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SAMMANFATTNING 

I november 2020 publicerades de första kompletta utkasten till 2:a generationen av 

Eurokod inom geoteknikområdet (EN 1997-1, EN 1997-2 samt EN 1997-3). Dessa 

reviderade Europastandarder förväntas vara implementerade i branschen år 2026. Denna 

artikel belyser delar av det pågående arbetet inom Implementeringskommissionen för 

Europastandarder inom Geotekniken (IEG 2.0). Indelning i delområden som IEG 2.0 

valt att fokusera på och etablering av arbetsformer för dessa områden presenteras. Inom 

varje delområden genomförs olika typer av projekt med syfte att bidra till en fungerande 

och kommunicerad standard i branschen. Konkreta exempel på projekt som pågår och 

som fångar upp de förändringar som blir med den nya generationen beskrivs. Vidare 

presenteras projekt som berör nya definitioner och beskrivningar som bedömts ha en 

stor nationell påverkan på bergbranschen. Under år 2021 utfördes i huvudsak projekt 

som berör grundläggande frågeställningar. Projekt som berör tillämpning och 

samordning startade under början av år 2022. 

Nyckelord: Eurokod, IEG, standard, berg, tunnel 

SUMMARY 

In November 2020, the first drafts of the 2nd generation of Eurocodes in Geotechnical 

design (EN 1997-1, EN 1997-2 and EN 1997-3) were published. The 2nd generation will 

be fully implemented during 2026. This paper presents the ongoing work within the 

National commission for implementing Eurocode 7 (IEG 2.0). The focus areas for IEG 

2.0 and the established forms of work for these areas are presented. IEG-projects, 

aiming at contributing to a functional and communicated standard, are performed within 

each focus area. Examples of projects that captures the changes and extent of the 2nd 

generation are described. Projects which consider new definitions and requirements 

which are deemed to influence designing in rock are presented. During 2021, projects 

which considers the basics and general principles have been performed. Projects that 

consider the application of Eurocode will start in beginning of 2022. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Gällande Eurokod 7 för geokonstruktioner (EN 1997) består av två delar som berör 

allmänna regler (EN 1997-1:2004) respektive marktekniska undersökningar (EN 1997-

2:2007). Eurokod 7 var vid framtagandet avsedd att gälla alla geotekniska 

konstruktioner i jord och berg. För Sveriges del, och som nationellt val av de 

föreskrivande myndigheterna Boverket och Transportstyrelsen, framgår att nuvarande 

Eurokoder inte gäller bergtunnlar och bergrum (BFS 2019:1 EKS 11 och TSFS 

2018:57). Innan vi skapar vår bergkonstruktion så finns materialet och spänningarna 

redan där, till skillnad från stål- och betongkonstruktioner (material som Eurokoden 

utvecklades för). När vi driver vår bergtunnel så omfördelas spänningarna i vårt 

ursprungliga material och beroende av drivningssätt så uppluckras och förändras 

materialets egenskaper i olika grad närmast tunnelkonturen. För 

undermarkskonstruktioner är lastbegreppet därmed komplicerat eftersom bergmassan i 

de flesta fall både utgör last och bärande konstruktion. Partialkoefficientmetoden, som 

är en av de dimensioneringsmetoder som föreslås i koden och som baseras på att last 

och bärförmåga kan särskiljas, förmår inte ge konsekvent säkerhetsnivå för fall med 

kraftigt varierande förhållanden i berg (Johansson m.fl., 2016) vilket medför att andra 

metoder är lämpligare för komplexa dimensioneringssituationer. Vid projektering av 

väg- och järnvägstunnlar är dagens praxis därför istället att dimensionera enligt 

framtagna krav och rådgivande dokument utgivna av Trafikverket. Trafikverket tillåter 

dock vid projektering av väg- och järnvägstunnlar att nuvarande eurokoder används i 

den mån de är tillämpliga för bergkonstruktioner. 

Arbetet med att ta fram 2:a generationen av Eurokod pågår på Europanivå (år 2015-

2024). Den branschgemensamma föreningen IEG 2.0 (Implementeringskommission för 

Europastandarder inom Geoteknik 2.0) har som mål fram till år 2026 att höja 

kunskapsnivån inom branschen avseende tillämpning av 2:a generationen av 

Eurokoderna. Föreningens mål är även att ta fram tillämpningsdokument för olika typer 

av geotekniska konstruktioner, ta fram underlag till nationella bilagor och identifiera 

Eurokodens roll i de olika faserna i byggprocessen. 

