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Forord
Naturfareforum
Naturfareforum er etablert for å styrke samarbeidet mellom nasjonale, regionale og lokale aktører
for å redusere vår sårbarhet for uønskede naturhendelser. Naturfareforum skal identifisere mangler
eller forbedringspotensial i samfunnets forebygging og håndtering av naturfarer og foreslå tiltak for å
møte dette. Naturfareforum tar initiativ til og gjennomfører prosjekter på områder hvor det er særlig
sektorovergripende utfordringer. Naturfareforum er nasjonal plattform for det globale rammeverket
for katastrofeforebygging (Sendai rammeverket), som Norge har forpliktet seg til å følge opp.

Naturfareforum er organisert som et nettverk, med en styringsgruppe som består av representanter
fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE), Statens vegvesen (SVV), Bane NOR, Kartverket, KS - Kommunesektorens organisasjon,
Landbruksdirektoratet (LDir), Miljødirektoratet (MDir), Meteorologisk Institutt (MET) og
Fylkesberedskapssjefene (FM).

Naturfareforum jobber med naturhendelser, som er hendelser som utløses i naturen og som
innebærer fare for menneskers liv og helse eller vesentlige materielle verdier. Naturhendelser kan
også utløses av mennesker, noe vi for eksempel ser ved skogbranner. I Norge er vi særlig utsatt for
storm, stormflo, flom og skred. Som følge av klimaendringene forventes kraftigere og hyppigere
styrtregnepisoder, større og hyppigere regnflommer og havnivåstigning i framtida i Norge.
Klimaendringene ventes også å føre til perioder med tørke om sommeren, noe som kan få følger for
bla. skogbrannfare og jord- og skogbruk.

SAMMENDRAG
Seminaret, med sin bakgrunnsdokumentasjon og refleksjoner som fremkom i etterkant,
peker på mange interessante sider ved bruk av probabilistiske metoder som supplement til
deterministiske metoder for geotekniske stabilitetsanalyser. En fikk synspunkter og
refleksjoner på ulike metoder og tilnærminger knyttet til både teori og praksis. En
opplevde at den direkte anvendelsen av slike verktøy er fremtidsrettet og kan ha stort
potensiale, samtidig som det i manges øyne er beheftet med både risiko og usikkerhet.
I geoteknisk sammenheng er tradisjonelle sikkerhets- og stabilitetsvurderinger basert på
«analoge» vurderinger av karakteristisk styrke og andre geofaglige input-parametere.
To prosjekttilfeller ble vurdert mht sannsynlighet for brudd vha en probabilistisk
tilnærming i lys av stort datagrunnlag og bruk av «Bayesisk oppdatering». I seminaret
fikk vi illustrert effekten av både ensidig og to-sidig trunkering av datagrunnlaget.
Det ble understreket av flere at bruk av probabilistiske metoder vil stille krav om et
omfattende datagrunnlag for å kunne benyttes som metodikk for å bestemme en
sannsynlighet for brudd med en tilstrekkelig sikkerhet. Metodene vil derfor ha sitt
potensiale for bruk i større prosjekter med omfattende og detaljerte grunnundersøkelser.
Samtidig ble det advart mot bruk av «automatiske metoder» (bruk av algoritmer) som
forbedret datagrunnlaget uten at brukeren fullt ut forstår og ser både metodikk og
konsekvenser for resultatene. Dette ble eksemplifisert ved bruk av ensidig trunkering av
styrkedata, som igjen førte til forbedret «sikkerhet og lavere bruddsannsynlighet».
Ved etablering av designprofil for styrkedata bør en i stor grad ha fokus på middelverdier
og en kritisk kvalitativ vurdering av enkeltdata. Metodikk og resultat må være transparent
dokumentert for både kollega- og tredjepartskontroll.
Flere innspill gikk i retning av at; kvalitativt forbedrede og kvantitativt mer omfattende
grunnundersøkelser i større grad bør «premieres» ved å kunne stille lavere krav til en
deterministisk bestemt sikkerhets-/materialfaktor.
Det ble vist til kanadiske retningslinjer knyttet til bruprosjektering, og til pågående arbeid
med eurokodene som vil kunne gi reduserte sikkerhetskrav i lys av økt volum/kvalitet på
grunnundersøkelsene/datagrunnlaget.
Fagmiljøet anbefales å arbeide mer med utvikling og bruk av probabilistiske metoder for
å supplere og forbedre tradisjonell deterministisk geoteknikk.
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FORORD
Skien, 21. januar 2020
Rapporten tar for seg grunnlaget for seminaret om probabilitet og stabilitet som ble
avholdt i Vegdirektoratet 13. mars 2018 og ulike innspill og vurderinger som er kommet i
etterkant av dette. Seminaret ble arrangert av «kvikkleiregruppa» i Naturfareforum,
herunder BaneNor, NVE, SVV, NTNU, NGU, DiBk og inviterte bidragsytere fra NGI,
Multiconsult, DNV GL, SINTEF, Rambøll
I tillegg til grunnlagsrapport fra NGI basert på to prosjekttilfeller, omfatter rapporten
presentasjonene og dokumentasjon relatert til seminaret, og supplerende innspill og
kommentarer i form av refleksjoner fra ulike bidragsytere.
Effekt og usikkerhet knyttet til metodikk for bruk av terrengtiltak for å oppnå tilstrekkelig
prosentvis forbedring av sikkerhetsfaktor ble belyst.
Det fremstår som klart at temaet engasjerer fagmiljøet, og seminaret således har bidratt til
å belyse relevante problemstillinger knyttet til anvendelse av sannsynlighetsberegninger
og -metodikk relatert til geotekniske problemstillinger.

