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Eurocode EN 1990:2002
General for structural design

• Design for limit states shall be based on 
structural and load models for limit states

• The safety requirements should be 
achieved by the partial factor method

• As an alternative, a design directly based 
on probabilistic methods may be used
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Eurocode EN 1997-1:2004
supplement for geotechnical design 

Limit states should be verified by one or a 
combination of the following

• Use of partial factor method
• Adoption of prescript measures• Adoption of prescript measures
• Experimental models and load tests
• An observational method
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General Conclusion

• Partial factor method is not applicable for  tunnel 
design (rock-structure interaction problem)

• Observational Method in Sweden known as 
Active Design has and will frequently been usedActive Design has and will frequently been used
in tunnelling engineering

• Reliability analysis will be used more in the 
future for designing difficult geotechnical 
structures
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Design requirements

• Every structure shall fullfill the general 
requirements of structural resistance, 
serviceability and durability 

• Safety level should be independent of the • Safety level should be independent of the 
used design method (calculations, testing 
or observational approach)

• Safety level can be assessed by 
probability of failure, safety index or safety 
factors. 
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Observational method

When prediction of geotechnical behaviour 
is difficult, it can be appropriate to apply 
the approach known as “the  observational 
method”

• Acceptable limits of behaviour
• Possible behaviour with acceptable 

probability to be within the limits
• Plan of monitoring
• Plan of contingency actions
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Uncertainties 

• Aleatoric uncertainty related to natural 
variability which can be described but not 
changed by observations

• Epistemic uncertainty related to lack of • Epistemic uncertainty related to lack of 
knowledge which can be reduced by 
observations
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Uncertainties and geotechnical 
engineering

• Geotechnical parameters in general will not vary 
in true random sense, they are unknown due to 
very few samples and tests (epistemic 
uncertanties)

• Some geotechnical behavior and parameters 
can due to their complexity never be fully 
described and can therefore be said to be a 
random variable with a true basic variability 
(aleatoric uncertainties)

• Geotechnical models are uncertain due to lack 
of knowledge and simplifications
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• The “true basic variability” (σ) is normally 
estimated or known from experiences

• The uncertainties (σ‘) is normally 
connected to the true mean valueconnected to the true mean value
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Reduction of our uncertainty due to 
our a priori knowledge and number 

of observations
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Some considerations 

• Our total uncertanty will be reduced with 
increasing number of tests (observations)

• This effect is at large with few tests and 
decreases with increasing numberdecreases with increasing number

• The uncertainty can never be smaller than
what is given by the basic variation 

• At smaller ratio of σ´/σ (the aleatoric
uncertainties dominate) the effect of 
Observational Method is negliable
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Basic requirements on 
Observational method

• The monitored behavior must be critical for 
the safety of the structure

• The monitored behavior must be related to 
acceptable limitsacceptable limits

• The monitoring must be carried out in such 
way that it gives information in time to be 
able to carry out contingency actions

• The acceptabel probability to be within the 
limits is a project specific issue
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Challenge

• To integrate the observational method for 
design with reliability theory to a consistent 
probabilistic design method

• To integrate the observational method in • To integrate the observational method in 
the  construction process with an 
adequate adminstrative process 
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Observational methods and 
tunneling

In broad perspective the observational 
approach can be  used in tunnelling for 

following issues:
• the location of foreseen rock qualities or • the location of foreseen rock qualities or 

support classes,
• the interaction and subsequent behaviour 

of rock mass and support elements,
• the quality in the applied rock support 

measures
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Observation of geological 
indicators will give the support 

classes
Support classes
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Observational method and
support classes – step 1

• Acceptable limits = predefined limits of 
each support class related to indicators

• Possible behavior = all support classes 
• Monitoring program = observation of • Monitoring program = observation of 

indicators
• Contingency actions = installations 

according to predefined support classes
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Observational method and
support classes – step 2

• Acceptable limits = no damage in the 
installed support

• Possible behavior = both damage and 
undamaged support undamaged support 

• Monitoring program = visual inspection of 
damage 

• Contingency actions = installation of 
additional support and changes of role of 
classification or support level
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Observational method and 
observation of tunnel behavior

Håkan Stille19



Type of problem

• We want to reduce our uncertainties along 
a tunnel reach by measuring the behaviour 
in a limited number of sections

d1 d2 d3?
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Rock-structure interaction problem
Definition of safety margin

R

Safety margin loads

Max deformationSafety margin
deformations

S
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Assessment of acceptable limits 
and evaluation procedure

• The application of rock mechanics and 
reliability analysis will be powerful tools to  
assess the acceptable limits, monitoring
program and evaluation procedure of program and evaluation procedure of 
unacceptable tunnel reaches
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Observational method and
measurement of tunnel deformation

• Acceptable limits = In the measurement section 
the deformation should be smaller than 90% of 
the yielding limits = 70 mm

• Possible behavior = from 0 to 100 mm• Possible behavior = from 0 to 100 mm
• Monitoring program = Deformation 

measurements in five points per section and 
distance between the section should be 20 m

• Contingency actions = Increase the support with 
thicker shotcrete and more rock bolts
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The Strenger tunnel
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The Strenger tunnel
Variogram
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Estimated uncertainty expressed 
as two times the standard deviation
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Shotcrete thickness and bearing 
capacity

Loading case, simplified
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Observational method and
shotcrete support

• Acceptable limits = Mean value of the 
thickness of the shotcrete given that a test 
procedure is followed

• Possible behavior = Variation in thickness • Possible behavior = Variation in thickness 
for a given shotcrete application

• Monitoring program = measurement of the 
shotcrete thickness

• Contingency actions = Spraying more 
shotcrete
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Assessment of acceptable limits 
and testing program

• The application of rock and structural
mechanics and reliability analysis will be 
powerful tools to  assess the acceptable 
limits and  testing program (monitoring)limits and  testing program (monitoring)
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Safety requirement β=4
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σt is the standard deviation of the thickness 
due to type of shotcrete robot

m is number of independent elements  
due to mean value process

n is number of independent tests of the shotcrete thickness
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Shotcrete is plastic and the 
thickness is spatial correlated

Variogram - Shotcrete thickness measured in five holes

200

250

0

50

100

150

200

0 250 500 750 1000 1250 1500

Distance between drilled holes [mm]

V
ar

ia
nc

e 
[m

m
]

Monitoring positions

Spherical model

Håkan Stille32



Thickness in single points based on 
experience is Normal distributed 
with a standard deviation of 15 
mm 

Shotcrete

We have three independent  ductile 
bending joints at a distance of 1 m

We will carry out 9 independent tests 
at the actual tunnel reach
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Results

• In order to fulfill the required safety level 
the 9 tests should give a mean value 
larger than 68 mm.
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Some Swedish work

• Stille H.,Andersson J., Olsson L. 20003, 
Information based design in rock engineering 
SveBeFo nr 61

• Holmberg M., Stille H. 2007 Observational 
method and its application in rock engineering 
SveBeFo nr 80
method and its application in rock engineering 
SveBeFo nr 80

• Stille H., Holmberg M. 2008 New Horizons-
Observational method in rock engineering 
ARMS V.