IEG-arbetet sker utifrån utvecklings- och implementerings-perspektivet i tre steg: (A) 

diskutera och bestämma grundläggande principer, (B) tillämpning på enskilda 

konstruktioner och (C) tillämpning på hela projekt. 

Inom respektive steg finns delområden med olika fokus, såsom A1 Baskrav, A2 

Verifiering, med flera. Projekt inom IEG föreslås av delområdenas styrgrupper och 

beslutas sedan av styrelsen. Anställda i IEG:s medlemsföretag kan arbeta i projekten. 

Delområden och projekt inom (A) har pågått sedan början av år 2021. Under 2022 har 

(B) startat, där fokus i delområde B4 är just på tillämpning av 2:a generationen av 

Eurokod för undermarkskonstruktioner. I utvecklingen av Eurokod 7, på Europanivå, 

har arbetet inom dimensionering delats in i olika arbetsgrupper (t.ex. Design example, 
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Ground Improvement and Reinforced Ground, med flera) i syfte att testa koden och 

skapa rådgivande tillämpningsdokument på europeisk nivå. I minst sju av dessa tio 

internationella arbetsgrupper deltar personer med bergkompetens från Sverige. 

 

Figur 1 Delområden inom IEG 2.0 och hur de samverkar (Moritz m.fl., 2022).  

1.2 Syfte, omfattning och metodik 

Syftet med denna artikel är att generellt beskriva hur 2:a generationen av Eurokod 

skiljer sig från första generationen och beskriva dess nya omfattning och avsedda 

tillämpning på bergkonstruktioner. Som metodik har litteraturstudier, intervjuer med 

personer inom branschen tillsammans med erfarenhet från deltagande i IEG arrangerade 

workshops använts. För att ge en större insikt i pågående Eurokodarbetet beskrivs några 

IEG 2.0 projekt som har direkt bäring mot bergbyggande. 

Författarna vill göra läsaren observant på att eventuella hänvisningar i denna artikel till 

numrering av paragrafer i nuvarande utkast till den reviderade Eurokod 7 kan komma 

att skilja sig från de kommande fastställda versionerna, då ändringar fortfarande görs. 

Den version som hänvisas till som 2:a generationen av Eurokod är November Draft 

2021 (prEN 1997-1:202x (E), prEN 1997-2:202x (E) och prEN 1997-3:202x (E)). 

2 REGELHIERARKI 

För att sätta Eurokoderna och dess föreskrifter som tas fram av Boverket och 

Transportstyrelsen i sitt regelsammanhang beskrivs kortfattat den regelhierarki som 

gäller i Sverige, se Figur 2. I Sverige finns fyra grundlagar som står över andra lagar, 

dvs ingen annan lag får strida mot vad som står i grundlagarna. Både grundlagar och 
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övriga lagar beslutas av riksdagen. Regeringen kan, om de har bemyndigande i en lag, 

ge ut en förordning till lagen och då även bestämma om någon myndighet får meddela 

föreskrifter om det som bemyndigandet gäller. Förordningar är underordnade lagar och 

får heller inte strida mot någon lag. 

 

Figur 2 Regelhierarki. 

Slutligen beslutas föreskrifter inom olika sakområden av olika myndigheter. För att en 

myndighet ska få besluta om regler måste myndigheten ha fått ett bemyndigande från 

regeringen. Myndigheter kan också utan att det krävs ett bemyndigande från regeringen 

ge ut allmänna råd inom sitt verksamhetsområde. De allmänna råden är inte bindande 

men anger vad man kan eller bör göra för att uppfylla lagar, förordningar och 

föreskrifter. 