Figur: Ett eksempel fra presentasjonen fra NTNU

2

INNHOLD
Sammendrag ....................................................................................................................... 1
Forord ................................................................................................................................. 2
Innledning ........................................................................................................................... 4
Anskaffelse utredning og vurderinger ................................................................................ 6
Fagseminar 13. mars 2018 Probabilitet og stabilitet .......................................................... 7
Program og deltakelse .................................................................................................... 7
Om presentasjonene ....................................................................................................... 8
Vurderinger og diskusjon i plenum .............................................................................. 13
Kommentarer og innspill i etterkant av seminaret........................................................ 16
Mottate responser ......................................................................................................... 17
Møte i kvikkleiregruppa 15 mars 2018 ............................................................................. 22
Skypemøte i kvikkleiregruppa 15 november 2019 ........................................................... 22
Oppsummering fra NTNU knyttet til seminar og bakgrunnsmateriale ............................. 23
Generelle betraktninger ................................................................................................ 23
Vedlegg 1 program og deltakerliste .................................................................................. 25
Vedlegg 2

NGI rapport 20170844-01-R av 2018-02-06 .............................................. 27

Vedlegg 3

NGI notat 20170844-01-TN av 2018-05-09 .............................................. 28

Vedlegg 4

Notat fra NTNU av 8. februar 2019 ............................................................ 29

Vedlegg 5

presentasjoner .................................................................................................

1 – NGI om probabilitet og stabilitet................................................................................
2 – MC om probabilitet og stabilitet ................................................................................
3 – SINTEF om probabilitet og stabilitet .........................................................................
4 – DNV GL om probabilitet og stabilitet ........................................................................
5 – Rambøll om probabilitet og stabilitet .........................................................................
6 – NTNU og SVV om probabilitet og stabilitet ..............................................................