• Holmberg M., Stille H. 2009 Observational 
method and deformation measurements in 
tunnels BeFo nr 93
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Conclusion

• Observational method is applicable for tunnels
• The method can be used for many types of 

design issues
• The tunnel behavior must be described in 

observable or measurable variables observable or measurable variables 
• It is a strong tool but must be used with care
• The observational method must be an integrated

part in the  construction work with an adequate
adminstrative process 

• The theories are not a substitute to empirical 
knowledge, it should be a support.
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Geological Characterisation and 
the Observational Method
Application of Value of Information 
AnalysisAnalysis

Licentiatuppsats vid Chalmers tekniska högskola, 2009
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Licentitatuppsatsens mål

• Att skapa en plattform för 
bergkarakterisering enligt 
Observationsmetoden. 

• Att beskriva hur bayesianska statistiska 
metoder kan vara användbara vid metoder kan vara användbara vid 
bergkarakterisering enligt 
Observationsmetoden. 

• Att visa hur datavärdesanalys kan 
användas som ett verktyg när arbetet 
sker enligt Observationsmetoden.  
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Observationsmetoden

Bergkarakterisering

Datavärdesanalys

Bergkarakterisering
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Datavärdesanalys
• Hur man kan ta reda på värdet av en 

mätning eller undersökning innan utförande

• Används tex. då man väljer mellan två olika 
alternativa designer eller metoder.  

• Metod baserad på bayesiansk statistik och 

Observations-
metoden

Berg-
karakterisering

• Metod baserad på bayesiansk statistik och 
kostnads-nyttoanalys

• Värdet av ny information uppskattas genom 
jämförelse av befintliga osäkerheter och 
minskad osäkerhet efter ytterligare 
undersökningar.

• Referenser: Freeze et al. (1992), Bedford 
and Cooke (2001), Back (2006), m.fl.
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Ramverk för datavärdesanalys & 
bergkarakterisering

1. Prioranalys
• Geologisk modell 

baserad på tex. 
expertkunskap och 

2. Preposterioranalys
• Kan information f rån  

undersökningar 

3a. Utförande av 
undersökningar

• Kärnborrning
• Hydrauliska tester
• Bergmekaniska tester
• Andra tests

4. Posterioranalys
• Uppdatera med ny 

information
• Identif iera bästa 

alternativa handling

Datavärdesanalys

ja

expertkunskap och 
kartering.

• Val mellan två olika 
alternativ

undersökningar 
ändra mitt beslut?

• Andra tests

3b. Utför prioralternativet

alternativa handling

nej
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Metodikstudier datavärdesanalys & 
bergkarakterisering

• Generiska studier baserade på verkliga kostnader

• Förenklad geologisk och hydrogeologisk konceptuell 
modell. modell. 

• Exempel för injektering

• Fungerar även för andra aspekter, men med andra 
kostnader och nyckelfrågor.
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Indata till modellen, 
vad behöver man veta? 

• Vilka är beslutsalternativen?

• Vad är att misslyckas? Dvs. ”failure”?

• Kostnader för de olika alternativen samt kostnader 
som uppstår vid misslyckande

• Osäkerheterna uttryckta i sannolikhetstermer
– För geologiska modellen 

– För  de olika alternativen i kombination med geologiska 
modellen

– För undersökningsmetoden

• Indata baseras på hårda data kombinerat med 
expertkunskap
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Metodikstudie

Beslutsalternativ:
• 2 olika injekteringsdesigner
• Följs vid behov av efterinjektering och 

dräner
• Nollalternativ (referens): 

Ingen förinjektering. 

Vilken design är bäst lämpad för de 
geologiska förutsättningarna?

Är information från ytterligare 
undersökningar värdefull?

Alternativen vägs igen

1. Prioranalys
• Geologisk modell 

baserad på tex. 
expertkunskap och 
kartering.

• Val mellan två olika 
alternativ

2. Preposterioranalys
• Kan information f rån  

undersökningar 
ändra mitt beslut?

3a. Utförande av 
undersökningar

• Kärnborrning
• Hydrauliska tester
• Bergmekaniska tester
• Andra tests

3b. Utför prioralternativet

4. Posterioranalys
• Uppdatera med ny 

information
• Identif iera bästa 

alternativa handling

Datavärdesanalys

ja

nej
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Beslutsalternativen

Nollalternativ
(Referens)

Alternativ 1. 
Konventionell 
injekteringsdesign

Alternativ 2. Utökad 
injekteringsdesign

Förinjektering

Antal borrhål i en 
injekteringsskärm

- 20 20 + 10

Injekteringsmedel - Cement Cement + Silica sol

Efterinjektering 
(om föreskrivet
inflödeskrav ej uppnåtts)

Antal borrhål 30 10 10
Injekteringsmedel Cement Silica sol Silica sol 
Ytterligare åtgärder 
(om nödvändiga)

Dräner Dräner Dräner
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Geologisk modell
• Förenklad modell med två klasser

1. Berg utan injekteringsbehov
2. Berg med injekteringsbehov

• Sannolikheten för zoner som 
behöver injekteras baseras på 200 
stokastiska simuleringar av stokastiska simuleringar av 
bergmassan 

• Simuleringar görs i T-PROGS, med 
utnyttjande av traditionell 
geostatistik och Markovkedjeanalys

• Berget delas in i hög- resp. lågrisk 
baserat på virtuell borrning i 
modellen
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Indata till geologiska modellen

