För anmälan:

www.befoonline.org

Sista anmälningsdagen: 8 april 2013

Eurokod och berg - Workshop

Vägbeskrivning:
Tunnelbanans blå linje 11 från T-centralen mot Akalla. Kliv av vid Solna
centrum. Byt till blå buss 177 från Solna centrum norra mot Mörby station.
Kliv av vid Kolonnvägen. Gå ca 300 meter till Råsundavägen 2, Solna.
Alternativt pendeltåg 36 från Stockholms central mot Märsta. Kliv av vid
Solna. Gå ca750 meter till Råsundavägen 2, Solna.
Se www.sl.se

Avgift: 250 kr exkl. moms.
Anmälan är bindande.
Workshopdokumentation: Presentationer från dagen samt
sammanfattning av diskussionen (skickas till deltagarna i efterhand
via e-post).

10 april 2013, kl. 13.30–17.00
Plats: Skanskas huvudkontor
Råsundavägen 2, Solna
Lokal: Hagasalen

Om Innehållet

14:50

Kaffepaus

Eurokod gäller för dimensionering av berganläggningar sedan 2010. Av

15:10

Erfarenheter från tillämpning, allmänt från SKBs arbeten,
Rolf Christiansson/SKB

15:25

Erfarenheter från tillämpning av observationsmetoden,
Mats Holmberg/Tunnel Engineering

15:40

Erfarenheter från tillämpning inom Trafikverket,
Thomas Dalmalm/TRV

15:55

Erfarenheter från Norge, Roger Olsson/NGI

16:10

Diskussion, Hur skall vi ha det idag och i framtiden?
Per Tengborg/BeFo

17.00

SLUT

många i branschen upplevs beräkningsstandarden inte vara anpassad för
våra behov utan mer för lösa geotekniska material, men hur kommer
bergmekaniken in? Nu ska Eurokoden revideras, så kom och lyssna på
vad som är på gång samt deltag i diskussionen och framför dina
synpunkter på vad du tycker bör ändras.

PROGRAM
13:30

Inledning, Per Tengborg/BeFo

13:35

Syfte med dagen, Håkan Stille/ KTH/Geokonsult Stille

13:40

Dagens Euronormen EN7 struktur och status. Nationella
bilagor, myndigheternas krav på användning,
Lovisa Moritz/TRV

13:55

Arbetet inom IEG (Implementering av Euronormen för
Geotekniska konstruktioner), Gunilla Franzén/GeoVerkstan

14:10

IEGs tillämpningsdokument för bergkonstruktioner, möjligheter
och problem, Beatrice Lindström/TRV

14:25

Arbetet med revidering, allmänt, Lovisa Moritz/TRV

14:35

Arbeten inom EG13 som behandlar bergfrågor, Håkan Stille/
KTH/Geokonsult Stille

Euronormen och bergbyggande
• Syfte med dagen är att ge underlag för
revisionsarbetet av dagens Euronorm för
geotekniska konstruktioner (EN7) med
avseende på bergmekaniskt relaterade
problem.
• Vårt mål är att ge de bergmekaniska
frågeställningarna en relevant plats och
formulering

Dagens eurokod,
EN1997

Lovisa Moritz

Eurokoder = Europeiska beräkningsstandarder
• EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärande
konstruktioner
• EN 1991 Laster på bärande konstruktioner
• EN 1992 Dimensionering av betongkonstruktioner
• EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner
• EN 1994 Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong
• EN 1995 Dimensionering av träkonstruktioner
• EN 1996 Dimensionering av murverkskonstruktioner
• EN 1997 Dimensionering av geokonstruktioner
• EN 1998 Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till
jordbävningar
• EN 1999 Eurokod 9 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner
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EN 1997 Dimensionering av geokonstruktioner
• SS-EN 1997-1
Innehåller grunder för geoteknisk
dimensionering samt mer detaljerade regler för plattor, pålar,
förankringar, stödkonstruktioner och slänter. Mest om
brottgränsdimensionering.
• SS-EN 1997-2
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Behandlar fält- och laboratoriemetoder

För varje geotekniskt dimensioneringsfall ska det
verifieras att inget relevant gränstillstånd
överskrids.
Brottgränstillstånd är gränstillstånd som berör
— människors säkerhet eller
— bärverkets säkerhet
Bruksgränstillstånd
är gränstillstånd
som
Gränstillstånd
kan kontrolleras
genom
en,berör
eller en kombination, av
— bärverkets
eller bärverksdelarnas funktion vid normal användning;
följande
metoder:
människors
välbefinnande;
——genom
beräkningar
med partialkoefficientmetoden;
byggnadsverkets
utseende,
——införande
av hävdvunna
åtgärder;
— modellförsök och provbelastningar;
— en observationsmetod.
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Brottgränstillstånd ska verifieras för
• brott eller stora deformationer i marken, där hållfastheten hos jord
och berg har betydelse för bärförmågan
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Partialkoefficienterna i varaktiga och
tillfälliga fall ska väljas enligt bilaga A.
Bilaga NA
Nationellt valda parametrar m.m.
Eurokoderna tillåter ett antal nationella val. Det är Boverket
och Trafikverket som inom sina respektive ansvarsområden
anger villkoren för Eurokodens användning i Sverige.
Boverket publicerar sina nationella val i BFS 2008:8 – EKS
med ändringar.
Trafikverket publicerar sina nationella val i VVFS 2004:43
med ändringar.
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Vilka regler gäller i Sverige?
• Vägtunnlar
• Järnvägstunnlar

=>
=>

• Bergskärning, jvg
• Bergskärning, väg

=>
=>

Transportstyrelsen
Boverket
(BFS 2008:8 – EKS gäller ej
bergtunnlar och bergrum)
BFS 2008:8 – EKS 8 (2011:10)
VVFS 2004:43 (TRVFS 2011:12)