En av de viktigaste lagarna för byggande är Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. I 

denna finns bestämmelse att byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är 

väsentliga i fråga om bärförmåga, stadga och beständighet (8 kap 4§). Ett byggnadsverk 

kan vara antingen en byggnad, vilket består av tak och väggar, eller en annan 

anläggning, tex tunnlar och bergrum. I Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 

finns bestämmelser för tillämpning av plan- och bygglagen som tex krav på 

byggnadsverk (3 kap). Eftersom bestämmelserna kan vara något övergripande har både 

Boverket och Transportstyrelsen varsitt bemyndigande att besluta de föreskrifter som 

behövs för att tillämpa Plan- och byggförordningen. Boverket har ett bemyndigande 

(2012:546) att hantera frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och 

vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende, och 

bostadsfinansiering. Transportstyrelsen i sin tur har ett bemyndigande (2008:1300) att 

ansvara för frågor om krav på infrastruktur, (vägar, gator, järnvägar, tunnelbanor, 

spårvägssystem). Även Trafikverket har ett bemyndigande (2010:185) från regeringen 

som bland annat omfattar att svara för frågor om väganordningars tekniska utförande. 

Det omfattar dock inte att svara för frågor om bärförmåga, stadga och beständighet utan 

det bemyndigandet är tilldelat Boverket enligt 10 kap 3§ respektive Transportstyrelsen 

enligt 10 kap 6§ i PBF. 

Grundlag

Lagar

Förordning

Föreskrift

Allmänna råd

Beslutas av Riksdagen 

Beslutas av Regeringen 

Beslutas av Myndigheter 

Beslutas av Myndigheter 
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Det innebär att både Boverket och Transportstyrelsen har varsin författning med 

föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av Eurokoder. Föreskrifterna som 

Boverket och Transportstyrelsen ger ut redovisar även de nationellt valbara 

parametrarna, NPD, som enligt överenskommelse inom CEN/TC ska publiceras i en 

nationell bilaga, bilaga NA. Det innebär att Eurokoderna och föreskrifterna ska 

användas tillsammans. 

Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2018:57, innehåller föreskrifter och 

allmänna råd om tillämpning av Eurokoder och om indelning av byggnadsverk i 

säkerhetsklasser 1-4. Tranportsstyrelsens föreskrifter ska tillämpas på järnvägar, 

spårvägar, tunnelbanor, vägar och gator samt de anordningar som hör till dessa (1 kap 

2§. TSFS 2018:57), tex broar, stödkonstruktioner, slänter och pålar. 

Boverkets författningssamling BFS 2019:1 EKS 11, innehåller föreskrifter och 

allmänna råd till 3 kap. 7§ (egenskapskrav avseende bärförmåga, stadga och 

beständighet) och 8§ (egenskapskrav avseende säkerhet i händelse av brand) i plan- och 

byggförordningen (2011:338), PBF.  Boverkets författningssamling innehåller också 

indelning av byggnadsverk i säkerhetsklasser, men beaktar endast risk för allvarliga 

personskador (säkerhetsklass 1-3). 

Längst ned i regelhierarkin ligger "allmänna råd" som beslutas av myndigheter. Dessa 

"allmänna råd" är krav om beslutas av myndigheter inom sitt verksamhetsutförande och 

visar hur samhällskraven i föreskrifterna kan uppfyllas. Dessa krav får dock inte vara 

lägre än de krav som anges i en myndighetsföreskrift. Krav gäller i och med att de 

åberopas i kontrakt med leverantör. Exempel på byggherrekrav som ställs av 

Trafikverket vid upphandling är TRVINFRA-00233 Krav Tunnelbyggande v1.0. 

3 FÖRÄNDRINGAR I 2:A GENERATIONEN EUROKOD – 

ÖVERSIKTLIGT 

3.1 Omfattning 

EN 1990 "Eurocode - Basis of structural and geotechnical design" ska precis som 

tidigare, användas tillsammans med övriga EN 1991-EN 1999. Den 2:a generationen av 

EN 1997 Eurocode 7:Geotechnical design, kommer att bestå av tre delar (se Figur 3) 

som behandlar (i) Allmänna regler, (ii) Markegenskaper och (iii) Geotekniska bärverk. 

Det är framförallt innehållet som finns i nuvarande EN 1997-1:2004 som kommer att 

delas upp i kommande del (1) och (3). Del 2, EN 1997:2, kommer att ändra fokus från 

att vara en handbok för val av metoder för fält- och laboratorieundersökningar till att 

ställa krav på parametrarnas framtagande. 

Nya EN 1997-1 och 1997-2 avses tillämpbara för det som kan benämnas geotekniska 

konstruktioner, inklusive temporära geotekniska konstruktioner. Däremot är det endast 

konstruktioner som byggs vid/på markytan i jord och berg som täcks in av Eurokod EN 
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1997-3. En cut-and-cover tunnel antas i detta fall tillhöra konstruktioner vid markytan. 