• Karakteristiska längder i tre dimensioner för 
en zon (Klass 2)

• Karakteristiska längder i tre dimensioner för 
berget emellan zonerna (Klass 1)berget emellan zonerna (Klass 1)

• Klassernas förväntade proportion i 
bergmassan

Material Proportion Vidd (m) Längd (m) Djup (m)

Klass1 0.9 18.0 198.0 198.0

Klass 2 0.1 2.0 22.0 22.0
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Osäkerhet i injekteringsresultat

• Osäkerheten i 
injekteringsresultatet beskrivs 
med hjälp av en betafördelning 
för varje injekteringsalternativ

• Baseras på simuleringar av • Baseras på simuleringar av 
bergmassan samt förväntat 
injekteringsresultat
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Resultat Metodikstudie
• Prioranalys ger cementinjektering som bästa 

alternativ

• Preposterioranalys ger injektering med cement och 
Silica sol som bästa alternativ (sannolikheter för 
högrisk och lågrisk berg beaktade)

För hela tunneln blir datavärdet ca 255 000 kr• För hela tunneln blir datavärdet ca 255 000 kr

• Kan jämföras med kostnaden för 100 m kärnborrhål, 
ca 200 000 kr, dvs. lönsamt att undersöka

• Om informationen från borrhålet kan användas för 
flera syften kan kostnaden delas
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Metod för datavärdesanalys inom 
bergkarakterisering

1. Formulering av 
karakteriseringens syfte. 
Identifiering av 
nyckelfrågor.

2. Studier av all tillgänglig 
geologisk information för 
området. 

3. Konceptuell modell av 
geologiska och 
hydrogeologiska 
förhållanden

4. Fältkartering

5. Uppdatering av 
konceptuella modell

6. Stokastisk modell av 
geologin, t.ex. i TPROGSgeologin, t.ex. i TPROGS

7. Prioranalys

8. Preposterioranalys

9. Jämförelse av förväntat 
värde av information och 
undersökningskostnader. 

10. Beslut angående 
fortsatta undersökningar
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Tillämpningar, Effekter, etc.
• Diskussionsunderlag för kostnadseffektivisering 

av förundersökningar
– Åtgärder sätts in där de behövs bäst

– Varje del i undersökningsprogrammet motiveras i 
termer av riskkostnad och minskad osäkerhettermer av riskkostnad och minskad osäkerhet

• Utnyttjande av geologisk information i tidiga 
skeden

• Leder ibland till fler undersökningar, ibland till 
färre

• Ev. nackdel är tiden för analysen. Finns utrymme i 
tex. byggskede?
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Slutsatser Lic och återkoppling till 
Observationsmetoden
• Kommunikation och kunskapsöverföring mycket 

viktiga om Observationsmetoden ska fungera

• Problemfokuserad karakterisering

• Datavärdesanalys bidrar till problemfokus• Datavärdesanalys bidrar till problemfokus

• Verktyg för beräkningar skulle underlätta 
implementering av metod

• Att uppskatta sannolikheterna är största svårigheten

• Metoden passar väl in i Observationsmetoden

• Test i verkligt projekt nödvändigt
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Tack!
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Seminar

Kelvis PérezKelvis Pérez
Luleå University 
of Technology

11 November 2010
WSP Sverige
Arenavägen 7, Stockholm - Globen

Kelvis Pérez1



Heathrow airport tunnel collapse
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Deformation and 

Failure of hard rockFailure of hard rock
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Why this research project?

• Eurocode - Observational method

–– Relation between the deformation 
and failure process.
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Objectives

• Understanding of deformation at 
different stages of the failure 
process.

•• Calculate rock mass response 
curves due to excavation and failure 
for different rock mass conditions.

• Evaluate aspect of failure criteria 
based on deformation and strain.
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Scope and Approach
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• Stress & 
structure 
induced 
failure.

• Hard rock mass.
• Fennoscandia typical 
conditions.

failure.
• Deformation 
monitoring.
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Numerical modelling

Laboratory tests
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Garpenberg raise

• Boliden Mineral AB
• Spalling failure:

–On the surface of the 
σσσσ1

σσσσ2

–On the surface of the 
raise.

–Depth: 0.05 m.

• No deformation 
monitoring.

σσσσ1 σσσσ2
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γγγγmax contours – strain concentrations

Depth of 
observed failure:
Point #4 = 0.05 m

#2
#4

#6

#12

Depth of predicted 
failure:
Point #2 = 0.02 m
Point #6 = 0.10 m
Point #12 = 0.22 m

#4
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Depth of predicted failure = 0.02 m, 0.10 m, 
0.22 m using γγγγmax strain concentration
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Instrumented Kiirunavaara 

drift

• BeFo 53:1/84 
project.

• LKAB.• LKAB.
• Wedge-block 

failure.
• Monitoring of 

deformation.
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Plan and purpose

• Simulate the wedge-block fallout 
(UDEC).

• Increase understanding between • Increase understanding between 
structure/gravity failure and 
deformation.

• Calibrate the modelled wedge-block 
with real failure (damages in situ).
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Instrumented Kristineberg 

stope

• Boliden Mineral 
AB.

•

Orebody 
level 4

Entrance
drift

• Monitoring of 
deformation.

• Small fracture in 
the shotcrete & 
shear failure.

Stope 091005 
(level 3)
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Strain gauge 
rebar (RMTltd )

Sentinel bolt 
(RMTltd)

Extensometer 6 m 
(Detect-6Ex, 
YieldPoint 

extensometer)

Anchor 1 2 3 4

Piano wire

Strain gauge D-bolt (SINTEF)
Extensometers D-bolt 

(SINTEF)
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Bending failure
(Bad contacts)

σσσσ1

Punching 
failure

Shear
failure

Borehole in the footwall

failure
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Extensometer at profile 3:4
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Tape extensometer
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Laboratory tests

• Rock specimens from Sweden 
and Finland.
– CompLab at Luleå University of 

Technology.
– Laboratory of Rock Engineering 

at Helsinki University of 

Ki

Ka
Ro– Laboratory of Rock Engineering 

at Helsinki University of 
Technology (Posiva Oy).

• Sites:
– Äspö, Högsma_Skåne, Kallax, 

Hägghult, Gudmundberget, 
Kiirunavaara mine.

