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Sammanfattning 

Osäkerhet skapar otrygghet. Alltid förekommande osäkerheter inför bergbyggnad är bergnivå 
och bergets fysikaliska egenskaper. Osäkerheter och otrygghet kostar pengar och försvårar 
planering. 

I det pågående FoI-projektet ”Osäkerhetsmodeller - för optimal resursanvändning i 
infrastrukturprojekt” har en modell för beräkning av bergmodell i 3D med tillhörande 
osäkerhetsmodell utvecklats. Beräkningsmodellen har verifierats mot framschaktade och 
inmätta bergytor i fem pågående infrastrukturprojekt. 

Beräkningsmodellen baseras på data från Jb-sondering, berg-i-dagen-inmätningar och geofysik. 
Samtliga använda data ansätts en egen individuell osäkerhet, vilka beräkningsmodellen 
utnyttjar för beräkning av osäkerhetmodellen för den totala ytan. Framräknade osäkerheter över 
aktuell yta visualiseras med en färgskala  som draperas som en osäkerhetskarta på den 
framtagna bergmodellen. 

Samstämmigheten mellan beräknad bergmodell och inmätt bergyta är god. 
Beräkningsmodellens träffsäkerhet har visat sig vara 0,5–1,0 meter. Osäkerhetsmodellerna 
anger störst osäkerheter där det vid jämförelsen mellan beräknad bergmodell och verklig inmätt 
bergyta också är störst avvikelse.  

Slutsatsen är att den framtagna beräkningsmodellen är direkt användbar i projekteringsarbetet 
i bergprojekt för optimering av undersökningsprogram och som beslutsstöd i allmänhet. Med i 
byggskedet tillkommande data kan den projekterade bergmodellen successivt uppdateras. 
Därför föreslås beräkningsmodellen användas även i byggskedet för ökat värdeskapande.  

Det framtagna konceptet har potential att förtydliga risk- och kostnadsfördelning vid 
kontraktsskrivande samt reducera antalet tvister markant.  

Användning av osäkerhetskartor och MVA-metodik för bestämning av värdet på 
designparametrar har också potential att utgöra kärnan i en uppdaterad geoprocess. 

Nyckelord: Osäkerheter, Osäkerhetskarta, Bergmodell, Riskdelning, Optimering  
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Summary 

Uncertainty creates insecurity. Common uncertainties in rock engineering are the bedrock level 
and the physical properties of the rock. Uncertainties and insecurities cost money and make 
planning difficult. 

In the ongoing R&D project "Uncertainty models - for optimal resource use in infrastructure 
projects", a model for calculating bedrock models in 3D accompanied by uncertainty models 
has been developed. The algorithm has been verified against excavated and surveyed bedrock 
surfaces in five ongoing infrastructure projects. 

The algorithm is based on data from Jb soundings, rock outcrops and geophysics. All used data 
is assigned an individual uncertainty, which the calculation model uses to calculate the 
uncertainty model for the total area. The uncertaidnties are visualized as a color scale that is 
draped as an uncertainty map on the bedrock model. 

The consistency between the bedrock model and the surveyed rock surface is good, with an 
accuracy of 0.5 - 1.0 m. The uncertainty models indicate the greatest uncertainties, where the 
comparison between the bedrock model and actual surveyed bedrock surface also has the largest 
deviation. 

The conclusion is that the bedrock model is directly useful in the design work in rock 
engineering projects for optimization of ground investigation programs and as decision support 
in general. With additional data in the construction phase, the bedrock model can be gradually 
updated. Therefore, it is proposed that the algorithm is to be used also in the construction phase 
for increased value creation. 

The concept developed has the potential to clarify the distribution of risk and costs in contracts 
and also for reducing the number of claims significantly. 

The use of uncertainty maps and MVA methodology for defining design parameter valuses also 
has the potential to be the core in a significantly updated geo process. 
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Inledning 

Flera gånger om året ser vi i media att stora infrastrukturprojekt, när bygget väl är i gång, blir 
betydligt dyrare är vad man i tidigare skede hade bedömt kostnaden till. Dessutom blir projekten 
ofta försenade, där några tydliga exempel är Förbifart Stockholm och Södertälje kanal. Ett skäl 
som ofta lyfts fram är oförutsedda förhållanden avseende geoteknik, bergkvalitet och 
grundvatten.  

