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Förord 
 
Det är alltid intressant att försöka minska kostnaderna av ett byggprojekt. Det bör 
även vara lika intressant att undersöka vad ett projekt kan medföra för risker. Vid 
tunnelbyggandet kan konsekvenserna av geologiska variationer vara 
kostnadskrävande och som värst förödande. 
 
Detta examensarbete simulerar geologiska förändringar av den ingenjörsgeologiska 
prognosen av projekt Förbifart Stockholm (FS) för att erhålla ett mått på möjliga 
ekonomiska konsekvenser. Arbetet analyserar samtidigt förstärkningsklasserna av FS 
ur ett byggnadsekonomiskt perspektiv. 
 
Jag vill tacka mina handledare Beatrice Lindström, Tekn. Lic., och Rikard Gothäll, 
Tekn. Dr. De har visat ett stort engagemang och tålamod. Tack för all vägledning, alla 
diskussioner och den kompetens ni delgivit mig. Jag vill även tacka alla medarbetare 
på WSPs bergavdelning som underlättat detta arbete genom att svara på mina frågor 
och samtidigt gjort min tid där oerhört lättsam. 
 
Ett tack riktas även till professor Håkan Stille vars kurser väckt mitt intresse inom 
tunnelbyggnad och som varit en gedigen vägledare av detta examensarbete. 
 
 
 
 
 
Stockholm, januari 2011 
 
Fadi Halabi 
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Sammanfattning 
 
Följande examensarbete utvärderar förstärkningskostnader i tunnelprojekt m.h.t. 
geologiska osäkerheter och bergklassernas antal och intervall.   
 
För att relatera detta arbete till verkligheten tillämpas data från Förbifart Stockholms 
ingenjörsgeologiska prognos. Denna bergkvalité beskrivs i enlighet med Q-metoden 
och i detta arbete erhålls omfattningen av bergförstärkningen genom tillämpning av 
NGI-systemet för specifika Q-värden. 
 
Förstärkning av tunnlar utförs enligt förstärkningsklasser som representerar en 
fördefinierad bergförstärkning för särskilda bergklasser. Varje bergklass består av ett 
Q-värdesintervall. Förändringar i detta intervall resulterar i förändringar av 
bergförstärkningen för de specifika tunnelsektionerna.  
 
Vid ökning av antal bergklasser sjunker den totala omfattningen av bergförstärkning 
och även den totala förstärkningskostnaden. Vid tillämpning av större antal 
bergklasser tvingas entreprenören att behöva byta bergklass oftare. Sådana klassbyten 
antas skapa omkostnader för entreprenören p.g.a. hackigare (mer tidskrävande) 
produktion. Valet av antal bergklasser beror därför på den totala kostnaden av 
klassbytena och den vinst (minskning i förstärkningskostnad) som görs vid ökning av 
antal bergklasser. 
 
För att simulera konsekvenserna av geologiska osäkerheter skapar detta arbete 
variationer av FS ingenjörsgeologiska prognos. Utifrån dessa ”nya” varierade 
prognoser beräknas en ny förstärkningsmängd och en ny förstärkningskostnad. 
Variationerna av prognosen utförs enligt statistiskt lognormalfördelade metoder och 
detta leder till att förstärkningskostnaderna får en viss spridning. Utifrån denna 
spridning erhålls ett mått på förstärkningskostnadernas förändring vid antagna 
variationer av prognosen. 
 
Resultatet visar att ett större antal bergklasser leder till lägre förstärkningskostnader 
men samtidigt ökade antal klassbyten. Dock fastän klassbytekostnaderna tas i hänsyn 
är det ekonomiskt fördelaktigare att öka antal bergklasser. För samma antal 
bergklasser som antagits för Förbifart Stockholm bör det vara möjligt att sänka 
förstärkningskostnaderna med ca 3 % vid tillämpning av anpassade bergklasser. 
 
Vad gäller geologiska osäkerheter uppvisas ett tydligt samband mellan ökningen av 
förstärkningskostnaderna och andelen låga Q-värden. Slutsatsen är att detaljerade 
undersökningar av områden med normal bergkvalité inte bör prioriteras då måttliga 
skillnader i denna bergkvalité spelar mindre roll på förstärkningskostnaderna. Det 
som kan påverka förstärkningskostnaderna mest är zoner och områden som inte har 
upptäckts och består av mycket dålig bergkvalité, därför bör förundersökningen 
fokusera på att lokalisera sådana områden. 
 
Nyckelord:  förstärkningskostnader, bergklasser, förundersökning, prognos, 

bergklassindelning, geologisk osäkerhet. 
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Abstract 
 
The following thesis examines the reinforcement costs of tunneling projects when 
considering geological uncertainties and also the amount and division of rock classes. 
 
In order to relate this thesis to reality it uses the geological data from the Bypass 
Stockholm project. The geological forecast data is used as a basis for this thesis’ 
analysis. The rock quality in the data is described in accordance with the Q-method 
and in this thesis application of the NGI-system gives the reinforcement needs. 
 
The tunnel is reinforced by specific rock classes that present a predefined 
reinforcement for a specific rock quality. Each rock class consists of a Q-value range. 
Changes in this range may result in different reinforcement quantities for the tunnel 
sections. 
 
An increasing number of rock classes results in less reinforcement needs and 
therefore a reduced reinforcement cost. However, additional rock classes cause the 
contractor an increased need to change rock class more often. These rock class 
changes are expected to create increased costs for the contractor because of slower 
production rate. Therefore the choice of how many rock classes to use depends on the 
total cost of the class changes and the profit of lesser reinforcement cost by the 
increase in rock classes. 
 
To simulate the consequences of geological uncertainties this work produces 
variations of the geological forecast of Bypass Stockholm. From these “new” varied 
forecasts new reinforcement needs and costs are calculated. The variations of the 
geological forecast are created through a statistical method which causes the result of 
reinforcement costs to get a spread. This distribution is a measure of possible changes 
in the cost of reinforcement due to geological variations and uncertainties. 
 
The results shows that a greater number of rock classes lead to lower reinforcement 
costs yet at the same time to an increasing number of class changes. Though even if 
considering the costs of more class changes it is profitable to increase the number of 
rock classes. The result also shows that for the same amount of rock classes adopted 
for Bypass Stockholm, it should be possible to reduce the cost of reinforcement by 
roughly 3 % when applying customized rock classes. 
 
In regards to the geological uncertainties there is a clear relationship between the 
increased costs and the increasing proportion of lower Q-values. The conclusion is 
that a detailed survey of areas with normal rock quality should not be prioritized 
because moderate differences in these types of rock qualities have a small affect on 
the changes in reinforcement costs. What instead may have severe effects on the 
reinforcement cost are not discovering areas and zones with extremely poor rock 
qualities during the geological investigation, which should focus on locating those 
areas. 
 
Keywords:  reinforcement costs, rock classes, geological uncertainties, geological 

survey, geological forecast. 
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Nomenklatur 
 
Ab  bultens tvärsnittsarea (m2) 
Asprick  sprickytans area (m2) 
At  blocksamlingens tryckupptagande tvärsnittsarea (m2) 
Atak area av taket i tunneln (m2) 
Avägg  area av väggen i tunneln (m2) 
B  blockhöjden (m) 
FP.vägg  den pådrivande kraften vid kil i vägg (N) 
FM.vägg  den mothållande kraften vid kil i vägg (N) 
Fb.max  bultens maximala bärförmåga (N) 
Fb  kraften som verkar på bulten (N) 
FM.tak den totala mothållande kraften vid kil i tak (N) 
Hq horisontal kraft (N) 
Jn  beskriver antalet sprickgrupper 
Jr  anger sprickornas råhet 
Ja  anger sprickornas omvandlingsgrad 
Jw  beskriver vatteninnehållet 
Kbtg kostnaden av sprutbetong för en specifik tunnelsektion (kr) 
Kbult  kostnaden av bultning för en specifik tunnelsektion (kr) 

)(QKTot  den totala kostnaden för en sektion av bergkvalitén Q (kr) 

L spännvidd av tunnel (m) 
Lb bultlängd (m) 
Lblock Sidolängd av blocket, oftast kvadratiska mått (m) 
Mbrott dimensionerande moment (Nm) 
Mb sprutbetongens dimensionerande momentbärförmåga (Nm) 
Mmax maximalt moment (Nm) 
Oblock  omkretsen av den lastupptagande ytan kring blocket (m) 
Pbult  priset av en bergförankring med ingjuten bult (kr) 
Pbtg pris av sprutbetong beroende på tjocklek enligt tabell 6-1 (kr/m2) 
Q ett mått på bergkvalité enligt NGI 
Qny  beskriver det nya Q-värdet 
Qorg  beskriver det ursprungliga Q-värdet enligt förundersökningens prognos 
Rnorm ger normalfördelade värden med en standardavvikelse på 1 
Sb  det kvadratiska c/c avståndet mellan varje bult (m) 
V  blockets volym (m3) 
W  blockets tyngd (kg) 
 
b  bredden av blocket i tunnelriktningen (m) 
c  kohesion (Pa) 
e sprickavståndet (m) 
f  pilhöjden (m) 
fflcrk  karakteristisk sprickhållfasthet (Pa) 
i  skillnad mellan pilhöjden och blockets höjd (m) 
k   empirisk konstant som varierar med volymprocent fiber 
q  utbredd last av blockets tyngd (N/m) 
santagen  antagen standardavvikelse, används för att variera prognos 
s standardavvikelse av förstärkningskostnader (kr) 
tc  tjocklek av sprutbetong (m) 



 x

ttak  tjocklek av sprutbetong i tak (m) 
tvägg  tjocklek av sprutbetong i vägg (m) 
x  medelvärde (kr) 
 
α b skillnaden mellan bultens och sprickans lutning  (°) 
β takkilens lutning (°) 
βs sprickans lutning vid glidstabilitet (°) 
γm  partialkoefficient m.h.t. material 
γn  partialkoefficient m.h.t. säkerhetsklass 
δ  bredden på den lastupptagande ytan (m) 
η korrektionsfaktor 
µs  stålfiber i volym (%) 
ρ   bergmassans densitet (kg/m3) 

adkσ  karakteristisk vidhäftningshållfasthet (Pa) 

max.bσ   maximal spänning som bulten kan motstå (Pa) 

iσ   bergets rådande tryckspänningsförhållande (Pa) 

ciσ  bergmassans tryckhållfasthet (Pa) 

Nσ  normalspänningen (Pa) 

σs.t  stålfiberns draghållfasthet (Pa) 
τ  skjuvspänningen av sprickan (Pa) 

bkτ  karakteristisk skjuvhållfasthet (Pa) 

kc.τ  sprutbetongens karakteristiska skjuvhållfasthet (Pa) 

φ  friktionsvinkel (°) 
 
RQD  ett mått på sprickfrekvensen av en bergkärna 
SRF  ”Strength Reduction Factor” utgör en numerisk beräkning av 

spänningssituationen i bergmassan 
FS Förbifart Stockholm 
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1 Inledning 

I Stockholm pågår det flera undermarksprojekt. Orsaken är att Stockholm har blivit 
och blir allt mer tätbefolkat samtidigt som marken är värdefull ur miljö- och 
naturvärdeshänsyn1.  
 
Innan produktionen av en tunnel påbörjas utförs en analys av projektets 
förutsättningar. Vid detta projekteringsskede undersöks sträckans geologiska 
egenskaper för att bedöma tunnelns design och kostnad. Denna förundersökning är 
grunden till den ingenjörsgeologiska prognosen. Det är utifrån denna prognos som 
ungefärlig bergförstärkning och projektkostnad för tunneln fastställs.  

1.1 Problembeskrivning 

Den ingenjörsgeologiska prognosen av ett projekt kommer att skilja sig från 
verkligheten, orsaken till detta är att förundersökningens omfattning aldrig kan vara 
tillräcklig. Dock anses förundersökningens storlek skapa en trolig prognos av 
sträckans bergkvalité. Avvikelser behöver inte vara negativa om inte dessa resulterar i 
mycket sämre bergkvalité som förbisetts vid utförandet av prognosen. Sådana 
avvikelser kan leda till ökat förstärkningsbehov och en försening av projektet. 
Uppstår mycket sämre förhållanden kan hela projektets budget äventyras. 
 
Vid förstärkningen av tunnlar utnyttjas fördefinierade förstärkningsklasser. Dessa 
representerar en fördefinierad förstärkning för specifika intervall av bergkvalitéer, s.k. 
bergklasser. Vid tillämpning av olika antal bergklasser och bergklassintervall kan 
varierande andel av tunnelns sträcka hamna inom olika bergklasser. Om 
bergklasserna utformas utan specifik hänsyn till projektets geologi kan detta resultera 
i en onödig överförstärkning.   

1.2 Mål och syfte 

Målet med detta arbete är att bedöma de totala förstärkningskostnadernas variation 
vid osäkerheter i den ingenjörsgeologiska prognosen. Arbetet utvärderar även 
möjligheten att nå en lägre förstärkningskostnad med bergklassintervaller som är 
anpassade till ett projekts prognostiserade geologi. Det är även av intresse att 
analysera vad variation i antal klasser ger för resultat i form av förändringar i 
förstärkningskostnader och reaktion mot variationer i den geologiska prognosen. 
 
För att knyta an resultatet av detta examensarbete med verkligheten utnyttjas 
Förbifart Stockholms ingenjörsgeologiska prognos som en bas för beräkningarna.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Statistiska centralbyrån. ”Sveriges folkmängd 31/12 2008”. WWW 14 april 2010. 
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1.3 Avgränsningar 

I detta arbete beskrivs bergkvalitén med Q-systemet (se avsnitt 4.5), där Q-värdena 
erhålls från den ingenjörsgeologiska prognosen av projekt Förbifart Stockholm. 
 
Bergförstärkningen av tunneln beräknas i detta arbete utifrån NGI-systemet. De 
geometriska avgränsningarna som antas för att erhålla förstärkningen är: 

• en spännvidd i tunnelns tak på 17 m.  
• en höjd i tunnelns vägg på 8 m. 

1.4 Disposition 

I rapportens första del redovisas de undersökningsmetoder som utförs vid 
förundersökningen för att bedöma sträckans bergkvalité. Det är sedan data från denna 
förundersökning som analyseras för att klassificera bergmassan och resultatet blir en 
ingenjörsgeologisk prognos. Rapporten fortsätter sedan med att redovisa olika 
bergmekaniska stabilitetsproblem och deras förstärkningsbehov. Efter detta redovisas 
kostnader i samband bergförstärkningar och tunneldrivning.  
 
Efter avsnitten om bakgrund och förutsättningar presenteras metodiken för att 
analysera givna frågeställningar. I slutet av rapporten presenteras resultatet och 
slutsatserna.  
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2 Undersökningsmetoder 

För att ta reda på om ett tunnelprojekt är genomförbart ur ett konstruktions- 
respektive ekonomiskt perspektiv är geologisk information nödvändig. De vanligaste 
verktygen för inhämtning av information om bergkvalitén är: 

1. Kärnborrning 
2. Kartering 
3. Geofysiska undersökningar 
4. Jord-berg sondering 

2.1 Kärnborrning 

Vid kärnborrning borras det ner i berget för att uppta ett prov i form av en bergkärna. 
Denna metod är mycket kostsam och används främst i områden där sprickzoner antas 
förekomma. Bergkärnan som upptas används för att bedöma bergets sprickegenskaper 
(råhet, omvandlingsgrad, vatteninnehåll), sprickorientering och bergets 
tryckhållfasthet. Råheten beskriver sprickornas planhet (trappstegsform, vågform, 
plan) och släthet (rå, slät, glatt typ omvandlade ytor).  

2.2 Kartering 

Kartering utförs för att bedöma sprickornas orientering, egenskaper och frekvens i 
berget. Kartering kan utföras på berghällar, befintliga bergkärningar och på upptagna 
kärnprover. Närliggande bergrum och berganläggningar till det aktuella projektet 
brukar även karteras för att erhålla geologisk information. Då geologen observerar en 
större bergyta är det lättare att bedöma sprickornas planhet jämfört med studier av 
kärnprover. 

2.3 Geofysiska undersökningar 

Vid geofysiska undersökningar alstras en konstgjord våg i marken och beroende på 
responsen uppskattas bergdjup och sprickzoner.2 Vågen skapas genom att applicera 
en chock på markytan eller genom en explosion under markytan. Sedan mäts 
vågornas utbredning och reflektion. 

2.4 Jord-berg sondering 

Metoden går ut på att slå sig ner till berget, där större motstånd uppvisas. Denna 
metod används främst för att bedöma den topografiska utbredningen av berget.3 Den 
ger även mindre information om bergets styrka och bergartens 
mineralsammansättning. Indikation på bergets hållfasthet kan erhållas ur 
sjunkhastigheten av borrkronan, om sjunkhastigheten är hög anses det vara ”dåligt” 
berg. Under borrningen uppstöts ett s.k. borrkax, som är det avverkade materialet. 
Detta borrkax innehåller information om bergartens mineralsammansättning. 
 
 

                                                 
2 Bowles J. E. (1996) “Foundation analysis and design”. McGraw-Hill Science. s. 1109. 
3 Sveriges Geotekniska Förening (SGF). (1998) ”Metodbeskrivning för Jord-bergsondering". Rapport 
2:99. s. 1-7. 
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3 Förundersökning och ingenjörsgeologisk prognos 

Undersökningsmetoderna som redovisas i tidigare kapitel utnyttjas i samband med 
förundersökningen. Vid vägprojekt skall en förundersökning utföras enligt 
Vägverkets rapport ”Tunnel 2004” för att ge information om de geologiska, 
geohydrologiska och bergmekaniska förutsättningarna. Resultatet av 
förundersökningen skall sedan redovisas i en rapport och är en del av 
konstruktionshandlingarna för projektet.4 Det finns inget exakt tillvägagångssätt för 
att upprätta och genomföra en förundersökning istället hänvisas det till att följa 
rekommendationerna av rapporterna ”Geohydrologiska förundersökningar i berg” 
och ”Förundersökningar i berg” av Befo. 
 
Den ingenjörsgeologiska prognosen baseras på förundersökningens information. 
Ökad information om de geologiska förutsättningarna kräver fler geotekniska 
undersökningar som leder till en säkrare prognos. Det antas att en säkrare prognos 
underlättar möjligheterna till att optimera design och byggande ur resurssynpunkt.5 
 
Insamling av information kan påbörjas från läroböcker, artiklar, geologiska kartor, 
brunnsarkiv och befintliga berganläggningar.6 Denna information sammanställs och 
analyseras, vilket ger en generell bild över områdets geologi. Utifrån analysresultatet 
bestäms sedan fältundersökningarnas omfattning och utförande.  
 
Värdet av förundersökningen ligger i att försöka minska risken för oväntade negativa 
bergförhållanden. Oförutsedda förstärknings- och injekteringsarbeten är kostsamma 
och skapar direkta och indirekta kostnader (förseningskostnader). Det är därför av 
stor betydelse att välja rätt sträckning av tunnlar så att bästa tillgängliga bergpartier 
utnyttjas. 