– Olkiluoto, Romuvaara, Kivetty 
and Hästholmen.
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Failure-deformation processes
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Summary of progress 
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Evaluate aspects of 

failure criteria based on 

deformation and strain

• The failure-deformation 
(strain) processes were III

IV

V
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σ1p

σ1cd

σ3p

σ3cd

III

IV

V
Axial Stress (MPa)

σ1p

σ1cd

σ3p

σ3cd

(strain) processes were 
estimated for every rock 
type.

• The stress & strain 
quantities of the failure-
deformation were 
compared using geologic 
information.
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0.6

0.8

Understanding of 

deformation & stages of 

the failure process

• Strain related to 
failure of hard 
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failure of hard 
rock was 
calculated.

• Failure 
processes of 
real failure cases 
were identified.

Depth of observed 
failure = 0.05 m

ε3
Crack damage
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Rock mass response 

curves due to failure for 

different rock mass 

conditions
Face

Cut 1

Cut 2

Test area

LDP/GRC

Advance direction

10      9      8       7      6       5      4       3      2  1
Rounds (length = 50 m)

5 m/round
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Thanks!
• Supervisors Professor Erling Nordlund and Adjunct 

Professor Jonny Sjöberg (LKAB). 
• Project reference group:

– Anders Fredriksson (Golder Associates).
– Håkan Stille (KTH). 
– Lars O. Ericsson (Chalmers).
– Mats Holmberg (Tunnel Engineering).– Mats Holmberg (Tunnel Engineering).
– Mehdi Bagheri (KTH).
– Mikael Hellsten and Tomas Franzen (currently and formerly at 

BeFo).
– Miriam Zetterlund (Chalmers).
– Olle Olofsson (Trafikverket).
– Rolf Christiansson (SKB).

• Bo Carlsson (Trafikverket).
• Daniel Sandström (Boliden Mineral AB).
• Health and Safety Executive (HSE).
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Thank you 
for your for your 

attention!
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Model uncertainty of design tools 
in Rock Mechanicsin Rock Mechanics
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Titels

• Design tools
• Failure modes
• Safety design
• Model Uncertainties• Model Uncertainties
• Example of model uncertainty from block 

stability analysis
• Conclusion
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Design tools

Analytical methods, Numerical methods, 
Experimental methods, Observational 
methods

Mehdi Bagheri3



Failure modes

Mehdi Bagheri4



Rock mechanics and failure 
modes

In general our calculation models of the 
different failure modes are not very correct 
and are studied all around the world to be 
improved                                                    improved                                                    

Mehdi Bagheri5



Calculation, Safety and Design

• Safety Philosophy and
level 

• Limit state design• Limit state design
• Safety factor
• Probability of failure based methods such 

as Monte Carlo
• Eurocode suggestion partial factor method

Mehdi Bagheri6



Why not to use safety factor
What is the difference between different design in this figure?

How it affects safety factor?

Mehdi Bagheri7



Probability based design           

• Level I probability failure Pf=P(R-S)<Pf 
code

• Level II Safety index                  β>β code
FORM

• Level II Safety index                  β>β code

• Level III partial coefficient  R*>S*
R*=Rk/γR> Rk×γR

FOSM

Mehdi Bagheri8



Model Uncertainties

• Uncertainties
Parameter uncertainty 

Spatial variability
Model uncertainty 

• Role of model uncertainty in design of 
underground structures

Mehdi Bagheri9



• How to measure model uncertainty

• Where Y is the outcome of the model and 
Z is the true value

• ”I ” will then be the a random variable 
designated the model uncertainties 

Mehdi Bagheri10



How to evaluate model 
uncertainty

•By comparision with more detailed models
•By Comparision with data collected from 

field or laboratorium                          

Mehdi Bagheri11



Limit State design and model 
uncertainty

• SM=R-S
• SM= I(R-S) where I is model uncertainties 

(stocastic variable)

Mehdi Bagheri12



Accuracy and precision 
Model uncertainties I

Which do you prefer ?

Mehdi Bagheri13



Block failure design tools

• DEM
• Analytical

Assumptions of Analytical methodAssumptions of Analytical method
Rigid body
Two dimensional analysis
Model works in 2 stages
Joint relaxation occurs after stage 2

Mehdi Bagheri14



Example of model uncertainty

Mean value= 0.42
STD.DEV= 0.41

Mehdi Bagheri15



New solution

In situ forces before 
excavation of the tunnel

State of forces
after excavation

State of forces after the
weight force has been acting

RELAXATION  STAGES

R

N
0

H0

S0

R
N

1

H1

V0

R2

N2

H2
S1

S2

W/2

Stage 0 Stage 1 Stage 2
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With alternative formulation
Model uncertainties

0,7 0,9 1,1

Mean value= 0.94
STD.Dev=0.064

Mehdi Bagheri17



Conclusion
• Engineers pay much attention to the precision and 

accuracy of in-data in design, but not to the accuracy of 
the design tools!!!

• Estimation of model uncertainty is an important issue in 
design

• The designer needs to know both precision and biased • The designer needs to know both precision and biased 
factor of the design tool (accuracy).

• In case of having enough precision, biased models 
should be revised based on a model correction factor

• Model uncertainty corresponds to model’s simplifications
• In this example(Block failure), ignoring joint relaxation in 

the first stage causes great model uncertainty

Mehdi Bagheri18



Thanks for your attentionThanks for your attention
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Seminarie om observationsmetoden, 
numeriska metoder

Christer Andersson, Vattenfall Power Consultant

2010.11.11
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Numeriska metoder och observationsmetoden

• Observationsmetoden kräver att det möjliga  såväl som det troliga 
uppförandet kan uppskattas

• För att göra dessa uppskattningar måste sannolikhetsbaserade 
beräkningar genomföras med analytiska eller numeriska metoder

Christer J Andersson3



Vad är sannolikhetsbaserade numeriska beräkningar?

Fördelningsfunktioner 
för parametrar

Slumpmässigt val av 
parametervärden

Analys 

ResultatResultat

Beräkningarna upprepas 
till resultatet 

konvergerar, exempelvis 
genom att titta på 

variationskoefficienten

Christer J Andersson4
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Fördelningsfunktioner, normalfördelningen

• 68,2 % 95,4 % samt 99,8 % av alla värden ligger inom en, två 
respektive tre standardavvikelser. 