3

INNLEDNING
Rapporten tar for seg grunnlaget for seminaret om probabilitet og stabilitet som ble
avholdt i Vegdirektoratet 13. mars 2018 og ulike innspill og vurderinger som er kommet i
etterkant av dette.
Seminaret ble arrangert av «kvikkleiregruppa» i Naturfareforum, herunder BaneNOR,
NVE, SVV, NTNU, NGU, DiBk og inviterte bidragsytere som NGI, Multiconsult, DNV
GL, SINTEF, Rambøll
I tillegg omfatter rapporten presentasjonene og dokumentasjon relatert til seminaret, og
supplerende innspill og kommentarer i form av refleksjoner fra ulike bidragsytere.
Det fremstår som klart at temaet engasjerer fagmiljøet, og seminaret således har bidratt til
å belyse relevante problemstillinger knyttet til anvendelse av sannsynlighetsberegninger
og -metodikk relatert til geotekniske problemstillinger.
En har sett på terrengmessige inngrep som gir 10 % til 20 % bedring av sikkerhetsfaktoren for en naturlig skråning som er stabil, men der sikkerhetsfaktoren er (for) lav.
Inngrepene kan være av en slik art at de reduserer belastninga, så som motfylling i bunn
av skråninga og/eller fjerning av masse i topp av skråning. Tiltak som forbedrer
styrkeparametre skulle ikke vurderes i studien.
Det ble tatt utgangspunkt i en naturlig skråning i leire som står med lav sikkerhetsfaktor
og der vi har gode data for densitet, grunnvannstand, leira sin fasthet osv. For denne
skråninga skulle stabiliteten før og etter tiltak beregnes i form av sikkerhetsfaktor basert
på karakteristiske verdier av skjærstyrke i samsvar med Eurokode 7, og middelverdi av
skjærstyrke.
Bruddsannsynligheten for eksisterende og for terrengmessig justert skråning skulle så
estimeres, basert på sannsynlighetsfordelinger av styrkeparametre og andre parametre
(geometri, laster, densiteter), slik disse fordelingene fremstår fra grunnundersøkelser.
Deretter foretas, om det vurderes som relevant, en justering av inngangsparametre/
sannsynlighetsfordelinger basert på den observasjon at eksisterende skråning er stabil
tross lav sikkerhetsfaktor, og justerte bruddsannsynligheter beregnes («Bayesian update»).
Metoden og antakelsene som benyttes skal forklares ikke bare basert på ligninger, men
også verbalt og visuelt ved plotting av opprinnelige og justerte fordelinger. Korrigerte
bruddsannsynligheter før og etter tiltak beregnes.
For å få et begrep om betydningen av de beregnede bruddsannsynlighetene skal det
sammenlignes med beregnet bruddsannsynlighet for en fylling som konstrueres på
tilsvarende grunnforhold ifølge kravene i Eurokode 7 og med sikkerhetsfaktor 1,4 til 1,6.
For områdestabilitet gir NVEs rapport 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred»
(veileder2014_07 ) åpning for «ikke forverring», «bedring» eller «vesentlig bedring» av
stabilitet i de tilfellene der det ikke er praktisk mulig å oppnå sikkerhetsfaktor F større enn
1,4. Kravet til bedring er gradert i forhold til utregnet sikkerhetsfaktor i naturlig terreng
slik som gitt i Figur 5.1 (nedenfor) fra NVE-rapporten. «Bedring» betyr at en utregnet
sikkerhetsfaktor F=1,0 skal forbedres til minimum 1,1, og ved «Vesentlig bedring» skal
faktoren forbedres til minimum 1,15.
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(Fra NVE 7/2014)
Statens vegvesen si handbok V220 har en liknende åpning for områdestabilitet i
eksisterende terreng, men minste sikkerhetsfaktor ved F=1,0 skal være 20 %, slik at
sikkerhetsfaktoren må forbedres til F=1,2. Prosentvis forbedring kan i utgangspunktet
ikke benyttes for lokalstabilitet. Bane NOR har en lignende formulering i sitt regelverk
for områdestabilitet, men bruker NVE sin figur 5.1.
Prinsippet prosentvis forbedring er basert på at en naturlig skråning som har stått stabilt i
lang tid må ha en sikkerhetsfaktor på minst 1,0 , slik at et terrenginngrep som å fjerne
masse i skråningstopp og/eller å legge til masse i skråningsfot gir en sikrere situasjon.
En naturlig skråning der sikkerhetsfaktoren er forbedret fra (beregningsmessig) F=1,0 til
F=1,15 vil dermed intuitivt ha en lavere bruddsannsynlighet enn en ny-konstruert
skråning som er bygd med F=1,15, fordi den ny-etablerte skråningen vil ha en stokastisk
variasjon ikke bare i skjærstyrke, men også i geometri (dvs. last) og andre forhold.
Dette er intuitivt korrekt, men det er ukjent hvor mye bruddsannsynligheten blir redusert
for den naturlige skråningen. Kravet til prosentvis forbedring som er gitt i figur 5.1 er
bestemt ved pragmatisme, og er ikke basert på sannsynlighetsberegning.
En studie ble derfor foreslått og gjennomført med mål om å kvantifisere hvilken effekt
prosentvis forbedring av sikkerhetsfaktoren har på bruddsannsynlighet.
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ANSKAFFELSE UTREDNING OG VURDERINGER
Anskaffelsen ble foretatt via avrop på Statens vegvesens rammeavtale. Naturfareforums
kvikkleiregruppe vurderte ulike tilnærminger til problemstillingene og valgte å utfordre
en stor nasjonal aktør med god kompetanse innen fagområdene geoteknikk og statistikk til
å levere en hovedutredning og med sekundærleveranser/bidrag/vurderinger fra ytterligere
5 aktører.
Alle samarbeidspartnere ble orientert på forhånd om vår tilnærming og form for
anskaffelse, og følgende ønsket å bidra med presentasjon deltakelse på seminaret:
•
•
•
•
•
•

NGI – hovedleveranse (rapport)
DNV GL
Multiconsult
NTNU
Rambøll
SINTEF

Hovedrapporten og relevant bakgrunnsmateriale (geotekniske utredninger av to aktuelle
lokaliteter) ble gjort tilgjengelig for 5 aktører med henblikk på å vurdere leveransen fra
NGI og samtidig presentere egne vurderinger i sakens anledning.
NGI tok utgangspunkt i to områder som er blitt utredet grundig i tilknytning til
infrastrukturprosjekter for hhv jernbane og veg.
•
•
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Intercity Venjar - Eidsvoll
E16 Nybakk - Slomarka

