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Förord 

Det här examensarbetet är ett avslutande moment i en civilingenjörsutbildning inom 

Samhällsbyggnad på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet utfördes på 

avdelningen för jord- och bergmekanik där Dr. Fredrik Johansson föreslog det här arbetet för 

oss. 

Vi vill inleda med att tacka vår handledare doktorand William Bjureland som varit till stor hjälp. 

Williams doktorandprojekt täcker området för det här arbetet och vi har haft värdefulla 

diskussioner under arbetets gång. Vi vill också tacka doktorand Johan Spross som haft värdefulla 

kommentarer gällande sannolikhetsteoretiska frågor och funderingar samt Dr. Fredrik Johansson 

som kontrollerat viktiga resultat och styrt arbetet i rätt riktning. 

Det här arbetet hade inte kunnat utföras utan den stora datamängden vi fick från Trafikverket, där 

vi speciellt vill tacka byggprojektledare Max Hellström som tog sig tid att hjälpa oss.  

Sist men inte minst vill vi tacka familj och vänner som stöttat och visat tålamod under arbetets 

gång. 

 

Atheer Jabbar & Rasmus Björkman 

Stockholm, Maj 2016 
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Sammanfattning 

Målet med det här examensarbetet var att undersöka hur väl dagens partialkoefficienter för 

sprutbetong tar hänsyn till samhällets normer och säkerhetskrav vid dimensionering enligt 

partialkoefficientmetoden.  Det brottfall som har undersökts för dimensionering av sprutbetong är 

vidhäftningsbrott vid god vidhäftning. Vidhäftningsbrottet har undersökts med hjälp av en 

sannolikhetsbaserad metod benämnd ”First-Order Reliability Method”, FORM. Metoden 

förutsätter kännedom om sannolikhetsfördelningar för ingående variabler i brottgränstillståndet 

som i det här arbetet till stor del baserats på provtagningar från projektet Norrströmstunneln i 

Citybanan. 

Resultatet av undersökningen visar att partialkoefficienterna antar otillåtna värden för 

dimensionering av sprutbetong på grund av den stora spridningen som råder i framförallt 

vidhäftningsparametern. Vidhäftningsparametern antog en normalfördelning med medelvärde 

0.808 MPa och standardavvikelse 0.319 MPa vid analys av samtliga vidhäftningsmätningar. 

Spridningen för vidhäftningsparametern har reducerats genom att undersöka gnejs och granit var 

för sig och genom att ta bort mätningar där dålig vidhäftning i förväg kunnat antas. För granit 

fick vidhäftningsparametern ett medelvärde på 0.759 MPa och en standardavvikelse på 0.264 

MPa. För gnejs fick vidhäftningsparametern ett medelvärde på 0.820 MPa och en 

standardavvikelse på 0.279 MPa. I den här fallstudien resultera en reducerad spridning för 

vidhäftningsdata inte i någon avgörande skillnad för beräknade partialkoefficienter. 

Modellen för vidhäftningsbrottet verkar tillsynes inte vara för komplicerad men det existerar 

samtidigt stora osäkerheter i modellen och ingående variabler gällande laster och bärförmågor. 

Framförallt okunskapen gällande lastvariabeln gör det svårt att kalibrera relevanta 

partialkoefficienter med FORM.  

Nyckelord: Sannolikhetsbaserad dimensionering, Sprutbetong, Vidhäftning, 

Vidhäftningsbrott, partialkoefficienter  
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Summary 

The goal of this master thesis was to investigate the partial safety factors used today during the 

design of shotcrete in tunnels or caverns. By producing new partial safety factors calibrated with 

respect to norms and demands on safety in today’s society, using a probability-based method, a 

comparison is possible. An adhesive failure is the failure mechanism investigated in this work by 

using the “First-Order Reliability Method”, FORM. The method requires knowledge about the 

probability distribution of variables in the limit state function of a failure mechanism. The 

probability distributions of variables are to some extent based on data collected from the project 

Norrströmstunneln in Citybanan, Stockholm. 

The results reveal that partial coefficients are unacceptable largely due to the wide variation in 

the adhesion variable. The adhesion is normally distributed with a mean of 0.808 MPa and a 

standard variation of 0.319 MPa based on the total number of measurements. The large variation 

in the adhesion was possible to reduce by dividing the data by rock types and removal of weak 

measurements that could be pre-assumed. Considering granite alone the mean is 0.759 MPa and 

the standard deviation is 0.264 MPa. The other type of rock to consider is gneiss with a mean of 

0.820 MPa and a standard deviation of 0.279 MPa. However, the reduction was not enough to 

produce acceptable results.  

The model does not seem too complicated at first but it is a simplification of the reality and there 

are large uncertainties in both the model and the variables. The fact that there is barely any 

knowledge about the probability distribution of the load makes it difficult to calibrate relevant 

partial coefficients with FORM. 

Key Words: Reliability based design, Shotcrete, Adhesion, Adhesive failure, Partial safety 

factors
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Tunnelsystem är idag en viktig del av transportinfrastrukturen för bland annat järnvägs- och 

vägnätet samt vatten- och eldistributionsnätet. Om tunneln inte är bra byggd finns risk för 

instabilitet. Vanliga förstärkningsåtgärder i Sverige är bultning och sprutbetong. Bultar installeras 

ofta systematiskt i ett mönster för att förhindra större bergmassor från att rasa in i tunneln. 

Sprutbetongens uppgift är att säkra bergmassor mellan bultarna från att rasa in i tunneln. 

Sannolikhetsbaserade metoder är idag ett godkänt verktyg för att dimensionera bärverk och 

anläggningar i jord- och berg enligt Eurokod 7 (CEN, 2002). Konstruktioner kan därmed 

dimensioneras efter sannolikheten för att ett brott kan uppstå och dess tillhörande kostnad för 

samhället. Den dimensioneringsmetod som idag används i många sammanhang benämns 

partialkoefficientmetoden och flera tillvägagångssätt för dess uppbyggnad är reglerade i Eurokod 

7 för geokonstruktioner. Metoden tillämpar en säkerhetsmarginal på varje variabel för 

pådrivande- och mothållande krafter med hjälp av partialkoefficienter. Tillämpningsområdet för 

partialkoefficientmetoden som det här examensarbetet avser undersöka är dimensionering av 

sprutbetongsförstärkning för anläggningar i berg under mark. Endast vidhäftningsbrott för 

sprutbetong mot enskilda block i kristallint berg undersöks. Innan introduktionen av Eurokod 7 

tillämpades partialkoefficienter för att hantera osäkerheter för mothållande krafter och lasten 

tillsattes deterministiskt (Banverket, 2009). Resultatet idag är en dyrare konstruktion eftersom  

mer förstärkning i form av sprutbetong behövs vid tillämpning av säkerhetsklass 3. När 

säkerhetsklass 2 tillämpas är säkerheten däremot oförändrad. Den totala kostnaden för 

sprutbetong som används står för en betydande andel av totalkostnaden i många tunnelprojekt 

och bör därför vägas in noga (Hogård, 2016). 

Bakgrunden till partialkoefficienter och designparametrar som enligt Eurokod anpassats för 

dimensionering av bergkonstruktioner är idag oklara och kan ifrågasättas. Hur väl korrelerar 

dagens partialkoefficienter med samhällets normer? 
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1.2. Mål och syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att utifrån provdata analysera lämpliga fördelningar 

avseende vidhäftning och tjocklek för sprutbetong baserat på data från Citybanan. Arbetet ska 

även undersöka huruvida partialkoefficientmetoden är lämplig att använda vid analys av 

blockstabilitet kopplat till vidhäftningsbrott. En underliggande frågeställning som undersöks är 

hur vidhäftningen korrelerar med bergkvalitén. 

1.3. Begränsningar och antaganden 

Det här arbetet fokuserar endast på dimensionering av sprutbetong som bär upp ett bergblock i 

tunneltaket som uppstår mellan installerade bergbultar och sprickor i berget. Bergblocket antas 

vara pyramidformat och lasten tillåts ha ett medelvärde och standardavvikelse utifrån en 

normalfördelning. Bergbultarna antas vara installerade i ett kvadratiskt mönster med cc-avstånd 

två meter.  

Endast brottmekanismen för vidhäftning undersöks närmare eftersom det är det brottfall som är 

aktuellt och lämpligt att undersöka utifrån tillgänglig data. Därmed undersöks inte övriga brottfall 

i det här examensarbetet. 

Fallstudien fokuserar på svenska förhållanden och mestadels kristallint berg beståendes av granit 

och gnejs. 
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2. Teori för dimensioneringskoncept 

Inledningsvis går det här kapitlet in på grundläggande teori vid dimensionering av konstruktioner 

och vanliga tillvägagångssätt för att behandla säkerheten i konstruktionen. Därefter beskrivs teori 

inom probabilistisk strukturanalys och hur det tillämpas i Eurokoden för framtagning av 

partialkoefficienter. Innehållet i kapitlet baseras på utdrag ur Melchers 1999 om inte annat anges. 

En grundläggande princip vid konstruktion av ett bärande system är att mothållande krafter, R, 

ska överstiga eller motsvara påverkande lasteffekten, S. Därmed ska följande villkor vara uppfyllt 

för en hållbar konstruktion: 

 R ≥ S (1) 

   

För att analysera säkerheten i en konstruktion är det viktigt att känna till och vara medveten om 

möjliga brottscenarier och tillhörande brottmekanismer. Det är den brottmekanism med minst 

säkerhet som konstruktionen bör dimensioneras efter. För att kunna analysera möjliga 

brottsmekanismer är det viktigt att ha god kännedom om parametrar och egenskaper för det 

bärande systemet och lasten. I bergmassans fall handlar det ofta om att minimera osäkerheter till 

en rimlig kostnad. 

Två uttryck tas fram vid analys av säkerheten hos en konstruktion, ett uttryck för säkerheten i 

konstruktionen och ett uttryck för accepterad säkerhet för konstruktionen. För att ta fram ett 

uttryck för säkerheten i en konstruktion kan tre metoder användas: deterministisk, probabilistisk 

och semi-probabilistisk metodik. 

2.1. Beräkning med säkerhetsfaktor 

En deterministisk metod är att beräkna säkerhetsfaktorn, SF, för en konstruktion. 

Säkerhetsfaktorn är ett relativt intuitivt sätt att beskriva en konstruktions säkerhet med genom att 

dividera mothållande krafter med pådrivande krafter för ett bärande system, Ekv. 2. 