Christer J Andersson6



Normalfördelning med olika standardavvikelser

Christer J Andersson7



Normal- och lognormalfördelning
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Vad är sannolikhetsbaserade numeriska beräkningar?

Fördelningsfunktioner 
för parametrar

Slumpmässigt val av 
parametervärden

Analys 

ResultatResultat

Beräkningarna upprepas 
till resultatet 
konvergerar, exempelvis 
genom att titta på 
variationskoefficienten

Christer J Andersson9



Exempel på statistiska metoder

En metod måste väljas för att plocka data ur fördelningarna för de 
numeriska beräkningarna, exempelvis:

• Punktskattningsmetoden• Punktskattningsmetoden
• Monte Carlo
• Latin Hypercube

Christer J Andersson10



Punktskattningsmetoden

• 2n körningar krävs
• Byggs in i ny version av Phase2

Christer J Andersson11



Monte Carlometoden

• Variabeln ges en fördelningsfunktion
• Indata genereras slumpmässigt ur funktionen
• Genereras för få indata avspeglas inte fördelningsfunktionen korrekt
•Varje indataset motsvarar en modellkörning

N(10,1)N(10,1)

Christer J Andersson12



Latin hypercube

Funktionen delas in i ett antal 
lika stora areor. Varje area har 
därför samma sannolikhet att 
inträffa

Ett parametervärde per area 
slumpas fram iterativt till slumpas fram iterativt till 
funktionen avbildas tillräckligt 
bra

Reducerar antalet iterationer 
jämfört med Monte Carlo 
avsevärt

Christer J Andersson13



Simulering av normalfördelning (10,1)

Christer J Andersson14



Mjukvaror för sannolikhetsbaserade analyser

• COSSAN
- Monte Carlosimulering
- Fungerar med flera beräkningsprogram
- Fungerar i klusternätverk

• Prob2B
- Ursprungligen mot PLAXIS men fungerar mot flera - Ursprungligen mot PLAXIS men fungerar mot flera 

beräkningsprogram

• NESSUS
- Skrivet för ABAQUS och ANSYS men ska fungera mot de flesta 

FEM-koder
- Inbyggt stöd för stokastiska finita elementanalyser
- Hanterar ett stort antal statistiska fördelningar och analyser

Christer J Andersson15



Vad är sannolikhetsbaserade numeriska beräkningar?

Fördelningsfunktioner 
för parametrar

Slumpmässigt val av 
parametervärden

Analys 

ResultatResultat

Beräkningarna upprepas 
till resultatet 

konvergerar, exempelvis 
genom att titta på 

variationskoefficienten

Christer J Andersson16



Exempel på sannolikhetsbaserade analyser

• Analytiskt problem

• Rumslig parametervariation

Christer J Andersson17



Analytiskt problem

σ1

τ

σnVariabel
Vald 

fördel-
ning

Vänte-
värde

Std. 
avv.

Trunk-
ering 
uppåt

Trunk-
ering 
nedåt

Kohesion 
(c)

Trunk-
erad 

normal
0,25 0,025 0,50 0,15

σ1

normal

Friktions-
vinkel ( φφφφ)

Trunk-
erad 

normal
35 3,5 45 22

σσσσ1

Trunk-
erad 

normal
2 0,2 3 1

Sprickplan 
vinkel mot 
horisontal-

plan ( ββββ)

Jämn - - 90 0
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Problemdefinition i NESSUS

Christer J Andersson19



Sannolikhetsbaserad lösning av analytiskt problem

Christer J Andersson20



Sannolikhetsbaserad lösning av analytiskt problem

Christer J Andersson21



Numeriska metoder, stokastiska finita element

φ

• Rumsliga korrelationslängden måste behandlas korrekt

Christer J Andersson22



Rumslig fördelning i FLAC

• FLAC kan inte hantera rumsliga korrelationslängder

Christer J Andersson23



Kommenater kring vanliga mjukvaror för numerisk 
modellering

Christer J Andersson24



PLAXIS (FEM)

• PLAXIS 2D (FEM, kontinuum)
Ej sannolikhetsbaserade analyser men parametervariation liknande 
punktskattningsmetoden

• PLAXIS 3D (FEM, kontinuum)
Ingen information om att sannolikhetsbaserade beräkningar kan 
görasgöras

Christer J Andersson25



ITASCA

• FLAC, FLAC3D (FDM, kontinuum)
Element kan ges slumpvisa värden men inga avancerade statistiska 
metoder finns förprogrammerade

• UDEC, 3DEC (diskontinuum)
Ingen information om att sannolikhetsbaserade beräkningar kan 
görasgöras

• Programmeringsspråket FISH ger användaren stora möjligheter att 
anpassa mjukvaran efter egna behov

Christer J Andersson26



Rocscience

• Phase2 (FEM, kontinuum)
En ny version som kan hantera punktskattningsmetoden är under 
utveckling. Korrelation mellan variabler kommer att kunna definieras

• Examine3D (BEM, kontinuum)
Inga sannolikhetsbaserade funktioner

• Rocsience anser att punktskattning kan användas för att gaffla in 
problemen men att mer avancerade analyser sedan krävs

Christer J Andersson27



Diskussion (I)

• Resultat och risker presenterade som sannolikheter är troligen ett 
intuitivare sätt att kommunicera och skapa relevanta diskussioner om 
ingenjörens resultat. Bedömningar av underhållskostnader kan 
underlättas.

• Sannolikhetsbaserade beräkningar kräver att ingenjören kan skapa 
relevanta fördelningsfunktioner från undersökningsdata och förstå hur relevanta fördelningsfunktioner från undersökningsdata och förstå hur 
de påverkar modellens resultat

• Undersökningsprogrammen måste utformas så att ovanstående arbete 
möjliggörs

• Beroende på problemets art väljs det angreppssätt som beskriver de 
relevanta fördelningsfunktionerna bäst (ex. kontinuum, diskontinuum, 
rumslig fördelning eller ej…)

Christer J Andersson28



Kontinuum - diskontinuum

Christer J Andersson29



Diskussion (II)

• Beräkningskostnaden för sannolikhetsbaserade modeller är höga

• Konstruktionen bör vara väl genomtänkt för att minska antalet variabler 
så mycket som möjligt

• En tredjepartskod för den sannolikhetsbaserade delen beräkningarna är 
troligen det enklaste sättet att genomföra beräkningarnatroligen det enklaste sättet att genomföra beräkningarna