Däremot för tunnlar under mark, vare sig i jord eller berg, så avses Eurokod EN 1997-3 

inte vara tillämpbar, eftersom del 3 inte inkluderar det som konstrueras under markytan 

(Athanasopoulou m.fl. 2019). Temporära konstruktioner, i form av temporär 

förstärkning av en bergtunnel, bedöms heller inte omfattas av EN 1997-3. På 

Europanivå pågår ett arbete, inom JRC (Joint Research Centre), med fokus att utreda 

vilka delar i koden som anses vara direkt tillämpbara, vilka som kräver förtydliganden 

för att undvika missförstånd samt delar som behöver adderas för att vara tillämpbar för 

undermarkskonstruktioner. Resultat från pågående arbete är ett underlag till eventuellt 

fortsatt arbete med att ta fram en del 4 för undermarkskonstruktioner.     

 

Figur 3 Översiktbild angående exempel nya begrepp och omfattning som införs i 

2:a generationen av Eurokod 

3.2 Begrepp 

I följande avsnitt belyses ett antal av de begrepp som på ett eller annat sätt är nya eller 

mer detaljrikt beskrivet i 2:a generationen Eurokod. Ett nytt krav i 2:a generationens 

Eurokod är, som en inledande del i dimensioneringen och för att bedöma geoteknisk 

tillförlitlighet, att uppskatta utbredningen av zone of influence (paragraf 4.1.2.1 i prEN 

1997-1:202x). 

Zone of influence, the zone where construction works or the geotechnical structure can 

induce adversely affects in terms of safety, serviceability, robustness, durability or 

sustainability on the geotechnical structure itself, other structures, utilities, ground, or 

groundwater. 

Detta påverkansområde ska uppskattas innan förundersökningar påbörjas och här 

kommer det att krävas att myndigheter och beställare ger nationella riktlinjer för hur 

påverkansområdet ska uppskattas, så att det inte blir godtyckligt från projekt till projekt. 

Vidare är geoteknisk tillförlitlighet kopplad till val av the Geotechnical Complexity 
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Class (GCC), Consequence Class (CC) och Geotechnical Category (GC). Högsta klass 

av GCC antas till dess att förundersökningsresultaten säger annat. GCC och GC 

beskrivs mer i exempel på projekt inom IEG 2.0 i sektion 0. 

Dimensionering av geokonstruktioner kommer i högre grad, i den andra generationen 

Eurokod 7, beakta långtidsaspekter och begrepp som robusthet, beständighet och 

hållbarhet. Begrepp som alla har koppling till varandra, Figur 4, och den 

dimensionerande livslängden och bitvis kan vara svåra att särskilja ur ett kort- och 

långtidsperspektiv.  

 

Figur 4 Begrepp som används för att beakta långtidsaspekter i 2:a generationen 

av Eurokod  

De enskilda begreppen kan beskrivas och tolkas enligt följande: 

Robustness, the ability of a structure to withstand unforeseen adverse events without 

being damaged to an extent disproportionate to the original cause (prEN 1990:2020).  

En robust lösning ska ta hänsyn till samverkan mellan konstruktioner och brottmoder. 

Det finns inget generellt mått eller grad av robusthet som måste uppnås för att kunna 

verifiera en konstruktion utan det blir snarare en validering att respektive studerad 

dimensioneringssituation har den extra kapacitet som krävs för att hantera det oväntade. 

Durability, the ability of a structure or structural member to satisfy, with planned 

maintenance, its design performance requirements over the design service life (prEN 

1990:2020). 