På förslag att föreskriftsrätten för
tunnlar, broar, järnvägar och vägar ska
läggas på Transportstyrelsen.
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Vilka regler gäller hos Trafikverket
• Bergtunnlar för järnväg och väg
• Bergskärningar för järnväg och väg
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=> TRVK Tunnel
=> TK Geo 11
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IEG till Knutpunkt
Fortsatt arbete för implementering av Eurokod och
övriga Europastandarder

Gunilla Franzén

SIS TK 183
Knutpunkt GEOSTANDARDER

Starta 2005
Sluta 2011

Knutpunkt GEOSTANDARDER, SIS TK 183
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Knutpunkt GEOSTANDARDER, SIS TK 183
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Knutpunkt GEOSTANDARDER, SIS TK 183
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Resultat
• Tillämpningsdokument samt utbildning

Knutpunkt GEOSTANDARDER, SIS TK 183
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2011 IEG avslutas – är vi färdiga?

Knutpunkt GEOSTANDARDER, SIS TK 183
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Varför en Knutpunkt?
Många
organisationer och förtag
SGF

Pålkommissionen

SIS
IEG
Trafikverket

SAFE

SGI

Högskola

Entreprenörer

Konsulter

Börja samverka

Nätverket Svensk Grundläggning

Boverket

Leverantörer
Konstatera att alla vill:
- Påverka
- Driva teknikutveckling
- Kompetenshöjning
- Kvalitet
- Ekonomi
Knutpunkt GEOSTANDARDER, SIS TK 183
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Knutpunkten –

samverkan från tanke till Verklighet
• Standarder
–
–
–
–

Kan driva teknikutvecklingen framåt
Kan vara bas för kompetenshöjning/utbildning
Kan rätt använda ge kvalitetshöjning
Kan ge god ekonomi för företag

• MEN då måste branschen påverka
• Utnyttja det forum vi har – ingen ny organisation
SIS TK 183

Knutpunkt GEOSTANDARDER, SIS TK 183
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TC 250
TC 341
TC 288
ISO182

Hur fungerar det?

Eurokod
Fält, lab, provning
Utförande
Klassificering

• Knutpunkten arbetar med hela kedjan

Initiering
av standarder

Medverkan på
Europa nivå

(direkt eller genom att
svara på remisser)

Initiera projekt

Ev. Nationell
bilaga

Knutpunkt GEOSTANDARDER, SIS TK 183

Standard
fastställs som
Svensk standard

Ev.
Översättning

Projekt - Utbildning
Utförs av
SGF, PK, SAFE,
TRV, konsult….
Den som är mest lämpad
Nyttan till hela branschen

Utbildning

Implementering

Erfarenhetsåterföring –
5-års remiss

2013-04-12
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Vilka är med i dag?

Knutpunkt GEOSTANDARDER, SIS TK 183
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VEM gör vad?
• Ordförande TK 183 (därmed sammankallande knutpunkten)
– Leder och förbereder mötena tillsammans med SIS

• Övriga aktörer
–
–
–
–

Medverkar i mötena och i dialog mellan möten
Kan driva projekt initierade av knutpunkten
Kan driva utbildning initierad av knutpunkten
Delar med sig av information om vad som är på gång
inom deras organisation – vad andra kan ha nytta av

Standarder

Knutpunkt GEOSTANDARDER, SIS TK 183

Utbildning/
kompetens

Kvalitet
Teknikutveckling

2013-04-12
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Vad kan ditt företag/organisation få?
• Möjlighet att påverka
–
–
–
–
–
–
–

Standarderna – Europa och internationellt
Nationell bilaga
Översättningar
Projekt som initieras
Utbildnings initiering
Tillgång till information
Erfarenhetsutbyte
Knutpunkten
Även bergfrågor och vatten!

Knutpunkt GEOSTANDARDER, SIS TK 183
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Aktiviteter i Knutpunkten
• WEB-sida på gång (bygger på länkar – knyter ihop)
–
–
–
–

Information om dokument
Standarder
Kurser/utbildningar
Kompetensmatrisen

• Öppna möten och workshops
– Erfarenhetsåterföring, påverka

• Kurser från flera aktörer

Knutpunkt GEOSTANDARDER, SIS TK 183
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Frågor?

Knutpunkt GEOSTANDARDER, SIS TK 183

2013-04-12

14

Knutpunkt GEOSTANDARDER, SIS TK 183
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IEGs Tillämpningsdokument för
bergkonstruktioner
Möjligheter och utmaningar
Workshop om Eurokod och berg
2013-04-10

Beatrice Lindström, Trafikverket

IEG 5:2010
• Rapporten upprättades • Beatrice Lindström
på uppdrag av IEG 2010. • Lars-Olof Dahlström
• Thomas Dalmalm
• Håkan Stille
• Lars Rosengren
• Mats Holmberg
• Rolf Christiansson

IEG 5:2010
• Geoteknisk kategori
• Metoder som kan användas vid
verifiering av bruks- och
brottgränstillstånd.
• Kontroll av geotekniska förhållanden
utförande och det bärande
huvudsystemets beteende samt
uppföljning av det bärande
huvudsystemets tillstånd.
• I korthet omfattningen av
Markteknisk undersökningsrapport
och Geoteknisk
dimensioneringsrapport Berg.

Frågor till användarna
• Hur många har läst dokumentet?
• Vad anser ni om den?
• Finns det oklarheter?
• Vilka förbättringar önskar ni se?