 
𝑆𝐹 =

𝑅

𝑆
 

(2) 

   

Därmed ska den brottsmekanism med lägst säkerhetsfaktor styra dimensioneringen av 

konstruktionens bärande system. Tillåten säkerhetsfaktor för olika konstruktioner baseras ofta på 

erfarenhet från lång byggtradition. Eftersom R och S är deterministiska värden tas inte hänsyn till 

sannolikhetsfördelningen för ingående variabler. I verkligheten finns en variation i 

materialparametrar, speciellt i naturliga material som exempelvis jord och berg. Det innebär att 

bärförmågor och lasteffekter exempelvis kan ha en fördelning som liknar fall (a), (b) eller (c) i 

Figur 1. Notera att samtliga fall resulterar i samma säkerhetsfaktor trots att osäkerheten i 

variablerna ser helt olika ut. Det är därmed möjligt att beräkna en acceptabel säkerhetsfaktor trots 

att sannolikheten för brott är oacceptabelt stor. 
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Figur 1 Fördelning av den totala lasteffekten S i rött till vänster och motståndet R i grönt till höger för tre olika fall med 

samma medelvärden, µR och µS, men med olika fördelningar. Följaktligen får samtliga fall samma säkerhetsfaktor trots att 
sannolikheten för brott skiljer sig vilket syns i skillnaden mellan ifyllda områden. 

2.2. Beräkning med partialkoefficienter 

En semi-probabilistisk metod för att beskriva en konstruktions säkerhet är att beräkna 

partialkoefficienter för respektive variabel i jämviktsuttrycket för en brottsmekanism. 

Partialkoefficientmetoden tar därmed hänsyn till osäkerheten i varje ingående variabel. Generellt 

kan principen uttryckas enligt Ekv. 3. 

 𝑅

𝛾𝑅
= 𝑆 ∗ 𝛾𝑆 

  (3) 

Där 𝛾𝑅 och 𝛾𝑆 är partialkoefficienter för bärförmåga respektive lasteffekt som alltid är större än 

ett och ska därmed tillämpas enligt ovan för att konstruktionen ska dimensioneras utifrån ett 

ogynnsamt scenario (CEN, 2002). 
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2.3. Fördelningar 

Det finns olika typer av fördelningar som kan beskriva ingående variabler vid 

sannolikhetsbaserad dimensionering. Vanliga fördelningar som kan beskriva variabler i 

ingenjörsbaserade problem är normalfördelning och lognormalfördelning. 

 Normalfördelning 

Normalfördelningen är en av de enklaste fördelningarna att beskriva och tillämpa och är därför 

vanligt förekommande. Normalfördelningen för variabeln X är symmetrisk kring medelvärdet 

som är det värde som statistiskt sett uppträder oftast och kan beräknas med följande uttryck: 

 

µ =
1

𝑁
∑𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

 (4) 

Där N är totalt antal mätningar och xi är en mätning ur datamängden x. Tillhörande 

standardavvikelsen σ kan beräknas med följande uttryck: 

 

𝜎 = √
1

𝑁 − 1
∗∑(𝑥𝑖 − µ)2

𝑁

𝑖=1

 (5) 

Normalfördelningen är en kontinuerlig fördelning som sträcker sig mellan -∞ till ∞ och kan 

därför vara olämplig för att beskriva variabler där sannolikheten för negativa värden är av 

betydande storlek. Sannolikheten för att ett negativt värde uppstår för en variabel beskrivet med 

en normalfördelning är därmed större än noll. Variabler som fysikaliskt inte kan anta negativa 

värden är exempelvis bärförmågor. 

 Lognormalfördelning 

Lognormalfördelningen är en kontinuerlig sannolikhetsfördelning som sträcker sig mellan 0 och 

∞. Därmed är sannolikheten noll för att ett negativt värde uppstår med den här fördelningen. Anta 

att variabeln X är normalfördelad, följaktligen är eX lognormalfördelad och det finns en 

korrelation mellan fördelningarna. Sambandet för standardavvikelse och medelvärde mellan 

normalfördelningen X och lognormalfördelningen Y för en datamängd kan beskrivas med 

följande uttryck (Ang & Tang., 1975): 

 

𝜎 = √ln(1 +
𝜎𝑙𝑛
2

µ𝑙𝑛
2 ) (6) 

 
µ = ln(µ𝑙𝑛) −

1

2
𝜎2 (7) 

Där notationen ln indikerar att medelvärdet eller standardavvikelsen tillhör 

lognormalfördelningen. Det kan därmed tilläggas att medelvärdet och standardavvikelsen för 
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lognormalfördelningen tydligt skiljer sig från normalfördelningens. Medelvärdet för 

lognormalfördelningen är inte det statistiskt vanligaste förekommande värdet som i fallet med 

normalfördelningen vilket kan ses i Figur 2. 

 Trunkerad sannolikhetsfördelning 

Trunkeringsfunktionen konverterar sannolikhetsfördelningen till en ny där sannolikheten för den 

totala arean under normalfördelningen mellan ett undre och ett övre gränsvärde blir ett. För 

beräkning används programmet COMREL (RCP Consult, 2011) där en inbyggd funktion finns 

för trunkering baserat på följande uttryck. 

 
𝐹𝑇𝑟𝑢𝑛𝑐(𝑥𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐) =

𝐹(𝑥) − 𝐹(𝑎)

𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)
 (8) 

Där F(x) är funktionen för sannolikhetsfördelningen utan trunkering. Index a och b indikerar 

undre respektive övre gränsvärde för trunkeringen. Om lägre gräns saknas tillämpas F(a) = 0 och 

om övre gräns saknas tillämpas F(b) = 1. 

 

 

Figur 2 Visar en normalfördelning och en lognormalfördelning med µ = 10 och 𝞼 = 5 samt en trunkerad normalfördelning 
med µ = 10 och 𝞼 = 7. Den trunkerade normalfördelningen är trunkerad vid en lägre gräns på 0. 

2.4. Verifiering av uppnådd säkerhet 

För verifiering av uppnådd säkerhet jämförs den beräknade sannolikheten för brott, 𝑃𝑓, eller 

säkerhetsindex, 𝛽, med tillåtna gränsvärden. Villkoren för uppnådd säkerhet kan uttryckas på 

följande vis enligt Ekv. 9 eller Ekv. 10. 

 𝑃𝑓 ≤ 𝑃𝑓,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 (9) 
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 𝛽 ≥ 𝛽𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 (10) 

Riktvärdet för ett säkerhetsindex, 𝛽𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡, är en viktig faktor i samhället som inte är helt lätt att 

bestämma. I det ideala fallet ska hänsyn tas till accepterad risk vid bestämning av riktvärdet för 

säkerhetsindex. Risk är ofta definierad som produkten av konsekvenserna och sannolikheten för 

ett brott. Därmed finns en tillåtande gräns för hur stor risk som tillåts i samhället och styr 

dimensioneringen av olika konstruktioner. Mer detaljerad teori bakom riktvärdet för 

säkerhetsindex tas inte med i det här examensarbetet. Värden för 𝛽𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 enligt Eurokod och 

Trafikverket anges i kapitel 2.7 respektive 2.8. 

2.5. Osäkerheter 

Osäkerhet kan beroende på dess ursprung delas in i aleatorisk eller epistemisk osäkerhet vilket är 

relevant för förståelsen och tolkningen av ett sannolikhetsproblem. Aleatoriska osäkerheter 

kommer från naturlig variation vilka kan betraktas som helt slumpmässiga. Epistemiska 

osäkerheter kommer från brist på statistisk data, mätfel eller transformationsfel. Epistemisk 

osäkerhet härstammar därmed i brist på kunskap och kan till skillnad från aleatoriska osäkerheter 

minskas med fler observationer (Stille, et al., 2003). 

2.6. Probabilistisk strukturanalys 

Brottsannolikheten kan beräknas förutsatt kännedom gällande sannolikheten för att last uppstår 

samt brottsannolikheten givet att last existerar. Sannolikheten för brott i en konstruktion kan 

uttryckas enligt Ekv. 11. 

 𝑃𝑓 = 𝑃(𝑅 − 𝑆 ≤ 0) (11) 

Ett allmänt gränsuttryck G kan definieras som förhållandet mellan bärförmåga och laster i en 

konstruktion och sannolikheten för brott kan då generellt uttryckas enligt Ekv. 12. 

 𝑃𝑓 = 𝑃(𝐺 ≤ 0) (12) 

Gränsuttrycket G definierar gränsen mellan säkert och osäkert tillstånd för en konstruktion. Ur ett 

allmänt perspektiv kan gränsuttrycket oftast inte definieras med endast en variabel för 

bärförmåga och en variabel för lasteffekt. Brottsannolikheten kan då utvecklas till att formuleras 

generellt med integraler enligt Ekv. 13. 

 

𝑃𝑓 = 𝑃(𝐺(𝑋) ≤ 0) = ∫… ∫ 𝑓𝑥(𝑥)𝑑𝑥

𝐺(𝑋)≤0

 

 

(13) 

Det finns tre olika sätt att lösa Ekv. 13 på enligt Melchers (1999): 

1. Direkt integrering vilket endast är möjligt i några få specialfall. 

2. Numerisk integrering, exempelvis med Monte Carlo metoden. 

3. Undvika integration genom transformering till en multi-normal täthetsfunktion för 

brottsannolikheten som kan lösas analytiskt. 
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Vid linjär integrering är variablerna normalfördelade för både bärförmågan och lasteffekten. 

Gränsfunktionen är linjär och kan uttryckas enligt Ekv. 14. 

 𝐺 = 𝑅 − 𝑆 (14) 

Medelvärdet och standardavvikelsen för både bärförmåga och lasteffekt används i Ekv. 16 och 17 

för att beskriva medelvärde och standardavvikelse för hela gränsuttrycket, µ𝐺 och 𝜎𝐺. 

 µ𝐺 = µ𝑅 − µ𝑆 (15) 

 
𝜎𝐺 = √𝜎𝑅

2 + 𝜎𝑆
2 

(16) 

Brottsannolikheten kan då beskrivas med Ekv. 17 där Φ är den kumulativa 

standardnormalfördelade funktionen, där medelvärdet är 0 och variansen 1.  

 
𝑃𝑓 = Φ(

0 − µ𝐺
𝜎𝐺

) = Φ(−𝛽) 
(17) 

Några förhållanden mellan sambandet för 𝛽 och 𝑃𝑓 kan beskrivas med följande tabell. 

Tabell 1  - SambandmellanβochPf 

𝑷𝒇 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 

𝜷 1,28 2,32 3,09 3,72 4,27 4,75 5,20 

 

För ett mer allmänt fall är variabler inte oberoende och normalfördelade vilket resulterar i en 

icke-linjär gränsfunktion. Numerisk integration med FORM kan tillämpas för att förenkla 

problemet. Inledningsvis transformeras alla ingående variabler till deras standardnormalfördelade 

form N(0,1) med följande uttryck (Melchers, 1999): 

 
𝑌𝑖 =

𝑋𝑖 − µ𝑋𝑖
𝜎𝑋𝑖

 
(18) 

Transformationen kan illustreras med hjälp av övergången från vänster till höger i Figur 3. 
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Figur 3 Illustration av Hasofer Lind transformationen med hjälp av normaliserade variabler enligt Ekv. 18. Modifierad bild 
hämtad ur (Belabed & Benyaghla, 2011). 