3.1 Förundersökningen för Förbifart Stockholm 

I denna del beskrivs genomförd förundersökning för projekt Förbifart Stockholm. 
Mestadels av informationen som beskrivs i detta kapitel kommer från vägverkets 
rapporter.7 Nedan följer en kort sammanställning över förundersökningens metoder 
och deras omfattning. 
 

• Tidigare geologisk information. Studier av tidigare geologisk information 
bör utföras för att få en helhetsbild av projektets geologiska struktur. Mycket 
av Förbifartens geologiska information har hämtats från undersökningsresultat 
ur arbetsplanen för Västerleden. Geologisk information har även inhämtats 
genom studier av befintliga kartmaterial, geologiska kartor och flygfoton över 
berörda områden. Vad gäller Västerledens geologiska undersökningar har 
dessa bestått av fältkartering av berg i dagen, bergartstyper, bergartsstrukturer 
samt sprickor och sprickzoner. 

                                                 
4 Vägverket. (2004) ”Tunnel 2004”. Rapport 2004:124. s. 58-61. 
5 Bergman S., Carlsson A. (1986) ”Förundersökningar i berg”. Befo 86:1, s. 1-5. 
6 Bergman S., Carlsson A. s. 14. 
7 Vägverket. Systemhandling för Förbifart Stockholm. Rapport ”Geoteknik 0G140010”. 
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• Besiktning av befintliga undermarksanläggningar. Närliggande bergrum 
och bergtunnlar har analyserats vad gäller geologi, sprickorientering och 
svaghetsplan. 

 
• Ytkartering.  Bestämning av berg i dagen har ritats in i grundkartor som 

underlag, sedan har bergartsbestämning och kartering av ytliga sprickor 
utförts. Vid utsprängda skärningar av berget har utförligare 
bergkarakterisering utförts. Här har bergets värden på Q, RMR och GSI 
bestämts. Vid samtliga hällområden har en uppskattning av GSI utförts där 
parametrar som sprickfrekvens, hållfasthet, RQD, sprickavstånd, 
sprickegenskaper och grundvattenförhållanden bedömts. 

 
• Geofysiska undersökningar. Seismiska undersökningsmetoder har utnyttjats 

för att bestämma djup till berg och läget för eventuella sprickzoner i berget. 
Dessa mätningar har gjorts både på land och i vatten. Vid sjömätningarna har 
parametrar som vattendjup, djup till fast botten och djup till berg uppmätts. 

 
• Geotekniska fältundersökningar. För att ta reda på bergets djup har jord-

bergsonderingar utförts ner till ca 5 meter i berget för att säkerställa att det är 
berg och inte lösa block. Jord-bergsonderingar har även utförts i samband med 
de seismiska undersökningarna för att säkerställa bergnivåtolkningen. 

 
• Kärnborrning, kärnkartering, BIPS.   Vid antagna sprickzoner har 

kärnborrning utförts och erhållna bergkärnor har därefter karterats. Då det har 
varit möjligt har även borrhålen filmats med s.k. BIPS (Borhole Image 
Processing System). Denna teknik ger goda resultat för bestämning av 
sprickorientering och geologi. 

 
Kostnaden av FS förundersökning inklusive tolkning, redovisning och upprättning av 
ingenjörsgeologisk prognos uppgick till ca 8 Mkr.8 
 

3.2 Ingenjörsgeologiska prognosens säkerhet 

Tillförlitligheten av prognosen beror på omfattningen av förundersökningen. Fler 
fältundersökningar och prover ger ökad information om bergförhållandena, som i 
slutändan resulterar i en säkrare prognos. Dock förekommer det alltid faktorer som 
påverkar säkerheten i prognosen, dessa är främst: 

1. Avståndet från undersökningsplats till tunnelplacering. Resultat gäller 
ofta för berg en bit ifrån tunnelplaceringen. 

2. Metodosäkerhet. Olika undersökningsmetoder ger olika resultat, de har 
enskilt både fördelar och brister. 

3. Lokala avvikelser i tunnelnivå. Det är möjligt att mindre sprickzoner och 
sämre bergkvalitéer har missats vid förundersökningen. 

4. Vatten är svårt att prognostisera och förutsäga då det har en benägenhet att 
hitta nya vägar i bergmassan. 

 
 

                                                 
8 Lindström B. Funktionsansvarig för projekt Förbifart Stockholm. Muntlig uppgift, 29 mars 2010. 
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4 Bergklassificering 

Bergklassificering är ett sätt att kategorisera bergmassan i olika typer av kvalitéer. 
Klassificeringssystem leder till att insamlad geologisk data kan associeras med 
förstärkningsåtgärder och därmed förstärkningskostnader. Bergmassor som har 
liknande egenskaper och beteende hamnar inom samma grupp.  
 
Bergklassificeringens mål är enligt Bieniawski att:9 

1. Identifiera viktiga faktorer bakom bergmassans beteende. 
2. Dela upp bergmassor med liknande beteende och egenskaper till bergklasser. 
3. Skapa en bas med bergklassernas egenskaper. 
4. Relatera erfarenheten av bergmassor mellan olika projekt. 
5. Tillgodose användbar data och vägledning vid ingenjörsprojekt. 
6. Skapa en gemensam kommunikationsplattform mellan ingenjör och geolog. 

 
Att klassificera berg på teoretisk grund är icke trivialt p.g.a. bergmassans komplexitet 
och variation. Det blir även svårare då verktygen för att bestämma bergkvalitén (se 
kap. 2) är krävande och kostsamma. 
 
Dock finns klassificeringssystem som bygger på empiri, dvs. som utgår från 
erfarenheten av olika bergmassors beteende och egenskaper.10 De metoder som 
beskrivs i detta arbete är: 

• ”Rock load classification” 
• ”Stand up time” 
• RQD, ”Rock Quality Designation” 
• RMR, ”Rock Mass Rating” 
• Q-systemet, ”Rock Tunnelling Quality Index” 
• RMi, ”Rock Mass index” 
• GSI-systemet, "Geological Strength Index” 

 
Nedan beskrivs dessa klassificeringsmetoder och hur de tillämpas. 

4.1 Rock load classification 

Terzaghi introducerade det första bergklassificeringssystemet år 1946.11 Systemet 
utvecklades för att bedöma berglasterna på bärande stålbågar. Det intressanta i 
Terzaghis analys är klassindelningarna av bergmassor som har använts flitigt vid 
bergprojekt världen över. Klassindelningen av olika bergmassor redovisas enligt 
tabell 4-1.12 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Bieniawski, Z. T., (1989) “Engineering Rock Mass Classifications”. New York: Wiley. s. 1-3. 
10 Stille H., Nord G. (2004) ”Bergmekanik”. Kompendium Jord- och bergmekanik, KTH. s. 147. 
11 Hoek E., (2006) ”Practical rock engineering”. Canada: Evert Hoek Consulting Engineer Inc. s. 1-3. 
12 Bieniawski Z. T. s. 29-36. 
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Tabell 4-1. Beskrivning av bergmassan enligt Terzaghis klassificeringssystem 

 Beskrivning av bergmassa 
1 Hård och intakt 
2 Skiktad, lagrad 
3 Kompakt, någorlunda sprickighet 
4 Någorlunda blockighet 
5 Mycket blockighet 
6 Krossad men kemiskt intakt 
7 ”Squeezing rock”, vid någorlunda djup 
8 ”Squeezing rock”, vid stort djup 
9 Svällande 

4.2 Stand up time 

”Stand up time” är ett mått på hur länge ett hålrum utan förstärkningsåtgärder kan 
vara intakt innan kollaps inträffar. Denna term introducerades av Lauffer (1958) och 
har senare blivit modifierad av flera personer till att den idag utgör en del av det s.k. 
NATM-systemet. Det intressanta är att det finns en korrelation mellan spännvidden 
av tunneln och hur länge hålrummet kan stå intakt. Mindre hålrum behöver inte någon 
förstärkning medan större hålrum kan behöva omedelbara förstärkningsåtgärder.13 

4.3 Rock Quality Designation (RQD) 

RQD är ett indexsystem för att klassificera bergmassans kvalité utifrån 
sprickfrekvensen på upptagna bergkärnor från kärnborrningsprover. RQD-index 
definieras genom att summera alla kärnbitar större än 10 cm och sedan dividera denna 
summa med den totala längden av borrkärnan. Detta kommer att ge en procentsats 
som blir RQD-värdet. Exempel på indexering av borrkärna framgår av figur 4-1. 
 

 
Figur 4-1. Indexering enligt RQD av uttagen bergkärna. Total längd av kärnan är 150 cm 
 
 

100
10

×
>

= ∑
kärnlängd

cmkärnbitar
RQD   ( 4-1) 

 
 

Enligt figur 2-1 blir: %49100
150

302914
22 =×++=−RQD  

                                                 
13 Hoek E. (2006) ”Practical rock engineering”. Rock mass classification s. 3. 
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Det är viktigt att påpeka att hanterings- och uppborrningsprocessen kan ha väsentlig 
påverkan på kärnbitarnas kvalité. Deere (1964), som ligger bakom RQD-metoden, 
lanserade följande koppling mellan RQD och bergkvalité. 
 
Tabell 4-2. Relation mellan RQD och bergmassans kvalité 

RQD Bergkvalité 
90-100 Utmärkt 
75-90 Bra 
50-75 Medelgod 
25-50 Dålig 
<25 Mycket dålig 

 

4.4 Rock Mass Rating system (RMR) 

RMR är ett klassificeringssystem som värderar sex olika egenskapsparametrar för att 
bestämma vilken bergklass bergmassan tillhör. Systemet utvecklades av Bieniawski 
(1973), dock har stora förändringar gjorts (1989) för att systemet skulle vara mer 
anpassat till gruvverksamhet.  
 
Dessa parametrar används för att klassificera bergmassan:14 

1. Bergets tryckhållfasthet 
2. RQD-värdet 
3. Sprickavståndet 
4. Sprickornas tillstånd 
5. Vattenförhållandet 
6. Orientering av sprickorna 

 
Varje parameter kommer att poängsättas och summan av alla parametrarnas poäng 
blir RMR-värdet. Värdet på parameter 2 till 5 hämtas från empiriska tabeller. I tabell 
2-2 nedan redovisas förhållandet mellan bergklass och RMR-värde som beräknas 
enligt Hoek och Browns brottskriterium. 
 
Tabell 4-3. Relation mellan RMR och bergmassans kvalité 

RMR Bergkvalité 
100-81 Mycket bra 
80-61 Bra 
60-41 Acceptabel 
40-21 Dålig 
<20 Mycket dålig 

 
 
 

                                                 
14 Bieniawski Z. T. (1989) “Engineering Rock Mass Classifications”. New York: Wiley. s. 52-55. 
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4.5 Rock Tunnelling Quality Index (Q-systemet) 

Q-metoden är ett klassificeringssystem utvecklat av Barton (1974).15 Skillnaden 
mellan RMR och Q-systemet är att i det senare fallet tar metoden även hänsyn till 
rådande spänningsförhållanden i berget. Metoden bygger på praktiska fall från 
bergrum främst i Norden.  Q-indexet inkluderar RQD-värdet och tar hänsyn till 
sprickornas egenskaper, vatteninnehållet och spänningsförhållandet. 
 
Formeln för uträkning av Q-värdet lyder: 

SRF

J

J

J

J

RQD
Q w

a

r

n

⋅⋅=    ( 4-2) 

där 
Jn = antalet sprickgrupper (Joint set number); 
Jr =  anger sprickornas råhet (roughness); 
Ja = anger sprickornas omvandlingsgrad (alteration); 
Jw = beskriver vatteninnehållet; 
SRF = en numerisk beräkning av spänningssituationen (strength reduction factor). 
 
Figur 4-2 utvecklad av NGI (Norges Geotekniska Institut) beskriver 
förstärkningsbehovet beroende på Q-värde och spännvidd. Enligt denna figur bestäms 
bultavståndet utifrån Q-värdet och bultlängden bestäms utifrån spännvidden av 
tunneln. Sprutbetongtjockleken härleds ur vilket område man befinner sig i enligt 
både aktuellt Q-värde och spännvidd. 
 
 

 
Figur 4-2. Föreslagen bergförstärkning enligt NGI. (Från NGIs hemsida)16 
 
 

                                                 
15 Bieniawski, Z. T. (1989) “Engineering Rock Mass Classifications”. New York: Wiley. s. 73.  
16 Norges Geotekniska Institut. ”Q-metoden”. WWW 14 april 2010. 
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4.6 Rock Mass index (RMi-metoden) 

RMi-metoden bygger på att klassificera bergmassans tryckhållfasthet, som korrigeras 
m.h.t. de aktuella in situ spänningarna och grundvattenförhållandena.17 Metoden tar 
även hänsyn till förhållandet mellan blockstorlek och tunnelstorlek, som blir 
korrigerade m.h.t. sprickstorlek och sprickorientering. Denna metod inkluderar fler 
parametrar än tidigare förklarade klassificeringsmetoder, dock tar den mycket längre 
tid att genomföra. Därför är det lämpligt att använda ett datoriserat tillvägagångssätt 
vid utnyttjande av RMi-metoden. 

4.7 Geological Strength Index (GSI-systemet) 

GSI-systemet introducerades av Hoek (1994) och är ett system för att bedöma 
bergmassans hållfasthet. Det är inget klassificeringssystem utan en empirisk relation 
för att utvärdera hållfastheten. Den går ut på att minska bergmassans 
hållfasthetsparameter beroende på olika geologiska förhållanden.18 Den bygger på 
data från fältobservationer där parametrar som blockighet och sprickighet iakttas.  
GSI-metoden är mestadels lämplig för dåliga bergtyper med RMR-värde < 20. Det är 
viktigt att påpeka att resultatet är bergmassans hållfasthet, men att metoden inte 
inkluderar någon specifik parameter för just hållfastheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Palmström A., Stille H. (2007) “Ground behaviour and rock engineering tools for underground 
excavations”. Tunnelling and Underground Space Technology 22. s. 371. 
18 Palmström A., Stille H. (2003) “Classification as a tool in rock engineering”. Tunnelling and 
Underground Space Technology 18. s. 342. 



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

5 Bergförstärkning 

Målet med alla typer av förstärkningar i underjordsprojekt är att skapa ett stabilt 
hålrum för det pågående arbetet och ett användarvänligt resultat där säkerhet är en 
viktig faktor. Underjordsmiljöer där människor skall vistas ges en mycket högre 
säkerhet mot eventuella blocknedfall och andra deformationer än t.ex. en temporär 
gruva.19  
 
Detta kapitel redovisar de vanligaste stabilitetsproblemen i bergmiljöer och deras 
förstärkningsåtgärder. Kapitlet beskriver först stabilitetsproblemen och sedan 
dimensionering av förstärkningsåtgärderna. I slutet av kapitlet redovisas 
typförstärkningarna för projekt Förbifart Stockholm. 

5.1 Stabilitetsproblem i berg 

Stabiliteten i bergrummet kan bero på flertal faktorer, några är bergrummets 
utformning, spänningssituationen och bergmassans egenskaper. Tre typer av 
stabilitetsproblem kan identifieras: 
 

• Brott längs sprickplan. Uppstår då sprickorna har dålig hållfasthet.  
• Brott i bergmaterialet p.g.a. dålig hållfasthet i bergmaterialet. 
• Brott i bergmaterialet p.g.a. höga spänningar i berget som beror på djup och 

tektonik. 
 
I de svenska förhållandena är det mest vanligt med blockutfall p.g.a. egentyngden. 
Brott p.g.a. höga spänningar uppstår främst i djupa gruvor.20   
 
Detta avsnitt redovisar följande stabilitetsproblem: 

1.  Blockstabilitet 
• Kil i tak 
• Kil i vägg 

2.  Valvstabilitet  
• Rotationsstabilitet 
• Glidning 
• Tryckbrott 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Stille H., Nord G. (2004) ”Bergmekanik”. Kompendium Jord- och bergmekanik, KTH. s. 77. 
20 Nelson M. (1998) ”Bergmekanisk dimensionering med statistiska metoder – en förstudie”. Svebefo 
rapport 39. s. 2. 
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5.1.1 Blockstabilitet 
Bergblock kan ramla ned och glida utefter ett sprickplan då sprickornas hållfasthet 
överskrids av blockens tyngd. Det är därför viktigt att identifiera farliga 
sprickriktningar vid karteringen av tunneln. 

5.1.1.1 Kil i tak 
Enstaka block i tak kan falla ned initierade av blockets egentyngd (se figur 5-1). 
 

 
Figur 5-1. Bergkil i tak 
 
Tyngden av blocket kan uträknas enligt: 
 

ρ*VW =     ( 5-1) 

Denna tyngd skall bäras av sprickornas friktionskrafter. Den mothållande spänningen 
beskrivs enligt: 
 

)tan(φστ ⋅+= Nc    ( 5-2) 

 
Där normalspänningen är en komposant av horisontalspänningen: 

)cos(βσσ ⋅= HN    ( 5-3) 

 
Den totala mothållande kraften blir: 
 

))tan((. φσ ⋅+= NspricktakM cAF   ( 5-4) 

 
där 
W = Blockets tyngd (kg); 
V = Blockets volym (m3); 
ρ  = Bergmassans densitet (kg/m3); 
τ = Skjuvspänningen av sprickan (Pa); 
c= kohesion i sprickan (Pa); 
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Nσ = Normalspänningen (Pa); 

φ  = Friktionsvinkeln (°); 
β  = Takkilens lutning (°); 

sprickA  = Sprickytans area (m2). 

5.1.1.2 Kil i vägg 
I branta sprickor finns risk för att kilformade bergblock glider. För att ta reda på om 
glidningsrisk förekommer måste glidytans friktion beaktas. 
 

 
Figur 5-2. Bergkil i vägg 
 
Den pådrivande kraften: 

)sin(. β⋅= WF väggP    ( 5-5) 

Den mothållande kraften: 
)tan()cos(. φβ ⋅⋅+⋅= WAcF sprickväggM   ( 5-6) 

 
För att förhindra brott krävs att: FM.vägg ≥ FP.vägg. 

 
Den mothållande kraften ska vara minst lika stor som den pådrivande kraften. Om 
ingen kohesion, c, antas föreligga resulterar villkoret ovan i följande förhållande mot 
brott: βφ ≥ .21 
 
 
 

                                                 
21 Nordlund E., Rådberg G., Sjöberg J. (1998) ”Bergmekanikens grunder”. Kompendium LTH. s. 234. 
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5.1.2 Valvstabilitet 

5.1.2.1 Rotationsstabilitet 
Brott kan uppstå i ett valv genom att blocken roterar. En analytisk beräkning kan 
göras för att bedöma om det finns risk för blockrotation.  
 