Tittar man på vad tvister efter avslutade projekt handlar om är också undermarksförhållandena 
överrepresenterade som orsak. Med en större öppenhet mellan alla parter och utnyttjande av 
nyligen utvecklade osäkerhetsmodeller för de geotekniska förhållandena skulle en stor del av 
dessa förseningar och fördyrningar kunna undvikas. 

På sätt och vis är den aktuella situationen inte orimlig eftersom det är en stor utmaning att med 
ett geotekniskt undersökningsprogram av normal omfattning kunna fånga alla detaljer. Vid en 
jämförelse med en huskonstruktör finns det ingen geoteknisk produktkatalog där materialets 
alla egenskaper i detalj finns beskrivna att välja från. Det material som bron, byggnaden eller 
vägen ska grundläggas på eller tunneln ska sprängas ut ur har skapats av naturen och måste i 
varje projekt beskrivas utifrån ett begränsat undersökningsprogram. Naturliga variationer och 
inte sällan stort avstånd mellan undersökningspunkter är bara några av de utmaningar som ska 
hanteras.  

Tar man några steg tillbaka och funderar på varför situationen är sådan, framträder två områden 
av mer organisatorisk karaktär: 1) kommunikation; och 2) att ta ansvar för geomodellen. Om 
de delarna förbättrades skulle sannolikt mer träffsäkra kostnadsbedömningar och ett bättre flyt 
i projekten skapas.  

1) Kommunikation, dels i betydelsen att lära av tidigare erfarenheter, dvs 
erfarenhetsåterföring, dels att i ett projekt hela tiden, och för alla aktörer, tillgängliggöra all 
befintlig information avseende undermarksförhållandena och de osäkerheter som finns.  

2) Ansvar för geomodellen, i betydelsen  att beställaren vid upphandling av entreprenör måste 
ta ett större ansvar för undermarksförhållandena. Huvudskälet till att det inte görs i dag är att 
osäkerheterna avseende undermarksförhållandena anses vara för stora och därför låter man 
oftast varje entreprenör göra sin egen tolkning utifrån den geotekniska faktarapporten, MUR 
(Markteknisk undersökningsrapport. Förfarandet med olika tolkningar riskerar att skapa en 
otydlighet i projektet, med anbud som är svåra att jämföra och risk för tvister som följd. Även 
om entreprenören i renodlade berguppdrag har tillgång till Ingenjörsgeologisk prognos (IP) och 
Bergteknisk prognos (BP) är, i förekommande fall, osäkerheterna i de prognoserna inte 
baserade på vetenskapligt säkra bedömningar. 

Det önskade läget vore att byggherren i förfrågningsunderlaget till entreprenören skickar med 
en geomodell i 3D där både de geometriska parametrarna och designvärdena är angivna med 
tydliga och verifierade osäkerheter. 

I denna artikel föreslås en metodik som ger en förutsättning för att hantera ovanstående 
frågeställning. Metodiken möjliggör att man blir säker på hur stora osäkerheterna avseende de 
geotekniskt relaterade undermarksförhållandena är och projektet får en möjlighet att hantera 
dem.  
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Nyckelorden avseende undermarksförhållandena är helt enkelt att vi vet och accepterar att 
våra tolkningar innehåller osäkerheter, både avseende geometrier, till exempel bergnivå, och 
avseende designvärdena, exempelvis odränerad skjuvhållfasthet. Dessa osäkerheter har vi 
tidigare haft svårt att på ett säkert sätt kvantifiera. Nu finns den möjligheten.  

 

Projektet Osäkerhetsmodeller 

I FoI-projektet ”Osäkerhetsmodeller - för optimal resursanvändning i infrastrukturprojekt” har 
under 2019–2021 både metodik och verktyg utvecklats för att hantera och bli säkra på 
osäkerheterna, både avseende de geometriska förhållandena och avseende de geotekniskt 
relaterade designvärdena. Inspirationen till att utveckla ett verktyg för de geometriska 
osäkerheterna kom ursprungligen från Förbifart Stockholm [Wenander K., Båtelsson O., GD 
2015] där en så kallad osäkerhetskarta över tolkad bergnivå togs fram, se figur 1. Den modellens 
träffsäkerhet validerades dock inte mot framschaktad och inmätt bergyta. 