Möjligheter
• Rådgivande för projektören
• Enhetlig tolkning av Eurokoden
• Enhetlig begreppsanvändning

Utmaningar
• Sverige ska arbeta för att påverka innehållet i
Eurokod – för hårt berg
• Fortsätta utveckla tillämpningsdokument för
Bergkonstruktioner
– Verifieringsmetoderna
– GK3

• TRVK/TRVR Tunnel 11 och Eurokod

Dagens eurokod,
EN1997

Lovisa Moritz

Evolution Groups
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

11

Anchors
Maintenance and simplification
Model solutions
Numerical methods
Reinforced soil
Seismic design
Pile design
Harmonization
Water pressures
Calculation models
Characterization
(Tunnelling)
Rock mechanics
Ground improvement

2013-04-15

Anders Kullingsjö

Gary Axelsson
Magnus Karlsson
Henrik Möller
Lovisa Moritz
Håkan Stille
Håkan Eriksson

Redogörelser från TC250/SC7-möte 3-4 april
• EG 1
Förankringar
Ett nytt förslag på hela kapitel 8 i EN1997-1 är ute nu. Röstning senast i
juni.
• EG 12
Tunnlar
Det kommer aldrig bildas någon grupp.
• EG 13
Bergmekanik
Svårt att använda partialkoefficienter för berg. Observationsmetoden är
den mest använda metoden och borde utvecklas i EC7.
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Revidering av Eurokod 7
Tidplan för Mandat 466 (515)
Maj 2013:
Sept 2013:
Okt 2013:
Mars 2014:
juni 2018:
Okt 2019:

13
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Inkomna förslag på revidering rangordnas
(harmonisera och ”enkel att använda”)
Tillkännagivande av vilka projekt som får
finansiering
Ofiiciell start av ”5-års revisionen”.
Officiellt start av arbete med WG.
Final draft ska finnas framme för EN 1997
EN1997 klar för publicering.

Evolution Groups  Working Groups  Project Teams
1. Harmonisering och förenkling (minska antal NDP, förenkla DA)
2. Part 1 General rules (Grundvatten, numeriska metoder, ralaiability)
3. Part 2 Ground investigation (karakteristiskt värde, parametrar för
berg, fältundersökningar)
4. Part 3 Foundations (Plattgrundläggning, Pålning, Jordförstärkning,
Schakt o Fyll)
5. Retaining structures (Stödmurar, förankringar, jordarmering)
6. Bergmekanik, seismik

PT = 1 ordförande, 1 sekreterare + 6 ledamöter
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Restructure of Eurocode 7
Comments from EG13
Rock Mechanics
2013-04-10

Background
• The New Eurocode for Geotechnical design EN
1997-1 was introduced in Europe during 2010.
• In many countries rock slopes, rock tunnels and
rock caverns have been assessed to this category.
• In other countries it has been argued that these
types of rock mechanic problems have to fall
outside the scope of the code.
• Work is going on to harmonize and revise the
Code

CEN/TC250/SC7/EG13
• Evaluation group 13 Rock Mechnics
with chairman Professor John Harrison
University of Toronto (Imperial College in
London)

Basis of geotechnical design
• ”Site conditions with respect to overall
stability and ground movements”
• (one interpretation is that EN7 should not be
applied for local instability)?

Geotechnical Categories
• Geotechnical Category 3 should normally include
alternative provisions and rules to those in this
standard.
• Geotechnical Category 3 should include
sturctures or parts of structures, which fall
outside the limits of Geotechnical Categories 1
and 2.
• ”Tunnels in hard, non-fractured rock and not
subjected to special water thightness or other
requirements” belongs to Geotechnical Category
2

Possible conclusion
• All rock mechnical issues related to
underground works fall outside the scope of
EN7 (rock mass with fractures and below
ground water level. Our most common
stability problem is local block failure)
• Is this the end of the story we want?

Scope of EN 1997
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

General
Basis of geotechnical design
Geotechnical data
Supervision of construction, monitoring and maintenance
Fill, dewater, ground improvment and reinforcement
Spread foundations
Anchorages
Retaining structures
Hydraulic failure
Overall stability
Is this a logical
Embankments
disposition?

EG13 proposes
• General structure with 3 parts
1. General rules
2. Ground investigation
3. Design of geotechncial constructions

1. General rules
1. General including scope, assumptions,
principles, definitions and symbols
2. Basis for geotechncial design including
fundamental considerations regarding structural
resitance, durability and sevicability
3. Design by calculations
4. Design by prescriptive measures
5. Design by testing
6. Design by observational method

2. Ground Investigation
1. General including scope, testing and derived
values.
2. Principle of ground investigation
3. Investigation of soils including sampling,
laboratory testing and field testing
4. Investigation of rocks including sampling,
laboratory testing and field testing
5. Investigation of ground water situation
including sampling, laboratory testing and field
testing

3. Design of Geotechnical Contructions
1. General including, Limit states, action and
design situations, Design methods and design
considerations, connection to structural design
2. Foundations
3. Retaining structures
4. Slopes, cuttings and embankments
5. Soil and rock improvments
6. Underground structures

Further works
• Even with a more logical dispotition many detials
have to be solved in order to apply the basic
principles of EN7 for rock mechanical issues.
• Numerical calculations
• Rock classifications system
• Emperical rules
• Scale effect
• And so on

BeFo workshop om Eurokoder och berg
SKB:s erfarenheter och planer
Rolf Christiansson, SKB

Tre tillämpningsexempel
1. Inom ramen för utbyggnad av Slutförvaret för kortlivat
radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark
2. Inom ramen för utbyggnad av nya tunnlar på Äspö 2012.
3. För detaljanpassning av förvaringspositioner för kapslar
med använt kärnbränsle för att undvika oönskade
bergförhållanden

1

Utbyggnad av SFR

• SFR 1 byggdes i mitten av 1980-talet
för att ta hand om driftsavfall och
rivningsavfall upp till den då
planerade livslängden för svenska
kärnkraftsverk (2010)
• Utbyggnad behövs primärt för
rivningsavfall från Barsebäck samt
utrymme för mer driftsavfall pga
längre driftstid för de kvarvarande
kärnkraftsverken.
• För att få ner hela reaktortankar
behövs en ny tillfartstunnel. Denna
passerar en stor regional förkastning,
Singölinjen, nära tunnelmynningen
• Nya bergsalar för avfall på ca 120 m
djup.
• Totalt ca 765 000 fm3
• Planerad byggstart 2017, driftsatt
2022