 
Figur 5-3. Lastöverföring i ett valv. (från Stille H., Nord G. (2004) Kompendium i bergmekanik) 
 
 
Sambandet för ett valv med konstant last q, beskrivs enligt: 
 



















−
⋅
⋅=

22 2
1

8
)(

L

x

H

Lq
xy

q

   ( 5-7) 

där 
Hq = Horisontal kraft (N); 
q = tungheten av bergmassan gånger dess höjd; 
y(x) = trycklinjens höjd (m). 
L = Horisontella bredden av valvet (m). 
 
Trycklinjen är högst vid mitten av valvet dvs. då x=0.  
 

qH

Lq
y

⋅
⋅=

8
)0(

2

   ( 5-8) 

När det gäller enkla blockrader: Risk för rotation förekommer inte då pilhöjden är 
lägre än blockstorleken. Maximal bärförmåga inträffar då trycklinjen är lika med 
blockhöjden B, dvs. y(0)=B. 

2max

8

L

BH
q q ⋅

=    ( 5-9) 
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5.1.2.2 Glidstabilitet 
Risk för glidning förekommer om skjuvspänningarna överskrider sprickans 
skjuvhållfasthet. Dessa skjuvspänningar är störst vid upplagen: 
  

)tan(
4

22
α==⋅=







′
L

f

H

LqL
y

q

  ( 5-10) 

 
Kriteriet för att inte glida: φα <  
 

)tan(
4

2
φ==







′
L

fL
y    ( 5-11) 

 
Detta ger att bärförmågan m.h.t. glidstabiliteten blir:  

)tan(
2

max φ×=
L

H
q q

   ( 5-12) 

 

 
Figur 5-4. Samband mellan trycklinjens lutning och sprickans stupning 
 
 
Förhållandet mellan vinklarna lyder:  

φ=α+βs    ( 5-13) 
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5.1.2.3 Tryckbrott 
Tryckbrott uppstår i mitten av blocksamlingen då dessa delar tar upp det mesta av 
tryckkrafterna.  För kontroll mot tryckbrott behövs vetskap om bergmassans 
tryckhållfasthet, σci. 

 
Enligt formel (2-9) divideras horisontalkraften med tvärsnittsarean. Resultatet blir den 
rådande tryckspänningen, som skall vara lägre än bergets tryckhållfasthet. 
 

ci
t

q
i A

H
σσ <=    ( 5-14) 

Där 

iσ = Bergets rådande tryckspänningsförhållande (Pa). 

ciσ = Bergmassans tryckhållfasthet (Pa). 

At = blocksamlingens tryckupptagande tvärsnittsarea (bi ⋅⋅2 ); 
B = blockhöjden 
b = bredden av bergblocket i tunnelns riktning, vanligtvis 1 m; 
f = pilhöjden; 
i = B-f. 

 
Figur 5-5. Illustration av hur tryckkraften tas upp i bergblocket 
 

5.2 Dimensionering av förstärkning. 

Beroende på aktuella bergförhållanden krävs olika typer av förstärkningsåtgärder. 
Valet av förstärkning baseras på olika angreppssätt vilka sammanvägs och leder 
sedan till ett förstärkningsförslag.22 Angreppssätten kan vara: 

• Q-systemet 
• Empiriska beräkningar 
• Numeriska beräkningar 

Q-metoden ger ett mått på bergkvalitén som tidigare nämnts i avsnitt 4.5. Vid 
tillämpning av NGI-systemet erhålls förstärkningsbehovet beroende på Q-värde (se 
figur 4.2).  
 
Till de empiriska beräkningarna tillämpas tidigare beskrivna klassificeringssystem för 
att beskriva bergmassans egenskaper och beteende. 
 

                                                 
22 Nelson M. (1998) ”Bergmekanisk dimensionering med statistiska metoder – en förstudie”. Svebefo 
rapport 39. s. 39. 
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De analytiska metoderna beräknar nödvändig förstärkning för specifika 
brottscenarion.  
 
Detta arbete beskriver endast förstärkningsåtgärder enligt de konventionella 
metoderna bultning och sprutbetong. De typer av brott och förstärkningsåtgärder som 
beskrivs av detta kapitel kan indelas enligt:  

1. Bultar 
• Bultning av enstaka block 
• Valvbildande bultning 

2. Sprutbetong 
• Vidhäftningsbrott 
• Böjbrott 
• Genomstansning av bergblock 
• Genomstansning av bultbricka 

3. Typförstärkningar för Förbifart Stockholm 
4. Ground Reaction Curve 

 

5.2.1 Bultar 
Bultning används för att säkra bergblock mot utfall och för att samverka med 
sprutbetongen. Bultningsmetoden är enkel och billig att utföra och anses vara den 
mest använda förstärkningsmetoden i Sverige.23 
 
Bultens maximala bärförmåga bestäms enligt: 

b

b
b A

F max.
max. =σ    ( 5-15) 

där 

max.bσ  = maximal spänning som bulten kan motstå (Pa); 

Fb.max = bultens maximala bärförmåga (N); 

bA = bultens tvärsnittsarea (m2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Bjurström S., Heimersson M. (1979) ”Bergbultning. Dimensionering, praxis och tillämpningar”. 

Befo: Rapport nr 8. s. 5. 
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5.2.1.1 Bultning av kil i tak 
 
 

 
Figur 5-6. Illustration av bultning av kil i tak 
 
Tyngden som bulten skall bära är blockets tyngd minus kohesionskraften beskrivet 
tidigare enligt avsnitt 5.1.1.1. 
Pådrivande krafter: blockets tyngd, W. 
Mothållande krafter: kohesionskraften, FM.tak och bultkraften, Fb.max. 
 
Jämvikt råder då: 

0max. =−+ WFF takM    (5-16) 
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5.2.1.2 Bultning av kil i vägg 

 
Figur 5-7. Illustration av bultning av kil i vägg 
 
Kraften som kommer att verka på bulten: 

. .( )

cos( )
P vägg M vägg

b
b

F F
F

α
−

=     ( 5-17) 

 
För att förhindra brott krävs att Fb.ma x ≥ Fb 
 
där 
Fb =  kraften som verkar på bulten (N); 
FP.vägg = den pådrivande lasten beskriven i avsnitt 5.1.1.2 (N); 
F.M.vägg = den mothållande kraften p.g.a. friktionen (N); 

bα = skillnaden mellan bultens och sprickans lutning (°). 
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5.2.1.3 Valvbildande bultning 
Med valvbildande bultning är målet att skapa ett bärande valv för att förhindra en 
eventuell total- eller delvis kollaps av taket. Systematisk bultning av taket ger bergets 
skikt en möjlighet att uppta skjuvspänningar. Det är ett flertal mekanismer som spelar 
roll för att nå detta resultat, några av dessa är olika typer av kilverkan och tvärtöjning 
i berget tvärs bulten, även att bultarna förhindrar berget att röra sig nedåt24. Både 
förspända och icke förspända bultar kan användas för att uppnå valvliknande 
egenskaper. Sker bultningen nära drivningsfronten antas det att en icke förspänd bult 
kommer att belastas av rörelser i berget p.g.a. att spänningsförhållandena inte har nått 
sin jämvikt. Stille (2004) beskriver att en icke förspänd bult sannolikt ger 
tillfredställande resultat om den användes i hårt berg, vid sämre bergförhållanden bör 
en förspänd typ användas.25 

 
Figur 5-8. Principen för valvbildande bultning. (figur hämtad från Rapport ”Dimensionering av 

typförstärkning”. Vägverket) 
 
Vid dimensionering av valvstabilitet används ofta beräkningsmetodiken enligt 
Bjurström och Heimerson (1975). Nedan beskrivs förhållandena mellan faktorerna 
bultlängd, Lb, bultavståndet, Sb, sprickavståndet, e och spännvidden, L. 
 
Ekvationen nedan anger förhållandet mellan spännvidd och bultlängd: 

3

L
Lb ≥ om mL 6<  eller 

4

L
Lb ≥ om mL 6≥  ( 5-18) 

 
Ekvationen nedan anger minimal bultlängd i mindre påverkade områden: 

eLb 3>    ( 5-19) 

 
Största värdet som fås enligt ovan givna ekvationer väljs. Bultavståndet baseras på 
avståndet mellan sprickor och slag, e. Minst 90 % av avstånden mellan uppträdanden 
sprickor skall överstiga avståndet e. 

                                                 
24 Vägverket. Systemhandling för Förbifart Stockholm. (2009)  Rapport: ”Dimensionering av 
typförstärkning”. 
25 Stille H., Nord G. (2004) ”Bergmekanik”. Kompendium Jord- och bergmekanik, KTH. s. 97. 
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bb LS 3≤    ( 5-20) 

 

bbb LLS 7.05.0 −<   ( 5-21) 

Bultavståndet kan ökas till 6·e då taket är säkrat, dvs. då sprutbetong är applicerat. 

5.2.2 Sprutbetong 
 
Nödvändig sprutbetongtjocklek m.h.t. till spännvidd och Q-värde fås ur figur 4-2. 
Dock finns andra brottmekanismer som måste beaktas för att erhålla slutgiltig 
tjocklek på sprutbetongen. Vid dimensionering av tunnelns sprutbetongtjocklek 
brukar två brottfall tas i hänsyn. Vid fall 1 antas god vidhäftning mellan berg och 
sprutbetong och vid det andra antas dålig vidhäftning. Vid det goda fallet antas en 
vidhäftningshållfasthet på 0,5 MPa, medan vid det sämre fallet antas 0 MPa i 
vidhäftningshållfasthet. 
 

5.2.2.1 Vidhäftningsbrott 
Kontroll mot vidhäftningsbrott görs för fall där lasten från blocket endast skall bäras 
av vidhäftningen mellan sprutbetong och berg. För att förhindra brott måste 
vidhäftning vara lika med eller större än tyngden av blocket. Momentet skildras enligt 
figur 5-9 och ekvation (5-22) beskriver förhållandet. 
 

W
O

mn

madk ≥⋅⋅
ηγγ
δσ

  ( 5-22) 

där 
σadk = karakteristisk vidhäftningshållfasthet (Pa); 
δ = bredden på den lastupptagande ytan (m), beskrivs enligt figur 2-8; 
Oblock = omkretsen av den lastupptagande ytan kring blocket (m); 
W = Blockets tyngd (kg); 
γn = Partialkoefficient m.a.p. säkerhetsklass; 
γm = Partialkoefficient m.a.p. på material; 
η = korrektionsfaktor. 
 

 
Figur 5-9. Beskriver den lastupptagande ytan δ, och sprutbetongtjockleken 
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5.2.2.2 Böjbrott 
För fall där ingen vidhäftning mellan berg och betong antas föreligga, finns risk att 
block faller ned mellan bultarna. I detta fall skall sprutbetongen klara av att bära 
blocket genom ett böjmotstånd. 
 
Det maximala momentet som uppstår p.g.a. blocket kan uträknas med viss förenkling 
med hjälp av balklinjeteori: 

24

2

max
blockLq

M
⋅

=   ( 5-23) 

där 
Mmax = maximalt moment; 
q = utbredd last av blockets tyngd, dvs. tyngd/area; 
Lblock = Sidolängd av blocket, oftast kvadratiska mått. 
 
 
Formeln nedan beskriver sprutbetongens momentbärförmåga: 

k

Lt
M blocktssc

b ⋅
⋅

=
6

.
2 σµ

  ( 5-24) 

där 
Mb = sprutbetongens dimensionerande momentbärförmåga; 
µs = stålfiber i volym %; 
σs.t =stålfiberns draghållfasthet (450 MPa); 
k = empirisk konstant som varierar med volymprocent fiber. 
 
Säkerhetsfaktorn måste vara minst 1,5, annars bör sprutbetongtjockleken ökas.26 
  

5.1
max

≥=
M

M
SF b   ( 5-25) 

 
 

5.2.2.3 Genomstansning av bergblock 
Sprutbetongtjockleken måste kontrolleras för genomstansning av bergblock då 
vidhäftning existerar: 
 

W
Ot

mn

blockckc ≥
⋅⋅

ηγγ
τ .   ( 5-26) 

 
där 
τc.k = sprutbetongens karakteristiska skjuvhållfasthet; 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Vägverket. Systemhandling för Förbifart Stockholm. (2009)  Rapport: ”Dimensionering av 
typförstärkning”. 
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5.2.2.4 Genomstansning av bultbricka 
För sämre bergklasser där ingen vidhäftning mellan berg och betong antas föreligga, 
skall kontroll göras mot genomstansning av bultbricka. Metoden utvecklades av 
Holmgren (1992) och beskrivs med följande formel: 
 
   

W
tbt

mn

cckc ≥
+⋅⋅

ηγγ
πτ )2(.   ( 5-27) 

där 
2b = bultbrickans ekvivalenta diameter. 
 

 
Figur 5-10. Belastning på bultbricka 
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5.3 Typförstärkning 

Typförstärkningar är fördefinierade förstärkningsåtgärder som beräknas för det 
aktuella projektet. Typförstärkningarnas värden beror på: 

• Bergmassans Q-värde 
• Spännvidd av tunneln (geometriska förhållanden) 

 
De förhållanden som kräver en anpassad förstärkning beror på: 

• Q-värde < 0,1 
• Låg bergtäckning 
• Större spännvidder 

 
Då Q-värdet hamnar utanför definierade intervall, dvs. då Q<0,1, finns ingen 
fördefinierad typförstärkning. Detta scenario kräver en analys av de aktuella 
bergegenskaperna för att därefter bestämma erforderlig förstärkning.  
 
Nedan redovisas erforderlig sprutbetongtjocklek och bultavstånd vid tillämpning av 
NGI-systemet (se avsnitt 4.5). Antagna geometriska avgränsningar i detta arbete är en  
spännvidd i tunnelns tak på 17 m och höjd i tunnelns vägg på 8 m. 
 
Tabell 5-1. Förstärkningsbehovet för olika Q-intervall enligt NGI-systemet 
Q-intervall Tjocklek sprutbetong 

Tak (mm) 
Tjocklek 
sprutbetong  
Vägg (mm) 

Bultavstånd 
(m) 

Q≥6 40 40 2,3 
2,6≤Q<6 50 40 1,9 - 2,2 
0,7≤Q<1,8 90 50 1,6 - 1,9 
0,3 ≤Q<0,6 120 90 1,4 - 1,6 
0,1≤Q<0,25 150 120-150 1,3 - 1,4 
< 0,1 Kräver anpassad förstärkning 

 

5.3.1 Typförstärkningen för Förbifart Stockholm 
 
Typförstärkningen för Förbifart Stockholm upprättas i form av förstärkningsklasser 
för olika kombinationer av faktorerna spännvidd och bergklass. Föreslagna 
bergklasser för Förbifarten redovisas enligt tabell 5-2. 
 
Tabell 5-2. Förbifart Stockholms bergklasser (Vägverket, ”Dimensionering av typförstärkning”) 
Bergklass Q-intervall Beskrivning av bergmassa 
A Q>10 Sprickfattig granit 
B 4<Q≤10 Medelblockig granit 
C 1<Q≤4 Förskiffrad gnejs 
D 0,1<Q≤1 Uppkrossad omvandlad granit 
E Q<0,1 Sprick- och krosszoner 

  
Typförstärkningarna är begränsade till en spännvidd på < 21 m och ett Q ≥0,1. 
Avvikande spännvidder och bergkvalitéer än dessa leder till att förstärkningarna 
dimensioneras från fall till fall. 
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Tabell 5-3 nedan beskriver förstärkningsbehovet av Förbifart Stockholms bergklasser. 
Förstärkningsbehovet bestäms genom sammanvägning av resultat utifrån NGI-
systemet med analytiska beräkningsmodeller.27 Detta ger en övergripande tjocklek 
som har tagit hänsyn till flera dimensioneringsfall. 
 
Tabell 5-3.  Förstärkningsbehovet enligt Förbifartens bergklasser 

Bergklass Q-intervall Tjocklek 
sprutbetong 
Tak (mm)  

Tjocklek 
sprutbetong  
Vägg (mm) 

Bultavstånd 
(m) 

A Q≥10 40 40 2,3 
B 4≤Q<10 50 40 2,1 
C 1≤Q<4 90 50 1,7 
D 0,1≤Q<1 150 120 1,3 
E Q<0,1 Kräver anpassad förstärkning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Lindström B. Funktionsansvarig för projekt Förbifart Stockholm. Muntlig uppgift, 20 mars 2010. 
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6 Kostnader vid tunneldrivning 

Detta kapitel beskriver de kostnader som uppstår vid tunnelbyggande, främst 
förstärkningskostnader i form av bult och sprutbetong. Det måste dock beaktas att 
bult och sprutbetong är en liten del av den totala kostnaden, där injektering och 
losshållning utgör stora kostnadsandelar.  
 
Värdering av kostnad för tunnelbyggande kan variera väldigt mycket. Som exempel 
på detta uppmärksammas upphandlingen av anläggningsentreprenader av Norra 
länken. I Vägverkets rapport har det redovisats att vid en entreprenad var skillnaden 
mellan lägsta och högsta bud ca 353 Mkr eller i procent ca 75 % högre.28  

6.1 Tunneldrivning 

Att bygga tunnlar kan ske på olika sätt beroende på de geologiska och ekonomiska 
förutsättningarna. I Södra Länken och pågående Norra länken används borrning och 
sprängning. Denna metod kommer även att användas vid byggandet av Förbifart 
Stockholm. 
 
Tunnelbyggandet med ”borrning och sprängning” är en iterativ process där 
drivningscykeln enligt figur 6-1 repeteras.29 I denna drivningscykel är varje moment 
beroende på att det tidigare momentet är slutfört. I annat fall blir det mycket svårt att 
fortsätta med arbetet. 
 

 
Figur 6-1. Drivningscykel med borrning och sprängning 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Lilja L. (2009) ”Norra länken”. WWW 14 april 2010. 
29 Stille H., Nord G. (2004) ”Bergteknik”. Kompendium Jord- och bergmekanik, KTH. s. 128. 
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Tunnelarbetets delprocesser förklaras nedan: 
1. Borrning runt tunnelkonturen för att förbereda för injektering. 
2. Injektering med cementbaserade bruk för tätning av eventuella vattenledande 

sprickor som kan skapa inläckage av vatten. 
3. Borrning av hål som ska laddas med explosiva ämnen. 
4. Laddning av explosiva ämnen, oftast ammoniumnitrat med diesel och en s.k. 

trigger för att utlösa en kemisk reaktion. 
5. Sprängning. 
6. Utlastning av det sprängda berget med hjälp av maskiner och lastbilar som 

transporterar bort materialet. 
7. Skrotning, dvs. rensning av lösa block och stenar för att förhindra ras som kan 

leda till olyckor vid kommande arbete, borrning. 
8. Förstärkning av berget. Varierande typer av förstärkning förekommer som 

t.ex. cement-lining av hela bergytan. Oftast består bergförstärkningen av 
bultar och sprutbetong 

 
Delprocesserna ovan är som tidigare nämnt beroende av varandra. Skulle ett delarbete 
stanna upp som t.ex. injektering blir det svårt att fortsätta med sprängning då sprickor 
inte blivit tätade mot vatteninläckage. 
 