När de standardnormalfördelade variablerna sätts in i gränsfunktionen erhålls en transformerad 

linjär funktion där säkerhetsindex β representerar det kortaste avståndet till origo.  

 

β = min(∑𝑌𝑖
2

𝑛

𝑖=1

)

1/2

 

(19) 

Dimensioneringspunkten utgör positionen på den gränsfunktionen som är närmast origo i det 

normaliserade koordinatsystemet till höger i Figur 3. Med säkerhetsindex β kan 

dimensioneringsvärden definieras. 

 𝑌𝑖
∗ = −𝛼𝑖β (20) 

Dimensioneringsvärden,𝑌𝑆
∗ och 𝑌𝑅

∗, bör definieras så att sannolikheten för ett mer ogynnsamt 

värde är enligt följande: 

 P(𝑌𝑆 > 𝑌𝑆
∗) = Φ(+𝛼𝑆β) (21) 

 P(𝑌𝑅 > 𝑌𝑅
∗) = Φ(−𝛼𝑅β) (22) 

Sensitivitetsfaktorn 𝛼𝑖 anger hur mycket variabeln i påverkar brottsannolikheten och kan 

beräknas enligt Ekv. 23 om gränsfunktionen är differentierbar. Variabler med en mothållande 

effekt är positiva och variabler med en pådrivande effekt är negativa för ett undersökt brottfall. 

 

𝛼𝑖 =
−
𝑑𝐺
𝑑𝑌𝑖

√∑ (
𝑑𝐺
𝑑𝑌𝑖

)2𝑛
𝑖=1

 

 

(23) 

För verifiering av korrekta beräkningar brukar enhetsvektorn kontrolleras, Ekv. 24: 

 
∑𝛼𝑖

2

𝑛

𝑖=1

= 1 
(24) 
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 Beräkning av partialkoefficienter enligt FORM 

För att beräkna partialkoefficienter vid dimensionering enligt FORM beräknas ett 

dimensionerande värde för varje variabel under förutsättning att kännedom finns gällande värden 

för µ, 𝜎, βoch𝛼 (Thoft-Christensen & Baker, 1982). Beroende på typ av sannolikhetsfördelning 

beräknas det dimensionerande värdet på olika sätt. För en normalfördelning med oberoende 

variabler ser ekvationen för det dimensionerande värdet ut på följande sätt (CEN, 2002). 

 𝑥𝑖
∗ = µ𝑖 − 𝛼𝑖𝛽𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝜎𝑖 (25) 

För en lognormalfördelning ser ekvationen däremot ut på följande sätt: 

 𝑥𝑖
∗ = µ𝑖𝑒

−𝛼𝑖𝛽𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑉𝑖 (26) 

Om variationskoefficienten, Vi, som motsvarar standardavvikelsen genom medelvärdet för en 

lognormalfördelad variabel överstiger 25 % bör istället följande uttryck tillämpas (Andersson, 

2014). 

 
𝑥𝑖
∗ =

µ𝑖

√1 + 𝑉𝑖
2

𝑒
−𝛼𝑖𝛽𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡√𝑙𝑛(𝑉𝑖

2+1)
 

 

(27) 

Det dimensionerande värdet divideras med det karakteristiska värdet för lastvariabler för att 

erhålla tillhörande partialkoefficient. Det är viktigt att vara tydlig med vilket karakteristiskt värde 

som väljs, exempelvis femteprocentilen eller medelvärdet. 

 
𝛾𝑆 =

𝑥𝑖
∗

𝑥𝑘,𝑆
 

(28) 

På omvänt sätt divideras karakteristiska värdet för bärförmågor med tillhörande dimensionerande 

värden för att erhålla partialkoefficienter. 

 𝛾𝑅 =
𝑥𝑘,𝑅
𝑥𝑖
∗  

(29) 

Partialkoefficienterna kan därefter tillämpas vid dimensionering enligt Ekv. 3. 

 

2.7. Beräkning av partialkoefficienter enligt Eurokod 

Det finns två principer definierade för framtagning av numeriska värden för partialkoefficienter 

enligt SS-EN 1990. Den första och mest tillämpade principen är kalibrering på grundval och 

erfarenheter baserat på en lång byggtradition. Den andra principen utgår ifrån en statistisk 

utvärdering från experiment eller observationer i fält. Den statistiska utvärderingen ska baseras på 

sannolikhetsteoretiska metoder. För den andra principen bör partialkoefficienterna kalibreras så 

att säkerhetsnivåerna för representativa bärverk hamnar så nära säkerhetindexets riktvärde som 

möjligt. Riktvärden för en byggnadsdels säkerhetsindex beror dels på aktuell säkerhetsklass samt 

referensperiod. 
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Tabell 2 RekommenderaderiktvärdenförsäkerhetsindexβTarget  i EU (CEN, 2002). 

Säkerhetsklass Riktvärde för säkerhetsindex 𝛃𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 

Referensperiod 1 år 

RC3 5,2 

RC2 4,7 

RC1 4,2 

 

Tillförlitlighetsklasserna RC1, RC2 och RC3 kan relateras till konsekvensklasserna CC1, CC2 

och CC2 i Tabell 3 nedan: 

Tabell 3 Definition av konsekvensklasser (CEN, 2002). 

Konsekvensklass Beskrivning 

CC1 Stora konsekvenser i form av förlorade människoliv, ekonomiska förluster, 

sociala eller miljömässiga effekter. 

CC2 Medelstora konsekvenser i form av antingen förlorade människoliv, 

ekonomiska förluster, sociala eller miljömässiga effekter. 

CC3 Små konsekvenser i form av antingen förlorade människoliv, ekonomiska 

förluster, sociala eller miljömässiga effekter. 

 

Enligt eurokoden kan sannolikhetsteoretiska kalibreringsmetoder delas upp i två huvudkategorier: 

 Strikt sannolikhetsteoretiska metoder (Monte Carlo) (Nivå III) 

 Första ordningens tillförlitlighetsmetoder (FORM) (Nivå II) 

Noterat i Eurokoden är att strikt sannolikhetsteoretiska metoder sällan används på grund av brist 

på statistisk data. Däremot beskrivs första ordningens tillförlitlighetsmetoder som en säker metod 

för de flesta bärverk. 

2.8. Trafikverkets säkerhetskrav 

Bärförmåga ska verifieras enligt SS-EN 1990 – SS-EN 1999. För bärande huvudsystem i en 

tunnel får däremot andra metoder användas. För bärande huvudsystem ska förväntade 

deformationer beaktas för en säkerställd samverkan med omgivande berg. Om konstruktionen 

inte är tillgänglig för inspektion ska särskild vikt läggas på dimensionering utifrån beständighet. 

Det bärande huvudsystemet i en bergtunnel bör dimensioneras med hänsyn till rekommenderade 

säkerhetsindex i Tabell 4. Vid dimensionering av ett bärande system över ett trafikutrymme ska 

säkerhetsklass 3 tillämpas (Trafikverket, 2011). 



12 

 

Tabell 4 Trafikverkets tolkning av rekommenderade riktvärden för säkerhetsindex. 

Säkerhetsklass Riktvärde för säkerhetsindex 𝛃𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 

Referensperiod 1 år 

RC3 4,75 

RC2 4,27 

RC1 3,72 
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3. Teori bakom dimensionering av 

sprutbetong 

Sprutbetong kan dimensioneras utifrån en mängd olika geologiska förhållanden och antaganden 

samt utifrån kombination med andra förstärkningsåtgärder. Dimensioneringen kan antingen göras 

med analytiska, empiriska eller numeriska metoder. Valet av dimensioneringsmetod bör vägas in 

noga för att säkerställa en effektiv dimensionering och god säkerhet. En dimensioneringsmetod 

kan ingå i en större dimensioneringsstrategi, i svåra förhållanden kan exempelvis analytiska 

metoder användas och verifieras med numeriska metoder. I enklare förhållanden är ofta 

empiriska metoder mer effektiva och användbara (Trafikverket, 2015). Kristallint och 

storblockigt berg innebär relativt enkla dimensioneringsförhållanden där empiriska metoder är 

användbara. Empiriska metoder kan däremot leda till en överdimensionering av förstärkning 

eftersom dessa generaliserar förstärkningsåtgärder över större bergytor. 

Kapitel 3.1 redovisar befintliga analytiska metoder för dimensionering av sprutbetong utifrån 

samverkan med bultförstärkning. Kapitel 3.2 och 3.3 beskriver därefter kortfattat principerna för 

empiriska respektive numeriska dimensioneringsmetoder. 

3.1.  Analytiska metoder 

Genom att sätta upp jämviktsekvationer för möjliga brottfall kan nödvändig förstärkning 

beräknas analytiskt. För dimensionering av sprutbetong förutsätts vanligen en lös bergmassa 

mellan installerade bergbultar eller ett block separerat av sprickor i bergmassan, samt stansning 

av bultbricka. Avgörande för vilket brottfall som blir dimensionerande är om vidhäftning mellan 

sprutbetong anses vara god eller dålig. Vid god vidhäftning bör ett vidhäftningsbrott samt 

stansning av berg genom sprutbetong kontrolleras för dimensionering av sprutbetong. Vid dålig 

vidhäftning bör ett böjbrott i sprutbetong samt stansning av bultbricka genom sprutbetong 

kontrolleras. I detta arbete beskrivs den analytiska metod som används för brottfallet 

”vidhäftningsbrott vid god vidhäftning” enligt (Trafikverket, 2015).  

 Vidhäftningsbrott vid god vidhäftning 

Vid god vidhäftning kan sprutbetongen dimensioneras utifrån ett brottfall där vidhäftningen 

mellan berg och sprutbetongen ska bära lasten från bergmassan. God vidhäftning antas gälla om 

vidhäftningen är större än 0.5 MPa, vilket är ett vanligt antagande för kristallint berg av god 

kvalitet. Dimensioneringen förutsätter att ett systematiskt bultmönster avgränsar volymen av den 

lösa bergmassan som sprutbetongen ska bära. Den geometriska formen av den lösa bergmassan 

kan antas ha olika former men ska fylla ut det utrymme som finns mellan bultarna vid 

dimensioneringen. Den lösa bergmassan kan exempelvis avgränsas av sprickplan och bilda ett 

pyramidformat block i taket enligt Figur 4, följande gränsuttryck ska därmed uppfyllas: 

 𝜎𝑎𝑑𝑘 ∗ 𝛿𝑚 ∗ 𝑂𝑚
𝛾𝐶

≥ 𝑊𝑑 
(30) 
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Bärförmågan till vänster i Ekv. 30 är produkten av vidhäftning 𝜎𝑎𝑑𝑘, vidhäftningsbredd𝛿𝑚 och 

omkrets av blocket mot sprutbetongen, 𝑂𝑚. För varaktig/exceptionell last ges partialkoefficienten 

för betonghållfastheten 𝛾𝐶 ett värde på 1.5. Lasten av bergmassan dimensioneras enligt följande 

uttryck. 