SFR - Eurokod
• SS-EN 1990
– Främst avsnitten 2 (krav) och 3.2 (val av dimensioneringssituation)
• SS-EN 1997
– Beräkning (avsnitt 2.4); bergrumments konfigurering (spänningssituation) samt
verifiering av principer för bergförstärkning
– Hävdvunna metoder (avsnitt 2.5); bergförstärkning i tillfartstunnlar.
– Observationsmetoden (avsnitt 2.7); bergförstärkning och injektering vid passage
av Singölinjen
• SS-EN 1998
– Icke tillämplig. I stället används markresponsspekta enligt SKI rapport 1992:3 för
dimensionering av infästning av system som har säkerhetsfunktion under drift
(vilket är konservativt i avvaktan på ev uppdaterade föreskrifter för dynamisk last
i undermarksförlagd kärnteknisk anläggning)

SFR – Singölinjen; komplex och mycket variabel

Förslag på generell dimensioneringsstrategi
Geotekniska förutsättningar
Detaljundersökningar
Specifika krav och restriktioner på anläggningsdel

• GK 2 eller GK 3 väljs per
anläggningsdel (GK 2 främst i
tillfarter)

Problemanalys
Dimensioneringssituationen
Styrande geotekniska förutsättningar

• För varje anläggningsdel och
dess installationer kan
principer enligt flödesschema
tillämpas.
• SKB föreslår en handlingsplan
i princip enligt IEG rapport
5:2010

Val metod för kontroll av gränstillstånd
Bedömningar om det bärande huvudsystemets beteende
• Bedömningar om rådande osäkerheter
Ekonomisk och teknisk utvärdering utifrån ställda krav på bärförmåga, stadga
och beständighet
•

•

Beslut

Metod för kontroll av gränstillstånd
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Utbyggnad av nya tunnlar på Äspö

• En mindre utbyggnad på 450-m
nivån
• Två parallella tunnlar (ca 40 m2)
på 400-m nivån, ett antal nischer
för olika experiment från dessa
• Olika experiment – många olika
krav
• Dimensionerande krav;
resulterande vattentryck ska vara
> 350 mvp. Detta innebar att
grundvattenavsänkning skulle
vara < 50 m.

Observation av grundvattentryck
• Äspö har många
kärnborrhål som är
instrumenterade med
tryckgivare i
avmanschetterade
sektioner i borrhålen.
Dessa mätningar är online
genom Hydro Monitoring
System (HMS)
• Borrhål KA2050A var borrat
från 340-m nivån och
placerat så att det
passerade mitt emellan de
nya tunnlarna, och har tre
avmanschetterade
sektioner. Detta hål valdes
som primär observationspunkt

Undersökning
• Notering av inflöde vid borrning av
pilothål för de två parallella
tunnlarna samt mätning av
transmissivitet med differentialflödeslog gav kunskap om var de
största vattenförande strukturerna
fanns, samt deras hydrauliska
egenskaper.

Prognos
• Observationer under borrning av pilothål för de nya tunnlarna, samt
flödestester i dessa gav underlag för prognos av möjlig avsänkning och
användes som underlag för projektering av injekteringsarbetet

Resultat
Start tunneldrivning

Slut tunneldrivning
Läckande
bulthål

Avsänkning t.o.m. mars 2013 ca 17 mvp

3 För detaljanpassning av förvarings-

positioner för använt kärnbränsle

• Krav på slutförvaring av kapslar med använt kärnbränsle är bl a:
– Deponeringshål ska vara tillräckligt täta för att inte orsaka erosion av den
buffert av högkompakterad bentonit som omger kapseln i det vertikala
deponeringshålet (ca 0,1 l/min)
– Deponeringshålet ska inte skäras av en spricka som är så stor att kapseln
kan skadas vid en eventuell framtida jordbävning (sprickor > ca 150 m)
• Dessa platsförhållanden kan prognostiseras statistiskt, men man kan inte
förutse exakt vart förhållandena kommer att påträffas.
• SKB har i sin ansökan om att få uppföra ett slutförvar för använt bränsle i
Forsmark gjort prognos över hur dessa platsförhållanden påverkar
utbredningen av ett slutförvar. Dessutom har man presenterat ett program för
detaljundersökningar där undersökning/observationer ska verifiera att krav
på kapselpositioner uppfylls – i enlighet med observationsmetodens
terminologi

Några sammanfattande reflektioner
• Hävdvunna metoder och dimensionering efter generella empiriska metoder kan endast vara
tillämplig i begränsad omfattning för våra anläggningar, t ex relativt ytligt belägna
tillfartstunnlar (< ca 200 m djup)
• IEG:s rådgivande tillämpningsdokument för tunnel samt observationsmetoden är trots sin
översiktliga karaktär ett stöd i interna diskussioner och i vår dialog med myndigheten (SSM) i
hur vi ska etablera förtroende för projektering och uppförande av berganläggningar
• SS-EN 1997 ger stöd i motiv till val mellan de olika dimensionerings-situationer som kan bli
aktuella för olika anläggningsdelar.
• SKB delar behovet med andra aktörer att få en tydligare vägledning avseende SS-EN 1997,
avsnitt 2.4 dimensionering genom beräkning. I brist på branschgemensamt styrande
dokument kommer SKB att behöva arbeta vidare med egna tolkningar inför byggstart av
SFR:s utbyggnad (2017) och kärnbränsleförvaret (2019)
• Som underlag till detta arbete driver SKB ett antal FOU-projekt avseende dels
brottmekanismer i olika skalor i hårt kristallint berg, dels möjligheten att utveckla mer
ändamålsenliga beräkningsverktyg för våra speciella frågeställningar (inklusive långsiktig
säkerhet)
• SKB har ”expanderat” observationsmetodens tillämpning till att även avse platsanpassning
av anläggningsdelar och deponeringspositioner för att undvika oönskade platsförhållanden