För att bygga en tunnel krävs en organisation som kan utföra alla ovan nämnda 
delarbeten. Utöver detta krävs geologer och tjänstemän som administrerar och 
kontrollerar hela organisationens verksamhet. Denna organisations storlek beror på 
projektets omfattning. För större projekt som t.ex. Norra länken och Förbifart 
Stockholm kan dessa arbetssätta ett stort antal personer. Det är viktigt att beakta att en 
försening eller stopp i produktionen kan leda till en total försening av projektet. Att 
bedöma vad en sådan försening genererar för extra kostnader är komplext. Dock är 
det viktigt att försöka förutsäga vilka orsaker som kan skapa sådana förseningar. 

6.2 Förstärkningskostnader 

Detta examensarbete tittar på hur förstärkningskostnaderna förändras beroende på 
indelningen av bergklasser och vid geologiska förändringar. Bergförstärkningen 
består i detta arbete endast av bultar och sprutbetong. Omfattningen av bulttätheten 
respektive sprutbetongtjockleken bestäms i detta arbete utifrån Q-systemet beskrivet i 
avsnitt 4.5.  
 
Enligt NGI-systemet är förstärkningens omfattning beroende på tunnelns spännvidd 
och Q-värde. Därmed blir det varierande sprutbetongtjocklekar på vägg och tak då 
dessa har olika spännvidder. Dimensionerande höjd i vägg har antagits till 8 m och 
dimensionerande spännvidd i tak har antagits till 17 m.  
 
Sprutbetongtjocklekarna är redovisade enligt tabell 6-1. Bultlängden är direkt 
beroende av tunnelns spännvidd och därmed fås en bultlängd av ca 4 meter. 
Bultavståndet är det avstånd mellan varje bult, och beror på Q-värdet. Ett kortare 
bultavstånd resulterar i fler bultar per kvadratmeter bergyta, som därmed leder till 
ökade kostnader. Enligt Bygganalys kalkylerade priser för Förbifart Stockholm antas 
det att en bergförankring med en ingjuten bult av längden 4 meter kostar ca 820 kr. 
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Priser på varierande sprutbetongtjocklekar redovisas enligt tabell 6-1 nedan:  
 
Tabell 6-1. Sprutbetongtjocklekar och deras kalkylerade priser enligt Bygganalys 
Tjocklek 
sprutbetong (mm) 

Pris 
(kr/m 2) 

25 275 
40-50 310 
70 450 
90-100 600 
120-125 1095 
150-250 1325 

 
Förstärkningskostnaden av tunneln beror på omfattningen av förstärkningen och 
styckpriserna av den aktuella förstärkningsåtgärden. Q-värdet bestämmer bultavstånd 
och sprutbetongtjocklek. Därefter beräknas kostnaderna utifrån förstärkningarnas 
styckpriser och volymer enligt formlerna (6-1) och (6-2), se nedan. 
 
Sprutbetongkostnaden beräknas med formel (6-1) som beskrivs nedan: 
 

)()( väggbtgväggtakbtgtakbtg tPAtPAK ⋅+⋅=   ( 6-1) 

 
där 
Kbtg= Sprutbetongkostnaden av en specifik tunnelsektion; 
Atak = Area av taket i tunneln; 
Avägg = Area av väggen i tunneln; 
Pbtg = pris av sprutbetong beroende på tjocklek enligt tabell 6-1 (kr/m2); 
ttak = tjocklek av sprutbetong i tak; 
tvägg = tjocklek av sprutbetong i vägg. 
 
Bultkostnaden beräknas med formel (6-2) se nedan:  
 

bult

b

väggtak
bult P

S

AA
K ⋅

+
=

2

)(
   ( 6-2) 

där 
Kbult = Kostnaden av att bult en specifik tunnelsektion; 
Pbult = Priset av en bergförankring med ingjuten bult, antagen till 820 kr; 
Sb = Det kvadratiska c/c avståndet mellan varje bult. 
 
Detta betyder att bulttätheten är lika stor både i vägg och i tak. I verkligheten är ofta 
bulttätheten lägre i vägg än i tak.  
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Nedanstående figur redogör c/c-avstånden mellan bultarna i vägg och tak. 

 
Figur 6-2.  Redogörelse över bultavståndet (c/c) i tunneln 

6.3 Förseningskostnader 

Förseningskostnader antas uppstå då ett projekt försenas p.g.a. oförutsedda händelser. 
Dessa händelser antas bero på två olika orsaker: 
 

1. Händelser som inte beror på bergförhållandena: 
• Olyckor och defekta maskiner är några exempel. 

 
2. Händelser som beror på sämre bergförhållanden än prognostiserat: 

• Olika typer av brott och ras som kan leda ett totalstopp. 
• Hackigare (mer tidskrävande) drivning. 
• Ökad injektering (vid vattenförande zoner). 
• Ökat förstärkningsbehov. 

 
Händelser som beror på att bergförhållandena (bergkvalitén) är sämre än 
prognostiserat ligger till grund för ”avgränsning 2” i denna rapport. Det antas att 
sådana händelser och förhållanden som beror på sämre bergkvalité, främst Q<0,1, 
kommer att skapa stora omkostnader och en försening av produktionen. 
Avgränsningen som tar hänsyn till dessa kostnader beskrivs vid avsnitt 7.4.3.2. 
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7 Metodik 

Detta kapitel beskriver metodiken för att lösa givna frågeställningar. De huvudfrågor 
som denna rapport behandlar är följande: 

1. Är det möjligt att anpassa bergklasserna till aktuell geologi? 
2. Vilket antal bergklasser skall utnyttjas? 
3. Vad blir följderna av en geologisk osäkerhet? 

 
Vad gäller de två första frågeställningarna är målet att erhålla lägst möjliga 
bergförstärkning och därmed förstärkningskostnad. 
 
Den tredje frågeställningen handlar om att bedöma vad geologiska osäkerheter skapar 
för ändringar i förstärkningskostnader. 
 
Förstärkningskostnaden beror på omfattningen av bergförstärkningen som i sin tur 
beror på den aktuella bergkvalitén. Denna bergkvalité beskrivs av de prognostiserade 
Q-värdena i den ingenjörsgeologiska prognosen. Utifrån dessa Q-värden bestäms 
omfattningen av bult och tjocklek på sprutbetong genom tillämpning av NGI-
systemet (se figur 4-2). 
 

7.1 Datorprogrammet 

För att lösa frågeställningarna har ett program utvecklats i programmeringsspråket 
Python. Datorprogrammet läser indata från en fördefinierad Excel-fil och arbetar 
sedan utifrån denna. I programmet är det möjligt att välja antal bergklasser och hur 
mycket bergkvalitén ska varieras. Programmet kan även för ett givet antal bergklasser 
optimera intervallen mellan dessa så att den lägsta möjliga förstärkningskostnad 
erhålls. 
 
Indata för analys: 

• Bergkvalité i form av Q-värden från prognos Förbifart Stockholm. 
• Bergförstärkning i form av bultavstånd, bultlängd och sprutbetongtjocklek 

som dimensionerats enligt NGI-systemet (se figur 4-2). 
• Geometrisk information om tunnelsektionerna i form av area och längd. 
• Á-priser för bultar och sprutbetongtjocklek. 
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7.2 Optimal klassindelning 

Med optimering av klassintervall avses att försöka anpassa bergklasserna till det 
aktuella projektets geologi. Målet med detta är att uppnå lägre förstärkningskostnad. 
Nedan beskrivs två olika indelningar av 4 st. bergklasser.  
 
Tabell 7-1. Olika indelningar av fyra bergklasser 
Bergklass Indelning 1 Indelning 2 
A Q>10 Q>9 
B 4<Q≤10 3<Q≤9 
C 1<Q≤4 0,8<Q≤3 
D 0,1<Q≤1 0,1<Q≤0,8 

 
Bergförstärkning enligt de båda indelningarna presenteras i tabell 7-2 respektive 7-3 
nedan. 
 
Tabell 7-2. Bergförstärkning enligt indelning 1 

Bergklass Q-intervall Tjocklek 
sprutbetong 
Tak (mm)  

Tjocklek 
sprutbetong  
Vägg (mm) 

Bultavstånd 
(m) 

A Q≥10 40 40 2,3 
B 4≤Q<10 50 40 2,1 
C 1≤Q<4 90 50 1,7 
D 0,1≤Q<1 150 120 1,3 

 
Tabell 7-3. Bergförstärkning enligt indelning 2 

Bergklass Q-intervall Tjocklek 
sprutbetong 
Tak (mm)  

Tjocklek 
sprutbetong  
Vägg (mm) 

Bultavstånd 
(m) 

A Q>9 40 40 2,3 
B 3<Q≤9 50 40 2,0 
C 0,8<Q≤3 90 50 1,65 
D 0,1<Q≤0,8 150 120 1,3 

 
Om vi antar att en större del av berget är av en kvalité på Q=0,9 så presenteras 
skillnaden i förstärkningen enligt tabell 7-4. 
 
Tabell 7-4. Skillnaden i erforderlig förstärkning mellan indelning 1 och 2 

Indelning Exempel på 
Q-värde 

Tjocklek 
sprutbetong 
Tak (mm)  

Tjocklek 
sprutbetong  
Vägg (mm) 

Bultavstånd 
(m) 

Indelning 1 0,9 150 120 1,3 
Indelning 2 0,9 90 50 1,65 

 
Tabell 7-4 redovisar att bergklasserna enligt indelning 2 kräver lägre bergförstärkning 
och därmed lägre förstärkningskostnad. Då typförstärkningen väljs enligt det nedre 
värdet av klassens intervall, kan det spela stor roll på förstärkningskostnaderna vart 
gränsen dras, eller rättare sagt vad min och max värdena på de enskilda klasserna 
sätts till. 
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Metodiken för att få optimala klassindelningar har varit att utföra Monte-Carlo 
simuleringar i datorprogrammet. Q-värdet på enskilda klasser förändras för att sedan 
uträkna kostnaden för hela tunneln enligt den nya kombinationen. Erhålls en lägre 
förstärkningskostnad behålls kombinationen med en 80 % sannolikhet. Om kostnaden 
istället ökar kommer sannolikheten att behålla den nya kombinationen vara 20 %. 
Detta medför att de klasskombinationer som ger lägre kostnader kommer med större 
sannolikhet att behållas och optimum kommer att uppnås efter ett stort antal 
iterationer. Varje ny kombination av bergklassintervall medför en ny 
förstärkningskostnad som jämförs med tidigare värde. Den kombinationen som ger 
lägst förstärkningskostnad sparas i programmet och presenteras i slutet. 
 
Figurerna nedan representerar Förbifartens prognos och bergklassindelning 1 
respektive 2.  
 

 
Figur 7-1. Histogram över prognos för FS. De blå linjerna representerar indelning 1 
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Figur 7-2. Histogram av prognos för FS. De gröna linjerna representerar indelning 2 
 

7.3 Antalet bergklasser 

Det är allmänt antaget att fler bergklasser leder till en mer anpassad förstärkning och 
därmed lägre slutgiltig förstärkningskostnad. Dock måste det beaktas att fler 
bergklasser leder till att entreprenören behöva byta bergklass mer ofta. Det antas att 
flera klassbyten skapar ökade kostnader för entreprenören. Orsaken är att 
produktionen blir hackigare (mer tidskrävande) och därmed kan hela produktionen 
försenas. 
 
Antal bergklasser antas påverka kostnaderna på följande sätt: 

1. Förstärkningskostnad beroende på antalet bergklasser. 
2. Kostnad av antalet klassbyten beroende på antalet bergklasser. 

 
Ett klassbyte uppstår då en ny tunnelsektion kräver en annan bergklass p.g.a. 
variation i bergkvalitén. Antal klassbyten är beroende på bergets geologi och antal 
bergklasser som används. 
 
Förstärkningskostnaden kommer att variera beroende på indelningen av 
klassintervallen och även antalet bergklasser. Lägsta möjliga kostnad kommer att 
uträknas för 2 – 8 st. bergklasser.  
 
Det optimala valet av antal bergklasser beror på följande resonemang: om 
förstärkningskostnaden sjunker, vid ökning av antalet bergklasser, mer än kostnaden 
för de ökade klassbytena; då är det värt att ha flera bergklasser. 
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Kostnaden av ett klassbyte är svår att bestämma och kräver mer samråd med en 
entreprenör än vad detta arbete har gjort. Istället har detta arbete antagit, i 
utgångspunkt av erfarenhet från handledare och examinator, att ett klassbyte skapar 
omställningskostnader för entreprenören på ca 20 000 kr. Orsakerna till denna 
kostnad kan vara en hackigare (mer tidskrävande) drivning och därmed en  eventuell 
förseningskostnad av projektet. 
 

7.4 Variation av bergkvalité 

I detta arbete beskrivs bergkvalitén enligt Q-systemet och bergförstärkningen bestäms 
enligt NGI-systemet (avsnitt 4.5). För att examensarbetet skall knytas till verkligheten 
tillämpas indata av bergkvalité från projekt Förbifart Stockholms ingenjörsgeologiska 
prognos. Förändringar i denna prognos resulterar i en ”ny” prognos, med andra Q-
värden som därmed kräver en annan bergförstärkning. Den nya bergförstärkningen 
resulterar nya förstärkningskostnader, scenariot är beskrivet enligt figur 7-4. 
 
Förändringarna i den ingenjörsgeologiska prognosen utförs enligt lognormalfördelade 
metoder. Denna fördelning beskrivs mer detaljerat i nästa avsnitt. 

7.4.1 Lognormalfördelningen 
Prognosen förändras enligt en lognormalfördelad statistisk metod. Denna 
sannolikhetsfördelning skapar värden vars logaritm är normalfördelad. Till skillnad 
från Gauss-normalfördelning skapar en lognormalfördelning inte negativa värden. 
 
Det anses att mätfel och osäkerheter i data och modeller följer denna fördelning.30 
Storleken på förändringarna av prognosen beror på den antagna standardavvikelsen, 
santagen, enligt formel (7-3). 
 
Resultatet av formel (7-3) ger nya Q-värden på varje enskild tunnelsektion, så att hela 
Förbifartens prognos förändras. Det intressanta är att se vad detta leder till i 
kostnadsförändringar, som uträknas enligt formel (6-1) och (6-2). Vid ett stort antal 
iterationer erhålls en lognormalfördelad datamängd med summor av totala 
förstärkningskostnader. För att analysera detta material vill man ange ett lägesmått 
och spridningsmått.31 Som lägesmåttet används ofta det aritmetiska medelvärdet, ofta 
bara kallat medelvärdet, 
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Som spridningsmått kan variansen eller standardavvikelsen användas. Detta arbete tar 
främst hänsyn till standardavvikelsen enligt formeln nedan: 
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30 Blom G. (2008) ”Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar”. Studentlitteratur AB. s. 
142. 
31Blom G. s. 228. 
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Standardavvikelsen beskriver som sagt spridningen i ett stickprov eller datamängd. 
Om värdena i datamängden är tämligen lika blir s liten, om de däremot avviker 
mycket ifrån varandra blir s större. Alltså indikerar en större standardavvikelse på 
stora spridningar. Exempel på hur graferna då kan se ut visas enligt figur 7-3. 

Figur 7-3. Exempel på histogram av lognormalfördelade värden med olika standardavvikelser 
 
Vid en högre standardavvikelses fås en högre spridning som indikerar på en hög 
osäkerhet. Därmed blir det svårare att förutsäga med en hög sannolikhet vad resultatet 
kan komma att bli. 
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7.4.2 Förändring av prognos 
Enskilda tunnelsektioner förändras med en viss standardavvikelse. Det finns ingen 
korrelation mellan tunnelsektionerna. Varje sektion har ett specifikt Q-värde, area och 
längd. Det är endast Q-värdet i prognosen som ändras enligt formel (7-3). 

 
Figur 7-4. Processen av en geologisk ändring 
 
Denna process kommer att itereras ett flertal gånger för att erhålla information om 
förstärkningskostnadernas spridning vid variation av prognos. Q-värdet kommer att 
ändras enligt formel (7-3), 
 

)( antagennormorgny sLQQ ⋅=    ( 7-3) 

                 
där 
Qny = det nya Q-värdet av tunnelsektionen; 
Qorg = det ursprungliga Q-värdet av tunnelsektionen enligt prognos; 
Lnorm = funktion som ger logaritmiskt normalfördelade värden med medelvärdet 1 och 
standardavvikelsen, santagen; 
santagen = Antagen standardavvikelse, används för att skapa variation i prognos. 
 
Denna formel skapar Q-värden på under 0,1. Därför skapas avgränsningar i  
metodiken som underlättar beräkningen av förstärkningsbehovet för lägre Q-värden. 

7.4.3 Avgränsning med hänsyn till bergkvalité 
Två avgränsningar har skapats för att underlätta beräkningen av förstärkningsbehovet 
för Q-värden som är lägre än 0,1. Dessa Q-värden kräver anpassade förstärkningar i 
praktiken och det är svårt att fastställa vilket förstärkningsbehov som krävs på basis 
av Q-systemet. Detta har medfört till att följande två avgränsningar har skapats:  

7.4.3.1 Avgränsning 1 
Det första kallat avgränsning 1 omvandlar alla Q-värden lägre än 0,1 till 0,1. Det är 
vanligt att låga värden uppstår vid högre variationer i prognosen. Uppstår ett värde på 
t.ex. 0,01 vid en sektion, antas det till 0,1, och förstärkningsbehovet för denna 
specifika sektion uträknas. Enligt avgränsning 1 blir förstärkningskostnaden mindre 
än vad den hade kunnat vara om specifika bedömningar görs för varje Q-värde som är 
lägre än 0,1. 

Förändring av geologisk prognos 
enligt formel (7-3) 

Nytt förstärkningsbehov 
nya värden på bultavstånd och 

sprutbetongtjocklek 

Ny förstärkningskostnad 
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)1,0()1,0( =⇒< QKQK TotTot   ( 7-4) 

där 
)(QKTot = den totala kostnaden för en sektion av bergkvalitén Q. 

7.4.3.2 Avgränsning 2 
Den andra avgränsningen har i syfte att ta hänsyn till flera faktorer än just 
förstärkningsbehovet i form av bult och sprutbetong. Det antas att vid Q-värden lägre 
än 0,1 uppstår andra omkostnader än endast en ökning av förstärkningsbehovet. 
Dessa omkostnader kan vara en hackigare (mer tidskrävande) drivning, ökad 
injektering och eventuella förseningskostnader. För att beskriva den totala 
konsekvensen i form av kostnader vid Q-värden lägre än 0,1 antar avgränsning 2 att 
dessa lägre Q-värden skapar 5 gånger högre förstärkningskostnader än om de vore 
lika med 0,1. 
 

)1,0(5)1,0( =⋅⇒< QKQK TotTot   ( 7-5) 

 
Det är allmänt antaget i bergsammanhang att 20 % av tunneln antas stå för ca 80 % av 
den totala projektkostnaden. Det är med detta i baktanke som utvecklat avgränsning 
2. 
 
