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Sammanfattning 
Observationsmetoden utgör sedan lång tid tillbaka en central princip för dimensioner-
ing av undermarksanläggningar i berg, eftersom det anses fördelaktigt att under byggti-
den utnyttja observationer av geotekniska och geologiska förhållanden, samt konstrukt-
ionens beteende, i bedömningen av den färdiga konstruktionens säkerhet. Det saknas 
dock riktlinjer för hur denna säkerhetsbedömning med observationsmetoden ska gå till i 
praktiken. Denna artikel presenterar översiktligt resultatet av ett forskningsprojekt som 
drivits på KTH Jord- och bergmekanik, finansierat av BeFo, och som tagit sig an denna 
fråga. Resultaten visar hur man kan använda sannolikhetsbaserade metoder i ett ram-
verk för att ta fram gränser för acceptabelt beteende, baserat på en fastställd tillåten 
brottsannolikhet. Dessa larmgränser visar när konstruktionens säkerhetsmarginal mot 
brott blir för liten. Vi har använt ramverket på ett tunneltvärsnitt inspirerat av Förbifart 
Stockholm. Erfarenheterna av detta arbete diskuteras utförligt i artikeln. 

Summary 
The observational method has for a long time been key to design of underground rock 
engineering structures, as observations of geotechnical and geological conditions and 
structural behaviour can be useful in assessments of the structural safety. There is today 
a lack of guidelines on how this safety assessment should be carried out in practice. 
This article presents the results of a research project that addressed this issue. The pro-
ject was conducted by KTH Royal Institute of Technology and funded by the Rock En-
gineering Research Foundation. The results show how a reliability framework can be 
used to derive limits of acceptable behaviour for the structure, based on a target proba-
bility of failure. These thresholds indicate when the safety margin against failure be-
comes too small. The framework was applied to analyse a cross section inspired by a 
part of the Stockholm Bypass project. The experiences of this work are thoroughly dis-
cussed. 

Nyckelord: Observationsmetoden; sannolikhetsbaserad dimensionering; tunnel 
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Förord 
Denna artikel är en förkortad version av den slutrapport som för närvarande är under ut-
givning hos BeFo för forskningsprojekt 381, ”Tillämpning av observationsmetoden i ett 
sannolikhetsbaserat ramverk för optimala beslut”. De fullständiga forskningsresultaten 
presenteras även i två artiklar av Spross & Gasch (2019) och Spross et al. (2020). 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Dimensionering av undermarksanläggningar såsom tunnlar och bergrum innebär att 
man säkerställer att konstruktionen byggs med tillräckligt stora säkerhetsmarginaler för 
de dimensioneringsfrågor som man har identifierat som viktiga. En stor utmaning ligger 
i att hantera den rådande osäkerheten kring bergets faktiska egenskaper och spännings-
tillstånd. Även om man normalt utför undersökningar av borrkärnor och ibland även 
spänningsmätningar, så måste dimensioneringsarbetet ändå utföras under stor så kallad 
epistemisk osäkerhet, vilket innebär att det finns bristande kunskap om de rådande geo-
logiska och geotekniska förhållandena. Detta gör att det är svårt att förutsäga vilket 
geotekniskt beteende som kan förväntas hos den tänkta konstruktionen. 

Denna osäkerhet kan hanteras på olika sätt. Rent principiellt är det förstås möjligt att 
bygga undermarksanläggningar även med mycket liten kunskap om de rådande förhål-
landena, men då krävs mycket stora säkerhetsmarginaler för att täcka in alla tänkbara 
förhållanden som skulle kunna uppträda. En sådan dimensioneringsstrategi anses oftast 
orimligt dyr. Inom undermarksbyggande har man därför kommit att förlita sig på den 
dimensioneringsmetod som går under namnet observationsmetoden. Kortfattat, och nå-
got förenklat, innebär detta att man inleder med en initial (preliminär) designlösning, 
som passar för mer troliga förhållanden, istället för de värsta tänkbara. Samtidigt tar 
man fram planer för mätningar under byggtiden och åtgärder att sätta in i fall den initi-
ala lösningen trots allt skulle vara för optimistisk. Tanken med denna dimensionerings-
strategi är att man kan anpassa konstruktionen efter de faktiska förhållandena, istället 
för att använda mycket stora säkerhetsmarginaler. Därmed bör man kunna uppnå en 
ekonomiskt fördelaktig teknisk lösning. Att använda observationsmetodens principer 
för bergbyggande rekommenderas bland annat av Trafikverket i skriften ”Projektering 
av bergkonstruktioner” (Trafikverket 2018). Observationsmetoden har också accepte-
rats i designkoder såsom Eurokod 7 (CEN 2004) som tillåten metod för att verifiera 
gränstillstånd i dimensioneringsarbetet. Eurokod 7 specificerar därför ett antal krav på 
vad som behöver uppfyllas när metoden används. 