 𝑊𝑑 =𝑊𝑘 ∗ 𝛾𝑑 ∗ 𝛾𝐺;𝑑𝑠𝑡 (31) 

Den karakteristiska vidhäftningen, 𝜎𝑎𝑑𝑘, ges enligt branschpraxis ett antaget värde mellan 0.5 till 

1.5 MPa utifrån rådande bergförhållanden (Trafikverket, 2015).  

Partialkoefficienter för relevanta dimensioneringssituationer anges i Tabell 5 och Tabell 6. 

Tabell 5 Dimensioneringssituation avseende last med gällande partialkoefficienter enligt SS-EN 1997-1:2005  (Trafikverket, 
2015). 

Dimensioneringssituation 

(Lastsituation) 

Partialkoefficient för permanent, ogynnsam last 

𝛾𝐺:𝑑𝑠𝑡 

Varaktig 1.10 

Exceptionell - 

 

Tabell 6 Dimensioneringssituation för säkerhetsklass med gällande partialkoefficienter enligt SS-EN 1997-1:2005  
(Trafikverket, 2015). 

Dimensioneringssituation 

(Säkerhetsklass) 

Partialkoefficient för permanent, ogynnsam last 

𝛾𝑑 

Säkerhetsklass 2 0.91 

Säkerhetsklass 3 1.00 

 

Innan tillämpning av Eurokoden dimensionerades sprutbetong i Sverige enligt dåvarande 

Banverkets Handbok för Projektering av Bergtunnlar. För dimensioneringen tillämpades 

säkerhetsfaktorer för konstruktionen motsvarande ett värde på 1.25 och för säkerhetsklass 3 

motsvarande ett värde på 1.2. Produkten bidrog till en totalsäkerhet på 1.5 mot vidhäftningsbrott 

(Banverket, 2009). 
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Figur 4 Ett pyramidformat block i taket av bergkonstruktionen (Trafikverket, 2015).

 
Den lastupptagande bredden kan antas vara en funktion av sprutbetongskiktets tjocklek. 

Funktionen baseras på uppmätta värden som hämtas ur (Stille, 1988) samt (Holmgren, 1979) och 

finns presenterade i Tabell 7 nedan. Vid dimensionering av sprutbetong utifrån detta brottfall 

försummas effekten av bultbrickorna på bärförmågan. 

Tabell 7 Förhållande mellan sprutbetongtjocklek och lastupptagande bredd 

Betongskiktets tjocklek, 𝒕𝒄(mm) Lastupptagande bredd, 𝜹𝒎 (mm/m) 

40 25 

60 30 

80 35 

 Stansning av berg genom sprutbetong vid god vidhäftning 

Vid god vidhäftning kontrolleras ett stansningsbrott av berg genom sprutbetong och kan göras på 

motsvarande sätt som för kontroll av vidhäftningsbrott av bergblock. Avgörande faktorer för den 

här brottmekanismen är sprutbetongens skjuvhållfasthet och tjocklek samt lastens utformning. 

Kontroll av den här brottmekanismen resulterar i en liten nödvändig sprutbetongstjocklek för 

vanliga bultavstånd och är därför sällan dimensionerande.  

 Böjbrott i sprutbetong vid dålig vidhäftning 

Om vidhäftningen däremot är dålig eller bergmassan är kraftigt uppsprucken kan böjbrott i 

sprutbetongen vara ett relevant brottfall att dimensionera efter. Styrkan mot ett böjbrott i 

sprutbetong beror på sprutbetongens momentupptagande förmåga som beräknas ur 

sprutbetongens böjdraghållfasthet. I fiberarmerad sprutbetong beror böjdraghållfastheten i stor 

utstäckning på andelen fiberarmering eftersom den kompenserarar för betongens relativt låga 

draghållfasthet. Maximalt moment kan antas uppkomma i mitten mellan bultarna om lasten består 

av någon form av löskärna. För lastfall i form av ett block kan det maximala momentet antas 
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uppstå vid bultarna. Den här brottmekanismen kommer inte att behandlas närmare i den här 

studien utan nämns bara kortfattat för grundläggande förståelse. 

 Stansning av bultbricka genom sprutbetong vid dålig vidhäftning 

Om vidhäftningen anses vara obefintlig bör stansningsbrott av bultbricka genom sprutbetong 

kontrolleras. Principen för den här brottfallet motsvarar den för stansning av berg genom 

sprutbetong.  

3.2. Empiriska Metoder 

Empiriska metoder delar ofta in bergmassan i olika klasser med tillhörande förstärkningsåtgärder. 

Bergmassans klassificering beror på ett antal karaktäristiska värden för det aktuella 

klassificeringssystemet. Två välkända klassificeringsmetoder är RMR och Q-systemet som båda 

kan tillämpas direkt i fält eller utifrån borrhålsdata. Om ett klassificeringssystem inte är helt 

optimalt anpassat till aktuella förhållanden är det möjligt att modifiera klassificeringssystemet. 

 RMR systemet 

RMR är en förkortning för den engelska benämningen ”Rock Mass Rating”. RMR systemet 

utvecklades av Bieniawski och tar hänsyn till följande sex parametrar (Bienawski, 1976): 

1. Enaxiell tryckhållfasthet för intakt bergmaterial.  

2. Borrkärnans kvalitet, RQD 

3. Sprickavstånd 

4. Spricktillstånd 

5. Grundvattenförhållanden 

6. Sprickriktning 

Karaktärisering sker genom att bedöma/mäta varje parameter. Samtliga karaktäristiska värden 

adderas vilket resulterar i ett värde för RMR mellan noll och hundra enligt följande tabell: 

Tabell 8 klassificering  av RMR system 

RMR Klass Beskrivning 

81-100 I Mycket bra 

62-81 II Bra 

41-61 III Acceptabelt 

21-40 IV Dåligt 

<20 V Mycket dåligt 

 

Det går även att bortse från parametern för sprickriktning vilket resulterar i ett RMRbas värde.  
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 Q-systemet 

Q-systemet är en väletablerad empirisk designmetod utvecklad i Norge, framtagen med hjälp av 

utvärderingar från flera tidigare berganläggningar. Metoden var först publicerad år 1974 av 

Barton, Lien och Lunde vid Norges Geotekniska institut (Barton, et al., 1974). Eftersom det 

geografiska avståndet mellan Norge och Sverige är relativt kort och liknande bergförhållanden 

existerar på många håll förekommer metoden även i Sverige. Indexet Q kan definieras med 

följande uttryck innehållandes sex parametrar. 

 
𝑄 =

𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
∗
𝐽𝑟
𝐽𝑎
∗
𝐽𝑤
𝑆𝑅𝐹

 
(32) 

Varje parameter karaktäriseras och tillämpas i Ekv. 32 ovan. 

𝑅𝑄𝐷 =
∑(𝐿ä𝑛𝑔𝑑𝑎𝑣𝑘ä𝑟𝑛𝑏𝑖𝑡𝑎𝑟 > 0.1𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙ä𝑛𝑔𝑑
∗ 100 

0.5 ≤ 𝐽𝑛(𝐽𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠𝑒𝑡𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟) ≤ 20 

0.5 ≤ 𝐽𝑟(𝐽𝑜𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑛𝑒𝑠𝑠𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟) ≤ 4 

0.5 ≤ 𝐽𝑎(𝐽𝑜𝑖𝑛𝑡𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟) ≤ 4 

0.5 ≤ 𝐽𝑤(𝐽𝑜𝑖𝑛𝑡𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟) ≤ 4 

0.5 ≤ 𝑆𝑅𝐹(𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟) ≤ 400 

När ett Q värde beräknats kan en förstärkningsstrategi bestämmas med hjälp av diagrammet i 

Figur 5. ”Average bolt spacing with Sfr” indikerar rekommenderat cc-avstånd för installerade 

bergbultar med en tjocklek för fiberarmerad sprutbetong. 
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Figur 5 Diagram för Q-systemet (Barton, et al., 1974) 

3.3. Numeriska metoder 

Numeriska metoder delas upp i kontinuum och diskontinuum modeller beroende på bergmassans 

uppförande. Bergmassans uppförande beror på andelen sprickighet i förhållande till 

tunnelspannet. Vid val av numerisk metod bör även detaljeringsgrad och omfattning av analysen 

bero på anläggningens syfte och osäkerhetsgraden i exempelvis geologiska parametrar. För 

tillämpning av numeriska metoder rekommenderas god bergmekanisk kunskap och förståelse för 

teorin bakom beräkningsmetoderna. Numeriska metoder kan användas för att analysera 

bergmassans deformation- eller spänningsutveckling med tiden samt användas i 

dimensioneringssyfte. (Trafikverket, 2015)  
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4. Vidhäftning 

4.1.  Vidhäftning för sprutbetong mot berg 

Vidhäftningsförmågan definieras som draghållfastheten i kontaktytan mellan två material. För 

den här studien gäller dessa två material berg och sprutbetong. Vidhäftningsförmågan för 

sprutbetong mot berg beror på bergart, ytskiktsförhållanden samt sprutmetod. En grundläggande 

förutsättning för god vidhäftning mellan berg och sprutbetong är att bergytan är rengjord. Berget 

rengörs ofta med hjälp av vattenbesprutning efter en mekanisk skrotning men hela processen kan 

ersättas med högtrycksspolning. Högtrycksspolning är en relativt ny metod och har i många fall 

indikerat en förbättrad vidhäftning (Malmgren, et al., 2004). Bergytans mineralkomposition och 

råhet är av stor betydelse för vidhäftningen (Holmgren, 1979). Sprutbetongsutförandet har också 

stor inverkan på vidhäftningen. Sprutbetongsmunstycket ska vara riktat i en rät vinkel mot 

bergytan och befinna sig på ett avstånd mellan en och två meter från bergytan. Mängden 

återstudsande material kan ses som en indikator på kvalitén av betongsprutningsarbetet. Andelen 

acceleratorsubstans är också avgörande för mängden återstudsande material (Malmgren, et al., 

2004). Krympning av sprutbetong skapar inre spänningar och kan orsaka sprickor samt partier 

med förlorad vidhäftning (Bryne, et al., 2014). 

Tabell 9 Exempel på vidhäftningsförmågan för dragtester på fullt härdad sprutbetong sprutat mot olika bergarter (Bryne, et 
al., 2013). 