Se avsnitt 6.3 om förseningskostnader för mer information om syftet bakom 
avgränsning 2.  
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8 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av hur de totala förstärkningskostnaderna 
förändras beroende på: 

1. Bergklasser  
• Optimal klassindelning 
• Antal klassbyten 

2. Geologisk osäkerhet 
• Förändring av bergkvalité 
• Förändring av förstärkningskostnader 

 
Den första delen redovisar resultatet av förstärkningskostnaderna då bergklasserna 
anpassas för projektets geologi. Sedan presenteras skillnaderna i förstärkningskostnad 
vid förändringar av antal bergklasser och därmed antal klassbyten. 
 
Den andra delen redovisar resultatet av förstärkningskostnaderna då de geologiska 
förutsättningarna enligt förundersökningens prognos förändras.  Först presenteras 
resultatet av prognosens förändring, utifrån dessa beräknas sedan resultatet av 
förstärkningskostnadernas förändring. 
 
Det är viktigt att beakta att alla bergklasser antas ha en lägsta klass, som används då 
Q-värden < 0,1 uppstår. Denna kräver, som tidigare beskrivits, en anpassad 
förstärkning. När det i rapporten skrivs: ”4 st. bergklasser”, menas det 4 st. 
bergklasser (A, B, C, D) och den lägsta för Q<0,1 (E). Detsamma gäller för 
resterande antal bergklasser, dvs. alla bergklasskombinationer har en lägsta bergklass 
för Q<0,1. 
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8.1 Bergklasser 

8.1.1 Optimal klassindelning 
Detta avsnitt presenterar bergklassernas optimala indelning ur ett kostnadsperspektiv. 
Utförlig analys har gjorts för 2 till 8 stycken bergklasser. Till varje givet antal klasser 
tillkommer en lägsta bergklass (Q<0,1) beskriven i avsnitt 5.2.3 om 
typförstärkningar. 
 
Beroende på antal och indelning av bergklasser förändras den totala 
förstärkningskostnaden. Varje givet antal bergklasser har blivit optimerade, så att 
klassindelningen ger lägst möjliga förstärkningskostnad. Tabell 8-1 och 8-2 redovisar 
de optimala Q-värdesindelningarna: 
 
 
Tabell 8-1. Optimal indelning för 2-4 st. bergklasser. Även Förbifartens (FS) klassindelning 

redovisas 

Antal: 
Namn 

2 3 4 4 (FS) 

A Q≥3 Q≥7 Q≥9 Q≥10 
B 3>Q≥0,1 7>Q≥0,8 9>Q≥3 10>Q≥4 
C  0,8>Q≥0,1 3>Q≥0,8 4>Q≥1 
D   0,8>Q≥0,1 1>Q≥0,1 

 
 
Tabell 8-2. Optimal indelning för 5-8 st. bergklasser 

Antal: 
Namn 

5 6 7 8 

A Q≥9 Q≥9 Q≥9 Q≥9 
B 9>Q≥7 9>Q≥7 9>Q≥7 9>Q≥7 
C 7>Q≥3 7>Q≥3 7>Q≥3 7>Q≥5 
D 3>Q≥0,8 3>Q≥1,8 3>Q≥1,8 5>Q≥3 
E 0,8>Q≥0,1 1,8>Q≥0,8 1,8>Q≥0,8 3>Q≥1,8 
F  0,8>Q≥0,1 0,8>Q≥0,5 1,8>Q≥0,8 
G   0,5>Q≥0,1 0,8>Q≥0,5 
H    0,5>Q≥0,1 
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Sammanställning över förstärkningskostnaderna beroende på antal klasser redovisas i 
tabell 8-1. Tabellen bifogar även resultatet av 10 och 12 st. bergklasser.  
 
Tabell 8-3. Total förstärkningskostnad beroende på antalet bergklasser 

Antal bergklasser Förstärkningskostnad 
(Mkr) 

Procentuell förändring 
gentemot FS-bergklasser 

2 299,0 + 12,7 % 
3 272,0 + 2,3 % 
4 (FS) 265,2  
4 258,3 – 2,8 % 
5 255,9 – 3,7 % 
6 254,8 – 4,1 % 
7 253,7 – 4,5 % 
8 253,2 – 4,7 % 

10 252,8 – 4,8 % 
12 252,6 – 4,9 % 

 
Enligt tabell 8-3 sjunker förstärkningskostnaden vid ökning av antal bergklasser. 
Figuren nedan redovisar resultatet av tabell 8-3 grafiskt. Förbifart Stockholms 
bergklassindelning representeras av den röda cirkeln i figuren. 
  

 
Figur 8-1. Förstärkningskostnad av Förbifarten beroende på antal bergklasser 
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8.1.2 Antal klassbyten 
Beroende på antal bergklasser varierar antalet klassbyten som kan uppstå. Figur 8-2 
nedan redogör hur antalet klassbyten förändras beroende på antalet bergklasser 
(bergklassernas intervall redovisas i avsnitt 8.1). 

  
Figur 8-2. Antal klassbyten beroende på antalet bergklasser 
 
Vid avsnitt 7.4 har det antagits att ett klassbyte skapar en kostnad på ca 20 000 kr. I 
och med detta antagande redovisar tabell 8-4 de kostnader som uppstår vid varierande 
antal klassbyten. 
 
Tabell 8-4. Antal klassbyten som resultat av antalet bergklasser 
Antal bergklasser Antal klassbyten Kostnad (Mkr) 

2 40 0,80 
3 89 1,78 

4 (FS) 148 2,96 
4 138 2,76 
5 144 2,88 
6 149 2,98 
7 149 2,98 
8 150 3,00 

 
Enligt resultatet ökar antalet klassbyten med fler bergklasser. Och då det har antagits 
att ett klassbyte medför en kostnad kommer fler bergklasser leda till ökade kostnader 
p.g.a. större antal klassbyten. Samtidigt som detta sjunker förstärkningskostnaden 
med fler antal bergklasser enligt avsnitt 8.1.1.  
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Figur 8-3 redovisar hur den totala kostnaden varierar beroende på antalet bergklasser 
som väljs och kostnaden av ett klassbyte. 
 

 
Figur 8-3. Total förstärkningskostnad beroende på antal bergklasser och klassbyteskostnad 
 
Beroende på projekt och omständigheter kan kostnaden för ett klassbyte variera. 
Därför redovisar figur 8-3 resultatet vid tillämpning av olika antagna kostnader för ett 
klassbyte. 
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8.2 Geologisk osäkerhet 

Detta avsnitt presenterar förändringen av förstärkningskostnaden vid variation av 
bergkvalitén. Denna bergkvalité beskrivs i form av Q-värden från den 
ingenjörsgeologiska prognosen av projekt Förbifart Stockholm. Vid förändring av 
bergkvalitén förändras bergförstärkningen och den totala förstärkningskostnaden. 
 
Avsnittet är uppdelat enligt följande: 

1. Förändring av prognos 
2. Förändring av förstärkningskostnader 
3. Förändring av förstärkningskostnader vid högre kostnadsvärdering av låga Q-

värden (avgränsning 2) 

8.2.1 Förändring av prognos 
Nedan presenteras hur den antagna prognosen för Förbifart Stockholm förändras 
enligt den givna formeln (7-3) i avsnitt 7.4.2. Figur 8-4 redovisar den ursprungliga 
prognosens utseende och resultatet av denna efter en variation med 20 % i 
standardavvikelse. 
 

 
Figur 8-4. Histogram över Förbifartens ursprungliga prognos och en varierad prognos 
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Nedan redovisas samma resultat som figur 8-4, dock med en annan skala.  
 

 
Figur 8-5. Histogram över Förbifartens ursprungliga prognos och en varierad prognos. Större 

skala 
 
Figurerna nedan redovisar resultatet av de ”nya” prognoserna efter variationer med 40 
%, 80 %, 160 % och 250 % i standardavvikelse av den ursprungliga prognosen. 
 

 
Figur 8-6. Histogram av en varierad prognos med en standardavvikelse på 40 % 
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Figur 8-7. Histogram av en varierad prognos med en standardavvikelse på 80 % 
 
I enlighet med tidigare avgränsningar är det lägsta Q-värde som kan antas lika med 
0,1. Högre variationer av prognosen leder till en ökning av andelen Q som är 0,1. 
Detta redovisas  i figur 8-8 och mer tydligt i figur 8-9. 
 
 

 
Figur 8-8. Histogram av en varierad prognos med en standardavvikelse på 160 % 
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Figur 8-9. Histogram av en varierad prognos med en standardavvikelse på 250 % 
 
Det är enligt dessa nya prognoser som de nya förstärkningskostnaderna uträknas. 
 

8.2.2 Förändring av förstärkningskostnader 
 
Detta avsnitt representerar resultatet av förstärkningskostnaderna enligt avgränsning 
1. Enligt denna avgränsning värderas kostnaden av tunnelsektioner med lägre Q-
värden (Q<0,1) p.g.a. variationer av prognosen som om de vore Q=0,1. Resultatet av 
förstärkningskostnadernas förändring beror på variationen av den ursprungliga 
prognosen för projekt Förbifart Stockholm (se avsnitt 8.2.1). 
 
Förändringarna av förstärkningskostnader redovisas som: 

1. Medelvärde av förstärkningskostnad vid geologisk osäkerhet. 
2. Spridning av förstärkningskostnad vid geologisk osäkerhet 
3. Samband mellan förstärkningskostnad och lägre Q-värden 

8.2.2.1  Medelvärde av förstärkningskostnad 
Detta avsnitt presenterar medelvärdet av förstärkningskostnadernas spridning vid 
variationer av prognosen. Vid variationer av den ursprungliga prognosen, enligt 
statistiskt lognormalfördelade metoder (se avsnitt 7.4.1), uppstår en spridning av 
resultatet. Denna spridning är av intresse vid geologiska osäkerheter då den ger ett 
mått på möjliga ekonomiska konsekvenser.  
 
Tabellen 8-5 redovisar de totala förstärkningskostnadernas medelvärden beroende på 
variation av prognos och antal bergklasser. 
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Tabell 8-5. Medelvärden av den totala förstärkningskostnaden (Mkr) beroende på antal 
bergklasser och variation av bergkvalité 

 
Variation av bergkvalité 

Antal 
bergklasser 

0 % 
 

10 % 20 % 40 % 80% 120 % 160 % 250 % 

2 299 303 306 309 321 363 447 658 

3 272 276 279 280 280 315 377 579 
4 (FS) 265 266 266 266 270 301 367 579 

4 258 260 261 261 262 289 350 561 
5 256 258 260 260 262 289 349 560 
6 255 257 259 259 260 286 345 555 
7 254 256 257 257 257 282 336 541 
8 253 255 257 257 257 281 335 541 

 
Figurerna 8-10 och 8-11 som redovisas nedan illustrerar resultatet av den totala 
förstärkningskostnadens medelvärden vid variation av bergkvalité (prognosvärden).  
 
Den streckade blåa linjen representerar Förbifart Stockholms bergklassindelning (FS-
bergklasser). För uppgift om exakt indelning av respektive kombination av 
bergklasser se tabell 8-1 och 8-2 vid avsnitt ”Optimal klassindelning”. 
 

 
Figur 8-10. Medelvärde av förstärkningskostnad av 2, 3, 4, 8 och FS bergklasser vid geologisk 

variation 
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För att redovisa förstärkningskostnadernas förändring vid större variationer av 
prognosen, som dock anses vara osannolika, redovisas figur 8-11. I denna figur 
varieras prognosen med en standardavvikelse på upp till 1000 %. 
 

 
Figur 8-11. Medelvärde av förstärkningskostnad av FS-bergklasser vid geologisk variation 
 

8.2.2.2 Spridning av förstärkningskostnad 
Denna del redovisar spridningen av förstärkningskostnaderna för givna variationer av 
prognosen. 
 
Först presenteras förstärkningskostnadernas spridning beroende på variation av 
prognos. Spridningen illustreras grafiskt av figurerna 8-12 till 8-14 och kommer även 
att presenteras i form av standardavvikelser. 
 
Den streckade blåa linjen i figurerna beskriven som ”ursprunglig kostnad (FS)” 
representerar kostnaden vid tillämpning av Förbifart Stockholms bergklasser utan 
någon variation i prognos. 
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Figur 8-12. Spridning av förstärkningskostnad enligt FS-bergklasser vid olika variationer av 

prognosen 
 
Den gröna streckade linjen representerar förstärkningskostnaden utan någon variation 
av prognos. Denna förändras beroende på antal bergklasser och är redovisad vid 
avsnitt 8.1.1 i tabell 8-3. 
 

 
Figur 8-13. Spridning av förstärkningskostnad enligt 2 st. bergklasser vid olika variationer av 

prognosen 
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Figur 8-14. Spridning av förstärkningskostnad enligt 8 st. bergklasser vid olika variationer av 

prognosen 
 
Figur 8-15 nedan redovisar hur förstärkningskostnaderna sprider sig beroende på 
antalet bergklasser vid samma variation (40 % standardavvikelse) av den ursprungliga 
prognosen. Se bilagor för resultat av andra variationer av prognosen. 
  

 
Figur 8-15. Spridning av förstärkningskostnad vid 40 % standardavvikelse av prognos vid 

tillämpning av olika antal bergklasser 
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Standardavvikelsen av förstärkningskostnaderna redovisas nedan: 
 
Tabell 8-6. Standardavvikelse av förstärkningskostnad i Mkr 

 
 
Figuren 8-16 illustrerar standardavvikelsen av förstärkningskostnaden för några 
utvalda bergklasser. 
 

 
Figur 8-16. Standardavvikelse av förstärkningskostnad vid variation av prognos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variation av bergkvalité 

Antal 
bergklasser 

10 % 20 % 40 % 80 % 120 % 160 % 250 % 

2 3,2 4,5 6,9 11,1 18,8 28,8 36,6 
3 1,7 2,3 4,1 9,0 13,0 19,5 31,7 

4 (FS) 1,0 1,7 3,9 8,7 12,2 20,0 34,9 
4 1,3 1,7 3,7 8,1 12,0 18,8 32,6 
5 1,4 1,8 3,7 7,7 12,0 19,4 33,0 
6 1,2 1,6 3,5 8,1 11,6 18,2 32,3 
7 0,9 1,2 3,4 7,9 11,0 16,7 32,5 
8 0,9 1,2 3,1 7,8 11,4 17,1 31,4 
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För att erhålla ett procentuellt mått på standardavvikelsens storlek, redovisas den 
relativa standardavvikelsen. Denna uträknas genom att dividera standardavvikelsen 
med medelvärdet. Tabell 8-7 redovisar relativa standardavvikelser för 
förstärkningskostnaderna beroende på variationen av bergkvalité och antal 
bergklasser. 
 
 
Tabell 8-7. Relativ standardavvikelse av förstärkningskostnad beroende på antal bergklasser och 

variation av prognos. 

 
 
Nedanstående figur 8-17 redovisar den relativa standardavvikelsen av 
förstärkningskostnaden för några utvalda bergklasser. 

 
Figur 8-17. Relativ standardavvikelse av förstärkningskostnad vid variation av prognos 
 
 
 
 

Variation av bergkvalité 

Antal 
bergklasser 

10 % 20 % 40 % 80 % 120 % 160 % 250 % 

2 1,1 % 1,5 % 2,2 % 3,5 % 5,2 % 6,4 % 5,6 % 
3 0,6 % 0,8 % 1,4 % 3,2 % 4,1 % 5,2 % 5,5 % 

4 (FS) 0,4 % 0,6 % 1,4 % 3,2 % 4,1 % 5,4 % 6,0 % 
4 0,5 % 0,7 % 1,4 % 3,1 % 4,1 % 5,4 % 5,8 % 
5 0,5 % 0,7 % 1,4 % 2,9 % 4,1 % 5,6 % 5,9 % 
6 0,5 % 0,6 % 1,3 % 3,1 % 4,1 % 5,3 % 5,8 % 
7 0,3 % 0,5 % 1,3 % 3,1 % 3,9 % 5,0 % 6,0 % 
8 0,3 % 0,5 % 1,2 % 3,0 % 4,1 % 5,1 % 5,8 % 
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8.2.2.3 Samband mellan förstärkningskostnad och läg re Q-värden 
Vid stora variationer av den ursprungliga prognosen av Förbifart Stockholms 
bergkvalité uppstår det låga Q-värden. Enligt avgränsningarna i detta arbete kan Q-
värdet vara lägst 0,1. Nedan presenteras sambandet mellan förstärkningskostnadernas 
förändring och andelen lägre Q-värden vid geologiska variationer. 

 
Figur 8-18. Jämförelse av förändringen av förstärkningskostnaderna med andelen Q=0,1 vid 

geologiska variationer 
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8.2.3 Förändring av förstärkningskostnader vid högr e 
kostnadsvärdering av låga Q-värden  

 
Detta avsnitt redovisar resultat av förstärkningskostnadernas förändring vid 
tillämpning av avgränsning 2. Enligt denna avgränsning antas att tunnelsektioner med 
bergkvalité på Q<0,1 skapar omkostnader som resulterar i att tunnelsektionerna blir 5 
gånger dyrare än om den hade haft en bergkvalité på Q=0,1.  
 
Syftet med att skapa omkostnader som antas vara 5 gånger dyrare är inte för att 
förstärkningen blir dyrare, utan för att den totala kostnaden av projektet tas i hänsyn. 
Denna avgränsning är beskriven mer utförligt vid avsnitt 7.2.1.2. 
 
Denna del följer samma presentationsmetodik av resultatet ”Förändring av 
förstärkningskostnader” enligt tidigare avsnitt 8.2.2. Därför repeteras inte förklaring 
av liknande begrepp i detta avsnitt.  
 
Förändringarna i förstärkningskostnader redovisas som: 

1. Medelvärde av förstärkningskostnad vid geologisk osäkerhet. 
2. Spridning av förstärkningskostnad vid geologisk osäkerhet. 

8.2.3.1 Medelvärde av förstärkningskostnad 
Denna del redovisar resultatet av förstärkningskostnadernas medelvärden vid 
geologisk variation. 
 
Tabell 8-8 redovisar medelvärden av förstärkningskostnader beroende på antal 
bergklasser och variation av bergkvalité: 
 
Tabell 8-8.       Medelvärden av den totala förstärkningskostnaden (Mkr) enligt avgränsning 2 

Variation av bergkvalité 

Antal 
bergklasser 

0 % 
 

10 % 20 % 40 % 80 % 120 % 160 % 250 % 

2 299 303 306 309 322 378 518 1309 

3 272 276 279 280 282 329 448 1237 
4 (FS) 265 266 266 266 271 316 438 1232 

4 258 260 261 261 264 305 420 1217 
5 256 258 260 260 263 303 418 1216 
6 255 257 259 259 262 301 416 1213 
7 254 256 257 257 259 396 406 1197 
8 253 255 256 257 258 295 406 1194 

 
Figur 8-19 nedan redovisar medelvärdet av förstärkningskostnaden för några utvalda 
bergklasser vid geologisk variation. 
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Figur 8-19. Medelvärde av förstärkningskostnad av 2, 8 och FS bergklasser vid geologisk 

variation och tillämpning av avgränsning 2 
 
Nedan jämförs förstärkningskostnaden av avgränsning 1 och 2. 