Det finns dock ett antal tekniska svårigheter att hantera, när man ska uppfylla kraven 
som ställs på användandet av observationsmetoden. Dessa svårigheter undersöktes i de-
talj i Spross (2016) doktorsavhandling, som även finns utgiven som BeFo-rapport 
nr. 163. Där finns förslag på en väg framåt för hur man kan hantera svårigheterna i 
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praktiskt dimensioneringsarbete: genom att använda sig av sannolikhetsbaserade beräk-
ningsmetoder kan man på ett metodiskt sätt uppfylla de krav som ställs i Eurokod 7 på 
observationsmetoden. Poängen med att använda sannolikhetsbaserade beräkningsme-
toder är att man kan hantera osäkerheten i dimensioneringsarbetet på ett stringent sätt 
genom att ansätta sannolikhetsfördelningar för de osäkerheter som finns avseende de 
geotekniska förhållandena. Sannolikheten för kombinationer av flera ogynnsamma för-
hållanden samtidigt kan därmed analyseras mer på djupet, än vad en klassisk sensitivi-
tetsanalys ger. 

I en vetenskaplig artikel (Spross & Johansson 2017), som ingick i avhandlingen, visas 
hur observationsmetoden kan tolkas i ett sannolikhetsbaserat ramverk. Bland annat vi-
sas hur man rent principiellt kan ta fram larmgränser för acceptabelt beteende baserat 
på en i förväg fastställd acceptabel brottsannolikhet för det gränstillstånd som man di-
mensionerar mot. Spross doktorsarbete fokuserade dock i huvudsak på de underlig-
gande principerna för det sannolikhetsbaserade ramverket och presenterade endast för-
enklade och begränsade beräkningsexempel för att illustrera dess tillämpning. 

1.2 Syfte och omfattning 
Detta forskningsprojekt har syftat till att göra det sannolikhetsbaserade ramverket för 
observationsmetoden mer tillgängligt för den praktiserande ingenjören. I denna ges där-
för rekommendationer och fördjupade diskussioner kring hur ramverket kan användas i 
mer avancerade dimensioneringsfall inom undermarksbyggande. Stor vikt har i detta 
forskningsprojekt lagts vid att göra ramverket användbart tillsammans med beräknings-
tunga numeriska analysverktyg såsom finita elementmetoden (FEM), eftersom sådana 
verktyg är vanligt förekommande i praktiskt dimensioneringsarbete i dagens under-
marksbyggande. 

2 Dimensionering med observationsmetoden inom bergbyggande 

2.1 Observationsmetoden – grundläggande principer 
Observationsmetoden sägs ofta ha utvecklats av Terzaghi och Peck, med referens till 
artikeln av Peck (1969), som för första gången formulerade observationsmetodens prin-
ciper i vetenskapliga sammanhang. För att fungera som en alternativ metod för att veri-
fiera gränstillstånd i en designkod fanns dock ett behov att skriva om Pecks beskrivna 
arbetsgång till en uppsättning skall-krav, vilket görs i Eurokod 7. 

I sin analys av Eurokodens definition av observationsmetoden noterar Spross (2016) att 
definitionen är mycket generell, men att detta kan ha sin förklaring i att den ska vara 
tillämplig i väldigt många olika typer av geotekniska byggprojekt. De riktlinjer för till-
lämpning som finns tillgängliga (d.v.s. Frank et al. 2004) ger däremot förvånansvärt få 
detaljer och råd kring hur Eurokodens krav på observationsmetoden ska tolkas i prakti-
ken. Här i ligger själva grunden till behovet av den forskning om observationsmetoden 
som vårt forskningsprojekt är en del av: Att ge tydligare och mer detaljerade råd kring 

Bergmekanikdagen 2020



 

hur observationsmetoden ska användas för att säkerställa att konstruktionen uppfyller 
ställda säkerhetskrav på ett ekonomiskt sätt. Detta gäller särskilt: 

1) hur man ska kunna visa att det är en godtagbar sannolikhet att det verkliga bete-
endet ligger inom de acceptabla gränserna (d.v.s. att den preliminära designen 
med godtagbar sannolikhet kommer att lyckas utan att dyra åtgärder behöver 
sättas in), vilket Eurokoden kräver;  

2) hur ordet godtagbar ska definieras i detta sammanhang; 

3) hur larmgränser ska sättas så att konstruktionen är tillräckligt säker utan att bli 
överdimensionerad. 