• Datorer i klusternätverk kan reducera kalendertiden för beräkningarna

• Resultaten måste vara observerbara för att kunna tillämpa 
observationsmetdoen

Christer J Andersson30



Diskussion (III)

• Beräkningskostnaden för sannolikhetsbaserade modeller är höga

• Konstruktionen bör vara väl genomtänkt för att minska antalet variabler 
så mycket som möjligt

• En tredjepartskod för den sannolikhetsbaserade delen beräkningarna är 
troligen det enklaste sättet att genomföra beräkningarnatroligen det enklaste sättet att genomföra beräkningarna

• Datorer i klusternätverk kan reducera kalendertiden för beräkningarna

• Resultaten måste vara observerbara för att kunna tillämpa 
observationsmetdoen

Christer J Andersson31
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Syftet med Tillämpningsdokument Berg är att vara ett hjälpmedel 
för konsulter, entreprenörer och beställare hur Eurokod 7 bör för konsulter, entreprenörer och beställare hur Eurokod 7 bör 
användas vid dimensionering, uppföljning och kontroll av 
bergkonstruktioner.

Arbetet finansieras av IEG och Trafikverket 

Utmaningen ligger i att göra tillämpningsdokumentet tydligt men 
ändå tillräckligt övergripande så det omfattar de varierande 
förutsättningarna som kan gälla för bergkonstruktioner i Sverige

Med bergkonstruktioner avses bergtunnlar och bergrum.
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Styr omfattningen på undersökningar, dimensionering, kontroll och 
uppföljninguppföljning

GK bestäms av bergprojektören i samråd med byggherren

Olika GK kan gälla för olika sträckor av tunneln/projektet

GK kan förändras under projektets gång om förutsättningarna ändras

Förslag på tolkning/tillämpning

GK 1 kommer inte att vara tillämpbart för svenska bergtunnlar

GK 2 gäller då allmän praktisk erfarenhet föreligger av 
bergkonstruktionen. Dimensionering och utförande sker med 
allmänt accepterade metoder. 

GK 3 delar som inte faller inom GK 2.

Tillämpningsdokumentet ger vägledning över vilka förutsättningar som ska 
vara uppfyllda för GK2.

I GK 3 kan andra föreskrifter och regler gälla och det är 
beställaren/byggherren som anger dessa. 

I GK 3 ska en eller flera oberoende granskare tillsättas. Den oberoende 
granskaren ska ha kompetens för avsedd granskning (bärförmåga, 
tätning, vibrationer etc)
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Preliminära undersökningar
Jämföra alternativa sträckorJämföra alternativa sträckor
Utvärdera bergets allmänna lämplighet
Göra en första bedömning av geotekniska kategori
Planera dimensioneringen

Undersökningar för dimensionering
Ge information som krävs för dimensionering
Ge information som krävs för planering av utförande
Identifiera svårigheter som kan uppstå

EN 1997-1 och En 1997-2 ska användas tillsammans i samband med 
undersökningar.

Karaktärisering av berg som beskrivs med ISO 14689-1, 
Investigation and testing -- Identification and classification of rock -- Part 1: 

Identification and description
Kvaliteter och egenskaper hos bergmassan ska bestämmas
Enaxiell tryckhållfastheten, deformationsegenskaper hos 

bergmaterialet

EN 1997-2 ger kompletterande information map undersökningsmetoder
Planering och dokumentation
allmänna krav för ett antal vanliga undersökningsmetoder
Tolkning och värdering av resultaten
Tanken är att EN 1997-2 ska uppdateras med flera 

undersökningsmetoder i kommande revideringar

7
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Grundkravet i EN 1997 är att för varje geotekniska dimensioneringsfall ska 
det verifieras att inget relevant gränstillstånd, dvs brott- eller det verifieras att inget relevant gränstillstånd, dvs brott- eller 
brukgränstillstånd, överskrids. Detta bör göras med en eller en 
kombination av följande metoder:

Dimensionering genom beräkningar
Halvempiriska modeller
Analytiska modeller
Numeriska  modeller
I det fall man kan skilja på last och bärförmåga kan 
partialkoeffecientmetoden användas. Tillämpningsdokumentet 
kommer att rekommendera att Dimensioneringssätt 1 används, 
vilket innebär att partialkoefficienten för laster och material är 1,0 
och att partialkoefficienter som tillämpas på hållfasthetsvärdena för 
bult och sprutbetong idag används. Frågetecken kvarstår hur man 
ska hantera dimensionering genom beräkningar då man inte kan 
skilja på last och bärförmåga. 

Dimensionering genom hävdvunna metoder
Användning av empiriska metoder
Ex RMR, Q-systemet

Observationsmetoden
Används då det är svårt att förutsäga det geotekniska beteendet
Tillämpningsdokument för Observationsmetoden är ett eget projekt
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Kontroll av geotekniska förhållanden
Bergmassan och dess egenskaper ska kontrolleras - mha 

kartering
Sonderingshål – ex MWD
Labtester
Geohydrologiska förhållanden ska kontrolleras

Kontroll av utförande
Dokumentation av utförd bergförstärkning (utförande, 

material, mängder, egenskaper)
Dokumentation av utförd injektering (utförande, material, 

mängder, egenskaper
Vibrationsmätningar
Inmätning av bergkontur

Kontroll av geotekniskt beteende
Kontroll av det geotekniska beteendet utförs för att verifiera 

att tunneln beter sig på förväntat sätt
ex deformationsmätningar, mätning av laster på 

förstärkningselement, mätning av inläckande vatten, visuella inspektioner
Kontroll av status/Underhåll

Kontroll av tunneln status för att garantera säkerheten. 
ex bergsyner, återkommande skrotningsinsatser, 

bomknackning
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Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
Förunderökningsrapport Berg - faktadel
Ingenjörsgeologisk prognos – tolkningar och värdering
MUR utgör en del av Förfrågningsunderlag/Bygghandling