 
Figur 8-20. Jämförelse av förstärkningskostnad mellan avgränsning 1 och 2 vid variation av 

prognos 
Figur 8-21 jämför medelvärdet av förstärkningskostnaderna av avgränsning 1 och 2 
vid högre variationer av prognosen. 
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Figur 8-21. Jämförelse av förstärkningskostnad mellan avgränsning 1 och 2 vid högre variationer 

av prognos 
 

8.2.3.2 Spridning av förstärkningskostnad 
Denna del redovisar spridningen av förstärkningskostnaderna för givna variationer av 
prognosen enligt avgränsning 2. 

 
Figur 8-22.  Spridning av förstärkningskostnad enligt FS-bergklasser vid olika variationer av 

prognosen 
 



 60 

Nedanstående tabell redovisar standardavvikelsen av förstärkningskostnaderna: 
 
Tabell 8-9. Standardavvikelse av förstärkningskostnad i Mkr 

 
 
Figuren nedan redovisar standardavvikelsen enligt avgränsning 1 respektive 2 vid 
geologisk variation. 
 

 
Figur 8-23. Jämförelse av standardavvikelse av förstärkningskostnad mellan avgränsning 1 och 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variation av bergkvalité 

Antal 
bergklasser 

10 % 20 % 40 % 80 % 120 % 160 % 250 % 

2 3,1 4,5 6,8 12,0 23,3 43,7 141 
3 1,7 2,4 4,0 9,0 18,2 39,5 144 

4 (FS) 1,0 1,7 4,0 8,9 17,9 39,7 142 
4 1,3 1,7 3,7 8,5 17,9 38,6 144 
5 1,3 1,8 3,7 8,4 17,4 40,1 143 
6 1,2 1,6 3,5 8,3 17,7 38,5 144 
7 0,9 1,2 3,3 8,0 17,1 38,1 145 
8 0,9 1,1 3,3 8,1 16,5 38,0 143 
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Den relativa standardavvikelsen vid tillämpning av olika antal bergklasser och 
variationer av prognosen redovisas nedan: 
 
Tabell 8-10. Relativ standardavvikelse av förstärkningskostnad beroende på antal bergklasser och 

variation av prognos 

 
 
Nedanstående figur redovisar den relativa standardavvikelsen grafiskt. 
 

 
Figur 8-24. Jämförelse av relativ standardavvikelse av förstärkningskostnad mellan avgränsning 1 

och 2 variationer av prognos 
 
 
 
 
 
 

Variation av bergkvalité 

Antal 
bergklasser 

10 % 20 % 40 % 80 % 120 % 160 % 250 % 

2 1,0 % 1,5 % 2,2 % 3,7 % 6,2 % 8,4 % 10,8 % 
3 0,6 % 0,8 % 1,4 % 3,2 % 5,5 % 8,8 % 11,7 % 

4 (FS) 0,4 % 0,6 % 1,5 % 3,3 % 5,7 % 9,1 % 11,5 % 
4 0,5 % 0,7 % 1,4 % 3,2 % 5,9 % 9,2 % 11,8 % 
5 0,5 % 0,7 % 1,4 % 3,2 % 5,7 % 9,6 % 11,8 % 
6 0,5 % 0,6 % 1,4 % 3,2 % 5,9 % 9,2 % 11,9 % 
7 0,3 % 0,5 % 1,3 % 3,1 % 5,8 % 9,4 % 12,1 % 
8 0,3 % 0,5 % 1,3 % 3,2 % 5,6 % 9,4 % 12,0 % 
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9 Slutsatser 

Detta kapitel redovisar slutsatserna av detta examensarbete. Det är viktigt att beakta 
att resultatet och slutsatserna har erhållits vid tillämpning av projekt Förbifart 
Stockholms ingenjörsgeologiska prognos. Det är möjligt att andra geologiska 
förutsättningar leder till skillnader i resultat och slutsats. I och med utförandet av 
detta examensarbete har ett verktyg utvecklats som kan tillämpas på andra 
bergprojekt med en ingenjörsgeologisk prognos och bedöma samma frågeställningar 
som i detta arbete. 
 
Detta kapitel är uppdelat i fyra sektioner: Anpassade bergklasser, Antal bergklasser, 
Geologisk osäkerhet och Förslag till fortsatt forskning. 
 

9.1 Anpassade bergklasser 

Olika indelningar av bergklassernas intervall leder till förändringar i den totala 
omfattningen av bergförstärkningen. För samma antal bergklasser uppstår det 
skillnader i den totala bergförstärkningen och därmed förstärkningskostnaden vid 
olika gränsdragningar av specifika Q-intervall.  
 
Enligt resultatet som presenterats i avsnitt 8.1.1 ”Optimal klassindelning” kan det 
vara möjligt att minska den totala förstärkningskostnaden om bergklassintervallerna 
är anpassade till projektets aktuella geologi. Tabell 8.3 redovisar att de antagna 
bergklasserna för projekt Förbifart Stockholm skapar en förstärkningskostnad på 265 
Mkr. Vid tillämpning av samma antal bergklasser som i Förbifarten, dvs. fyra st., och 
då intervallen anpassats efter Förbifartens geologiska prognos beräknas en total 
förstärkningskostnad till ca 258 Mkr. 
 
Därmed vore det möjligt att anpassa bergklassernas intervall till den 
ingenjörsgeologiska prognosen vilket leder till en lägre förstärkningsgrad som leder 
till en lägre förstärkningskostnad. De fyra optimerade bergklasserna leder till en 
minskning på ca 3 % av den ursprungliga förstärkningskostnaden. 
 

9.2 Antalet bergklasser 

Detta avsnitt analyserar antalet bergklasser som anses vara lämpligt att använda vid 
byggandet av projekt Förbifart Stockholm. 
 
Resultatet i avsnitt 8.1.1 redovisar enligt tabell 8-3 att ökningar i antalet bergklasser 
leder till en lägre förstärkningskostnad. Dock leder fler bergklasser till flera 
klassbyten, dvs. en mer tidskrävande produktion och tillföljd av detta eventuella 
omställningskostnader.  
 
Antalet klassbyten varierar beroende på indelning och antal bergklasser. Tabell 8-4 
redovisar antalet klassbyten som uppstår vid tillämpning av olika antal bergklasser. 
Resultatet visar att fler klassbyten uppstår med ökning av antal bergklasser. 
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Det har antagits att ett klassbyte skapar en kostnad på ca 20 000 kr. Och så länge den 
totala kostnaden av klassbyten är mindre än minskning (vinsten) i 
förstärkningskostnader som uppstår vid ökning av antal bergklasser, är det värt att 
öka antal bergklasser. Enligt figur 8-2 i avsnitt 8.1.2 förblir den totala kostnaden lägre 
med 8 st. bergklasser än med färre antal bergklasser, fastän hänsyn görs till en 
klassbyteskostnad på 20 000 kr. 
  
Vid större kostnader av ett klassbyte förändras resultatet och det blir klokare att 
använda ett lägre antal bergklasser. Enligt figur 8-2 syns det att vid en kostnad på ca 
300 000 kr per klassbyte är det lika fördelaktigt att använda endast 3 st. bergklasser 
jämfört med 8 st. 
 
Det är fördelaktigt att öka antalet bergklasser så länge vinsten av lägre 
förstärkningskostnader är större än de utökade kostnaderna p.g.a. klassbytena. Det bör 
beaktas att varje projekt har olika klassbyteskostnader och geologiska förändringar. 
Därmed kommer det optimala valet av antal bergklasser variera mellan olika projekt. 
 

9.3 Geologiska osäkerheter 

Vid varje tunnelprojekt uppstår skillnader mellan den ingenjörsgeologiska prognosen 
och utfallet. Storleken på skillnaderna är svår att bestämma i förväg. Detta arbete har 
simulerat hur förändringar i Förbifartens ingenjörsgeologiska prognos resulterar i 
form av förändrad bergförstärkning och förstärkningskostnad. 
 
Innan avsnittet om slutsatserna av förstärkningskostnadernas förändring redovisas, 
repeteras de avgränsningar som har utformats för att beräkna förstärknings-
kostnadernas förändring vid variation av prognos. 

9.3.1 Avgränsningar 
Q-värden lägre än 0,1 kräver i praktiken specialanpassade förstärkningsinsatser och 
det är svårt att fastställa vilket förstärkningsbehov som krävs på basis av Q-systemet. 
Därför har två avgränsningar utförts i detta arbete. 
 
Det första kallat avgränsning 1 omvandlar alla Q-värden lägre än 0,1 till 0,1. Uppstår 
ett värde på t.ex. 0,01 vid en sektion, antas det till 0,1, och förstärkningsbehovet för 
denna specifika sektion uträknas. Enligt avgränsning 1 blir förstärkningskostnaden 
mindre än vad den hade kunnat vara om specifika bedömningar görs för varje Q-
värde som är lägre än 0,1. 
 
 

)1,0()1,0( =⇒< QKQK TotTot   (7-1) 

där 
)(QKTot = den totala kostnaden för en sektion av bergkvalitén Q. 

 
Den andra avgränsningen (avgränsning 2) har i syfte att ta hänsyn till flera faktorer än 
just förstärkningsbehovet i form av bult och sprutbetong. Det antas att det vid Q-
värden lägre än 0,1 uppstår andra omkostnader än endast en ökning av 
förstärkningsbehovet. Dessa omkostnader kan vara en trögare drivning, ökad 
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injektering och en total försening av projektet. För att beskriva den totala 
konsekvensen i form av kostnad vid Q-värden lägre än 0,1 antar avgränsning 2 att 
dessa lägre Q-värden skapar 5 gånger högre förstärkningskostnader än om de 
vore 0,1. 
 

)1,0(5)1,0( =⋅⇒< QKQK TotTot   (7-2) 

 

9.3.2 Förändring av förstärkningskostnader 
 
Vid simulering av geologiska variationer förändras den ingenjörsgeologiska 
prognosen och nya Q-värden skapas. Större variationer av prognosen resulterar i att 
lägre Q-värden uppstår. I enlighet med arbetets avgränsningar uppstår lägst ett Q av 
värdet 0,1. Dessa lägre Q-värden uppstår endast efter variationer med ca 80 % i 
standardavvikelse av den ursprungliga prognosen. Enligt avgränsning 2 anses dessa 
låga Q skapa stora omkostnader och värderas därför som större kostnader. 
 
Det finns en tydlig korrelation mellan andelen lägre Q-värden och ökningen av 
förstärkningskostnaderna. Detta samband redovisas tydligt enligt figur 8-18. 
Förändringen av medelvärdet av förstärkningskostnaderna är obetydliga upp till ca 80 
% i standardavvikelse av den ursprungliga prognosen. Högre standardavvikelser av 
prognosen resulterar i en ökning av förstärkningskostnaderna. 
 
Fler antal bergklasser leder till lägre förstärkningskostnader för samtliga 
variationsstorlekar. Lägre antal bergklasser, som t.ex. 2 st. bergklasser, leder till en 
högre spridning och därmed en högre standardavvikelse av förstärkningskostnaderna. 
Fler antal bergklasser resulterar i en lägre standardavvikelse, dock minskar 
tydligheten av detta samband vid stora variationer av prognosen (se figur 8-15 och 
tabell 8-6). Den relativa standardavvikelsen av förstärkningskostnaderna ökar vid 
större variation av prognos. Dock minskar denna med större antal bergklasser (se 
tabell 8-7). 
 
Förstärkningskostnadernas förändring vid värdering av lägre Q enligt avgränsning 2 
resulterar i måttliga till större förändringar beroende på hur mycket prognosen 
varieras. I upp till ca 80 % i standardavvikelse av prognosen uppstår inga låga Q och 
resultatet är identiskt med avgränsning 1. Vid större variationer av prognosen ökar 
förstärkningskostnaderna kraftigt. En standardavvikelse på 120 % av prognos 
resulterar i en förstärkningskostnad på 301 Mkr enligt avgränsning 1 och 320 Mkr 
enligt avgränsning 2. Detsamma gäller för standardavvikelsen som ökar markant vid 
högre variationer av prognosen. 
 
Värden på förstärkningskostnadernas spridning vid geologiska variationer bör vara av 
intresse för en beställare, då det ger en indikation av projektets ekonomiska gränser. 
Detta kan underlätta uppförandet av projektets budget och ge ett mått på de 
ekonomiska riskerna som omfattar projektet.  
 
Det bör även vara intressant ur entreprenörens perspektiv att erhålla en indikation på 
de ekonomiska konsekvenserna av ett projekt. Denna information kan vara värdefull 
innan upphandlingen av entreprenader för projektet då en entreprenörens budget 
motiveras utifrån beställarens ingenjörsgeologiska prognos. Genom att erhålla ett 
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värde på de ekonomiska konsekvenserna vid förändrad prognos är det mycket möjligt 
att entreprenörens budget förändras. Det är även möjligt att då beställare och 
entreprenör inser riskerna av ett projekt kan detta medföra nya samspel och 
förhållningssätt mellan parterna. Genom att vara medveten om de ekonomiska 
konsekvenserna av projektet kan entreprenören förutsäga och minimera eventuella 
förseningskostnader och förstärkningskostnader till följd av geologiska förändringar. 
 

9.3.3 Förundersökningen 
 
Förundersökningen och den ingenjörsgeologiska prognosen redovisar projektets 
geologiska förutsättningar. Ökade investeringar i undersökningarna av bergkvalitén 
leder till att prognosen blir mer pålitlig. Problemet är att motivera hur mycket 
undersökningar som skall göras då dessa är kostsamma. Därmed blir det viktigt att 
veta vad eventuella geologiska förändringar medför i ekonomiska termer. Detta är en 
del av detta arbetets presenterade resultat tillämpat på projekt Förbifart Stockholm. 
 
Resultatet av förstärkningskostnadernas förändring redovisar ett tydligt samband 
mellan andelen lägre Q-värden (mycket dåligt berg) och ökningen av 
förstärkningskostnaderna. Detaljerad undersökning av områden med normal 
bergkvalité bör inte prioriteras då måttliga skillnader i denna bergkvalité spelar 
mindre roll på förstärkningskostnaderna. Det som kan påverka förstärknings-
kostnaderna mest är zoner och områden som inte har upptäckts och består av mycket 
dålig bergkvalité, därför bör förundersökningen fokusera på att lokalisera sådana 
områden. 
 
Kostnaden av den genomförda förundersökningen inklusive den ingenjörsgeologiska 
prognosen för Förbifart Stockholms berggeologiska delar har kostat ca 8 Mkr. Det 
finns inget värde på hur pålitlig eller säker prognosen är jämfört med de verkliga 
förhållandena vid byggandet av tunneln. Förbifartens prognos presenterar mycket bra 
bergkvalité då ca 70 % av tunnelns sträcka innehar ett Q-värde på 45. Om en liten del 
av tunnelsträckan i verkligheten består av mycket dåligt berg (Q<0,1), och att denna 
har förbisetts vid förundersökningen, är det troligt att denna ”sämre” del skapar stora 
omkostnader för hela projektet. En sådan risk måste beaktas vid genomförandet av 
förundersökningen. 
 

9.4 Förslag till fortsatt arbete 

Fler studier bör utföras med fokus på de ekonomiska konsekvenserna som kan uppstå 
vid oförutsedda händelser i tunnelprojekt. Nyckelord som tid, förseningar, risk, 
produktion och ekonomi bör vara centrala i studien.  
 
Detta arbete har försökt värdera eventuella omkostnader genom tillämpning av 
avgränsning 2. Dock är det möjligt att göra detta mer precist om information finns om 
tidsåtgång för olika förstärkningsåtgärder. Och samtidigt veta hur mycket 
entreprenörens totala organisation kostar i förhållande till tiden. Då blir det möjligt att 
värdesätta tidsförändringar och eventuella förseningar vid variationer av bergkvalitén. 
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Det är även viktigt att analysera den ingenjörsgeologiska prognosens tendens att 
skilja sig från verkligheten. Därför bör förundersökningar och prognoser från tidigare 
bergprojekt utvärderas. I samband med detta bör en analys utföras på geologernas 
bedömningar av bergkvalitéer. Då geologer genomför en subjektiv bedömning av 
bergkvalitén för att klassificera denna kan skillnader uppstå mellan olika geologers 
resultat. 
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11 Bilagor 

11.1  Indata 

Nedan presenteras den indata som använts i detta arbete. Alla värden härrör från 
projekt Förbifart Stockholm. Informationen enligt tabell 11-1 har lästs in av Python-
programmet för att sedan beräkna förstärkningskostnaderna. 
 
 
Tabell 11-1. Indata från Förbifart Stockholm. 