Svaren på dessa frågor kommer vi att återkomma till i efterföljande kapitel. 

2.2 Erfarenheter av observationsmetoden inom bergbyggande 
Sverige har en relativt lång tradition av att använda observationsmetoden och liknande 
principer inom bergbyggande. I Sverige gick dock detta länge under namnet ”Aktiv de-
sign”, vilket först beskrevs vetenskapligt av (Stille 1986). Flera forskningsprojekt har 
även utförts i Sverige (med finansiering av BeFo) i syfte att förbättra och sprida använ-
dandet av observationsmetoden inom svenskt bergbyggande. Holmberg och Stille 
(2007, 2009) diskuterade exempelvis hur observationsmetoden kan användas tillsam-
mans med deformationsmätningar vid tunnelbyggande, vars koncept senare har utveck-
lats i Bjureland et al. (2017) och i Spross et al. (2020). Zetterlund (2014) diskuterade 
observationsmetodens roll vid dimensionering av injektering. Olika möjliga tillämp-
ningsområden för observationsmetoden har även studerats inom ramen för Spross dok-
torsprojekt (t.ex. Spross & Larsson 2014, Spross et al. 2016). 

Internationellt sett är litteraturen om användning av observationsmetoden inom berg-
byggande mycket begränsad, men Maidl et al. (2011) och Miranda et al. (2015) utgör 
två undantag. Observationsmetodens principiellt viktiga roll för bergbyggande har dock 
särskilt lyfts fram internationellt i artiklarna av Spross et al. (2018, 2019a), vilka disku-
terar hur en designkod bör vara uppbyggd för att fungera inom bergbyggande. En över-
gripande diskussion av dessa frågor ges på svenska i tillhörande BeFo-rapport 190 
(Spross et al. 2019b). 

3 Det sannolikhetsbaserade ramverket 
Delar av detta kapitel har tidigare presenterats av Spross (2017) artikel på Bergmeka-
nikdagen, och återges här i mycket förkortad tappning. 

3.1 Poängen med ramverket 
I det sannolikhetsbaserade ramverket kombineras sannolikhetsbaserad dimensionering 
med bayesiansk beslutsteori. Detta upplägg gör det möjligt att jämföra den förväntade 
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kostnaden för olika möjliga designalternativ för en konstruktion, samtidigt som ramver-
ket säkerställer att samhällets krav på acceptabel säkerhet hos konstruktionen uppnås, 
oavsett vilket designalternativ som i slutändan väljs. Den observanta läsaren av Euro-
kod 7 har kanske noterat att Eurokoden formellt faktiskt inte ställer krav på att en viss 
säkerhetsnivå ska uppnås hos den färdiga konstruktionen när observationsmetoden an-
vänds, vilket kan tyckas märkligt. 

Ramverket kommer dessutom åt stötestenarna i tillämpningen av Eurokod 7 som nämn-
des ovan: hur man ska sätta gränser för acceptabelt beteende (”larmgränser”), och hur 
man därefter visar att sannolikheten att dessa överskrids är godtagbar. I det följande ges 
en kortfattad beskrivning av hur detta går till. För en komplett beskrivning av teorin 
hänvisas till Spross & Johansson (2017). 

3.2 Så funkar ramverket 
Med utgångspunkt i klassisk bayesiansk beslutsteori kan man dela upp tillämpningen av 
observationsmetoden i fyra delar (Figur 1): Dimensioneringsfas E, Mätning Z, Åtgärd A 
och Slutgiltigt beteende Θ. Från noden till vänster i figuren utgår alla tänkbara design-
alternativ. Det övre huvudalternativet är en möjlig tillämpning av observationsmetoden 
och det undre är en möjlig konventionell designlösning utan möjlighet till förändrad de-
sign. (I figuren jämförs två alternativ, men rent principiellt finns förstås ett stort antal 
möjliga utformningar och konstruktionsmetoder att ta ställning till. Dessa potentiella 
alternativ representeras av de korta streck som utgår från vissa noder).  