 
Figur 1.  Osäkerhetskarta för tolkad bergnivå för del av Förbifart Stockholm, med största osäkerhet >10 
m (Wenander K., Båtelsson O., 2015). 

Den del av FoI-projektet som har utvecklat verktyg för att bli säker på osäkerheterna avseende 
designparametrarna är en direkt implementering av forskning om multivariat analys (MVA) 
som har utförts på KTH, avdelningen för jord- och bergmekanik (Prästings A.; 2019, Müller 
R., 2013).  MVA-metodik ger möjlighet att optimera undersökningsprogram och metodval så 
att man med samma mängd undersökningar som traditionellt erhåller en objektiv bedömning 
av datamängden och får ett mer sant designvärde. I pilotprojekt har det varit möjligt att med 
trygghet höja designvärdena med upp till 20 procent. Denna del av FoI-projektet redovisar dock 
endast i begränsad omfattning i denna artikel. 
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Geometriska osäkerhetsmodeller 

Projektet har fokuserat på att beräkna en 3D-modell för en bergöveryta med tillhörande 
osäkerhet i varje enskild punkt på modellens yta. Slutprodukten är en 3D-modell med den 
”bästa gissningen” av bergytans nivå med tillhörande osäkerhetskarta, samt en min- och en 
maxyta, se figur 2. 

 

 
Figur 2. Beräknad bergmodell med tillhörande osäkerhetskarta, med osäkerheterna angivna som 
standardavvikelse (m). Bergmodellen är validerad mot inmätt bergyta (röd). 

Den beräknade bergmodellen är framtagen med en modifierad variant av GempPy, ett verktyg 
för att ta fram tredimensionella geologiska modeller (www.gempy.org) och som vanligen 
används i mer storskaliga geologiska modelleringar inom prospektering (Wellman et al, 2010). 
Metoden bygger på Monte Carlo-simuleringar. Modellen utnyttjar den individuella osäkerheten 
i varje undersökningspunkt samt avstånd till närmaste undersökningspunkt. Ett exempel på en 
punkts individuella osäkerhet är att en bergnivå är olika lätt att tolka från en geoteknisk jord-
bergsondering (Jb). Genom att fältgeoteknikern, direkt efter utförd undersökning, lägger in tre 
bedömningar av bergnivån i databasen: 1) mest trolig, 2) ytligast rimlig och 3) djupast rimlig, 
får beräkningsmodellen möjlighet att ta hänsyn till osäkerheten i varje individuell punkt, se 
figur 3. Vidare kan handläggande geotekniker, som har tillgång till samtliga 
undersökningsresultat, ta stöd av samt revidera de individuella tolkningarna i det vidare arbetet 
med materialet.  

 

 
Figur 3 Individuell bedömning av osäkerheten i varje undersökningspunkt samt avstånd till närmaste 
punkt utgör indata till beräkning av både bergmodell och tillhörande osäkerhetskarta. 
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I projektet har beräkningsmodellen validerats mot fem avtäckta och inmätta bergytor i tre 
pågående projekt, det vill säga de framräknade bergmodellerna har jämförts med facit. 
Projekten är Varbergstunneln (södra påslaget), Väg E20 Bälinge-Vårgårda (tre delsträckor) och 
HSE Batterifabrik Skellefteå, se figur 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Framtagen beräkningsalgoritm för bergmodell har validerats mot 
fem avtäckta och inmätta bergytor i tre olika infrastrukturprojekt: Case 1-3: 
Väg E20 Bälinge-Vårgårda, Case 4: Varberg järnvägstunnel, södra påslaget 
Case 5: HSE Batterifabrik Skellefteå. 

 

Designvärdenas osäkerheter fastställda med MVA-metodik 

För att få en mer objektiv bedömning av designvärden och samtidigt få kontroll över dess 
osäkerheter kan Multivariat Analys-metodik och sk Bayesiansk statistik utnyttjas. Det innebär 
att olika typer av mätvärdesinformation kombineras tillsammans med en första yrkesmässig 
gissning av mätvärdena och dess variationskoefficient, för att sedan leda fram till en samlad 
slutsats. Metodiken har utvecklats och förfinats för geotekniskt relaterade parametrar i 
doktorsavhandling av bla (Prästings, 2019), till vilken den intresserade läsaren hänvisas för en 
djupare förståelse av metoden. 