Vidhäftning [MPa] Bergart Referens 

0.1-0.3 Skiffer (Kumar, et al., 2002) 

0.2-0.3 Skiffer (Hahn & Holmgren, 1979) 

0.6-0.9 Glimmerskiffer (Hahn & Holmgren, 1979) 

0.1-0.5 Sandsten (Kumar, et al., 2002) 

1.1 Sandsten (Hahn & Holmgren, 1979) 

0.3-0.4 Magnetit (Järnmalm) (Malmgren, et al., 2005) 

0.7-1.1 Magnetit (Järnmalm) (Ansell, 2000) 

1.4-1.5 Marmor (Hahn & Holmgren, 1979) 

0.3-1.7 Granit (Hahn & Holmgren, 1979) 

1.6-1.7 Gabbro (Hahn & Holmgren, 1979) 

0.2-1.8 Gnejs (Hahn & Holmgren, 1979) 

1.5-1.8 Kalksten (Hahn & Holmgren, 1979) 

1.0-3.0 Kvartsdiorit (O´Donnell & Tannant, 1997) 
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4.2.  Mätmetoder för vidhäftningsförmågan 

Det finns tre principer för bestämning av vidhäftningsförmågan för sprutbetong vinkelrätt mot 

berget. Den första och mest väletablerade principen är definierad i Eurokoden och är idag Svensk 

Standard (Swedish Standards Institute, 2008). Principen baseras på ett direkt dragprov av en 

borrad kärna (a), läs mer om utförandet av metoden under kapitel 4.2.1. Metoden fungerar bra för 

fullt härdad sprutbetong i verkliga förhållanden men kan även anpassas till användning i 

laboratorium. Med den här metoden kan brott ske på tre olika sätt enligt a) i Figur 6. Antingen 

sker ett vidhäftningsbrott i kontaktytan mellan berg och sprutbetong, genom endast sprutbetong 

eller genom endast bergmassan. Alternativt kan ett brott gå genom en kombination av dessa 

vidhäftningsbrott. En nackdel med metod (a) bortsett från att sprutbetongen behöver vara fullt 

härdad är att borrinstrumentet kan orsaka sprickor i betongen och försämra den uppmätta 

vidhäftningen. En annan nackdel är att friktion kan uppstå mellan provet och utrustningen vid 

utdragning och öka den uppmätta vidhäftningen (Bryne, et al., 2014). 

Den andra principen (b) baseras på att en ståldisk placeras mot bergytan för att sedan täckas med 

sprutbetong. Ståldisken dras därefter ut och motståndskraften består dels av 

vidhäftningsförmågan samt böjdraghållfastheten. Därmed ger metoden endast en indirekt 

mätning av vidhäftningen. Fördelen med metoden är att den efterliknar ett verkligt brott samt 

fungerar bra med ung sprutbetong (Bryne, et al., 2014). 

Den tredje och avslutande principen (c) baseras på en nyligen framtagen metod av (Bryne, et al., 

2013).  Mätmetoden har en motsatt dragriktning från tidigare metoder eftersom 

kopplingsanordningen är fäst i berget från andra hållet. Testet kan därför inte utföras direkt mot 

tunnelperimetern utan måste utföras mot en extraherad platta från berget. En stor fördel med 

metoden är att dragkraften går att fördela mer jämt i bergets tvärsnittsyta och därmed uppnås en 

mer tillförlitlig mätning av vidhäftningen.  Inledningsvis borras en cylinderformad kärna genom 

plattan av berg och kopplingsanordningen monteras. Utrymmet mellan plattan och kärnan fylls 

för att undvika inträngning av sprutbetong, därefter appliceras sprutbetongen. Ena sidan av 

kärnan är därmed fäst i sprutbetongskiktet och den andra är fäst i draganordningen. Med rätt val 

av fyllning kan störande friktion försummas och uppsättningen fungerar som ett direkt test av 

vidhäftningsförmågan. Den här mätmetoden har också fördelen att fungera väl för ung betong, 

även om den bara är några timmar gammal (Bryne, et al., 2014). 

  

 

Figur 6 Huvudprinciper för mätning av sprutbetongens vidhäftningsförmåga. Dragtest av borrad kärna i fält (a), dragtest av 
ståldisk täckt av sprutbetong i fält (b) och omvänt dragtest i fält eller laboratorium (c). Från (Bryne, et al., 2013). 
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  Svensk Standard, SS 

4.2.1.1. Princip 

Ett prov med diametern, d, inom intervallet 50 – 100 mm och en höjd nära 2d, men inte större än 

2d, borras genom sprutbetonglagret och berget tills kontaktytan befinner sig nära mitten av 

provet. Diametern d ska vara minst fyra gånger den maximala partikelstorleken för ballast i 

sprutbetongen. Krav i form av planhet för kontaktytan finns men kan inte garanteras för in situ 

tester om inte tillräcklig vetskap om underlaget existerar (Swedish Standards Institute, 2008). 

4.2.1.2. Apparat för in situ test 

 

Figur 7 Principiellt utseende av vidhäftningsapparaten och illustration av den stegvisa tillämpningsproceduren vid 
uppmätning av vidhäftningen, hämtad från (Malmgren, et al., 2004). 

4.2.1.3. Test 

Testet får utföras tidigast 28 dagar efter sprutbetongens applicering. Provet ska axiellt belastas 

med en kontinuerligt ökande dragkraft, (0.05 ± 0.01) MPa/s tills brott sker. Brottytans placering 

ska approximeras till närmsta 10 %. 

4.2.1.4. Resultat 

Om mer än 80 % av brottet går genom kontaktytan ska resultatet registreras som vidhäftning. I 

annat fall registreras resultatet som en lägsta gräns för vidhäftningsförmågan. 

 
Figur 8 Krav på mått för dragtest på extraherad borrkärna, ej in situ test, hämtad från (Betong, SIS/TK 190, 2008) 
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5. Citybanan 

För att uppnå syften i arbetet har provdata från Citybanan analyserats. Därefter har en 

gränsvärdesfunktion konstruerats och analyserats med FORM. Baserat på resultaten förs en 

diskussion kring metodens lämplighet i det här problemet. 

 

5.1. Kort om projekt Citybanan 

Citybanan är en tunnel som sträcker sig mellan norr och söder under Stockholms innerstad och 

som beräknas vara färdig för trafik år 2017. Syftet med tunneln är att avlasta det tungt belastade 

järnvägsnätet för pendeltågstrafik under Stockholm. Tunneln är sex kilometer lång och har delats 

upp i åtta olika entreprenader som upphandlats av Trafikverket. Den entreprenad som berör det 

här examensarbetet består av Norrströmstunneln och Station Stockholm City och utförs av NCC. 

Entreprenaden är 1048 meter lång och avgränsas mellan gamla brogatan i norr och riddarholmen 

i söder (Trafikverket, 2014). 

 

 

Figur 9 Citybanan – Stockholm (Trafikverket, 2014) 
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5.2. Analys av data för Norrströmstunneln, Citybanan 

Det här kapitlet presenterar indata från Citybanan gällande sprutbetongkomponenter och analys 

kring aktuella sannolikhetsfördelningar för vidhäftnings- och tjockleksmätningar. Avslutningsvis 

presenteras ett samband mellan sprutbetongtjocklek och vidhäftningsbredd. 

 Sprutbetong 

Sammansättningen av sprutbetong har tillåtits variera inom ramarna satta i bygghandlingarna för 

den tekniska beskrivningen. Delmaterialen ska uppfylla krav satta i BBK 04 kapitel 7.2.1. samt 

Bro 2004, avsnitt 43.2 och 101.41. Cementen är av typ anläggningscement, Standard 

Portlandscement, sulfatresistent enligt SS 13 42 04 (Trafikverket, 2009). 

Sprutbetongskomponenter har i Norrströmstunneln blandats inom ramarna för Tabell 10. 

Tabell 10 Sprutbetongskomponenter(C35/45  8 S4 förhöjd lufthalt) 

Sprutbetongskomponenter Andel 

Cement (St P) 520 kg/m3 

Stålfiber (SikaFiber CHO 65/35) 55 kg/m3 

Ballast (Betonggrus) Enligt recept 

Maximal vattenhalt 208 kg/m3 

Flyttillsats(Sikament 56) Enligt recept 

 Vidhäftning 

Vidhäftningsdata har för Trafikverkets räkning tagits i entreprenaden Norrströmstunneln enligt 

svensk standard SS som beskrivs i kapitel 4.2.1. Varje kontrollerad sektion i tunneln har 

information enligt Tabell 11. Information om sektion i kombination med byggdel och 

tunnelbeteckning kan användas för att hitta sektionen på en planritning över tunnelområdet. För 

fortlöpande provning av vidhäftning finns ett krav på vidhäftning ≥ 0.5 MPa vid RMR ≥ 50. För 

att bestämd sprutbetongstjocklek ska få användas med angivet bultavstånd ska vidhäftningen 

minsta vara 0.5 MPa annars ska beställaren meddelas och bestämma åtgärd (Trafikverket, 2009). 

Tabell 11 Exempel på en kontrollerad sektion för vidhäftning från Trafikverket 

Provning Sektion Byggdel Tunnel Rapportbet. Prov Vidhäftningshållfasthet Brottyta (andel i %) 

Datum    Vattenfall  ≥ 0,5 MPa Berg Vidhäftningszon Sprut 
betong 

       Medelvärde 

2013-06-
01 

34/980 11.07 U2/N2 1372-16 A 0.63 0.77 100   

 anfang    B 1.11  100  

     C 0.57 100   

 

Det finns 357 stycken prover tagna i tunnelns tak, vägg eller anfang. För flera sektioner med 

vidhäftningsmätningar finns det karteringsprotokoll med information om bergart och RMR. 

Brottytans placering är kontrollerad och en sammanställning kan ses i Figur 10. 
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Figur 10 Sammanställning av utfallet för möjliga kombinationer av brottytans placering. 

Totalt finns det 99 vidhäftningsmätningar där enskild bergart lokaliserats, för resterande 

vidhäftningsmätningar existerar en kombination av bergarter alternativt saknas 

bergartsinformation helt. Datamängden för vidhäftningen följer bättre den normalfördelade 

sannolikhetsfördelningen än den lognormalfördelade sannolikhetsfördelningen vilket kan ses i 

Figur 11. Däremot ger normalfördelningen en viss sannolikhet för negativa värden. Vid 

beräkning används vidhäftningen med normalfördelning som trunkeras mellan 0 och 3 MPa 

enligt Figur 11 och principen i kapitel 2.3.3.  
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Figur 11 Det övre histogrammet med en normalanpassad sannolikhetsfördelning och det undre med en lognormalanpassad 
sannolikhetsfördelning. 