Om man använder observationsmetoden ser vi att beroende på vilket mätresultat, Z, 
som vi får, så får vi olika slutlig design. Om vi får ett mätresultat som ligger under den 
fastställda larmgränsen (resultatet z1 i figuren), så är den initiala designen acceptabel 
och ingen åtgärd behöver sättas in. För mätresultat som ligger över larmgränsen krävs 
däremot en åtgärd. I figuren visas det generella fallet, där man principiellt kan tänka sig 
att man har olika åtgärder beroende på hur ”illa” mätresultatet är, d.v.s. man har flera 
larmgränser.  

Den sista förgreningen, Θ, till höger i figuren, avser om gränstillståndet överskridits el-
ler ej, alltså ifall gränsfunktionen G(X) > 0 (ej brott) eller ifall G(X) < 0 (brott), där X = 
[X1, X2, …, Xn] är en vektor som samlar de påverkande stokastiska variablerna och som 
alltså matematisk beskriver de geotekniska osäkerheterna. Benämningen ”brott” an-
vänds här för enkelhets skull; man kan lika gärna definiera dessa två situationer som 
med hjälp av en bruksgräns eller någon annan gräns som man inte vill ska överskridas. 
Längst till höger redovisas vilka kostnader som kan hänföras till respektive utfall: kost-
naden för den ursprungliga designlösningen, C(eOM); kostnaden för eventuell åtgärd, 
C(a); och kostnaden för eventuellt överskridet gränstillstånd, C(F).  

Med hjälp av sannolikhetsbaserade metoder kan man sedan dels beräkna sannolikheten 
för överskridet gränstillstånd, pF, dels beräkna sannolikheten att larmgränsen överskrids 
eller underskrids, P(z). Så som diskuteras i Spross & Johansson (2017) kommer den 
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Figur 1. Ramverket delar upp observationsmetoden i fyra delar: val av design, mätresultat, åtgärd och 
slutligt beteende. Varje möjlig design och utfall förknippas med en bedömd kostnad. Den förväntade 
kostnaden för att använda observationsmetoden ges av en sammanvägning av de olika utfallen med avse-
ende på sannolikheten att de inträffar. (© Spross och Johansson 2017, CC-BY). 
 

optimala designlösningen med observationsmetoden att utgöra en kompromiss mellan 
hur konservativ den initiala designen är och kostnaderna för eventuella åtgärder. Alltså: 
ju dyrare åtgärderna är desto mindre sannolikt får det vara att de behövs. Om åtgärderna 
är mycket dyra behöver därmed den initiala designen vara mer konservativ. Allt detta 
kan beskrivas matematiskt, vilket vi dock av platsskäl inte redovisar här, utan hänvisar 
till projektets slutrapport. 

De sannolikheter som nämns ovan kan beräknas med hjälp av Monte Carlo-simulering. 
Ifall man behöver analysera konstruktionen med en numerisk modell, t.ex. med finita 
element-metoden, kan det dock krävas mer effektiva simuleringsmetoder än med vanlig 
Monte Carlo. I forskningsprojektet har vi utvecklat en algoritm som gör de beräkningar 
som krävs med hjälp av det som på svenska heter delmängdssimulering (ofta benämnt 
Subset-simulering), vilket bygger på Markov-kedjor. Jämfört med en vanlig Monte 
Carlo-simulering, beräknas i en Subset-simulering pF som en produkt av ett antal större 
betingade sannolikheter avseende nästlade mellanliggande ”brotthändelser” (Au & 
Wang 2014). Principen illustreras i Figur 2, där man ser hur man stegvis kan tvinga 
fram simuleringar nära gränstillståndet (som i figuren betecknas M(X) = 0). 
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Figur 2. Subset-simulering med Markov-kedjor. Vänster: Genom att ta fram mellanliggande gränstill-
stånd och genom att förnyade simuleringar sker nära dessa, så kan man stegvis knuffa simuleringarna 
mot det riktiga brottgränstillståndet. Höger: Efter 5 upprepningar med mellanliggande gränstillstånd har 
man lyckats framtvinga ett större antal simuleringar (röda) som ger brott. (Figur: Davi R. Damasceno). 