Tillämpning av
Observationsmetoden
Erfarenheter
Praktisk tillämpning

Mats Holmberg 2013-04-10

Bakgrund
• De grundläggande teserna om
observationsmetodens tillämpning
formulerades av Peck (1969)
• I och med SS-EN 1997-1 (Eurokod 7 ) har
observationsmetodens tillämpning
formaliserats
• I Sverige har vi tillämpat observationsmetoden
under benämningen Aktiv Design (Stille 1986)
Mats Holmberg 2013-04-10

Litteraturreferenser
• SveBeFo rapport no 61 - Information based
design in rock engineering (2003)
• SveBeFo rapport 80 – Observationsmetodens
grunder och dess tillämpning på design av
konstruktioner i berg (2007)
• SveBefo rapport K28 - Observationsmetoden i
bergbyggande: kontrakt och samverkan (2008)
• IEG Rapport 9 – Tillämpningsdokument
Observationsmetoden i Geotekniken (2010)
Mats Holmberg 2013-04-10

Praktisk tillämpning av OM
• Citybanan Delprojekt City (2009-2013)
T-Centralen
Blå tunnelbana

Riddarholm
en

T-Centralen
Röd-grön
tunnelbana

Stockholm
Central Station
(Befintlig)
Citybanan
Station
City

Mats Holmberg 2013-04-10

N

Grund för tillämpning av OM i DP City
• DP City omfattar komplexa geometrier och med ställda krav
resulterade konventionell dimensionering av sådana
bergutrymmen i robusta tekniska lösningar
• För att möjliggöra en ekonomisk dimensionering måste en
verifieringsmetod användas där observationer och
mätningar låg till grund för bedömning om verkliga
bergförhållanden och bergets beteende överensstämmer
med de som antogs vid dimensioneringen
• En process som benämndes Aktiv Design etablerades med
syfte att reducera dimensioneringsosäkerheter och ge
potential för en ekonomisk dimensionering
• DP City är ett samverkansprojekt där projektering (WSP)
gjordes parallellt med bergproduktion (NCC)
Mats Holmberg 2013-04-10

Projekteringsprocessen
• Produktionstidplanen utgjorde grund för planering av
delleveranser av bygghandlingar
• Projekteringsorganisationens identifierade geotekniska
osäkerheter och kritiska dimensioneringssituationer
• I en särskild mötesserie ställde Trafikverket till
projekteringsorganisationens förfogande en expertgrupp
för tekniskt stöd (berg), vars uppgift var att ge råd och
diskutera såväl utförandet av projekteringen som tekniska
lösningar för kritiska dimensioneringssituationer
• Dessa möten utgjorde också forum där NCC gavs insyn i
projekteringen för kritiska dimensioneringssituationer och
möjlighet att lämna synpunkter för produktionsanpassning
av valda tekniska lösningar
Mats Holmberg 2013-04-10

Bygghandlingen
• Trafikverkets projekteringsledning organiserade ett s.k.
överlämnandemöte för varje delleverans av bygghandlingar där
projektören, entreprenören och byggledningen deltog
• För kritiska dimensioneringssituationer innehöll bygghandlingen s.k.
Tullgränser, totalt för DP City var det 25 stycken
• Tullgränsen utformades för att minimera produktionsstörningar och
definierades med ett geografiskt läge samt villkor som skulle
uppfyllas för att tullgränsen skulle få passeras
• I bygghandlingen specificerades typ av information som skulle
levereras till ansvarig bergkonstruktör samt när den skulle vara
tillhanda
• Villkoren för passage var främst kopplad till någon eller några av
tekniska faktorerna, bergkvalitet, sprickorientering, deformation
och bergtäckning, men även till en arbetsberedning

Mats Holmberg 2013-04-10

Byggskedet
• Inför tullgränsen sammanställde ansvarig bergkonstruktör en
utvärderingsrapport med avseende på de krav/villkor som uppställts för
att passera tullgränsen
• Projektören tog ställning till huruvida villkoren för dimensioneringens
giltighet uppfylldes och gav rekommendationer om tullgränsen kunde
passeras eller inte samt eventuella produktionsrelaterade villkor för
fortsatt berguttag
• Tullgränsmötet hade en fast agenda där entreprenören redovisade
produktionsstatus och projektörens sina slutsatser och rekommendationer
• Beställaren fastställde på mötet formella anvisningar för att passera
tullgränsen
• Anvisningarna kunde vara att fortsätta som planerat, att byta till annan
förberedd teknisk lösning, eller att modifiera den befintliga lösningen samt
eventuellt reviderade villkor gällde pågående bergmekaniska kontroller

Mats Holmberg 2013-04-10

Praktisk tillämpning av OM
• Äspö utbyggnad (2012)

• SKB:s ska inför uppförandet att Djupförvaret
utveckla och demonstrera en strategi för hur OM
ska tillämpas för verifiering av injekteringsdesign
Mats Holmberg 2013-04-10

Strategin ska uppfylla krav i Eurokod
• Review of the grouting design during construction in accordance
with the principles of the Observational Method

– Establish acceptable limits of behavior
– Assess the range of possible behavior
– Show that there is an acceptable probability that the actual behavior
will be within the acceptable limits
– Develop a plan for monitoring the behavior, which will reveal whether
the actual behavior lies within the acceptable limits. Monitoring shall
make this clear at a sufficiently early stage, with sufficiently short
intervals that to allow contingency actions to be undertaken
successfully
– The response time of the monitoring and the procedures for analyzing
the results shall be sufficiently rapid in relation to the possible
evolution of the system
– Develop a contingency plan which may be adopted if the monitoring
reveals behavior outside acceptable limits
Mats Holmberg 2013-04-10