Q-värde Area Tak (m2) Area vägg (m2) 
Längd av 

sektion (m) 
Sektion från 

(m) 
Sektion till 

(m) 
0,9 1796,9 668,1 85 9915 10000 
1,8 2748,2 1021,8 130 10000 10130 
0,7 634,2 235,8 30 10130 10160 
1,8 1902,6 707,4 90 10160 10250 
12 1691,2 628,8 80 10250 10330 
2,9 422,8 157,2 20 10330 10350 
12 2536,8 943,2 120 10350 10470 
6,6 211,4 78,6 10 10470 10480 
0,5 422,8 157,2 20 10480 10500 
6,6 211,4 78,6 10 10500 10510 
12 1902,6 707,4 90 10510 10600 
3,4 1533 480 60 10600 10660 
3,4 5073,6 1886,4 240 10660 10900 
4,6 422,8 157,2 20 10900 10920 
0,5 221,4 78,6 10 10920 10930 
4 885,6 314,4 40 10930 10970 
45 1057 393 50 10970 11020 
9,9 1268,4 471,6 60 11020 11080 
3,2 1268,4 471,6 60 11080 11140 
9,9 1479,8 550,2 70 11140 11210 
45 1691,2 628,8 80 11210 11290 
3,2 422,8 157,2 20 11290 11310 
45 4862,2 1807,8 230 11310 11540 
1,6 845,6 314,4 40 11540 11580 
45 422,8 157,2 20 11580 11600 
45 422,8 157,2 20 11600 11620 
45 1585,5 589,5 75 11620 11695 
45 105,7 39,3 5 11695 11700 
45 634,2 235,8 30 11700 11730 
3,2 116,94 21,042 3 11730 11733 
3,2 662,66 119,238 17 11733 11750 
5,3 2736,34 591,22 82 11750 11832 
45 226,16 59,44 8 11832 11840 
45 783,6 224,7 30 11840 11870 
45 848,1 222,9 30 11870 11900 
45 141,35 37,15 5 11900 11905 
45 424,05 111,45 15 11905 11920 
45 2235,6 680,58 90 11920 12010 
45 903,2 302,48 40 12010 12050 
45 1902,6 707,4 90 12050 12140 
5,3 422,8 157,2 20 12140 12160 
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Q-värde Area Tak (m2) Area vägg (m2) 
Längd av 

sektion (m) 
Sektion från 

(m) 
Sektion till 

(m) 
45 5073,6 1886,4 240 12160 12400 
45 1660,75 520 65 12400 12465 
45 2642,5 982,5 125 12465 12590 
4 211,4 78,6 10 12590 12600 

0,6 422,8 157,2 20 12600 12620 
3,2 211,4 78,6 10 12620 12630 
45 5707,8 2122,2 270 12630 12900 
5,3 2325,4 864,6 110 12900 13010 
45 1268,4 471,6 60 13010 13070 
45 1107 393 50 13070 13120 
45 15432,2 5737,8 730 13120 13850 
45 1660,75 520 65 13850 13915 
45 3065,3 1139,7 145 13915 14060 
4 211,4 78,6 10 14060 14070 

0,8 422,8 157,2 20 14070 14090 
4 211,4 78,6 10 14090 14100 
45 3530,38 1312,62 167 14100 14267 
45 697,62 259,38 33 14267 14300 
5,3 422,8 157,2 20 14300 14320 
45 634,2 235,8 30 14320 14350 
5,3 1057 393 50 14350 14400 
45 2494,52 927,48 118 14400 14518 
5,3 1491,84 483,968 64 14518 14582 
5,3 419,58 136,116 18 14582 14600 
45 2797,2 907,44 120 14600 14720 
45 2628,27 646,41 87 14720 14807 
45 274,82 102,18 13 14807 14820 
5,3 1691,2 628,8 80 14820 14900 
45 3171 1179 150 14900 15050 
7,9 1057 393 50 15050 15100 
45 2748,2 1021,8 130 15100 15230 
4 634,2 235,8 30 15230 15260 
45 4016,6 1493,4 190 15260 15450 
45 1022 320 40 15450 15490 
7,9 511 160 20 15490 15510 
45 102,2 32 4 15510 15514 
45 2875,04 1068,96 136 15514 15650 
7,9 422,8 157,2 20 15650 15670 
45 2219,7 825,3 105 15670 15775 
45 945,35 296 37 15775 15812 
45 1226,4 384 48 15812 15860 
45 845,6 314,4 40 15860 15900 
45 211,4 78,6 10 15900 15910 
5,3 1277,5 400 50 15910 15960 
5,3 511 160 20 15960 15980 
45 383,25 120 15 15980 15995 
45 105,7 39,3 5 15995 16000 
45 634,2 235,8 30 16000 16030 
45 2335,9 504,7 70 16030 16100 
2,1 511 160 20 16100 16120 
45 332,15 104 13 16120 16133 
45 2583,36 786,448 104 16133 16237 
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Q-värde Area Tak (m2) Area vägg (m2) 
Längd av 

sektion (m) 
Sektion från 

(m) 
Sektion till 

(m) 
45 1118,88 362,976 48 16237 16285 
45 528,5 196,5 25 16285 16310 
5,3 211,4 78,6 10 16310 16320 
45 2748,2 1021,8 130 16320 16450 
2,1 422,8 157,2 20 16450 16470 
45 4650,8 1729,2 220 16470 16690 
7,9 211,4 78,6 10 16690 16700 
45 6342 2358 300 16700 17000 
45 3805,2 1414,8 180 17000 17180 
7,9 845,6 314,4 40 17180 17220 
45 1479,8 550,2 70 17220 17290 
7,9 634,2 235,8 30 17290 17320 
45 1902,6 707,4 90 17320 17410 
7,9 1691,2 628,8 80 17410 17490 
45 211,4 78,6 10 17490 17500 
45 2748,2 1021,8 130 17500 17630 
4 634,2 235,8 30 17630 17660 

0,8 422,8 157,2 20 17660 17680 
4 1057 393 50 17680 17730 
45 338,24 125,76 16 17730 17746 
45 357,7 112 14 17746 17760 
5,3 511 160 20 17760 17780 
45 843,15 264 33 17780 17813 
45 3741,78 1391,22 177 17813 17990 
7,9 845,6 314,4 40 17990 18030 
45 3593,8 1336,2 170 18030 18200 
7,9 1057 393 50 18200 18250 
7,9 1328,4 471,6 60 18250 18310 
4 110,7 39,3 5 18310 18315 
4 105,7 39,3 5 18315 18320 

0,8 845,6 314,4 40 18320 18360 
4 211,4 78,6 10 18360 18370 
45 4650,8 1729,2 220 18370 18590 
7,9 422,8 157,2 20 18590 18610 
45 4016,6 1493,4 190 18610 18800 
7,9 422,8 157,2 20 18800 18820 
45 2536,8 943,2 120 18820 18940 
7,9 2748,2 1021,8 130 18940 19070 
7,9 1277,5 400 50 19070 19120 
7,9 634,2 235,8 30 19120 19150 
3,2 422,8 157,2 20 19150 19170 
7,9 2325,4 864,6 110 19170 19280 
7,9 1022 320 40 19280 19320 
3,2 511 160 20 19320 19340 
45 511 160 20 19340 19360 
45 5707,8 2122,2 270 19360 19630 
7,9 739,9 275,1 35 19630 19665 
7,9 553,5 196,5 25 19665 19690 
45 553,5 196,5 25 19690 19715 
45 1796,9 668,1 85 19715 19800 
7,9 1268,4 471,6 60 19800 19860 
45 2114 786 100 19860 19960 
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Q-värde Area Tak (m2) Area vägg (m2) 
Längd av 

sektion (m) 
Sektion från 

(m) 
Sektion till 

(m) 
7,9 845,6 314,4 40 19960 20000 
45 8244,6 3065,4 390 20000 20390 
1,4 845,6 314,4 40 20390 20430 
7,9 3593,8 1336,2 170 20430 20600 
45 5390,7 2004,3 255 20600 20855 
45 1533 480 60 20855 20915 
45 1374,1 510,9 65 20915 20980 
7,9 422,8 157,2 20 20980 21000 
45 3045 1139,7 145 21000 21145 
2,1 840 314,4 40 21145 21185 
45 3805,2 1414,8 180 21185 21365 
5,3 422,8 157,2 20 21365 21385 
45 1543,22 573,78 73 21385 21458 
45 887,88 330,12 42 21458 21500 
45 993,6 302,48 40 21500 21540 
45 4088 1280 160 21540 21700 
7,9 511 160 20 21700 21720 
45 3109,7 817,3 110 21720 21830 
7,9 483,36 118,88 16 21830 21846 
7,9 725,04 178,32 24 21846 21870 
45 1334,8 288,4 40 21870 21910 
7,9 1286,34 231,462 33 21910 21943 
7,9 676,48 251,52 32 21943 21975 
7,9 317,1 117,9 15 21975 21990 
45 210 78,6 10 21990 22000 
45 7980 2986,8 380 22000 22380 
2,1 1470 550,2 70 22380 22450 
45 1057 393 50 22450 22500 
45 4228 1572 200 22500 22700 
2,1 420 157,2 20 22700 22720 
45 634,2 235,8 30 22720 22750 
45 1277,5 400 50 22750 22800 
45 255,5 80 10 22800 22810 
45 1902,6 707,4 90 22810 22900 
45 2044 640 80 22900 22980 
45 211,4 78,6 10 22980 22990 
2,5 420 157,2 20 22990 23010 
45 845,6 314,4 40 23010 23050 
45 1533 480 60 23050 23110 
45 4016,6 1493,4 190 23110 23300 
2,1 420 157,2 20 23330 23350 
45 12472,6 4637,4 590 23350 23940 
45 779,6 140,28 20 23940 23960 
45 500,55 108,15 15 23960 23975 
45 834,25 180,25 25 23975 24000 
45 3021 743 100 24000 24100 
4 511 160 20 24100 24120 
45 2044 640 80 24120 24200 
45 932,4 302,48 40 24200 24240 
45 274,82 102,18 13 24240 24253 
45 993,58 369,42 47 24253 24300 
7,9 1585,5 589,5 75 24300 24375 
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Q-värde Area Tak (m2) Area vägg (m2) 
Längd av 

sektion (m) 
Sektion från 

(m) 
Sektion till 

(m) 
45 9195,9 3419,1 435 24375 24810 
7,9 634,2 235,8 30 24810 24840 
45 845,6 314,4 40 24840 24880 
2,1 210 78,6 10 24880 24890 
0,8 211,4 78,6 10 24890 24900 
2,1 210 78,6 10 24900 24910 
45 1902,6 707,4 90 24910 25000 
5,3 422,8 157,2 20 25000 25020 
45 1691,2 628,8 80 25020 25100 
45 1533 480 60 25100 25160 
45 4439,4 1650,6 210 25160 25370 
2,1 210 78,6 10 25370 25380 
1,1 422,8 157,2 20 25380 25400 
2,1 210 78,6 10 25400 25410 
45 4016,6 1493,4 190 25410 25600 
45 2331 756,2 100 25600 25700 
45 1533 480 60 25700 25760 
8 3577 1120 140 25760 25900 

2,1 255,5 80 10 25900 25910 
0,3 255,5 80 10 25910 25920 
2,5 210 78,6 10 27720 27730 
7,9 1796,9 668,1 85 27730 27815 
45 4545,1 1689,9 215 27815 28030 
7,9 634,2 235,8 30 28030 28060 
4 634,2 235,8 30 28060 28090 

7,9 2325,4 864,6 110 28090 28200 
7,9 211,4 78,6 10 28200 28210 
45 4650,8 1729,2 220 28210 28430 
7,9 422,8 157,2 20 28430 28450 
45 1057 393 50 28450 28500 
45 1107 393 50 28500 28550 
45 1413,5 371,5 50 28550 28600 
7,9 113,08 29,72 4 28600 28604 
7,9 452,32 118,88 16 28604 28620 
45 9611,8 2526,2 340 28620 28960 

11,9 579,6 129,78 18 28960 28978 
11,9 64,4 14,42 2 28978 28980 

3 966 210,42 30 28980 29010 
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11.2   Förstärkningsbehov för olika Q-värden 

Tabell 11-2 presenterar antaget förstärkningsbehov vid tillämpning av NGI-systemet 
(se figur 4-2) för specifika Q-värden. 
 
Tabell 11-2. Förstärkningsbehov av olika Q-värden enligt NGI-systemet 

Q-värde Bultavstånd (m) 
Sprutbetong- 

tjocklek Tak (mm) 
Sprutbetong 

Tjocklek Vägg (mm) 
0,001 0,6 250 250 
0,005 0,8 250 250 
0,01 1 250 250 
0,05 1,2 150 150 
0,1 1,3 150 120 
0,2 1,35 150 120 
0,25 1,4 150 90 
0,3 1,4 120 90 
0,4 1,5 120 90 
0,5 1,55 120 90 
0,6 1,6 120 90 
0,7 1,6 90 90 
0,8 1,65 90 50 
1 1,7 90 50 

1,3 1,8 90 50 
1,8 1,9 90 50 
2,6 1,9 50 40 
3 2 50 40 
4 2,1 50 40 
5 2,15 50 40 
6 2,2 50 40 

6,3 2,2 40 40 
7 2,25 40 40 
9 2,3 40 40 
10 2,3 40 40 
100 2,3 40 40 
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11.3   Programkod 

Nedan bifogas program rutinerna som har utnyttjats för beräkning av arbetets resultat. 
 
Programkod för funktionen Klasser.py: 
 
# Funktionen som tillåter ändring av och sparandet av klasserna  
# -*- coding: utf-8 -*- 
""" 
@author: Fadi Halabi 
""" 
 
class Klasser(): 
    MIN = 0 
    MAX = 10 
    def main(self): 
        pass 
    def setMIN(self, MIN): 
        self.MIN = MIN 
    def getMIN(self): 
        return self.MIN 
         
    def setMAX(self, MAX): 
        self.MAX = MAX 
 
    def getMAX(self): 
        return self.MAX 
    def __init__(self, MIN, MAX): 
        self.MIN = MIN 
        self.MAX = MAX 
        self.main() 
 

Programkod för huvudprogrammet testqplist.py: 
 
# -*- coding: cp1252 -*- 
# -*- coding: utf-8 -*- 
#Skapad av Fadi Halabi 2009 
#Copyright 
import numpy as np 
import pylab as pl 
from Klasser import * 
import random 
import xlrd 
 
book = xlrd.open_workbook("testxls3.xls") 
sh = book.sheet_by_index(0) 
sh2 = book.sheet_by_index(1) 
 
summaT = [Klasser(35390764.5352,500000000),Klasser( 35390764.5352,500000000), 
Klasser(35390764.5352,500000000)] 
 
 
# Takarea och Väggarea 
Area1 = 0.0 
Area2 = 0.0 
summa = 0 
upplrner = 1 
 
 
def main(): 
    global book, sh 
     
    #Koden nedan används för att läsa in värden frå n excel: 
    book = xlrd.open_workbook("testxls3.xls") 
    sh = book.sheet_by_index(0) 
    sh2 = book.sheet_by_index(1) 
     
    #Startar funktionen startvärden() 
    startvarden() 
 
################################################### ###################### 
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def startvarden(): 
    global klassandring, prognosandring, figur, pro gnosrisk, mlistan, 
xxprocent 
    global avgr, lowq, bultpris, summaalla     
 
    mlistan = np.array([0,0,0,0,0,0,0]) 
    #för att lägga till alla intressanta nyckeltal 
    summaalla=([[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0] ,[0],[0],[0],[0],[0] 
    ,[0],[0]]) 
    prognosrisk = -0.3 
    #xxprocent=np.array([0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0]) #16 
    
xxprocent=np.array([0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,0,0,0,0,0,0])#25 
    grundvarden() 
    #prognosrisker = np.array([0.1,0.2,0.4,0.8,1.2, 1.6,2.5]) 
     
     
    for rr in range(0,1):                  
         
        antalklasser = 4               
        # Antalet klasser kan variera från 2 till 8  st   
         
        klassandring = 1           
        # Antalet iterationer för klassoptimering.  
        # Om prognossen skall varieras välj klassan dring=1. 
         
        prognosandring = 100           
        # Hur många gånger prognosen ändras av rand n(). 1000x tar ca 35sek 
        # Om klassoptimering skall utföras välj pro gnosandring=1. 
         
        prognosrisk = prognosrisk+0.4   #Standardav vikelsen av prognos. 
        #prognosrisk=prognosrisker[rr] 
         
        avgr=2   
        # Vilken avgränsning som används för att be räkna  
        # förstärkningskostnad vid gelogisk osäkerh et.      
         
        lowq=5   
        # Vid tillämpning av avgränsning 2 antas at t Q-värden   
        # under 0.1 skapar omkostnader lika stora s om denna faktor. 
         
        bultpris = 822      # Antagen kostnad i kr för en bult. 
        figur = 'nej'       # Ska programmet printa  ett histogram (ja/nej) 
         
        if(klassandring!=1 and prognosandring!=1): 
            print "FEL!" 
            break 
        if(prognosandring==1): 
            figur='nej' 
         
        
################################################### #################### 
         
        INT(antalklasser) 
 
        std=np.std(summalist) 
        summalistp=(summalist-summalist[0])/summali st[0] 
        stdp=np.std(summalistp) 
        minmax=np.max(summalist)-np.min(summalist) 
        minmaxp=np.max(summalistp)-np.min(summalist p) 
        medelv=np.mean(summalist) 
        stdrel=std/medelv 
        medelvp=np.mean(summalistp) 
        # alla värden vi behöver för att plotta: 
        mvarden = np.array([medelv,medelvp,std,stdp ,stdrel,minmax,minmaxp])   
        mlistan=np.vstack([mlistan,mvarden]) 
        # x-axeln "variation av prognos" i procent:  
        xxprocent[rr]=prognosrisk*100  
        #summaalla[rr]=summalist 
    mlistan=np.vstack(mlistan[1:]) 
 
 
 
 
 
 



 78 

def slumpning(): 
    global summa, count 
     
    for i in range(0, len(INTERVALLER)): 
    #För at räkna ut orginalklassen innan slumpning  börjar 
         
        print klassnamn(i), INTERVALLER[i].getMIN() , INTERVALLER[i].getMAX() 
    summa = 0 
    vilkenKlass() 
     
    count = 1                    #Räknar antalet om gångar 
 
    summaT[0].setMAX(5000000000) #Start värde av su mman 
     
    t = 1 
    for r in range(0,klassandring): 
 
        print "" 
        print "OMGÅNG:",count 
        i = random.randrange(0,(len(INTERVALLER)-1) ) 
        print "Ändring av", klassnamn(i) 
         
        x = (INTERVALLER[i].getMAX()) 
        y = (INTERVALLER[i].getMIN()) 
         
        z = uppner(i,t) 
         
        # If-sats som inte låter z vara större än m ax för given klass: 
        if(z>x): 
            z = x  
            #print "Område GU" 
        elif(z<INTERVALLER[i+1].getMIN()):  
            # om den blir så liten att den är mindr e än lägre klass MIN 
            z = INTERVALLER[i+1].getMIN() 
 
        INTERVALLER[i].setMIN(z)  
         
        # Först sätts gränsen i första klassen, mel lan 1 till definerat max 
        INTERVALLER[i+1].setMAX(INTERVALLER[i].getM IN()) 
 
        intprint() 
        summa = 0 
         
        # Denna funktion räknar förstärkning och pr is: 
        vilkenKlass()           
         
        # efter ovan fås en ny summa     
        print "Summan av kostnaderna blir: ", summa   
 
        ###Kod för att behålla eller ignorera nya k lasser### 
        x = random.randrange(1,10) #slumpning av sl h variabel 
 
        print "Summatidigare är: ", summaT[0].getMI N()#, "summa är:", summa 
         
        if(summaT[0].getMAX()>summa): #För att få m insta summan av alla! 
            print summa, count 
            print summaT[0].getMAX() 
            summaT[0].setMAX(summa) 
            print "bästa summan är:",summaT[0].getM AX() 
             
            # För att veta vilken omgang som var bä st 
            omgangbest = count          
            bestny = np.array(['Klassnamn','Min','M ax'])  
            # För att spara den bästa klassens värd en 
            for l in range(0,(len(INTERVALLER))): 
                best = np.array([klassnamn(l),INTER VALLER[l].getMIN(), 
                INTERVALLER[l].getMAX()]) 
                 
                bestny = np.vstack([bestny,best])  
         
         
        if(summaT[0].getMIN()>summa): ###Bättre res ultat! 
 
            if(x>0 and x<3):  
            # slh att återgå till gamla klasser fas tän bra resultet 20% 
                 
                INTERVALLER[i].setMIN(y) 
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                INTERVALLER[i+1].setMAX(INTERVALLER [i].getMIN())     
                print "Behåller inte BÄTTRE klasser . Återgång!" 
            else: 
                print "Behåller BÄTTRE klasser!" 
         