3.3 Fastställande av larmgräns givet tillåten brottsannolikhet 
För att avgöra ifall den initiala (preliminära designen) är lämplig behöver en larmgräns 
beräknas för den parameter som övervakas, exempelvis en tunneldeformation. Denna 
larmgräns bör enligt ramverket sättas så att man vid överskridande av larmgränsen även 
överskrider den acceptabla brottsannolikheten, pFT. Detta beskrivs med följande ekvat-
ion: 

𝑃𝑃�𝐺𝐺(𝑿𝑿) < 0|𝑥𝑥1 ≤ 𝑥𝑥alarm,1� = 𝑝𝑝FT, (1) 

som ska tolkas som att brottsannolikheten ska vara lika med 𝑝𝑝FT så länge som respek-
tive mätvärde x1 för de observerade parametrarna underskrider sin larmgräns xalarm,1. I 
ekvation (1) är 𝑥𝑥alarm,1 den enda okända variabeln. Den kan bestämmas genom iterativ 
prövning. I Spross & Gasch (2019) beskrivs en algoritm för hur denna iterativa beräk-
ning kan automatiseras och effektiviseras med hjälp av Subset-simulering.  

3.4 Sannolikheten för att det verkliga beteendet ligger inom larmgränserna 
Enligt Eurokodens krav på observationsmetoden behöver man beräkna sannolikheten 
för att det verkliga beteendet ligger inom de acceptabla gränserna (d.v.s. inom de fast-
ställda larmgränserna). Detta ska tolkas som sannolikheten för att kostsamma åtgärder 
behöver sättas in. När man har fastställt larmgränsen enligt föregående avsnitt kan 
denna sannolikhet enkelt beräknas. Det är helt enkelt sannolikheten att de observerade 
mätresultaten överskrider larmgränsen: 
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𝑃𝑃(𝑧𝑧1) = 𝑃𝑃�𝑋𝑋1 > 𝑥𝑥alarm,1�, (2) 

vilket enkelt beräknas med hjälp av vanlig Monte Carlo-simulering. 

3.5 Är sannolikheten ”godtagbar” för att verkligt beteende ligger inom gränserna? 
Begreppet godtagbar är inte definierat i Eurokod 7, trots att detta är ett centralt begrepp 
i kodens krav avseende observationsmetoden: 

• ”Gränserna för möjligt beteende skall beräknas och det skall visas att 
sannolikheten för att det verkliga beteendet ligger inom de acceptabla 
gränserna är godtagbar” (CEN, 2004; vår kursivering) 

Publicerade riktlinjer för Eurokodens tillämpning (Frank et al. 2004) ger heller ingen 
ytterligare information. I Spross (2016) görs tolkningen att kravet på ”godtagbar sanno-
likhet” avser det ingenjörsmässiga övervägandet om sannolikheten för att åtgärder be-
höver sättas in, P(z) i Figur 1, är värd de kostnader och eventuella förseningar som detta 
kan ge projektet. Alltså: om denna sannolikhet inte bedöms godtagbar måste en annan 
designlösning än den föreslagna väljas. 

En möjlig matematisk formulering av detta krav kan göras med hjälp av beslutsträdet i 
Figur 1 (ekvationen har dock utelämnats här av platsskäl). Om det efter utvärdering av 
förväntade kostnader för alla rimliga designlösningar visar sig att en (troligen mycket) 
konservativ designlösning endast baserad på förundersökningen, utan några som helst 
mätningar under byggtiden eller förberedda åtgärdsplaner, är den bästa lösningen, så är 
kravet på ”godtagbar sannolikhet” inte uppfyllt för någon variant på designlösning med 
observationsmetoden. En sådan konservativ lösning benämns ”conventional design” i 
Figur 1. Den beslutsteoretiska beräkningen har då visat att eventuella möjliga åtgärds-
planer för de beaktade alternativen med observationsmetoden är för dyra för att tillåtas 
med någon sannolikhet. Alternativt är mätsystemet i sig alltför dyrt för att vara värt att 
installera. Om däremot den beräknade bästa lösningen beskriver en lösning med obser-
vationsmetoden, så är kravet på godtagbar sannolikhet implicit uppfyllt. 