Vidhäftningsdata presenteras i Tabell 12 där mätningarna kategoriseras beroende på placering 

och bergart. Vanligast förekommande bergarter kopplade till vidhäftningsmätningar är granit och 

gnejs. För att minska vidhäftningens spridning har signalement som feta ytor, vittring och kraftig 

sprickighet använts för att filtrera bort mätningar med dålig vidhäftning, lägre än 0.5 MPa. För 

granit har 7 mätningar filtrerats bort och för granit har 14 mätningar filtrerats bort. 
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Tabell 12 Vidhäftning för olika kategorier 

Kategori för vidhäftning Antal prover Medelvärde [MPa] Standardavvikelse [MPa] 

Samtliga 357 0.808 0.319 

Tak 9 0.714 0.532 

Vägg 72 0.694 0.249 

Anfang 132 0.800 0.309 

Granit med filtrering 28 0.759 0.264 

Gnejs med filtrering 71 0.820 0.279 

 Tjockleksmätningar 

Totalt uppmättes tjockleken över 357 sektioner med fem mätningar per sektion vilket resulterade 

i totalt 1785 tjockleksmätningar. Utfallet av tjockleksmätningarna kan delas upp beroende på 

tjocklekskraven, tT, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm 150 mm och 200 mm. 

Sannolikhetsfördelningen är lognormalanpassad och medelvärden samt standardavvikelser för 

samtliga uppdelningar återges i Tabell 13.  

Tabell 13 Tjockleksmätningar beroende på tjocklekskrav 

Tjocklekskrav [mm] Antal prover Medelvärde[mm] Standardavvikelse[mm] 

50 815 78.8 29.4 

75 540 101 30.1 

100 355 133 39.9 

125 55 135 21.9 

150 10 165 20.2 

200 10 207 28.9 

Ett histogram med utfallet av tjocklekar för tT = 50 mm kan ses i Figur 12. 
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Figur 12 Utfall av tjockleksmätningar där kravet på sprutbetongstjockleken var 50 mm och en röd lognormalanpassad kurva 
för sannolikhetsfördelningen 

Principiellt följer sannolikhetsfördelningen där kravet för sprutbetongstjockleken är 50, 75, 100 

och 125 mm en lognormalanpassad sannolikhetsfördelning någorlunda väl. Där kravet är 150 och 

200 mm är antalet prover relativt lågt men proverna pekar även här mot en lognormalanpassad 

sannolikhetsfördelning. 

 Samband mellan tjocklek och vidhäftningsbredd 

För att transformera tjocklek till vidhäftningsbredd som är en ingående faktor i jämviktstillståndet 

för vidhäftningsbrott vid god vidhäftning har en kurvanpassning gjorts till testdata för sambandet. 

Testdata är mycket begränsad och härstammar från (Holmgren, 1979), inga ytterligare tester har 

lokaliserats efter det.  

 

Figur 13  visar mätvärden för den lastupptagande bredden i förhållande till sprutbetongstjocklekarna 20 mm, 40 mm och 80 
mm. (Holmgren, 1979) 
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Förhållandet har en antagen potentialregression efter jämförelser av korrelationsfaktorer, R. Vid 

konvertering av enheter till meter/meter för vidhäftningsbredd respektive meter för tjockleksdata 

erhålls följande samband:  

 𝛿𝑚 = 0.1843 ∗ 𝑡0.633 ∗ 𝑋 (33) 

Där X motsvarar en modellosäkerhet för sambandet mellan tjocklek och vidhäftningsbredden 

baserad på spridning i testdata, Figur 13. Spridningen har en antagen normalfördelning. 

Tabell 14 Normaliserade fördelningar av vidhäftningsdata tillhörande 20, 40 och 80 mm sprutbetongstjocklek i Figur 13. 

Tjocklek [mm] 20 40 80 

Medelvärde för X 1 1 1 

Standardavvikelse för X 0,34 0,20 0,22 

 

Medelvärdet av standardavvikelserna i Tabell 14 för variabeln X är 0.25 vilket resulterat i 

antagandet att X = N(1,0.25). Antagandet är en förenkling av verkligheten eftersom fördelningen 

varierar beroende på tjocklek. 

5.3. Metodik för framtagning av partialkoefficienter 

Gränsvärdesfunktionen som undersöks baseras på Ekv. 30 där vidhäftningsbredden,𝛿𝑚, ersatts 

med Ekv. 33 vilket resulterar i Ekv. 34: 

 𝜎𝑎𝑑𝑘 ∗ 0.1843 ∗ 𝑡
0.633 ∗ 𝑋 ∗ 𝑂𝑚 − 𝑊 ≤ 0 (34) 

Gränsvärdesfunktionen analyseras med FORM för ett antal beräkningsfall beroende på variabler 

för tjocklek och vidhäftning. Totalt har 21 fall undersökts med beräkningsprogrammet COMREL 

vars resultat finns presenterade i Tabell 16, Tabell 17 och Tabell 18. Där beräkningsfall 1-6 

tillämpar vidhäftningsvariabeln 𝜎𝑎𝑑𝑘 för samtliga mätningar för att inledningsvis se hur resultatet 

ser ut för allmänna fall. Beräkningsfall 7-9 tillämpar 𝜎𝑎𝑑𝑘 för tak, vägg och anfang var för sig 

eftersom dessa skiljer sig från varandra. Beräkningsfall 10-15 och 16-21 motsvarar fall 1-6 men 

vidhäftningsvariabeln hanterar gnejs och granit var för sig. För beräkningsfall 10-21 har 

mätningar där sämre vidhäftning i förväg gått att förutspås filtrerats bort. Metodiken som 

tillämpats för kalibrering av partialkoefficienter gällande vidhäftning, tjocklek, modellosäkerhet 

och lasteffekt beskrivs i kapitel 2.6.  

Omkretsen,𝑂𝑚, är 11.3 meter och beräknas för ett cc-avstånd på två meter för installerade 

bergbultar i tunneltaket. 
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Tabell 15 Gränsfunktionens ingående variabler 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Fördelning 

𝝈𝒂𝒅𝒌 Se Tabell 12 Se Tabell 12 Normalfördelning 

𝒕 Se Tabell 13 Se Tabell 13 Lognormalfördelning 

𝑿 1 0.25 Normalfördelning 

𝑊 0.102 MN 0.0102 MN Normalfördelning 

 

Lasten W från ett pyramidformat bergblock i tunneltaket, enligt Figur 4, har beräknats med ett cc-

avstånd på 2 meter för installerade bergbultar. Vinkeln för sprickor som avgränsar blocket mot 

den fria ytan i tunneltaket är 45 grader. Det beräknade värdet är ett medelvärde för den 

normalfördelade lastvariabeln som varierar med en standardavvikelse på 10 %. 

β-värdet beräknas iterativt för respektive fall 1-21 i COMREL. Inledningsvis antas 

dimensioneringsvärde enligt Ekv. 20 och tillämpas i Ekv. 23 vilket resulterar i en ny α-vektor 

mot brottytan. Den nya α-vektorn tillämpas därefter i gränsvärdesfunktionen för att kunna lösa ut 

ett nytt β-värde. Processen upprepas tills värdet för β konvergerat. Därefter kan den tillhörande 

brottsannolikheten tas fram. Eftersom gränsfunktionen är ickelinjär har förenklingar i 

beräkningsgången medfört avsteg från den verkliga brottsannolikheten. För att undersöka 

resultatens tillförlitlighet beräknas även brottsannolikheten för gränsfunktionen numeriskt med 

hjälp av Monte Carlo metoden där varje fall hanterats med 5 000 000 simuleringar. För att 

simulera slumpmässiga värden för tjockleksvariabeln i matlab används den inbyggda funktionen 

lognrnd där befintligt medelvärde och standardavvikelse behöver konverteras enligt följande 

samband:  

 
µ𝑙𝑜𝑔𝑛𝑟𝑛𝑑 = log (

µ2

√𝜎2 + µ2
) 

(34) 

 

 

𝜎𝑙𝑜𝑔𝑛𝑟𝑛𝑑 = √

𝑚2

√𝑙𝑜𝑔 (
𝜎2

𝑚2 + 1)

 

(35) 

 

 

Partialkoefficienterna har kalibrerats utifrån säkerhetsklass 2 definierad i kapitel 2.8 av 

trafikverket vilket motsvarar en maximal tillåten brottsannolikhet på 10-5. För att beräkna hur ofta 

det tillåtna bergblocket kan uppstå med hänsyn till tillåten brottsannolikhet divideras 10-5 med 

beräknad brottsannolikhet Pf  enligt principen för villkorlig sannolikhetsberäkning. 
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5.4. Resultat 

 Partialkoefficienter 

Resultaten presenteras nedan i Tabell 16  med partialkoefficienter för respektive variabel i 

spalterna längst till höger i tabellen. Resultatet för endast gnejs och granit där mätningar med 

sämre vidhäftning som antagits i förväg är borttagna presenteras i Tabell 17 respektive Tabell 18. 

  

Tabell 16 Resultat för partialkoefficienter utifrån ett vidhäftningsbrott 

Fall Kategori β* Pf Pf  - MC αVid αt αX αLast γVid γt γX γLast 

1 tT = 50 1.72 3.76E-02 5.67E-02 0.96 0.02 0.26 -0.09 -1.59 1.1 1.39 1.04 

2 tT = 75 1.87 3.05E-02 3.80E-02 0.95 0.16 0.25 -0.09 -1.63 1.27 1.37 1.04 

3 tT = 100 2.01 2.21E-02 2.72E-02 0.96 0.14 0.22 -0.08 -1.59 1.25 1.31 1.03 

4 tT = 125 2.05 2.02E-02 2.44E-02 0.97 0.08 0.21 -0.07 -1.55 1.06 1.29 1.03 

5 tT = 150 2.14 1.61E-02 1.92E-02 0.98 0.05 0.19 -0.07 -1.51 1.03 1.26 1.03 

6 tT = 200 2.24 1.27E-02 1.51E-02 0.98 0.05 0.17 -0.06 -1.51 1.03 1.22 1.03 

7 

𝜎𝑎𝑑𝑘      
Tak,      

tT = 50 

1.21 1.10E-01 1.28E-01 0.98 0.01 0.2 -0.07 -1.51 1.08 1.27 1.03 

8 

𝜎𝑎𝑑𝑘 
Vägg,     

tT = 50 

1.77 3.88E-02 4.72E-02 0.94 0.02 0.33 -0.11 -1.68 1.10 1.55 1.05 

9 

𝜎𝑎𝑑𝑘 
Anfang,    

tT = 50 

1.8 3.59E-02 4.14E-02 0.96 0.02 0.27 -0.09 -1.59 1.10 1.41 1.04 

*Beräknat β,  

Det antagna bergblocket får uppträda med en sannolikhet på 2.66E-04 för fall 1 upp till 7.87E-04 

för fall 6. Enligt brottsannolikheten beräknad med Monte Carlo, MC, är motsvarande värden 

1.76E-04 för fall 1 upp till 6.67E-04 för fall 6. 
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Tabell 17 Resultat för partialkoefficienter utifrån ett vidhäftningsbrott för endast gnejs 