Basic conception of OM
• A predictive model for the behavior must be
developed, i.e. a model that can calculate the
parameters that subsequently will be
observed during construction
• It must be able to monitor the predicted
parameters, i.e. the monitoring plan must be
chosen carefully with a good understanding of
the significance to the problem
Mats Holmberg 2013-04-10

Eurocode Principles (1)
• The acceptable limits of behavior are defined by
the overall project requirement, i.e. to maintain a
high hydraulic head in the vicinity of tunnels.
– Maximum allowable drawdown was set to 50 m

• Range of possible behavior was described by
means of
– the expected rock mass hydraulic conditions before
grouting
– the expected inflow after grouting
– the expected grout take
Mats Holmberg 2013-04-10

Eurocode Principles (2)
• Acceptable probability that actual behavior is within the
acceptable was shown by establishing that the maximum
inflow after grouting that does not impede on the drawdown
requirement
– short-term inflow tests in pilot holes was carried out and
the resulting drawdowns was recorded in a observation
hole
– total inflow to tunnels after grouting was predicted to be
less than the maximum giving an unacceptable drawdown
– experiences in similar hydrogeological conditions indicated
that the predicted inflow to the tunnels after grouting
were conservative and hence that inflows may in reality be
smaller
Mats Holmberg 2013-04-10

Eurocode Principles (3)
• A monitoring plan were devised aiming to give
adequate time to respond to unforeseen ground
conditions and to adjust the grouting operation in
accordance with the established contingency plan
– piezometers in observation holes monitored the
drawdown on-line
– first five grout holes in each grout round served as
probe holes
– overflow weirs were constructed at tunnel entrances
– data acquisition for follow-up using RTGC
Mats Holmberg 2013-04-10

Eurocode Principles (4)
• Uncertainties and indicators used for determining
the contingency measures
– It was assessed that grouting efficiency would not be
sufficient with one grouting round in the event that
water bearing fractures occurred and inflow in one
probe hole larger than 20 l/min triggered grouting in
accordance with a specific drill and grout plan
– It was not verified in the design that the permanent
inflow after grouting and long-term drawdown were
consistent with results from short-term inflow tests in
pilot holes and monitoring of drawdown should be
continued after completion of the excavation works
Mats Holmberg 2013-04-10

Results after completion of works
• Total drawdown was about 15 m and below the acceptable
drawdown set to 50 m
• Total inflow was about 15 l/min, compared to a conservative
prediction at 40 l/min
• Recorded grout take (excluding hole filling) for all grouting fans was
around 8000 l, compared to the optimistic prediction at 3000 l
• The implemented contingency measure, which also was the most
likely event, occurred and the devised contingency measure was to
implement a specific drill and grout plan
• The actual drawdown relative to the accumulated inflows
monitored in weirs were in line with the predicted behavior,
however monitoring of the groundwater head continues to reduce
any uncertainty relative to the long-term evolution of inflows and
its influence on the groundwater head

Mats Holmberg 2013-04-10

Tillämpning av AD/OM - Slutsats
• Tydliggör för alla parter förekommande
byggtekniska svårigheter och osäkerheter
avseende dimensionering
• Bidrar till god kommunikation mellan parterna
både i projekterings- och i byggskedet
• Bidrar till en mer ekonomisk design med
tidsbesparingar som följd
• Hantering och reducering av geotekniska
osäkerheter följs upp och dokumenteras och på
ett ätt transparent sätt
Mats Holmberg 2013-04-10

Tillämpning av AD/OM - Förutsättning
• Ställer krav på parternas organisationer för att
säkerställa att verifiering av tekniska lösningar
som behöver göras parallellt med pågående
produktion blir så effektiv som möjligt
• Tullgränsernas innehåll ska formaliseras och
parternas respektive ansvar ska beskrivas i
bygghandlingen

Mats Holmberg 2013-04-10

Fortsatt utveckling
• Etablera riktlinjer för hur geotekniska risker
ska beskrivas i förfrågningsunderlag
• Etablera riktlinjer för hur geotekniska risker
ska fördelas mellan avtalsparter utifrån aktuell
ersättningsform
• Etablera riktlinjer för hur mängdförteckningen
ska utformas så att kostnadsreglering och
justering av kontraktstidplanen kan ske
baserat på den tekniska lösning som uppförs
Mats Holmberg 2013-04-10

Erfarenheter från
tillämpningen av Eurokod
inom Trafikverket

Thomas Dalmalm
Teknik och miljö
Stora projekt

TRVK Tunnel är Trafikverkets
första dokument inom berg
som ställer krav på
användandet av Eurokod
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Regelverkspyramiden
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Men vad säger den egentligen ?
A.1.2.3.2 Europeiska beräkningsstandarder, eurokoder
Standardserien SS-EN 1990 – SS-EN 1999 ska tillämpas i enlighet med
”Boverkets föreskrifter (BFS 2011:10) om tillämpningen av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder)” för de konstruktioner och
konstruktionsmaterial som de omfattar. En hänvisning till någon av
standarderna SS-EN 1990 – SS-EN 1999 innefattar även de nationella val
som framgår av BFS 2011:10. Om en standard i serien SS-EN 1990 - SS-EN
1999 inte behandlas i BFS 2011:10 tillämpas A.1.2.3.1 för denna standard.
Fullständiga beteckningar samt gällande utgåvor av
SS-EN 1990 – SS-EN 1999 anges i BFS 2011:10.

