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Disposition
Metod:
•

Vilka är de osäkerheterna och vad har vi använt för metod för att analysera dessa (Bayes/multivariat analys).

Resultat:
•
•

Hur beror de olika osäkerheterna av antalet mätpunkter och kombinationen av olika undersökningsmetoder?
Erfarenheter från en fallstudie
– Är det utförda undersökningsprogrammet ”effektivt”?

Diskussion:
•
•

Hjälpmedel för att utforma effektiva undersökningsprogram via val av η-faktorn?
De viktigaste lärdomarna för praktisk tillämpning – vad ska vi tänka på när vi utformar våra borrprogram?
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Metod

Geotekniska osäkerheter

Karakteristiskt värde ska beakta (från Eurocode 7):
•

geologisk och annan bakgrundsinformation, såsom data från tidigare projekt;

•

spridningen hos de uppmätta egenskapsvärdena och annan relevant information, t. ex. befintlig kunskap;

•

omfattningen av fält- och laboratorieundersökningen;

•

typ av och antal prover;

•

omfattningen av den del av marken som bestämmer beteendet hos geokonstruktionen i det betraktade
gränstillståndet;

•

geokonstruktionens förmåga att överföra laster från veka till fasta delar i marken.
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Metod

Geotekniska osäkerheter

Vad vi kan hantera statistiskt:

Djup

Parameter, t.ex. su

(Prästings et al. 2019)
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Metod

Geotekniska osäkerheter

Vad vi kan hantera statistiskt:

Spridning/osäkerhet

(Prästings et al. 2019)

Medel

PDF

σ or COV

Parameter

Mått på osäkerheten/spridningen – e.g., variationskoefficient (COV), standardavvikelse (σ)
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Metod

Geotekniska osäkerheter

Vad vi kan hantera statistiskt:

Osäkerheten beror av:
Naturlig spridning – potentiell brottzon och
fluktuationsavstånd
Mätfel – kvaliten i utförandet och antal mätningar
Statistiskt fel – antal mätningar
Transformationsfel – kvaliten i transformationsmodellen

(Prästings et al. 2019)
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Metod

Geotekniska osäkerheter

Viktat medelvärde och
reducerad osäkerhet
Osäkerheten i medelvärdet för en parameter har utvärderats med:
Bayesiansk statistik och en metod kallad multivariat analys
(MVA) (Ching et al. 2010, Müller et al. 2014).

•

En metod som utvärderar ett viktat medelvärde baserat på den
relativa osäkerheten i respektive metod.

•

En metod som kan reducera systematiska osäkerheter
(osäkerheten i transformationen).

PDF

Spridningar från
metoder med olika
stor osäkerhet

•

CPT
Vinge
Parameter
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DS

Resultat

Erfarenheter från fallstudier
Vad har vi gjort:

Grov analys av geologiska lokaler (E45:an):

•

Utvärderat osäkerheterna i su, medel för ett antal fallstudier.

•

Studerat transformationsfelet för en databas med fallkon och
direkta skjuvförsök från olika lokaler i Sverige.

•

Studerat olika metoder för att bestämma fluktuationsavstånd i
jord.

Viktigaste erfarenheterna:

TR Geo ”viktigt att de härledda värdena är belägna inom område
med samma geologiska bildningssätt och geologiska historia”
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•

Viktigt med hygienfaktorer för data enligt TK/TR Geo!

•

Transformationsfelet är ofta den stora osäkerheten!

•

Den viktigaste komponenten för att reducera osäkerheterna
(särskilt transformationsfelet) är att kombinera olika metoder
snarare än att göra många punkter av en och samma metod.

Resultat

Erfarenheter från fallstudier
Hur kan vi veta detta?
Simulerade borrhål med n antal
mätningar:
CRS and DSS
𝑛𝑛𝑖𝑖 = 6
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CPT
𝑛𝑛𝑖𝑖 = 8

•

Bedömer ”potentialen” i det geotekniska
underlaget.

•

Simulerat borrpunkter baserat på förutsättningarna
som vi utvärderade i ett av våra case (E45:an
Göteborg).

Resultat

Erfarenheter från fallstudier
η-faktorn som funktion av osäkerheten:
𝜂𝜂 =

𝛾𝛾𝑀𝑀

𝑒𝑒 𝛼𝛼×𝛽𝛽×𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

DSS
𝛾𝛾M = 1.5

Hur kan vi veta detta?
•

Bedömer ”potentialen” i det geotekniska
underlaget.

•

Simulerat borrpunkter baserat på förutsättningarna
som vi utvärderade i ett av våra case (E45:an
Göteborg).

•

Slumpmässiga osäkerheterna – mätfel och statistisk
osäkerhet – reduceras till ett minimum med ett fåtal
undersökningspunkter.

•

Systematiska osäkerheterna – transformationsfel –
kan enbart reduceras genom att kombinera olika
typer av undersökningsmetoder.

•

I fallet E45:an Göteborg hade den mest “effektiva”
undersökning varit att göra färre CPT och istället
lägga pengarna på mer avancerade labbförsök.

CRS

CPT
Simulerade standardborrhål
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(Prästings et al. 2017)

Diskussion
Hur omsätter vi resultaten till praktiken?
• Stärka rekommendationer och råd angående utvärderingen av η baserat
på antal mätpunkter och kombinationen av olika metoder?
•

(Lokal trend)
(Global trend)

Höja kunskapsnivån i branschen kring osäkerheterna i våra geotekniska
parametrar

Att tänka på vid utformning av geotekniska undersökningar!
• Kvalitet snarare än mängd.
• Kombinera olika metoder för att reducera de systematiska
osäkerheterna.
• Osäkerheten från naturlig spridning beror av fluktuationsavståndet i
jorden och dess förhållande till storleken på konstruktionen (och det
potentiella brottet).
• Storleken på det potentiella brottet styr om vi ska utforma våra
undersökningar för att leta efter den “lokala” trenden eller den
“globala” trenden.
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(Lingwanda et al. 2016, Prästings 2019)

Diskussion
Vi nådde inte hela vägen fram…
• Går det att utforma generella föreskrifter för hur vi bör utforma
borrprogram – antal mätningar, avstånd mellan punkter etc.?
•

Vi har analyserat de osäkerheterna som vi kan hantera statistiskt men
det finns alltid osäkerheter som vi inte kan hantera…

•

Om jag hade jag gjort detta igen… systematiska mätfel…

(Kardan et al 2015)
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Framtid
Vad händer nu (nästa BIG-projekt)
• Program för utvärdering av osäkerheter och fluktuationsavstånd i
jorden (KTH/Tyréns), programmering pågår…
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Tack!
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