Det kan dock diskuteras i vilken mån denna princip i Eurokoden behöver uppfyllas. 
Även om den ovan beskrivna principen för att bedöma godtagbar sannolikhet, är möjlig 
att analysera i teorin, så kan det förstås i praktiken blir mycket tidskrävande att beskriva 
samtliga möjliga designlösningar i sådan detalj att de kan analyseras med sannolikhets-
baserade metoder. Det kan därför vara nödvändigt med principiella förenklingar, där ett 
fåtal huvudalternativ översiktligt analyseras i ett första skede.  

4 Rekommendationer för praktisk tillämpning 
Dessa rekommendationer baserar sig på våra iakttagelser och erfarenheter från arbetet 
med artiklarna som publicerats inom ramen för projektet (Spross & Gasch 2019; Spross 
et al. 2020). För att få ut mesta möjliga av nedanstående diskussion rekommenderar vi 
att man även läser dessa. 
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4.1 Vilken definition av observationsmetoden är lämplig? 
Att användning av observationsmetodens principer är en central del av dagens bergbyg-
gande brukar ofta framhållas i diskussioner kring dimensioneringsprinciper för tunnel-
byggande. Som exempel på detta kan man ta Trafikverkets skrift ”Projektering av berg-
konstruktioner” (Trafikverket 2018), där observationsmetoden är den dimensionerings-
strategi som rekommenderas. Det ska dock nämnas att observationsmetodens principer 
kan definieras olika strikt. I Sverige har man traditionellt använt sig av en mindre strikt 
definition, som gått under namnet Aktiv design (Stille 1986). Aktiv design, med sina 
enkla men lösligt definierade principer (1) förutsägelse, (2) observation och (3) åtgärd, 
ger användaren ett större mått av frihet och tolkningsutrymme än den mer strikta defi-
nitionen i Eurokoden, men denna frihet lägger samtidigt ett större ansvar på ingenjören, 
då det inte finns explicit definierade tillvägagångssätt, möjligen annat än det som utar-
betats till svensk branschpraxis. Eftersom vi idag ser att Eurokodens användningsom-
råde sannolikt inom kort kommer att innefatta även bergkonstruktioner, anser vi att det 
är relevant att i denna rapport utgå ifrån Eurokodens definition av observationsmetoden 
snarare än principerna för Aktiv design. Det sannolikhetsbaserade ramverket för obser-
vationsmetoden erbjuder ett sätt att uppfylla de krav som Eurokoden ställer. 

4.2 Val av simuleringsmetod 
För att använda observationsmetoden i det sannolikhetsbaserade ramverket krävs en del 
statistiska förkunskaper, särskilt om mer avancerade simuleringsmetoder än vanlig 
Monte Carlo ska användas. Subset-simulering är dock inte mer komplicerat än att det 
kan läras ut i kurser på masternivå inom anläggningsbyggande. Sådana kurser finns ex-
empelvis på Technische Universität München. Med hjälp av deras fritt tillgängliga on-
line-resurser och den utmärkta boken av Au & Wang (2014) är självstudier en reell 
möjlighet för den intresserade, om man har i dag har kunskaper om hur vanlig Monte 
Carlo simulering fungerar.  

Erfarenheterna från detta forskningsprojekt visar att vanlig Monte Carlo simulering 
räcker gott ifall den aktuella gränsfunktionen kan beskrivas analytiskt. Även enkla FE-
modeller kan till nöds hanteras med vanlig Monte Carlo, men beräkningstiden kan 
snabbt stiga, särskilt ifall man ska ned på mycket låga tillåtna brottsannolikheter. För 
mer komplicerade FE-modeller, såsom den som det tunneltvärsnitt från Förbifart Stock-
holm, som utvärderas i Spross et al. (2020), kommer beräkningstiderna att bli ohanter-
liga med vanlig Monte Carlo, även i 2D, i alla fall om man använder en vanlig person-
dator. För dessa fall är Subset-simulering klart att rekommendera.  