Den generella svenska översättningen blir att beständighet är ett bärverks, eller en 

bärverksdels, förmåga att uppfylla, med planerat underhåll, de dimensionerande 

funktionella kraven under avsedd dimensionerande livslängd. För att uppnå erforderlig 

beständighet behöver dimensioneringen av bärverket exempelvis ta hänsyn till (prEN 

1990:2020 (E)) den avsedda eller förväntade användningen, förväntade 

miljöförhållanden samt sammansättning, egenskaper och prestanda hos 

bergförstärkningen. Beständighet hos allt konstruktionsmaterial som installeras i 

bergmassan och/eller kommer i kontakt med grundvatten ska uppfylla krav enligt 
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relevanta material- och utförandestandarder. För bergprojektören är inte detta någon 

nytt eftersom dagens dimensionering baseras på en bedömning av vilken miljö som 

konstruktionsmaterialen förväntas utsättas för. Inför dimensionering och val av material 

behöver korrosivitets- och exponeringsklasser bestämmas. Byggherren måste 

besluta/ställa krav på vilka nivåer av miljöpåverkan som bärverket ska dimensioneras 

för. För tillräcklig beständighet krävs att dimensioneringen tar hänsyn till relevanta yttre 

miljöpåverkande faktorer, s.k. "environmental influences". Innehåll angående 

environmental influences avses vara förtydligat jämfört med första generationen och 

presenteras i ett helt eget avsnitt (4.3.1.4 i prEN 1997-1:202x). Nationellt behövs en 

kartläggning på när, hur och var vi ska dimensionera för olika miljöpåverkande faktorer. 

Temperaturförändringar, vind, frysning, grundvattensituation etc. ser olika ut var vi 

befinner oss i landet men har trots allt en historik och statistik kan nyttjas för att ta fram 

riktlinjer för projektörer att förhålla sig till. Att ta hänsyn till klimatförändring vid 

dimensionering och hur denna degraderar påverkar bärverket innehåller stora 

osäkerheter. Hur och när dimensioneringen ska hantera miljöpåverkande faktorer för 

bergkonstruktioner behöver diskuteras och genomsyra hela branschen.  

Sustainability: ability to minimize the adverse impact of the construction works on non-

renewable resources in the environment, on society, and on economy during their entire 

life cycle (prEN 1990:2020). 

I den kommande versionen av EN 1997-1, paragraf 4.1.7, rekommenderas att åtgärder 

specificeras för att förbättra hållbarheten hos geokonstruktionen och dess utförande 

genom att ta hänsyn till konstruktionens påverkan på icke-förnybara resurser inom 

påverkansområdet, påverkan på befintliga konstruktioner, ledningar i mark samt 

markförhållanden inom påverkansområdet. Hänsyn ska tas till konstruktionens påverkan 

på miljö och ekonomi under livscykeln, från designstadiet till slutet av strukturens 

livslängd samt förmågan att återanvända konstruktionselement eller 

konstruktionsmaterial efter konstruktionens livslängd. Att ta hänsyn till hållbarhet, 

enligt ovan angiven text, kommer innebära ett nytt sätt att synliggöra och ta hänsyn till 

återvändning av material och ballast, optimerad mängdförteckning, miljövänlig 

drivningsteknik etc för den som projekterar. Att välja mer långsiktigt hållbara lösningar 

är en del i en större omställning och kan medföra en fördyring i enskilda projekt. För att 

åstadkomma mer långsiktigt hållbara lösningar och för att få önskad effekt av detta 

krävs nationella riktlinjer från myndigheter och beställare för att projektören ska kunna 

göra rätt val i projektering av bergkonstruktioner och för att entreprenören inte ska 

kunna frångå krav under själva byggskedet. Att optimera mängder och inte köpa in mer 

än vad som behövs, av exempelvis förstärkning, kan medföra förseningar i själva 

byggskedet vid oförutsedd händelse eller ändrade förutsättningar. 

Hur bra ett bergprojekt gått bedöms främst ur ett mätbart kostnadsperspektiv samt med 

hänsyn till samhällsnytta. För begreppen robusthet, beständighet och hållbarhet finns 

idag inget mätbart mått eller grad som indikation på hur väl bergkonstruktionen 

dimensionerats. Långsiktigt hållbara lösningar kan kortsiktigt innebära dyrare byggande 

av bergkonstruktioner och innehållet i nya Eurokod är av stor vikt att diskutera och 

acceptera för hela branschen. 
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4 NATIONELLA RÅD ANGÅENDE TILLÄMPNING AV 

EUROKOD FÖR BERGKONSTRUKTIONER  

4.1 Vad säger myndigheterna om nuvarande version? 

För byggnadsverk i form av berganläggningar så har både Transportstyrelsen och 

Boverket i sin författningssamling angett att föreskrifterna och allmänna råden om 

tillämpning av eurokoderna inte gäller för bergtunnlar eller bergrum (TSFS 2018:57 1 

kap, 3 § respektive BFS 2019:1 Avdelning A, 2§). 