Fall, 

gnejs 

Kategori β Pf 
Pf  - MC 

αVid αt αX αLast γVid γt γX γLast 

10 tT = 50 2.02 2.20E-02 3.86E-02 0.94 0.02 0.31 -0.10 -2.82 1.10 1.50 1.04 

11 tT = 75 2.11 1.73E-02 2.36E-02 0.94 0.18 0.29 -0.10 -2.82 1.31 1.45 1.04 

12 tT = 100 2.27 1.17E-02 1.58E-02 0.95 0.16 0.25 -0.08 -2.71 1.28 1.37 1.03 

13 tT = 125 2.31 1.04E-02 1.38E-02 0.97 0.08 0.23 -0.08 -2.51 1.06 1.33 1.03 

14 tT = 150 2.41 7.91E-03 1.03E-02 0.97 0.06 0.21 -0.07 -2.51 1.03 1.29 1.03 

15 tT = 200 2.51 6.02E-03 7.70E-03 0.98 0.06 0.19 -0.06 -2.43 1.04 1.26 1.03 

 

Tabell 18 Resultat för partialkoefficienter utifrån ett vidhäftningsbrott för endast granit 

Fall, 

granit 

Kategori β Pf Pf - MC αVid αt αX αLast γVid γt γX γLast 

16 tT = 50 1.90 2.88E-02 4.94E-02 0.94 0.02 0.32 -0.11 -2.47 1.10 1.52 1.05 

17 tT = 75 2.00 2.27E-02 3.07E-02 0.93 0.19 0.30 -0.10 -2.56 1.32 1.48 1.04 

18 tT = 100 2.16 1.52E-02 2.06E-02 0.95 0.17 0.26 -0.09 -2.38 1.29 1.39 1.04 

19 tT = 125 2.21 1.36E-02 1.79E-02 0.96 0.09 0.24 -0.08 -2.30 1.08 1.35 1.03 

20 tT = 150 2.32 1.03E-02 1.34E-02 0.97 0.06 0.22 -0.07 -2.22 1.04 1.31 1.03 

21 tT = 200 2.42 7.79E-03 1.00E-02 0.98 0.06 0.19 -0.07 -2.15 1.05 1.26 1.03 
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 Relation mellan säkerhetsfaktor och sprutbetongtjocklek 

Säkerhetsfaktorn har beräknats för tjocklekarna 50, 75, 100, 125, 150 samt 200 mm. Resultatet 

presenteras i Figur 14 där en linjär interpolation gjorts mellan dessa punkter. Undersökningen har 

gjorts för fall 1-6, 10-15 och 16-21 eftersom vidhäftningsvariabeln skiljer sig däremellan. 

 

Figur 14 Relation mellan säkerhetsfaktorn och sprutbetongtjocklek 
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 RMR klassificering och vidhäftning 

Samtliga jämförelser mellan klassificeringsvärdet för RMR/RMRbas och vidhäftningsmätningar 

visar en obefintlig korrelation för den här fallstudien. Korrelationen finns illustrerad i flera 

diagram under Appendix B – RMR vs vidhäftningsdata, varav ett även presenteras i Figur 15 

nedan. 

 

Figur 15 Plottade klassificeringsvärden för RMRbas och uppmätt vidhäftning. 

Karteringsprotokoll för tunnelområdet har använts där bergart samt klassificeringsvärden för 

RMR, RMRbas och Q-systemet studerats. Informationen är en del av den ingenjörsgeologiska 

progonosen vars riktlinjer för uppbyggnad i Citybanan beskrivs av (Swindell & Rosengren, 2007) 

 

 Samband mellan vidhäftningsförmågan och placering av sprutbetong i 

tunneln 

Vidhäftningsdata har att undersökts för att se om det är en signifikant skillnad mellan mätvärden 

tagna i anfang, vägg och tak. Nollhypotesen, H0, är att det inte är någon signifikant skillnad. Om 

beräknat p-värde understiger bestämd signifikansnivå kan H0 förkastas och en signifikant skillnad 

är påvisad, vilket är fallet för vidhäftningsdatan i den här fallstudien. Resultatet visar att 

vidhäftningsdata i anfanget är signifikant högre än övriga delar av tunneln vid en signifikansnivå 

på 5 %. 
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5.5. Diskussion 

Resultaten visar att vidhäftningen är den variabel som har störst inverkan på sannolikheten för ett 

vidhäftningsbrott i samtliga undersökta gränsuttryck. En förklaring är att vidhäftningen har en 

stor spridning i sannolikhetsfördelningen jämfört med resterande variabler och därmed har större 

inverkan på brottsannolikheten enligt principen illustrerad i Figur 2. Tyvärr visar vidhäftningens 

partialkoefficient negativa värden vilket inte är acceptabelt enligt principen för beräkning med 

partialkoefficienter beskriven i kapitel 2.2. Dimensioneringsvärdet för vidhäftningen är definierad 

enligt Ekv. 25 och blir negativt eftersom värden för sensitivitetsfaktor, säkerhetsindex samt 

standardavvikelsen är relativt höga. En avgörande faktor kan vara att det finns en för stor 

osäkerhet eller brist på kunskap i hur den verkliga modellen fungerar och dess ingående variabler. 

Den beräknade brottsannolikheten med FORM visar ett lägre värde än det som Monte Carlo 

visar. Eftersom felmarginalen med Monte Carlo är mycket låg vid tillräckligt antal simuleringar 

kan den tillämpas som en måttstock för resultaten från FORM. Följden av en lägre 

brottsannolikhet är att partialkoefficienterna som beräknats med FORM blir något lägre än om 

resultatet för brottsannolikheten blivit exakt.  

Eftersom vidhäftningen har stor betydelse bearbetas mätningarna för att försöka minska 

spridningen och närma sig ett mer acceptabelt resultat. Vidhäftningsmätningarna delades upp 

beroende på bergart, gnejs eller granit där mätningar med sämre vidhäftning i förväg gick att 

förutspå filtrerats bort för att minska vidhäftningens spridning. Tyvärr minskade inte spridningen 

tillräckligt för att erhålla ett acceptabelt resultat som kan ses i Tabell 17 och Tabell 18. 

Vidhäftningen varierar i verkligheten utmed omkretsen för bergblocket mot sprutbetongen. Om 

vidhäftningen slumpas utmed omkretsen baserat på sannolikhetsfördelningen,  Figur 11, går 

medelvärdet mot sannolikhetfördelningens medelvärde desto fler dragningar som görs. I 

verkligheten finns det däremot en korrelationsfaktor vilket innebär att vidhäftningen varierar 

mindre utmed brottytan mellan dragningarna. Om korrelationsfaktorn är hög är det rimligt att 

anta en kontinuerlig vidhäftningsförmåga utmed brottytan. Hur stor korrelationsfaktorn är saknas 

kännedom kring vilket bidrar till en ökad osäkerhet i hur analysen stämmer med verkligheten. 

Vidhäftningsbrottet eftersträvas bli momentant utmed brottytan med hjälp av mätmetoden 

beskriven under kapitel 4.2.1. Ett problem uppstår då ett vidhäftningsbrott initieras och 

propagerar utifrån den svagare delen eller utifrån en redan existerande defekt eftersom brottet då 

inte blir momentant. En vanlig defekt i berget närmast tunnelperimetern är nytillkomna sprickor 

efter tunnelsalvan eller befintliga sprickor. Om dragprovet passerar genom berg med sprickor kan 

det påverka vägen för brottytan genom provet och den uppmätta vidhäftningen.  

En bidragande orsak till varför vidhäftningen är högre i tunnelanfanget än i tak och vägg kan bero 

på att kontaktytan kan tänkas vara större där. Eftersom anfanget är en avrundad del av 

tunnelperimetern kan kontaktytan vara mer kupformat vilket innebär en större yta där vidhäftning 

kan verka. Det finns även en valveffekt som kan förklara en högre vidhäftning i anfanget. Det är 

möjligt att resultatet är något missvisande från verkligheten eftersom det är avsevärt färre 

vidhäftningsmätningar i tunneltaket jämfört med vägg och anfang. 

Resultatet för det undersökta sambandet mellan vidhäftning och RMR visar ingen korrelation 

vilket tydligt kan ses i Appendix B – RMR vs vidhäftningsdata. Resultatet kan användas som 

argument för att ifrågasätta kravet att RMR ska överstiga 50 vid kontroll av vidhäftning. 
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Den variabel som har näst störst inverkan på brottsannolikheten är modellosäkerheten för att 

transformera sprutbetongtjocklek till vidhäftningsbredd. Modellosäkerheten har en antagen 

fördelning enligt N(1,0.25) baserat på information i kapitel 5.2.4. Vid tunna 

sprutbetongstjocklekar riskerar den antagna spridningen i modellosäkerheten att göra 

vidhäftningsbredden beräkningsmässigt negativ och därmed hela gränsfunktionen odefinierad. 

För den valda fördelningen N(1,0.25) är däremot sannolikheten för negativitet låg relativt den 

beräknade brottsannolikheten vilket innebär en marginell påverkan i resultaten. Sannolikhet för 

negativitet i modellosäkerhetsvariabeln och den resulterande brottsannolikheten för fall 1 kan ses 

i Tabell 19. 

Tabell 19 Tillhörande tabell för känslighetsanalys av modellosäkerhetsvariabeln 

t[mm] Modellosäkerhet, X P(X<0) P(g(fall 1)<0) 

20 N(1,0.34) 1.60E-03 7.95E-02 

40 N(1,0.22) 2.82E-06 5.18E-02 

80 N(1,0.20) 3.70E-07 4.95E-02 

Vald fördelning:  N(1,0.25) 3.11E-05 5.67E-02 

  

En intressant aspekt för sprutbetongsanvändningen i det här och eventuellt framtida projekt är 

tjocklekens lognormalanpassade sannolikhetsfördelning. Trenden som kan ses är att 

sprutbetongsanvändningen överträffar aktuella krav vilket kan ses i Tabell 13. Flera prover visar 

att den aktuella tjockleken är flera gånger högre än kravet, speciellt för lägre tjocklekskrav som 

50 mm vilket är illustrerat i Figur 12. Därmed väcks frågan om hur stort utfallet kan vara över det 

tillåtna kravet. Den frågan beror till stor del på hur kontraktsformen ser ut och vem som står för 

kostnaderna. 

Bergblocket som uppstår i tunneltaket har en antagen normalfördelning med antaget medelvärde 

och standardavvikelse. Variabler för bergblocket kan avgränsas till fördelningen av vinkeln för 

blockbildande sprickor i tunneltaket men även inkludera variationer i densiteten hos bergmassan. 

Fördelningen för ingående variabler innehåller stora osäkerheter och bör egentligen anpassas till 

platsspecifika förhållanden och kontrolleras eller undersökas i samband med tunneldrivningen. 