SS-EN 1997
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BFS 2011:10 - EKS 8
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder)

BFS 2011:10 - EKS 8
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder)
Tillämpningsområde
1 § Författningen innehåller föreskrifter och allmänna råd till plan- och
bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338).
Huvudsakligen innehåller författningen föreskrifter och allmänna råd till 8 kap.
4 § första stycket 1 och 2 plan- och bygglagen och till 3 kap. 7 § och 8 § 1 planoch
byggförordningen. Där ställs krav på bärförmåga, stadga och beständighet
hos byggnadsverk samt på byggnadsverks bärförmåga vid händelse av brand.
Föreskrifterna gäller
1. vid uppförande av en ny byggnad,
2. när en byggnad byggs till för tillbyggda delar,
3. när en byggnad ändras för tillkommande byggnadsdelar, och
4. för mark- och rivningsarbeten.
Föreskrifterna gäller även på motsvarande sätt i tillämpliga delar vid uppförande,
tillbyggnad och annan ändring av andra byggnadsverk än byggnader, där
brister i byggnadsverkens bärförmåga, stadga och beständighet kan förorsaka risk
för oproportionerligt stora skador. Föreskrifterna gäller inte bergtunnlar och

bergrum.
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BFS 2011:10 - EKS 8
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder)

TRVK Tunnel A.1.2.3.1

A.1.2.3.1 Allmänt
Vid tillämpning av i TRVK Tunnel åberopade standarder accepteras
även
tekniska lösningar som på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt
standarden.
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Frågan återstår hur man kunde bygga
Nouljatunneln 1899 utan vare sig SS-EN, BKR,
TRVK tunnel eller Eurokod?
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Vägval för dimensionering

Vad gäller?
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Vad gäller
SS-EN 1997 gäller inte enligt BFS 2011:10, EKS8, men
den har många saker som är tillämpbara ändå.
GK2 definition I SS-EN 1997 är inte lämplig för hårt
kristallint berg:
“tunnels in hard, non-fractured rock and not subjected
to special water tightness or other requirements”
TRVs ståndpunkt är att tillämpliga delar av SS-EN 1997
kan tillämpas och då med vägledning av
IEG 5 – Tillämpningsdokument Bergrum och Tunnel.
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IEG 5 - Kontroll av gränstillstånd

4.5.1 Dimensionering genom beräkning

4.5.2 Dimensionering genom hävdvunna åtgärder
4.5.3 Observationsmetoden
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4.5.1 Dimensionering genom beräkning
Partialkoefficientmetoden
För de beräkningsmetoder där last och bärförmåga kan särskiljas kan
partialkoefficientmetoden användas. Vid dessa fall bör Dimensioneringssätt 3 (DA 3) enligt
SS-EN 1997-1 användas för dimensionering av bultar och fiberarmerad sprutbetong.
Sannolikhetsteoretiska metoder
BeFo har under 2010 tagit fram en rapport som ger en nulägesbeskrivning av de
möjligheter för sannolikhetsbaserade numeriska analyser som finns tillgängliga och
illustrerar dessa med några fallstudier. (Andersson, 2010).
Halvempiriska modeller
Exempel på halvempiriska modeller kan vara den praxis och tillämpning som används vid
dimensionering av bergbultar enligt Bjurström & Heimersson (1975) eller Holmberg (1992).
Numeriska beräkningar
I Banverkets Handbok för Projektering av bergtunnlar (BVH 1585.36) redovisas
tillämpningen av numeriska beräkningar.

12

2013-04-12

4.5.2 Dimensionering genom hävdvunna åtgärder
Dimensionering genom hävdvunna åtgärder kan användas:
- då dokumenterad erfarenhet finns av denna metod för liknande bergkonstruktion
och det föreligger små risker med överskridande av gränstillstånd,
- som ett komplement till Dimensionering genom beräkningar eller tillsammans med
Observationsmetoden.
Med dimensionering genom hävdvunna åtgärder avses, enligt TD Grunder, att
dimensioneringen utförs genom användandet av konservativa utformningar:
-med betryggande säkerhet mot brott,
- baserade på konventionella metoder och
- baserade på tidigare erfarenhet.
Exempel på konventionella metoder att användas vid dimensionering av bärande
huvudsystemet ges av Banverkets Handbok för Projektering av bergtunnlar (BVH
1585.36).
Andra exempel på hävdvunna åtgärder är klassificeringssystem, till exempel Qindex, samt
jämförelse med närliggande liknande undermarksprojekt.
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Empiriska metoder (Klassificeringssystem, Q)

Empiriska metoder kan utnyttjas i ett tidigt skede i projektet för
förstärkningsdesign och som komplement till de analytiska/numeriska
metoderna.
Dock bör empiriska metoder alltid
kombineras med analytiska och numeriska metoder vid förstärkningsdesign.
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4.5.3 Observationsmetoden
Observationsmetoden är lämplig att använda när det är svårt att
förutsäga det geotekniska beteendet inklusive tätningsresultat.
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Workshop om
Eurokod och berg
Erfarenheter från Norge
Roger Olsson/NGI
10. April 2013

Norsk veiledning
• Norsk Bergmekanikk Gruppe (NBG) etablerte en mindre
gruppe for
f gjennomgang
j
av Eurokode
E k d 7
• Arbeidet startet i 26. februar 2010 (mens koden startet å
være gyldig mars 2010)
• Arbeidet avsluttedes med en en veiledning og en
workshop 31. august 2011
• Veiledningen finnes på www.bergmekanikk.no
• NBG
G holdt
o d kurs
u s i forundersøkelser
o u de sø e se ja
januar
ua 2012
0 hvor
o de
det
var presentert noe

Norsk veileder

Formålet med veilederen
er å gi medlemmene:
• en praktisk
kti k rettet
tt t veiledning
il d i i
bruk av standarden, i
forhold til berg
• en omforent tolkning av
standardens krav
• eksempler knyttet til
standardens punkter

VEILEDER FOR BRUK AV EUROKODE 7
TIL BERGTEKNISK PROSJEKTERING

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE
Tilsluttet:

Norsk Jord‐ og Fjellteknisk Forbund
International Society for Rock Mechanics
International Association for Engineering Geology and the Environment

Innfor i dag - erfaringer så her langt

• Sendte ut en forespørsel til 15 stk
• Fikk svar fra 6 stk
stk, to bestiller (JBV
(JBV, SVV) og fire
konsulenter.