Detta påverkar dock inte bestämmelserna i Plan- och byggförordningen eller Plan och 

bygglagen. Dessa gäller oavsett och det är byggherrens ansvar att dessa bestämmelser 

blir uppfyllda. Generellt gäller att samhällets regler, oavsett om de är nedtecknade i 

lagar, förordningar eller föreskrifter, är satta som minimikrav. Det innebär att 

byggherren i upphandlingar kan ange att Eurokod, delar eller hela, kan tillämpas för 

dimensionering av bergrum eller bergtunnlar. Byggherren kan dock inte ange lägre krav 

än de krav som anges i en myndighetsföreskrift. 

Idag åberopas Eurokoderna, Trafikverkets handbok för projektering av 

bergkonstruktioner (Trafikverket, 2019) och IEG Tillämpningsdokument av Eurokod 

(IEG Rapport 5:2010) vid upphandling för att vägleda hur bergprojektören kan göra för 

att uppfylla de bestämmelser som finns i PBL och PBF. 

Enligt TRVINFRA-00233 finns olika metoder (sannolikhetsbaserade metoder, 

traditionell känslighetsanalys, metoder som beskrivs i "Projektering av 

bergkonstruktioner" (Trafikverket 2019:062), observationsmetoder som baseras på SS-

EN 1997-1, 2.7 och partialkoefficientmetoder baserade på SS-EN 1990) för 

dimensionering av en bergtunnels bärande huvudsystem. Svensk kärnbränslehantering, 

hänvisar i sina rutiner för bergprojektering (SKB, 2020) förutom till Trafikverkets Krav 

och Råd även Trafikverkets "Projektering av bergkonstruktioner" samt till IEG 

Tillämpningsdokument Bergtunnel och bergrum (Rapport 2010:5). 

4.2 Vad säger myndigheterna om kommande version? 

Författarna har ställt frågan till Boverket och Transportstyrelsen om de kommer att 

föreskriva att andra generationens Eurokod kommer att gälla för bergtunnlar och 

bergrum. Svaren från IEG 2.0:s kontaktpersoner på Transportstyrelsen och Boverket är 

att det finns inga givna svar på hur det kommer att bli. 

Transportstyrelsens kontaktperson har stora förhoppningar på att arbetet som utförs på 

Europanivå (inom JRC (Joint Research Centre) och CEN/TC250) att bedöma 

tillämpligheten av EN 1997 för tunnlar och andra undermarkskonstruktioner kan 

komma fram till någonting bra avseende bergtunnlar och bergrum framöver. 

Kontaktpersonen var även förhoppningsfull över att kommande arbete inom IEG 2.0 
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delområde B4 Tillämpning Berg kommer att kunna specificeras och användas till input i 

framtida föreskrifter för bergtunnlar. 

Boverkets kontaktperson kan inte svara på huruvida Boverket kommer föreskriva att 

andra generationens Eurokod gäller för bergtunnlar eller inte. Besked är dock att man 

kan ta i beaktande att Boverket driver ett projekt som handlar om att ersätta Boverkets 

byggregler (BBR) och konstruktionsreglerna (EKS) med nya föreskriftssamlingar enligt 

principer som redovisas i "Möjligheternas byggregler, Ny modell för Boverkets bygg- 

och konstruktionsregler" (Boverket, 2020:31). Målbilden för de nya 

föreskriftssamlingarna är att de ska vara självständiga, det vill säga inte hänvisa till 

standarder eller annat.  

5 EXEMPEL PÅ PROJEKT INOM IEG 2.0 

Inom ramen för delområde A1 Baskrav, A2 Verifiering och A3 Hantering av data, har 

det under 2021 och 2022 genomförts och påbörjats ett flertal projekt enligt Tabell 1. I 

detta kapitel beskrivs kortfattat innehåll från några projekten.  

Tabell 1 Pågående och avslutade projekt inom IEG:s delområden. 