Därmed tillåts dimensioneringsförhållanden innehålla osäkerheter i den preliminära designen 

eftersom kontroll kan ske innan den tekniska lösningen fastställs. 

Bergblocket antas ha en relativt stor lasteffekt vilket leder till frågan hur ofta ett bergblock av den 

storleken kan tänkas uppträda. Utifrån resultatet för hur ofta det antagna bergblocket är 

acceptabelt att existera erhålls en sannolikhet på 1.76E-04 för 50 mm tjocklekskrav upp till 

6.67E-04 för ett tjocklekskrav på 200 mm. Hur ofta ett block av relevant storlek i verkligheten 

uppträder mellan bultarna i verkligheten är idag okänt och svårt att undersöka. 

För att göra en rimlighetsbedömning av resultaten kan säkerhetsfaktorn som tillämpades i 

banverkets projekteringshandbok, se kapitel 3.1.1, jämföras med en beräknad säkerhetsfaktor 

baserad på arbetets data. Banverkets projekteringshandbok använder en säkerhetsfaktor på 1.5 för 

motsvarande lastfall som undersöks i det här arbetet vilket resulterar i en erforderlig vidhäftning 

på ungefär 0.488 MPa för en sprutbetongstjocklek på 50 mm. I det här arbetet erhålls en 
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säkerhetsfaktor på  2.5  för 50 mm sprutbetongtjocklek som kan ses i Figur 14 vilket beror på att 

medelvärdet för vidhäftningen som används är 0.808 MPa. 

Det här arbetet har endast undersökt cc-avstånd mellan installerade bergbultar på 2 meter. 

Avståndet mellan bultarna står i relation till den mothållande kraften eftersom vidhäftningsytan 

beror på omkretsen av blocket mot sprutbetongen. Den pådrivande kraften beror på blockets last 

där volymen är en funktion av bultarnas cc-avstånd i kubik. En ökning av bultarnas cc-avstånd 

bidrar därmed till en exponentiellt snabbare ökning av den pådrivande kraften i förhållande till 

ökningen av den mothållande kraften. 

6. Slutsatser 

Variabeln för vidhäftning är avgörande, den är normalfördelad och den stora spridningen gör det 

svårt att tillämpa partialkoefficientmetoden med sannolikhetsbaserade beräkningar. Även 

spridningen för den lognormalfördelade sprutbetongstjockleken är stor, speciellt för mindre 

tjocklekskrav där utfallet ofta är mycket större.  

Avslutningsvis bör nämnas att det existerar en osäkerhet eller brist på kunskap i hur den verkliga 

modellen fungerar. Utifrån den sammanlagda osäkerheten som existerar för det här problemet 

kan inte användbara partialkoefficienter tas fram med använd kalibreringsmetodik. 

7. Förslag på fortsatt forskning 

 Undersöka om det finns förhållanden där spridningen i vidhäftningsvariabeln är 

acceptabel. 

 Minska modellosäkerheten för sambandet mellan tjocklek och vidhäftningsbredd med 

hjälp av fler mätningar. 

 Undersöka lastvariabeln, hur ofta finns bergblocket? 

 Undersöka partialkoefficientmetodens applicerbarhet på brottfall nämnda i kapitel 3.1.2, 

3.1.3 och 3.1.4. 
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Appendix A – COMREL 

Tabell 20 Indata - Comrel 

Identitet Kommentar Fördelning µ σ 

t50 tT = 50 mm Lognormal 0.0788 m 0.0294 m 

t75 tT = 75 mm Lognormal 0.1012 m 0.0301 m 

t100 tT = 100 mm Lognormal 0.1328 m 0.0399 m 

t125 tT = 125 mm Lognormal 0.1351 m 0.0219 m 

t150 tT = 150 mm Lognormal 0.1646 m 0.0202 m 

t200 tT = 200 mm Lognormal 0.2071 m 0.0289 m 

Last Bergblockets lasteffekt Normal 0.1018 

MN 

0.01018 MN 

X Modelosäkerhet Normal 1 0.25 

Vid Vidhäftning, normaliserad Normal 0 1 

a Lägsta värdet för vidhäftningen Konstant 0 MPa 

b Högsta värdet för vidhäftningen Konstant 3 MPa 

Omkrets Bergblockets omkrets mot 

sprutbetongen 

Konstant 11.3137 m 

MVid Medelvärde för vidhäftningen Konstant 0.8081 MPa 

StdVid Standardavvikelse för 

vidhäftningen 

Konstant 0.3191 MPa 

MVidtak Medelvärde för vidhäftning i tak Konstant 0.7144 MPa 

StdVidta Standardavvikelse för 

vidhäftningen i tak 

Konstant 0.5322 MPa 

MVidvagg Medelvärde för vidhäftning i vägg Konstant 0.7009 MPa 

StdVidva Standardavvikelse för vidhäftning 

i vägg 

Konstant 0.2515 MPa 

MVidanf Medelvärde för vidhäftning i 

anfang 

Konstant 0.8005 MPa 

StdVidan Standardavvikelse för vidhäftning 

i anfang 

Konstant 0.3094 MPa 
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MVidgnej Medelvärde för vidhäftning, gnejs Konstant 0.8199 MPa 

StdVidgn Standardavvikelse för vidhäftning, 

gnejs 

Konstant 0.2793 MPa 

MVidgran Medelvärde för vidhäftning, granit Konstant 0.7589 MPa 

StdVidgr Standardavvikelse för vidhäftning, 

granit 

Konstant 0.2639 MPa 

 

Gränsfunktioner i Comrel, tillhörande resultat finns i Tabell 16 

FLIM(1){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVid,StdVid,0.0,0.0)*(0.1843*t50^0.6327)*X*Omkrets-Last 

FLIM(2){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVid,StdVid,0.0,0.0)*(0.1843*t75^0.6327)*X*Omkrets-Last 

FLIM(3){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVid,StdVid,0.0,0.0)*(0.1843*t100^0.6327)*X*Omkrets-Last 

FLIM(4){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVid,StdVid,0.0,0.0)*(0.1843*t125^0.6327)*X*Omkrets-Last 

FLIM(5){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVid,StdVid,0.0,0.0)*(0.1843*t150^0.6327)*X*Omkrets-Last 

FLIM(6){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVid,StdVid,0.0,0.0)*(0.1843*t200^0.6327)*X*Omkrets-Last 

FLIM(7){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott för tak} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVidtak,StdVidta,0.0,0.0)*(0.1843*t50^0.6327)*X*Omkrets-Last 

FLIM(8){Gränsfunktion för vidhäftningsbrottför vägg} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVidvagg,StdVidva,0.0,0.0)*(0.1843*t50^0.6327)*X*Omkrets-

Last 

FLIM(9){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott anfang} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVidanf,StdVidan,0.0,0.0)*(0.1843*t50^0.6327)*X*Omkrets-Last 
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Gränsfunktioner i Comrel med vidhäftningsdata för endast gnejs där sämre 

vidhäftningsdata som i förväg kunnat förutspås tagits bort. Tillhörande resultat finns i 

Tabell 17. 

FLIM(10){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVidgnej,StdVidgn,0.0,0.0)*(0.1843*t50^0.6327)*X*Omkrets-

Last 

FLIM(11){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVidgnej,StdVidgn,0.0,0.0)*(0.1843*t75^0.6327)*X*Omkrets-

Last 

FLIM(12){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVidgnej,StdVidgn,0.0,0.0)*(0.1843*t100^0.6327)*X*Omkrets-

Last 

FLIM(13){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVidgnej,StdVidgn,0.0,0.0)*(0.1843*t125^0.6327)*X*Omkrets-

Last 

FLIM(14){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVidgnej,StdVidgn,0.0,0.0)*(0.1843*t150^0.6327)*X*Omkrets-

Last 

FLIM(15){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVidgnej,StdVidgn,0.0,0.0)*(0.1843*t200^0.6327)*X*Omkrets-

Last 

Gränsfunktioner i Comrel med vidhäftningsdata för endast granit där sämre 

vidhäftningsdata som i förväg kunnat förutspås tagits bort. Tillhörande resultat finns i 

Tabell 18. 

FLIM(16){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVidgran,StdVidgr,0.0,0.0)*(0.1843*t50^0.6327)*X*Omkrets-

Last 

FLIM(17){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVidgran,StdVidgr,0.0,0.0)*(0.1843*t75^0.6327)*X*Omkrets-

Last 

FLIM(18){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVidgran,StdVidgr,0.0,0.0)*(0.1843*t100^0.6327)*X*Omkrets-

Last 

FLIM(19){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVidgran,StdVidgr,0.0,0.0)*(0.1843*t125^0.6327)*X*Omkrets-

Last 

FLIM(20){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVidgran,StdVidgr,0.0,0.0)*(0.1843*t150^0.6327)*X*Omkrets-

Last 

FLIM(21){Gränsfunktion för vidhäftningsbrott} = 

itruncm(2,Vid,a,b,MVidgran,StdVidgr,0.0,0.0)*(0.1843*t200^0.6327)*X*Omkrets-

Last 
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 Example of Numerical Results in COMREL 
 

 

 

                 ********************************************** 

                 ----------- Comrel-TI (Version 8) ------------ 

                 ---- (c) Copyright: RCP GmbH (1989-2009) ----- 

                 ********************************************** 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------ 

   Job name ............ :                                             Comrel 

   Failure criterion no. :      1 

   Comment : Gränsfunktion för vidhäftningsbrott 

   Transformation type   : Rosenblatt 

   Optimization algorithm: RFLS 

 ------------------------------------------------------------------------------ 

 

  FORM-beta=   1.779; SORM-beta=   --   ; beta(Sampling)=   --    (IER=   0) 

  FORM-Pf=  3.76E-02; SORM-Pf=    --    ; Pf(Sampling)=    -- 

 

                 --------- Statistics after COMREL-TI --------- 

                  State Function calls              =    37 

                  State Funct. gradient evaluations =     7 

                  Total computation time (CPU-secs.)=     0.03 

                  The error indicator (IER) was =    0 

                 ********************************************** 

 

Reliability analysis is finished 

 

  

Vid 0.96

X 0.26

Last -0.09

t50 0.02

Sum of a² 1.00

Representative Alphas of Variables FLIM(1), augusti.pti
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Appendix B – RMR vs vidhäftningsdata 
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Figur 17 Plottade klassificeringsvärden för RMRbas och uppmätt vidhäftning. 

Figur 16 Plottade klassificeringsvärden för RMRbas och uppmätta medelvärden för sektioner med 
vidhäftning. 
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Figur 18 Plottade klassificeringsvärden för RMR och uppmätta medelvärden för sektioner med  
vidhäftning. 

Figur 19 Plottade klassificeringsvärden för RMR och uppmätt vidhäftning. 
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