        elif(summaT[0].getMIN()<summa): ###Sämre re sultat 
            print "Summan", summa, "större jämfört med tidigare:", 
            summaT[0].getMIN() 
             
            print "Behåller slh 80% ej sämre klasse r" 
       
            if(x>2 and x<11): # 80 % slh            
                INTERVALLER[i].setMIN(y) 
                INTERVALLER[i+1].setMAX(INTERVALLER [i].getMIN()) 
                print "Behåller inte SÄMRE klasser.  Återgång!" 
            else: 
                print "Behåller SÄMRE klasser!" 
         
        elif(summa == summaT[0].getMIN()):      
            # Summan är samma som tidigare klassen behålls med 50 % slh 
            print "Ingen ändring av summan. 50% slh  att behålla klasserna" 
            if(x>5): 
                INTERVALLER[i].setMIN(y) 
                INTERVALLER[i+1].setMAX(INTERVALLER [i].getMIN()) 
                print "vi behåller inte klasserna. återgång!" 
            else: 
                print "vi behåller klasserna" 
 
        summaT[0].setMIN(summa) # jämför med den ti digare summan hela tiden 
        print "Ändring av summatidigare till:", sum maT[0].getMIN() 
        count = count+1 # Räknar antalet omgångar 
    print "" 
    print "Den bästa summan blev slutgiligt", summa T[0].getMAX(),"vid 
omgång:", 
    omgangbest  
     
    print ""  
    print bestny 
 
def intprint(): 
    for i in range(0,(len(INTERVALLER))): 
        print klassnamn(i), INTERVALLER[i].getMIN() , INTERVALLER[i].getMAX() 
 
 
### Klass slumpning av intervaller 
 
def uppner(i,t): 
    global  intervallny, upplrner, rakna 
 
    # Först sätts gränsen i första klassen, mellan 1 till definerat max 
    mini = INTERVALLER[i].getMIN()  
    nyamin = 1 
 
    if(t==1): 
    # Detta då om uppner() loopas skall inte nedan term sätt upplrner  
    # värdet utan det ska fortsätta att öka eller m inska 
    # t=1 fås då uppner() anropas från slumpning() 
 
        x = random.randrange(1,11) 
        if(x>5): 
            upplrner = upplrner*-1 
 
    for r2 in range(0,len(grundforst)-1): 
         
        if(mini>=grundforst[r2][0] and mini<grundfo rst[r2+1][0]): 
            upplrner = r2+upplrner 
            #print "område2",upplrner 
             
            if((upplrner)>(len(grundforst)-2)):  
            # dessa för att inte upplrner blir för stor  
            # och listan out of bounds 
                 
                #upplrner=len(grundforst)-1-r2 
                upplrner = random.randrange((-
len(grundforst)),(len(grundforst))) 
                #print "område3",upplrner 
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            nyamin = grundforst[upplrner][0] 
 
            if(nyamin == 100): 
                nyamin=5 
             
            break 
        if(mini==100):   
        # Om q-värdet är 100 kommer den inte att ha mna i ovan  
        # if-sats då r+1 finns ej. 
             
            nyamin = 5   
            # Istället ger vi det värdet 5, lite la gom. 
     
    INTERVALLER[i].setMIN(nyamin) 
    INTERVALLER[i+1].setMAX(INTERVALLER[i].getMIN() ) 
    adderany = np.array([]) # definering och nollst älning av array 
 
    for g in range(0,(len(INTERVALLER)-1)): 
        addera = np.array([INTERVALLER[g].getMIN()] )   
        # hämtar de 3 första intervallvärden och lä gger de i en rad 
         
        adderany = np.hstack([adderany,addera]) 
 
    gg=adderany==intervallny 
 
    # nedan foor-loop går igenom alla sparade klass er och kontrollerar om  
    # ny klasskombination har använts tidigare 
    TF=False 
    for j in range(0,len(intervallny)): 
 
        if(gg[j].all()==True):  
        # Dvs. klassen-värdena har redan använts,  
        # ingen unik klass kombination. 
            TF = True 
            break 
        elif(gg[j].all()==False): 
        # Dvs. klassen-kombinationen har inte använ ts tidigare 
            TF = False 
 
    if(TF==False): 
   
        intervallny = np.vstack([intervallny,addera ny]) 
        # Unik kombination och därmed tillsätts den  till lista intervallny 
        upplrner = 1 
        rakna = 1  
    # startställer denna raknare, vi vill inte att hela uppnerfunktionen  
    # ska loopas mer än 10 gånger för att hitta en unik klasskombination 
         
    elif(TF==True): 
        #print "område4", upplrner, r2 
        # Vi vill köra om funktionen upplrner(i) fö r att  
        # få nya identiska klasser 
         
        rakna = rakna +1  
        if(upplrner>0): 
            upplrner=upplrner+1 #dvs upplrner var 1  och blir två osv 
            #print "område6 större än ett dvs posit iv blir nu:",upplrner 
        elif(upplrner<0): 
            upplrner=upplrner-1 #dvs upplrner var - 1 och blir -2 
            #print "område7 mindre än 0 dvs negativ  blir nu:", upplrner 
         
        if(rakna<10): 
        # Så att vi inte kör den här för många gång er oändlig loop 
            test(i,upplrner) 
            # För att kalla om funktionen 
        #elif(rakna>10): 
            #print "område8 rakna större än 10" 
        #Ovan kod fungerar inga klasser är identisk a längre!! 
     
 
    nyamin = round(nyamin,1) 
    return nyamin 
 
def test(i,upplrner): 
 
    t=upplrner 
    #print "område5" 
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    uppner(i,t) 
def grundvarden(): 
    global grundforst, betongpris, prognosvarden        
    ###prognosvarden[:,0] printar ut alla prognosvä rden 
    qexakt, bavst, btgt, btgv = 0, 0, 0, 0 
    tjocklek, pris = 0, 0  
    qprognos, areat, areav, langd, sektionfr, sekti ont = 0,0,0,0,0,0 
    qpandel=0 
    grundforst = np.array([qexakt,bavst,btgt,btgv])  
    betongpris = np.array([tjocklek,pris]) 
    prognosvarden = np.array([qprognos,areat,areav,  langd, sektionfr,  
    sektiont,qpandel]) 
     
    print "område1" 
     
    # denna hämtar betong priserna från excel spara r i array 
    for i in range(0, 6):  
        tjocklek = sh.row(i)[11] 
        tjocklek = tjocklek.value 
        pris = sh.row(i)[12] 
        pris = pris.value 
        # denna läggs till i betongpris 
        tjocklekpris = np.array([tjocklek,pris])  
        betongpris = np.vstack([betongpris,tjocklek pris]) 
 
    # denna hämtar förstärkningen sparar i array 
    for r in range(sh.nrows)[0:]: 
        Qexakt = sh.row(r)[0] 
        Qexakt = Qexakt.value 
        BAVST = sh.row(r)[1] 
        BAVST = BAVST.value 
        BTGT = sh.row(r)[2]    # hämtar btgtjocklek  tak kolumn2 
        BTGT = BTGT.value      # hämtar btgtjocklek  vägg kolumn3 
        BTGV = sh.row(r)[3] 
        BTGV = BTGV.value 
 
        b = np.array([Qexakt,BAVST,BTGT,BTGV])  #pr int a.shape 
        grundforst = np.vstack([grundforst,b]) 
 
    csa=0 
    totallangd= 0 
    qpandel2=0 
     
    # denna hämtar prognosvärden. 
    for r in range(sh2.nrows)[0:]: 
     
        qp = sh2.row(r)[0] 
        qp = qp.value          
         
        Area1 = sh2.row(r)[1]      #Area av tak 
        Area1 = Area1.value        
        Area2 = sh2.row(r)[2]      #Area av vägg 
        Area2 = Area2.value        #Value gör om de  till rena tal dvs float 
        langd = sh2.row(r)[3]      #sektionslängd 
        langd = langd.value 
        sektionfr = sh2.row(r)[4]  #Sektion från 
        sektionfr = sektionfr.value 
        sektiont = sh2.row(r)[5]   #Sektion till 
        sektiont = sektiont.value 
         
        totallangd=17265 
      
        c = np.array([qp,Area1,Area2,langd,sektionf r,sektiont,qpandel]) 
        prognosvarden = np.vstack([prognosvarden,c] ) 
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def vilkenKlass(): 
    global INTERVALLER, Area1, Area2, summa, klassb yten, summalist, qplist 
    global xlist, medelv, av2 #, qpunik 
    innan = 50 
    klassbyten = 0 
 
    summalist = np.array([0]) 
    qplist = np.array([0])#för att se hur qp ändrar  sig i snitt efter randn 
    xlist = np.array([0]) 
 
    # for loop här för att kunna ändra prognosen "p rognosandring"-antal  
    # gånger 
    for d in range(0,prognosandring): 
         
        summa =0 
        # viktig för for-loopen ovan annars summera s allt om om igen.  
 
        for r in range(sh2.nrows)[0:]: 
 
            av2=1 
            qp = prognosvarden[r][0]  
            # Här hämtas alla Q-värden från listan "prognosvarden". 
            x = qp  
            # Denna variabel skapas för att skilja på ursprungliga Q  
            # som är "qp", och Q som påverkas av ra ndn som blir "x" 
             
            # Definition i början av programmet för  att avgöra om  
            # ändringar i prognosen skall utföras. 
            if(prognosandring !=1 and d>0): 
                x=np.random.lognormal(1,prognosrisk ,1000) 
                x=(x/x.mean())*qp 
                y=random.randrange(0,1000) 
                # För att välja ett värde ur lista x  
                x=x[y] 
 
                if(avgr==1 and x<0.1):# Avgränsning  1  
                    x=0.1 #alla låga Q-värden görs om till 0,1 
 
                if(avgr==2 and x<=0.1):# Avgränsnin g 1  
                    x=0.01 # Detta för hoppa över f or lopen nedan 
                    av2=2 
                  
                 #Denna if-sats för att spara Q:s u rsprungliga värden (qp)  
                 #och resultatet (x) av förändringa rna. 
#                if(qp!=0):  
#                    #prognosvarden[r][3] tar hänsy n till sektionens längd.  
#                    #Denna del används för att red ovisa prognosvärdena och  
#                    #sedan resultatet  av deras än dring. 
#                    for dens in range(0,((prognosv arden[r][3])/float(10))):  
#                        qppadd = np.array([qp]) 
#                        qplist = np.vstack([qplist ,qppadd]) 
#                        xadd = np.array([x]) 
#                        xlist = np.vstack([xlist,x add]) 
 
            #Så Q-värdena för givet r skall ha samm a area av sektionen av r 
            Area1 = prognosvarden[r][1] # Area Tak  
            Area2 = prognosvarden[r][2] # Area vägg  
 
 
            for i in range(0,len(INTERVALLER)): 
 
                if(x>=INTERVALLER[i].getMIN() and 
x<INTERVALLER[i].getMAX()): 
                # ovan term väljer vilken klass q-v ärdet hamnar inom.  
                # Är den lika med minsta värdet ham nar inom denna men är  
                # den lika med det strösta värdet h amnar den i en annan  
                # klass  för att undangå överförstä rkning och konflikt 
                 
                    x = INTERVALLER[i].getMIN() 
                     
                    # Den här kallar på forstarknin g2() ger kostnaden av  
                    # sektionerna och adderar alla dessa för hela tunneln  
                    # till en variabel summa  
                    forstarkning2(x) 
                     
                    # För att räkna ut hur många gå nger vi byter klass 
                    if(i!=innan):  
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                        klassbyten = klassbyten + 1  
                    innan = i 
                    break   # Stoppar for-loopen 
            if(avgr==2 and av2==2): 
                x=0.1 
                forstarkning2(x) 
 
           
        summaadd = np.array([summa]) 
        summalist = np.vstack([summalist,summaadd])  
        print summa 
     
    # Detta gör att första raden i listan tas bort 
    summalist = np.vstack(summalist[1:]) 
    qplist=qplist[1:]         
    xlist=xlist[1:]   
    print "Summan av orginalprognosen är:", summali st[0] 
    if(figur=='ja'): 
         
        l2 = plt.hist(summalist,50) 
 
        plt.axvline(summalist[0], 0, 1,linewidth=2,  color='r') 
 
    print "Antal klassbyten blir:", klassbyten     
 
 
 
def forstarkning2(x): 
# Om funktion forstarkning2(): 
# Denna funktion används för att beräkna förstärkni ngsbehovet och  
# förstärkningskostnaden för specifika sektioner. S edan adderas alla  
# sektioner till en summa, som representerar hela s träckans  
# förstärkningskostnad. 
 
    global summa 
 
    for r in range(0,len(grundforst)): 
         
        if(x>=grundforst[r][0] and x<grundforst[r+1 ][0]): 
            BAVST = grundforst[r][1] 
            BTGT = grundforst[r][2] 
            BTGV = grundforst[r][3] 
            #print BAVST, BTGT, BTGV 
            break 
             
    for i in range(0,len(betongpris)): 
        if(BTGT == betongpris[i][0]): 
            BTpris1 = betongpris[i][1] 
            #print BTpris1 
        if(BTGV == betongpris[i][0]): 
            BTpris2 = betongpris[i][1] 
            #print BTpris2 
                 
    pris1 = ((Area1+Area2)/(BAVST*BAVST))*bultpris 
    pris2 = (Area1*BTpris1)+(Area2*BTpris2) 
     
    #Enligt överenskommelse med Stille, alla q<0,1 kommer att kosta  
    #5 gånger mer med resonemanget att 20% av tunne ln kostar 80% av  
    #projektet i åtanke 
     
    if(avgr==2 and av2==2): 
        pris1 = pris1*lowq 
        pris2 = pris2*lowq 
         
         
    Pris = pris1 + pris2 #+klassbyten*50000#adderin g av klassbytekostnaden 
    summa = summa + Pris 
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def klassnamn(i): 
# Om funktion klassnamn(): 
# Denna funktion används för att printa ut klassnam n     
    global K 
    if (i == 0): 
        K = "Klass A:" 
    elif (i == 1): 
        K = "Klass B:" 
    elif (i == 2): 
        K = "Klass C" 
    elif (i == 3): 
        K = "Klass D" 
    elif (i == 4): 
        K = "Klass E" 
    elif (i == 5): 
        K = "Klass F" 
    elif (i == 6): 
        K = "Klass G" 
    elif (i == 7): 
        K = "Klass H" 
    elif (i == 8): 
        K = "Klass I" 
    elif (i == 9): 
        K = "Klass J"          
    return K 
     
 
 
def INT(x): 
# Om funktion INT(): 
# I denna funktion definieras bergklassernas interv all. Dessa intervall 
kommer  
# att användas som startvärden vid beräkning av nya  optimerade och anpassade 
# intervall som ger lägst förstärkningskostnad. 
 
# Vid variation i prognos används dessa bergklassin tervall. 
     
    global INTERVALLER, intervallny 
    INTERVALLER = [Klasser(10,100),Klasser(0.1,2)] 
 
 
#    print "Hur många klasser skall användas?"     
#    x = raw_input() 
     
    if(float(x)==2): # 2 st. bergklasser. 
        INTERVALLER = [Klasser(3,100),Klasser(0.1,3 )]#Bästa klassen 299'' 
        #INTERVALLER = [Klasser(10,100),Klasser(0.1 ,10)]#Test klass 
        #INTERVALLER = [Klasser(0.9,100),Klasser(0. 1,0.9)]#Test klass 
         
        intervallny = np.array([0])  
        # För att spara klassers för att sedan inte  samma klasser  
        # skall upprepas 
         
    elif(float(x)==3): # 3 st. bergklasser. 
        INTERVALLER = [Klasser(7,100),Klasser(0.8,7 ),Klasser(0.1,0.8)] 
        intervallny = np.array([0,0]) 
     
    elif(float(x)==4): # 4 st. bergklasser. 
        INTERVALLER = [Klasser(10,100),Klasser(4.0, 10),Klasser(1,4.0), 
        Klasser(0.1,1)] # FS-bergklasser 
        #INTERVALLER = [Klasser(9,100),Klasser(3.0, 9),Klasser(0.8,3.0), 
        #Klasser(0.1,0.8)] #Bästa klassen 
 
        #INTERVALLER = [Klasser(10,100),Klasser(5.0 ,10),Klasser(4,5.0), 
        #Klasser(0.1,4)] #Test klass 
        intervallny = np.array([0,0,0]) 
     
    elif(float(x)==5): # 5 st. bergklasser. 
        #INTERVALLER = 
[Klasser(10,100),Klasser(5,7),Klasser(3,5),Klasser( 1,3), 
        #Klasser(0.1,1.0)]  # Test klass 
        INTERVALLER = 
[Klasser(9,100),Klasser(7,9),Klasser(3,7),Klasser(0 .8,3) 
        ,Klasser(0.1,0.8)]#Bästa klass         
        intervallny = np.array([0,0,0,0]) 
     
    elif(float(x)==6): # 6 st. bergklasser. 
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        INTERVALLER = 
[Klasser(9,100),Klasser(7,9),Klasser(3,7),Klasser(1 .8,3), 
        Klasser(0.8,1.8),Klasser(0.1,0.8)]  #Bästa klass 
        intervallny = np.array([0,0,0,0,0]) 
     
    elif(float(x)==7): # 7 st. bergklasser. 
        INTERVALLER = 
[Klasser(9,100),Klasser(7,9),Klasser(3,7),Klasser(1 .8,3), 
        Klasser(0.8,1.8),Klasser(0.5,0.8),Klasser(0 .1,0.5)]  #Bästa klass 
        intervallny = np.array([0,0,0,0,0,0]) 
     
    elif(float(x)==8): # 8 st. bergklasser. 
        #8klasser Bästa 10000x 
        INTERVALLER = 
[Klasser(9,100),Klasser(7,9),Klasser(5,7),Klasser(3 ,5), 
        Klasser(1.8,3),Klasser(0.8,1.8),Klasser(0.5 ,0.8),Klasser(0.1,0.5)]   
        intervallny = np.array([0,0,0,0,0,0,0]) 
 
    if(prognosandring!=1): 
        vilkenKlass() 
    elif(prognosandring==1): 
        slumpning() 
 
main() 
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11.4   Utökade resultat 

Nedan redovisas förstärkningskostnadernas spridning vid tillämpning av olika antal 
bergklasser men med samma variation av den ursprungliga ingenjörsgeologiska 
prognosen för Förbifart Stockholm. 

 
Figur 11-1. Spridning av förstärkningskostnad vid 80 % standardavvikelse av prognos vid 

tillämpning av olika antal bergklasser 
 

 
Figur 11-2. Spridning av förstärkningskostnad vid 120 % standardavvikelse av prognos vid 

tillämpning av olika antal bergklasser 
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Figuren nedan redovisar standardavvikelsen för större variationer av prognosen. 
 

 
Figur 11-3. Jämförelse av standardavvikelse av förstärkningskostnad mellan avgränsning 1 och 2 

vid högre variationer av prognos 
 
Figur 11-4 redovisar resultatet vid större variationer (till 1000 %) av prognosen. 
 

 
Figur 11-4. Jämförelse av relativ standardavvikelse av förstärkningskostnad mellan avgränsning 1 
 Och 2 vid högre variationer av prognos 