Projekterings PM
Kan utgöras av en eller flera delar ; Beräkningar, 

Kontrollprogram
TD ger rekommendationer på ytterligare information som bör 

vara med. 
Utgör ingen egen del i FU/BH utan handlingarna i FU/BH 

bygger på informationen från Projekterings-PM

Tillämpningsdokument Dokumenthantering IEG Rapport 4:2008
Anger ytterligare information/definition om vilka 

dokumenttyper (1-5) som finns. Allt från underlagsrapporter (1) till 
förfrågningsunderlag/bygghandling (5). Där MUR utgör dokumenttyp 3 och 
ProjekteringsPM utgör (4). 
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Grundläggande förutsättningar 
för tillämpning av dimensionering 

med observationsmetodenmed observationsmetoden

Mats Holmberg
BeFo Seminarium 2010-11-11
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Dimensioneringsmetoder

• Eurokod 7 - Dimensionering av 
geokonstruktioner, anvisar att det för varje 
geotekniskt dimensioneringsfall skall verifieras 
att brott- och bruksgränsstillstånd inte överskrids
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• Vidare anges att gränstillståndet bör kontrolleras 
genom en eller en kombination av följande 
metoder:
– Dimensionering genom beräkningar (partialkoefficenter)

– Dimensionering genom hävdvunna åtgärder
– Observationsmetoden

Mats Holmberg2



Observationsmetoden

• Observationsmetoden kan vara tillämplig 
när det är svårt att med acceptabel 
noggrannhet fastlägga någon eller några 
dimensioneringskritiska parametrar med 
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dimensioneringskritiska parametrar med 
avseende på:
– Laster 
– Bergets egenskaper och beteende 
– Samverkan mellan berg och förstärkning

Mats Holmberg3



Tillämpning dimensioneringsmetoder

• Tilltagande osäkerhet om geotekniska 
förhållanden ger ökad potential för 
dimensionering med observationsmetoden

• Principiell rangordning i förhållande till 
tilltagande osäkerhet på 
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tilltagande osäkerhet på 
dimensioneringskritiska parametrar är:

1. Dimensionering genom hävdvunna åtgärder
2. Dimensionering genom beräkningar
3. Observationsmetoden

• Det är troligt att alla dimensioneringsmetoder 
kan vara tillämpliga i ett och samma projekt

Mats Holmberg4



Generella tekniska överväganden

• Beskrivning av geotekniska problem och 
styrande geotekniska förhållanden som är 
kritiska för dimensioneringssituationen i 
förhållande till projektspecifika restriktioner och 
villkor (t.ex. vattendom, vibrationer, befintliga 
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villkor (t.ex. vattendom, vibrationer, befintliga 
anläggningar)

• Studera om ökad kunskap om de geotekniska 
förhållandena eller om konstruktionens 
beteende som erhålls under utförandet kan 
resultera i kostnadsbesparingar, t.ex. enklare 
tekniska lösningar eller förkortad byggtid

Mats Holmberg5



Krav på ekonomisk design

• Man ska välja dimensioneringsmetod med 
utgångspunkt från att åstadkomma 
tekniska lösningar som ger lägst 
slutkostnad för projektet
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slutkostnad för projektet
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Dimensionering med 
observationsmetoden

• Utmaningar
• Dimensioneringsstrategier
• Utveckling
• Förutsättningar 
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• Förutsättningar 
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Projektörens utmaning nr. 1
Rekommendera dimensioneringsmetod

• Projektören levererar nödvändiga tekniska 
överväganden och rekommenderar 
dimensioneringsmetoder med utgångspunkt från 
att åstadkomma en ekonomisk och säker 
konstruktion
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konstruktion
• Det är troligt att observationsmetoden är en av 

dimensioneringsmetoderna, t.ex. i form av 
förstärkningsklasser kopplade till 
dimensioneringskritiska förutsättningar som 
bergkvalitet, bergtäckning, geometri, etc.

Mats Holmberg8



Beställarens utmaning nr. 1
Ekonomi och administration

• Dimensionering med observationsmetoden 
innebär att den tekniska lösningen verifieras 
baserat på resultaten från mätningar och 
observationer i utförandeskedet

• Denna grundläggande intention har 
konsekvenser för byggprojekts alla skeden
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• Denna grundläggande intention har 
konsekvenser för byggprojekts alla skeden

• Mer resurser krävs, i förhållande till dagens 
praxis, för fortsatt projektering samt för 
genomförande av kontrollprogram och verifiering

• Avtal och genomförandeform behöver utformas  
där ersättningsform och riskfördelning beaktas

Mats Holmberg9



Projektörens utmaning nr. 2 
Projekteringsskedet

• Dimensionering med observationsmetoden 
bygger på att bergets och konstruktionens 
geotekniska beteende kan beskrivas med 
representativa parametrar som kan kvantifieras, 
beräknas samt observeras/mätas
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beräknas samt observeras/mätas
• Dimensioneringsstrategierna blir att teknisk 

lösning dimensioneras utgående från kriterier 
som är baserade på observerbara parametrar 
eller att efter utförd dimensionering ange 
acceptabla värden för observerbara parametrar

Mats Holmberg10



Beställarens utmaning nr. 2
Fastställa FU/Bygghandlingar

• Regelverk och föreskrifter som styr 
myndighetsutövning, t.ex. avsteg från 
Trafikverkets föreskrift för bergtunnel

• Projektets tidplan och slutkostnad kan komma 
att påverkas av beslut i byggskedet, t.ex. utförd 
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att påverkas av beslut i byggskedet, t.ex. utförd 
teknisk lösning

• Procedurer för granskning, både beställarens 
och eventuell oberoende sådan, när handling 
innehåller alternativa tekniska lösningar och 
därtill kopplade kriterier
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Projektörens utmaning nr. 3 
Byggskedet

• Krav i Eurokod 7 för utförandskedet är i korthet: 
– uppföljningen skall utföras som planerat 
– resultaten av uppföljningen skall utvärderas vid 

lämpliga steg
– instrumentering skall bytas ut eller utökas om den inte 
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– instrumentering skall bytas ut eller utökas om den inte 
är tillförlitlig för avsett ändamål

• Avsätta kompetens till att fullfölja 
dimensioneringsstrategin, d.v.s. nödvändig 
planering, uppföljning, upprättande av 
beslutsunderlag inför fastlagda beslutspunkter
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Beställarens utmaning nr. 3
Byggskedet

• Etablera en projektorganisation med förutsättningar att 
hantera gränssnitten mellan verifiering av teknisk 
lösning, pågående produktion samt eventuell granskning 
som skall ske, ex. GK3