Projekt Delområde A1 Delområde A2 Delområde A3 

1 Laster Partialkoefficienter EN 1997-2 

2 GCC, GC, CC* Beräkningsmodeller Översikt parametrar 

3 Principerna Numeriska modeller Ground Model* 

4 Omfattning Eurokod** Hantering av vatten Geotekniska egenskaper 

5  Hävdvunna regler* Geometriska egenskaper 

6 Observationsmetoden GDM* 

7 Provning  

* Projektresultaten beskrivs i detta kapitel, ** Denna artikel är ett resultat från Projekt Omfattning 

Eurokod. 

5.1 Geoteknisk kategori 

I projekt A1.2 utfördes en övergripande studie avseende dagens praxis och vad nya och 

uppdaterade krav och formulering avseende konsekvensklass och geoteknisk kategori 

(GC) samt vad införandet av begreppet Geoteknisk komplexitetsklass (GCC) i 2:a 

generationen av Eurokod kommer att innebära. Som projektdeltagare från berg deltog 

Märit Berglind-Eriksson (Sweco). Angående dagens praxis för GK och bergtunnlar så 

väljs och beslutas denna enligt vägledning i IEG Rapport 5:2010 

(Tillämpningsdokument - Bergtunnel och bergrum). I flera stora bergprojekt har 

beställaren angett val av geoteknisk kategori i objektspecifika krav. Baserat på dialog 

med flertalet geo- och bergtekniker ses GK3 som en extern granskning av projektet och 

det upplevs otydligt vad GK3 verkligen innebär. Vidare finns oklarheter om vilka 

personer som får ta på sig rollen som GK3-granskare och om det är samma 
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förutsättningar som gäller för jord och bergprojekt. Upplevelsen är att dagens GK3-

processen är otydlig och att den behöver definieras. 

I 2:a generationen av Eurokod får begreppet Geoteknisk kategori (GC) en annan 

innebörd och bestäms utifrån en kombination av konsekvensklassen för bärverket (CC) 

och den geotekniska komplexitetsklassen (GCC). Den geotekniska kategorin styr 

omfattningen av undersökningar, dokumenthantering, kompetenskrav, validering av 

beräkningsmodeller, kontroll dimensionering, kontroll, uppföljning, mätning och 

övervakning.  

Vid en jämförelse mellan de olika versionerna av Eurokod ger en generell tolkning att 

dagens säkerhetsklass (SK) skulle motsvara kommande konsekvensklass (CC). Val av 

säkerhetsklass (SK) påverkar enligt dagens Eurokod storleken på lasten på en 

geokonstruktion genom att en partialkoefficient kopplat till SK läggs på lastens storlek. 

I den nya koden förändras hur partialkoefficienter kopplas till material och 

säkerhetstänk. 

Idag kan det för bergkonstruktioner vara många områden som blir klassade enligt GK3. 

Med nya Eurokod, och om tillämpningsdokument angående geoteknisk kategori och 

konsekvensklass beskrivs och anpassas för bergkonstruktioner ovan och under mark, 

kan det leda till att färre områden klassas som dagens GK3. 

5.2 Hävdvunna metoder 

Enligt det rådgivande dokumentet Projektering av Bergkonstruktioner (Trafikverket, 

2019:062) samt i tillämpningsdokument för bergtunnel och bergrum (IEG Rapport 

5:2010) beskrivs att för dimensioneringssituationer med enkla förutsättningar och då 

erfarenhet finns från liknande bergkonstruktioner kan det vara tillräckligt att välja s.k. 

"hävdvunna metoder". Vid tillämpning av hävdvunna metoder görs bedömningar 

baserade på erfarenheter från liknande projekt, med liknande förutsättningar och resultat 

från empiriska metoder. Ett exempel är förstärkningsdiagrammet i Q-systemet som 

baseras på över 1000 praktikfall. Hävdvunna metoder kan även användas som ett 

komplement till dimensionering genom beräkningar eller tillsammans med 

observationsmetoden. 

Den nya eurokoden kommer att reglera hävdvunna regler (prescriptive rules) på ett 

tydligare sätt än gällande kod. Eftersom de hävdvunna reglerna ska specificeras i ett 

Nationellt Annex finns behov av att specificera förutsättningarna enhetligt för olika 

geokonstruktioner. Projektet A2.5 (Hävdvunna metoder), som startat under våren 2022 

och som Ulf Lindfors (Itasca Consultants AB) deltar i, ska ge förslag på generella 

riktlinjer för hur hävdvunna regler ska beskrivas och hanteras i Nationellt Annex. 