Det ska dock påpekas att beräkningstiden även styrs av begärd noggrannhet i fastställd 
larmgräns; snabbare, överslagsmässiga körningar för att undersöka det generella bete-
endet hos konstruktionen kan enkelt göras genom att välja färre antal simuleringar och 
genom att öka toleransen för fel i genererad larmgräns. När man valt dimensioner på 
förstärkning och sett att dessa genererar en rimlig storleksordning på sannolikheten att 
larmgränsen överskrids (ekvation (2)), kan en mer noggrann beräkning göras för att 
slutgiltigt fastställa larmgränsens värde. 
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4.3 Beräkning av brottsannolikhet baserad på resultat från FE-modell 
Att beräkna brottsannolikheter kräver ett visst mått av kunskaper i något programme-
ringsspråk. I detta forskningsprojekt har vi utfört beräkningarna i både MatLab och 
multifysikprogramvaran COMSOL. I Spross & Gasch (2019) utfördes Monte Carlo- 
och subsetsimuleringarna i Matlab, till vilka beräkningsresultat från en FE-modell i 
COMSOL importerades när en gränsfunktion behövde utvärderas. I Spross et al. (2020) 
implementerades algoritmen för framtagande av larmgränser fullständigt i COMSOL. 
Detta krävde dock färdigheter i Java-programmering. Genom vidare utvecklingsarbete 
bör det dock vara möjligt att generalisera algoritmen för framtagande av larmgränser 
fullständigt och därmed integrera algoritmen helt och hållet i programvaror såsom 
COMSOL. Användaren skulle därmed inte längre behöva koda algoritmen själv. Detta 
skulle klart öka användarvänligheten av det sannolikhetsbaserade ramverket i stort och 
algoritmen för larmgränser mer specifikt. (Jämför med skillnaden i användarvänlighet 
av att använda ett FEM-program med att koda FEM-beräkningen själv). 

4.4 Implementering inom tunnelbyggnad 
I Spross et al. (2020) visar vi hur sannolikhetsbaserade larmgränser kan tas fram för en 
sprutbetonglinings deformation vid tunneldrivning i svåra geotekniska förhållanden. Vi 
diskuterar även hur dessa larmgränser kan användas i observationsmetodens ramverk. 
En utmaning inom just tunnelbyggnad är svårigheten att förutsäga hur bergmassan av-
lastas allteftersom tunnelfronten drivs framåt. Därmed blir det stor osäkerhet kring vil-
ken belastning som förstärkningen kommer att behöva klara efter installation. Denna 
osäkerhet beror dels på den bristande kännedomen om de geotekniska förhållandena, 
dels på svårigheten att korrekt modellera själva avlastningen. Osäkerheten i geotekniska 
förhållanden kan bara minskas genom bättre undersökningar av de geologiska förhål-
landena. Avseende modelleringen måste man här göra ett avvägande mellan mer ex-
akta, men mycket beräkningstunga 3D-modeller och förenklade men snabbare 2D-mo-
deller. I Spross et al. (2020) föreslår vi ett praktiskt tillvägagångssätt för att skatta osä-
kerheten som 2D-modellen medför avseende vid vilken grad av avlastning som för-
stärkningen installeras. Vårt tillvägagångssätt ska ses som en ingenjörsmässig lösning 
på ett svårt beräkningstekniskt problem. För höga krav på tillförlitlighet rekommende-
ras fördjupade analyser med 3D-modeller, genom användande av så kallade Longitudi-
nella deformationsprofiler (se Vlachopoulos & Diederichs 2009). 

En annan beräkningsteknisk utmaning inträffar ifall man önskar fastställa mer än en 
larmgräns för att övervaka ett brottgränstillstånd. Man kan exempelvis tänka sig att man 
vill ha en larmgräns för tunneltakets deformation och en larmgräns för tunnelväggens 
deformation. Ekvationen för framtagandet av dessa larmgränser blir då underbestämd. 
Det innebär att man får många möjliga kombinationer av larmgränser som uppfyller ek-
vationen. Den optimala kombinationen blir då ett beslutsteoretiskt optimeringsproblem. 
Dess lösning diskuteras vidare i slutrapporten. 
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4.5 När är det sannolikhetsbaserade ramverket lämpligt att använda? 
Såsom framgått i denna artikel medför användandet av det sannolikhetsbaserade ram-
verket för framtagande av larmgränser en relativt lång startsträcka, åtminstone avseende 
kompetensutveckling och programmering av algoritmen vid första användningstill-
fället. När man väl har utfört en beräkning av en larmgräns ser man dock snabbt att be-
räkningarna är tämligen standardiserade. Den algoritm som presenteras av Spross & 
Gasch (2019) är generell så till vida att så länge man kan beskriva det aktuella gränstill-
ståndet med en gränsfunktion, så kan en larmgräns tas fram. Den ingenjörsmässiga ut-
maningen ligger då främst i att korrekt sätta upp FE-modellen, definiera ingående geo-
tekniska parametrar som sannolikhetsfunktioner och korrekt beakta mät- och transform-
ationsfel, samt ta fram lämpligt koncept för hur observationerna ska utföras. En del av 
dessa utmaningar måste förstås hanteras även ifall man inte använder sannolikhetsbase-
rade metoder. 