Erfaringer så her langt - tunnel
Bestiller:
• Benytter Geoteknisk Kategori og tredjepartskontroll
• Følger Håndbok 021 Vegtunneler som gir krav til
geologiske
l i k fforundersøkelser
d
k l
ffor ttunnell og stabilitetssikring
t bilit t ik i
• Lite bevisste (medvetna) til selve EK7, selv om vi følger
den i hovedtrekk.
hovedtrekk
• JBV – brukes ikke i hverdagen
Andre:
• Velger geoteknisk kategori og forsøker og koble dette til
omfang
g for g
grunnundersøkelser

Erfaring fra annen rådgiver
•
•
•

•
•

•

Totalrehabilitering av tunnel – supplerende sikring og noe uttak av
berg
Definerer geoteknisk kategori NS EN1997-1
g p
prosjekteringsmetode
j
g
i henhold til EK7. På g
grunn av
Velger
sammenlignbar erfaring med driving av tunnel i samme grunnforhold
prosjekteres det ved konstruktive tiltak, ref EK7, kap 2,5.
Definerer hvordan oppgaven
ppg
skal løses i et notat,, altså hovedprinsippene
p
pp
for hvordan berget skal tas ut og sikres
Definere mengder og typer bergsikring for de ulike områdene i tunnelen, ut
fra observasjoner fra kartlegging utført i forkant – endelige mengder
kommer første etter at man faktisk har sprengt og kartlagt berget.
Setter krav til oppfølging av ingeniørgeolog for alle bergarbeider for å sikre
utførelse som beskrevet

Konstruksjoner etc.
etc
• Får en følelse av at de fleste prøver å bruke EK7 med
partialfaktorer.
• Det finns flere eksempler på bruk for fundamentering av
master bruforankringer
master,
br forankringer (hengebruer),
(hengebr er) forankringer i
skjæringer og bunnplater i bygg.

Oppdrifsforankring for kontorbygg i
byggegrop 10-15
byggegrop,
10 15 m dyp
dyp, 6
6,5
5 m vannstand i
grop i permanent fase
•
•
•

•
•
•

Definere dimensjonerende situasjon =Fullt
Fullt grunnvannstrykk når byggets to kjelleretasjer er
ferdig støpt og vanntett, tilsvarende karakteristisk trykk fra oppløft, FK = 65 kN/m²
Benytter partialfaktor i henhold til NS-EN 1997, punkt 2.4.6.1 (8) og (9)
Det vurderes at tilførsel av vann som følge av rørbrudd vil være den dimensjonerende
sitasjonen,
it j
d
da rørbrudd
b dd vilil kkunne tilf
tilføre vannmengder
d større
t
enn b
byggegropens
dreneringskapasitet.
I henhold til NA.A1.2(A) velges partialfaktor for karakteristisk vanntrykk, γGj,sup = 1,35
j
vanntrykk
y blir da FK× γGj,sup
, = 84,5
, kN/m²
Dimensjonerende
Gj sup = FD = 65 kN/m² × 1,35
Dimensjonere oppdriftsbolter ut fra dette:
– Nødvendig forankringslengde, finner karakteristisk heftfasthet for mørtel/berg, stål/mørtel
og for utriving av berglegeme også heftkapasiteten til bergmassen (altså vi ser ikke kun på
neddykket vekt av berglegeme
berglegeme, men også en konservativ heftkapasitet i bergmassen)
bergmassen).
Finner dimensjonerende verdier ved å finne passende partialfaktorer: heft
mørtel/stål/berg, velger partialfaktor for betong = 1,25, og partialfaktor for
heftkapasiteten til bergmassen = 2 (dette finnes det egentlig ikke noen tall for i EK7)
– Finner
Fi
egnett boltetype
b lt t
og ser på
å kkarakteristisk
kt i ti k styrke,
t k benytter
b
tt materialfaktor
t i lf kt stål
tål = 1
1,25
25
for å finne dimensjonerende styrke

Stabilitetsberegning
• Her er det nok både og, dvs. totalsikkerhet og med
partialfaktorer
• Partialfaktor på tyngdetetthet og vann settes vanlige til
1,0. Hva med tyngdetetthet ved hengebru? Her brukes til
og fra 0,9.
• Vedrørende skjærmotstnad er det greit ved bruk av MohrCoulmb men hva med Barton-Bandis?
- Partialfaktor for friksjonsvinkel og kohesjon(?) – 1,25
- Har sett eksempler på det samme for JRC (1,0 - ) og JCS
(1,4 – enaksial fasthet)

Stabilitetsvurdering av skjæring – risiko for
utglidning
t lid i (plan
( l eller
ll kile)
kil )
•
•

Definer geometri – feltmålinger og modellering av største mulige
utglidning i RocPlane og SWEDGE
Definere inngangsparametere for beregning etter Barton-Bandis
(RockPlane er ikke direkte tilpasset prosjektering etter
Eurokodene, så enkelte tilpassinger har vært nødvendig)
–
–
–
–

JRC, Feltbestemmelse, med partialfaktor = 1,0 (Tab A.14)
JCS,, Feltbestemmelse,, med partialfaktor
p
= 1,4
, (NA-A.4)
(
)
tan ϕr, Estimat, med partialfaktor = 1,25 (NA-A.4)
γr, Valgt fra Erfaring med tilsvarende bergarter, med partialfaktor =1,0
(NA A 4)
(NA-A.4)
– γw = 10 kN/m³ med partialfaktor 1,0 (NA-A.4) (kan ikke finne dette)

•

Finner nødvendig boltekraft ut fra beregningen, og velger bolter ut
fra dette med partialfaktor som i forrige eksempel