Eftersom projektet omfattar de geokonstruktioner som specificeras i EN 1997-3 så ingår 

inte hävdvunna regler för undermarkskonstruktioner i berg. 
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5.3 Ground Model (GM) och Geotechnical Design Model (GDM) 

Att resultat från marktekniska undersökningar i jord, berg och vatten ska redovisas 

tillsammans, genom text och/eller visuell bild, blir tydligt med införandet av begreppet 

Ground Model (EN 1997-2). Hur detaljerade och omfattande undersökningar som bör 

utföras och ligga till grund för Ground Model (GM) styrs av Geotechnical Category och 

konstruktionens zone of influence. GM ska kunna redogöra för markens tillstånd och 

beskaffenhet genom att inkludera "the geological, hydrogeological, and geotechnical 

conditions at the site, based on the ground investigation results". Det ställer krav på 

högre samverkan mellan teknikområden för att resultera i en bra process och 

slutprodukt. Geotechnical Design Model (GDM), ska vara baserad på GM och 

definieras som "conceptual representation of the site derived from the ground model for 

the verification of each appropriate design situation and limit state". I praktiken medför 

detta, beroende av dimensioneringssituation, att flera GDM kommer tas fram.  

Två IEG projekt, varav ett med fokus på GM och det andra på GDM har genomförts. 

Jekaterina Jonsson på GeoMind, arbetar i skrivande stund med projektet GDM ur ett 

bergperspektiv och Catrin Edelbro färdigställde projekt inom GM under 2021. Baserat 

på resultat från de två projekten så kan innehållet i dagens ingenjörsgeologiska prognos 

antas motsvara beskrivningen av Ground Model och innehållet i 

projekteringsförutsättningar för bergkonstruktioner antas motsvara Geotechnical Design 

Model. I andra generationens Eurokod kommer GM dokumenteras i Ground 

Investigation Report (GIR) och GDM i Geotechnical Design Report (GDR). En tolkad 

bild som visar dokumentation idag tillsammans med 2:a generationens benämningar på 

rapporter och innehåll visas i Figur 5. 

 

Figur 5 Dokumenttyper i dagens arbetssätt överlappat med innehåll i GM 

respektive GDM samt deras redovisning i GIR respektive GDM (från 

IEG workshop om GDM den 25 februari 2022). 
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6 AVSLUTANDE KOMMENTARER 

2:a generationen av EN 1997-1 och 1997-2 avses vara tillämpbara för alla typer av 

geotekniska konstruktioner i jord och berg, inklusive temporära konstruktioner. 

Däremot kommer inte EN 1997-3 att kunna tillämpas på tunnlar, varken i jord eller 

berg, eftersom koden inte inkluderar det som konstrueras under markytan. För Sveriges 

del, och som nationellt val av de föreskrivande myndigheterna Boverket och 

Transportstyrelsen, framgår att nuvarande Eurokoder inte gäller bergtunnlar och 

bergrum. Det finns idag inga givna svar från svenska myndigheter om kommande 

version av Eurokod kommer gälla undermarkskonstruktioner i berg. 

Exempel på förändringar med 2:a generationens Eurokod berör bland annat att koden 

kommer bestå av tre delar och inkludera temporära geotekniska konstruktioner, det 

inkluderas nya begrepp (ex. Geotechnical Complexity Class och Ground Model) samt 

att dimensionering av geokonstruktioner i högre grad avser beakta långtidsaspekter 

(Robustness, Durability och Sustainability). 

Det ska bli oerhört spännande att se vad arbetet som bedrivs inom JRC kommer fram till 

avseende eurokoden och tunnlar. Förhoppningsvis kan det mynna ut i en fjärde del av 

EN 1997, EN 1997-4 som mer tydligt beskriver och visar högre acceptans för fler och 

olika metoder vid dimensionering av undermarkskonstruktioner. 

TACK 

Vi vill tacka våra kontaktpersoner på Transportstyrelsen och Boverket för input 

angående nationella föreskrifter. Det är också på sin plats att tacka Märit Berglind-

Eriksson (Sweco), Ulf Lindfors (Itasca) och Jekaterina Jonsson (GeoMind) för 

klargöranden och information om, för bergbranschen, viktiga studier som vi hänvisat till 

angående förändringar som den andra generationen av Eurokod innebär. 
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