För att tillgängliggöra MVA-metodiken för en större del av branschens aktörer har i aktuellt 
FoI-projekt de ekvationer som utvecklades i ovan angivet doktorsarbete inarbetats i ett sk 
dashboard-verktyg, se figur 5.  

Metoden går ut på att beräkna ett medelvärde för vald geoteknisk parameter (hädanefter 
skjuvhållfastheten) genom att kombinera olika undersökningsmetoder, och vikta medelvärdet 
beroende på variationskoefficienten för respektive metod. Variationskoefficienten är ett 
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procentuellt mått på hur mycket de olika värdena i en mätserie avviker från medelvärdet, 
standardavvikelsen normaliserat mot medelvärdet.  

Orsakerna till fel i ett mätvärde är flera och därför bygger den totala variationskoefficienten på 
följande delar: mätfel, transformationsfel, naturlig variation och statistisk osäkerhet. I detta 
arbete antas värden på variationskoefficientsbidragen från mätfelet och transformationsfelet.  

Fördelarna med att utnyttja metodiken multivariat analys (MVA) vid framtagning av 
designvärdena för geotekniska parametrar är flera. Några av dem är: 

1. Att man på ett säkert sätt får ett mått på hur stora osäkerheterna för den aktuella 
parametern är, oftast angiven som variationskoefficient (COV).  

2. Att genom att bestämma samma parameter med flera metoder stöttar de olika metoderna 
varandra i analysen så att det slutliga designvärdet utgör en objektiv bedömning av hela 
datamängden.  

3. Den angivna osäkerheten (COV) är vetenskapligt underbyggd.  

 
Figur 5. De framtagna geotekniska designvärdena utgör mha MVA-metodik en objektiv av hela 
datamängden. I det vänstra diagrammet ser man tydligt hur variationskoefficienten sjunker då data från 
flera metoder samverkar. I det högra diagrammet ser man tydligt hur det i sin tur medför att det 
dimensionerande värdet på hållfastheten höjs markant. Exempel från projekt Ostlänken.  

Resultat 

För de fem lokalerna, se figur, 4 har bergmodell med tillhörande osäkerhetskarta beräknats 
enligt figur 2. De beräknade bergmodellerna har sedan jämförts med de inmätta bergytorna 
och skillnaden mellan dem, sk feldjup, har beräknats, se figur 6 (vänster). På delar av ytorna 
anger den beräknade modellen en högre nivå än den inmätta, och tvärtom, se figur 6 (höger).  
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Figur 6. Vid en jämförelse mellan de beräknade bergmodellerna och de inmätta verkliga bergnivåerna 
på de fem lokalerna (Case 1-5) är det maximala feldjupet mellan 0,5 och 0,9 m. Bättre träffsäkerhet än 
så är inte rimligt att förvänta sig med en traditionell omfattning på ett geotekniskt 
undersökningsprogram. 

Beräkningsmodellens träffsäkerhet har alltså för samtliga fem lokaler visat sig vara cirka 0,5–
1,0 meter. Bättre träffsäkerhet än så är inte rimligt att förvänta i det skandinaviska urberget och 
med ett traditionellt avstånd mellan undersökningspunkterna.   

 

Särskilt intressanta resultat 

Betydelsen av osäkerhet i enskilt borrhål 

I branschen är det en allmänt vedertagen uppfattning att vi har god kunskap om de geotekniska 
förhållandena i de punkter som vi har undersökt. Figur 7 visar att det inte alltid är så. Om de 
individuella osäkerheterna i en sondering, i detta fall svårtolkade Jb-sonderingar, är stora blir 
den totala osäkerheten också stor trots att flera sonderingspunkter ligger inom ett litet område. 
De individuella osäkerheterna övertrumfar det korta avståndet mellan punkterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Det inringade området 
visar att trots ett förhållandevis stort 
antal sonderingspunkter så är 
osäkerheten i bedömning av 
bergnivån stor (rött). 
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Geofysik sänker osäkerheterna markant 

En av de parametrar som ingår i beräkningsalgoritmen är avståndet till närmaste 
undersökningspunkt. Figur 8 visar effekten då information från en metod som möjliggör 
tolkning av bergnivå kontinuerligt mellan borrhålen. Den tillförda informationen är tre 
seimsiprofiler från vilka bergnivån har tolkats. Den tolkade bergnivån har ansatts en generell 
osäkerhet på 20% av tolkat djup under markytan, vilket är en förhållandevis hög osäkerhet. 
Mätpunkternas täthet (höga densitet) gör emellertid att, i motsats till ovan, så övertrumfar det 
korta avståndet mellan informationspunkterna den stora osäkerheterna i varje individuell 
mätpunkt. 