Vår bedömning är att det extra steg som krävs för att utföra de sannolikhetsbaserade 
analyserna är rimligt att ta främst vid kritiska dimensioneringssituationer, det vill säga 
när både osäkerheterna och konsekvenserna vid brott är stora. Sannolikhetsbaserade be-
räkningsmetoder erbjuder då en god möjlighet att på djupet analysera storleken på de 
risker som man tar med olika designlösningar. Inte minst erbjuder det sannolikhetsbase-
rade ramverket en möjlighet att bedöma sannolikheten att en vald larmgräns kommer 
att överskridas under byggtiden. Sådan information kan vara av stor betydelse vid val 
av designlösning, eftersom en stor sannolikhet för överskriden larmgräns indikerar ett 
stort ekonomiskt risktagande kopplat till kostsamma åtgärder, som behöver sättas in för 
att undvika brott i konstruktionen. 

5 Slutord 
I detta forskningsprojekt har vi undersökt hur man kan kombinera observationsmetoden 
med sannolikhetsbaserade dimensioneringsprinciper. Utgångspunkten har legat i att 
bättre tillgängliggöra det sannolikhetsbaserade ramverk som togs fram i Spross (2016) 
doktorandprojekt, samt visa på dess praktiska tillämpbarhet. Eftersom observationsme-
todens principer idag är en central del av dimensioneringsarbetet inom bergbyggande, 
bör det finnas ett stort behov av praktiska verktyg som hjälper till i detta arbete. Detta 
eftersom observationsmetoden i sig är definierad på ett generellt plan i Eurookod 7, vil-
ket lägger ett stort ansvar på den ansvariga ingenjören. Dessutom är tillvägagångssättet 
för uppfyllandet av samhällets säkerhetskrav inte tydligt angett i Eurokodens avsnitt om 
observationsmetoden. 

I forskningsprojektet har vi främst fokuserat på hur man tar fram gränser för acceptabelt 
beteende (”larmgränser”), som ska avgöra när (förstärknings-)åtgärder behöver sättas in 
för att undvika brott i konstruktionen. En generell beräkningsalgoritm för framtagandet 
av sådana larmgränser presenteras i Spross & Gasch (2019). Användbarheten av algo-
ritmen visas i ett större praktiskt exempel i Spross et al. (2020). I exemplet visas hur 
man kan fastställa larmgränser för acceptabel deformation i en sprutbetonglining. Som 
utgångspunkt för exemplet användes de geotekniska förhållandena som observerats vid 
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de geotekniska undersökningarna inför drivningen av Förbifart Stockholms tunnlar un-
der Mälaren, om än med några förenklingar av praktiska skäl. 

Baserat på våra erfarenheter från forskningsprojektet, anser vi att det sannolikhetsbase-
rade ramverket för observationsmetoden (och algoritmen för larmgränser i synnerhet) 
kan utgöra ett bra tillskott till verktygslådan för den som dimensionerar berganlägg-
ningar i svåra geotekniska förhållanden, samt när man ställs inför stora risker. Obser-
vationsmetoden kan, på grund av sin generellt formulerade definition, annars lätt miss-
brukas genom otillräcklig kompetens eller otillbörligt risktagande. Att i sådana fall 
istället hantera geotekniska osäkerheter på ett stringent sätt i ett sannolikhetsbaserat 
ramverk är ett sätt att öka tillförlitligheten i de föreslagna designlösningarna och tydlig-
göra för ansvariga beslutsfattare vilka risker man står inför. Vi vill hävda att man ge-
nom att ge god grund för välinformerade beslut uppnår ett mer kostnadseffektivt byg-
gande. 

6 Författarnas tack 
Denna artikel baseras på forskningsresultaten som framkommit i ett projekt som finan-
sierats av BeFo (projekt nr. 381). Vi vill även rikta ett särskilt tack till den referens-
grupp som stöttat projektet. 
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