• Ansvar för att bygghandlingens intentioner är 
kommunicerad och accepterad av projektets parter
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kommunicerad och accepterad av projektets parter
• Ansvar för samordning av leveranser, kvalitetssäkring 

och analys av observationer (mätdata, inspektioner, etc.) 
för avsnitt/ byggdelar som omfattas av OM

• Rutiner för att reglera kostnader och eventuellt också 
kontraktstidplan i förhållande till tillkommande och 
avgående arbeten
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Slutsatser - Projekteringsskede

• Dimensionering med observationsmetoden kan 
relativt enkelt integreras i dagens sätt att arbeta 
med projektering, jämför med ”Aktiv Design”

• Det som utmärker dimensionering med 
observationsmetoden är att tekniska lösningar 
och kontrollprogram skall tas fram på sätt som 
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observationsmetoden är att tekniska lösningar 
och kontrollprogram skall tas fram på sätt som 
möjliggör anpassningar till tänkbara avvikelser 
från förväntade förhållanden under byggskedet

• Projektets parter måste vara införstådda med att 
dimensionering med observationsmetoden är en 
del av byggskedet i form av kontrollprogram och 
verifiering av tekniska lösningar
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Slutsatser – Anbud/Byggskede

• Arbets- och bygghandlingar måste formellt hur 
geotekniska och konstruktiva osäkerheter som 
identifierats i projekteringsskedet ska hanteras 
via kontrollprogram och konstruktiva 
anpassningar
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anpassningar
• Beställarens platsorganisation ansvarar för att  

dimensionering med observationsmetoden på 
ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt integreras i 
byggprocessen
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Dimensioneringsstrategier

• Dagens situation
– Förstärkningsklasser baserade på t.ex. RMR eller Q-

värde, bergtäckning eller tunnlars geometrier
– Injekteringsklasser baserade på resultat från 

vattenförlustmätningar
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vattenförlustmätningar
– Kontrollprogram innehåller i huvudsak QA

• Dimensionering med observationsmetoden
– Kontrollprogram och tillhörande analys inriktad på 

verifiering och optimering, t.ex. justera kriterierna för 
val av förstärkningsklass och injekteringsklass, både 
när förutsättningarna är bättre och sämre än 
förväntade 
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Dimensioneringsstrategier
Exempel från Citybanan (~Aktiv Design)

• Dimensionering utgående från kriterier som är 
baserade på observerbara parametrar
– Plattformsrum Station City: Kriterier som avser 

sprickorientering eller sprickegenskaper utgör gräns 
för förstärkningens giltighet (ej verifierad med 
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för förstärkningens giltighet (ej verifierad med 
beräkningar)

• Utförd dimensionering anger de acceptabla 
värden för observerbara kritiska parametrar
– Passage av avloppstunnel med 50 m vattentryck: 

Kriterier som avser RMR-värde eller bergtäckning 
utgör gräns för förstärkningens giltighet (ej verifierad 
med beräkningar)
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Utveckling projektering (I)

• Dimensionering med observationsmetoden kan 
med fördel grundas på användning av 
klassificeringsmetodik som är anpassad till 
problemställning

• Klassindelning som avser geotekniska 
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• Klassindelning som avser geotekniska 
förutsättningarna och kan t.ex. kategoriseras i 
bergklass, hydrogeologisk klass eller 
utförandeklass

• Klassindelning och kriterier bör kopplas till  
förstärknings- eller injekteringsåtgärder eller 
föreskrivet utförande 
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Utveckling projektering (II)

• Klassificering bidrar till;
– bättre överblick av kritiska problemställningar som har 

identifierats vid dimensionering,
– förbättrad kommunikation mellan projektets parter, 
– snabbare beslutsprocess i byggskedet då 
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– snabbare beslutsprocess i byggskedet då 
klassificeringens syfte är att hantera osäkerheter som 
har identifierats vid dimensionering,

– att förtydliga riskfördelning mellan beställare och 
utförare vilket  underlättar prissättning i anbudsskedet 
och reglering av kostnader för tillkommande och 
avgående arbeten i byggskedet

Mats Holmberg19



Utveckling FU/Byggskede 

• Dimensionering är förenlig med de flesta 
förekommande entreprenad- och 
ersättningsformer, det vill säga 
utförandeentreprenad, totalentreprenad och 
samverkansentreprenad 

• Oavsett entreprenad- och ersättningsform bör 
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• Oavsett entreprenad- och ersättningsform bör 
principen för riskfördelning vara att beställaren 
tar all geoteknisk risk och entreprenören tar all 
risk för kapacitet

• Samarbetsformer bör tas fram som innefattar 
incitament för projektets alla parter och där 
effektivisering och innovationer belönas 
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Observationsmetodens tillämpning (I)

• Budget för stora anläggningsprojekt 
– Behöver innehålla sätt att hantera osäkra geotekniska 

förutsättningar som kan ha konsekvens för projektets 
slutkostnad och färdigställandetid

• Strukturen på mängdförteckningar och avtal 
bör utformas med en tydlig riskfördelning 
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bör utformas med en tydlig riskfördelning 
mellan beställare och entreprenör
– Genom att införa kostnadsposter som relaterar till 

investering, etablering, drift av arbetsplats och 
arbetsledning prissätts kostnader för utfört arbete och 
upparbetade mängder i relation till teknisk lösning 
(beställarens risk) och aktuell kapacitet 
(entreprenörens risk)

Mats Holmberg21



Observationsmetodens tillämpning (II)

• Månadsvis avstämning av kontraktstidplan ger 
fokus på att innehålla sluttider och att vidta 
åtgärder vid behov samt reducerar också risken 
för tvister
– Åstadkoms genom att entreprenören i anbud anger 

kapacitet kopplade till geotekniska klasser eller 
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kapacitet kopplade till geotekniska klasser eller 
utförandeklasser som sedan beställaren anvisar i 
byggskedet

• Injekteringsarbeten ligger på kritiska linjen i 
tunnelprojekt 
– Platsspecifik uppföljning av både injekteringsförlopp och 

resultat av injektering behövs för att effektivisera 
injekteringsarbetena i byggskedet
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Tänk på…

“What is often forgotten is that the 
observational method

is an adjunct to design, not a substitute 
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is an adjunct to design, not a substitute 
for it” (Ralph B. Peck)
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