 
Figur Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Den högra figuren visar tydligt att då 
information mellan borrhål tillförs, i detta fall bergtolkning från tre seismiska profiler, minskar 
osäkerheterna avseende djup till berg signifikant.  

 

Användning av osäkerhetsmodeller 

Riskfördelning 

Med ovan redovisad och väl validerad metodik finns det nu möjlighet att från projekteringen 
leverera en digital geomodell i 3D, inklusive värden på designparametrar, där både lagergränser 
och geotekniskt relaterade designvärden har en vetenskapligt säker osäkerhet. Det öppnar upp 
för byggherrar att våga utnyttja en sådan geomodell för upphandling av entreprenör, där alla 
entreprenörerna alltså har precis samma förutsättningar vid framtagning av sitt anbud. När 
entreprenör har valts kan de tydliggjorda säkra osäkerheterna utnyttjas för att: 1) 
byggnadstekniskt hantera de olika riskerna; 2) på ett tydligt sätt hantera den ekonomiska 
riskfördelningen i projektet. 

Förutsättningar 

En förutsättning för att effektivt tillämpa ovan arbetssätt är att alla undersökningsdata finns 
samlade i god ordning i en och samma databas. I FoI-projektet hämtar båda verktygen 
ingångsdata från databasen i det så kallade GeoBIM-konceptet (www.geobim.se). I GeoBIM-
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databasen kan alla typer av undersökningsdata från alla undermarksdiscipliner samlas i ett 
gemensamt dataformat, vilket möjliggör att på ett unikt sätt enkelt utföra alla typer av 
samtolkningar och analyser. En gemensam och lättillgänglig databas som gör att alla aktörer 
har tillgång till samma kontinuerligt uppdaterade information avseende undersökningsdata och 
tillhörande tolkningar är också en fundamental förutsättning för god kommunikation i ett 
undermarksprojekt. 

 

Förslag till ny geoteknisk process 

Den väl validerade algoritmen för framtagning av bergmodell med tillhörande osäkerhetskartor 
tillsammans med det utvecklade verktyget för tillgängliggörande av MVA-metodik för 
bestämning av värden på designparametrar ger användaren kontroll på de ständigt närvarande 
osäkerheterna. På så sätt skapas en trygghet på många plan, inte minst i projektorganisationen, 
en sann känsla av att ha koll på läget. Därför bör dessa verktyg för att hantera osäkerheterna 
inom aktuella undermarksdiscipliner utgöra kärnan i en uppdaterad geoprocess enligt nedan. Se 
även figur 9.  

• Samla all information i en databas redan i mycket tidigt skede 

• Tillgängliggör all information till alla behöriga aktörer via ett webgränssnitt 

• Basera metodval och placering av undersökningar på osäkerhetskartor 

• Inled alla fältundersökningar med geofysiska metoder innan borrvagn skickas ut  

• Jobba med ett iterativt undersökningsförfarande 

• Utnyttja multivariat analys-metodik för bestämning av dimensionerande värden på 
designparametrar 

• Delge entreprenör framtagna geomodeller i förfrågningsunderlaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9 Förslag på en uppdaterad geoprocess, baserad på osäkerhetsmodeller och med en öppenhet 
avseende tillgängliggörande av data och modeller mellan alla aktörer i alla skeden som ledstjärna.  
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Tack till 

FoI-projektet ”Osäkerhetsmodeller - för optimal resursanvändning i infrastrukturprojekt” har 
möjliggjorts genom finansiering av Sven Tyréns Stiftelse, BIG (TRV 2018/11 941), BeFo (407) 
och SBUF (13 493). Slutrapportering av projektet görs i mars 2022. 
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