
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