FAGSEMINAR 13. MARS 2018 PROBABILITET OG STABILITET
PROGRAM OG DELTAKELSE
Fagseminar i Vegdirektoratet tirsdag 13 mars 2018 kl 10 – 15:45
Deterministisk/probabilistisk utredning av skråningsstabilitet
10:00

Åpning v/Roald Aabøe

10:05-11:00

NGI v/Kjell Karlsrud presenterer leveransen:
Deterministisk/probabilistisk utredning av skråningsstabilitet.
Eksempelstudier for å sammenlikne bruddsannsynlighet og effekt av
prosentvis forbedring

11:00-11:30

Multiconsult v/Anders Samstad Gylland & Anteneh Biru Tsegaye

11:30-12:00

Sintef v/Ivan Depina

12:00 –12:30

Lunsj

12:30 -13:00

DNV GL v/Erik Tørum

13:00-13:30

Rambøll v/Maj Gøril Bæverfjord

13:30-14:00

NTNU v/Vikas Thakur & SVV v/Samson Degago

14:00-14:15

pause

14:15-15:30

Dialog og meningsbryting v/ledet av prof. Steinar Nordal

15:30-15:45

Oppsummering, litt om veien videre og vel hjem
For deltakerliste – se vedlegg om program og deltakelse
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OM PRESENTASJONENE
Etter en kort innledning fra arrangøren fikk NGI presentere sin rapport og inviterte til
dialog med de inviterte bidragsyterne. Det hadde vært utvekslet informasjon på forhånd,
slik at alle involverte var kjent med hovedtrekkene og de ulike synspunktene i stor grad
på forhånd.

De ulike presentasjonene er nedenfor omtalt stikkordsmessig og gjengitt i sin helhet
som vedlegg til denne rapporten.

NGI V/KJELL KARLSRUD OG FAROKKH NADIM
Presentasjonen tok for seg forarbeidene og rapporten fra NGI. Lav eksisterende sikkerhet
- strenge krav - medfører store tiltak. De statistiske prinsippene ble også omtalt.
Om prosjekteksemplene; Eidsvoll-Venjar; overkonsolidering i området, variasjon i
skjærfasthetsprofil fra øverst til midten og nederst i skråningen. Variasjon i anisotropiforholdet.
Pålitelighetsindeks for noe forbedring av sikkerhet gir tålegrense (robusthet) for utilsiktet
lastpåføring med sannsynlighet for brudd tilsvarende EK7-krav til deterministisk
materialfaktor.
E16 Nybakk-Slomarka: Noe mindre overkonsolidering. Betydelig robusthet for
lastpåføring i skråningen med fortsatt bedre pålitelighetsindeks med oppdatering,
sammenlignet med 1,4-kravet uten oppdatering.
Anbefalinger:
- belyser robusthet for skråninger mot framtidige lastendringer
- kan være nyttig å se på tilfeller med større usikkerhet i parametergrunnlaget
- konseptet er like gyldig for skråninger med kvikkleire, da med avklaring om eller i
hvilken grad sprøbruddeffekt skal tas hensyn til
- partialfaktor kan vurderes så lavt som 1,1-1,2 med samme pålitelighet som partialfaktor
1,4
NGI presenterte beregningene. Sikkerhetsfaktor i seg selv sier ingenting om
sannsynlighet for brudd. Gikk nærmere inn på å beskrive bruk av Bayesian Updating,
Pekte på forholdet mellom pålitelighetsindeks og lastnivå, To variable: anisotropifaktor
og statisk udrenert skjærstyrke, bruker indirekte Bayesisk oppdatering – dvs. oppdatering
på disse faktorene.
NGI kommenterte beregningseksemplene i studien (Eidsvoll). Spredning på SuA skyldes
usikkerhet i korrelasjonene som styrkene er tolket ut fra?
Betydelig spredning i normalisert styrke også i blokkprøvedatabasen. Øvre og nedre
grense som er lagt til grunn vurderes å være på den sikre dvs. konservative siden. Det som
er lagt inn av øvre og nedre grense representerer et gjennomsnitt +/- en normalfordeling.
Beregningene er basert på en jevnt fordelt last på topp skråning og uendelig bakover.
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Om E16 Nybakk-Slomarka
Har ikke blokkprøver på dette stedet. Prosjektet er robust - dersom en sikrer seg mot
fremtidige lastendringer. Minimum forbedring 5%? ved beregnede sikkerhetsfaktorer <
1,1-1,2
Anbefalinger:
- belyse robusthet for skråninger mot framtidige lastendringer
- kan være nyttig å se på tilfeller med større usikkerhet i parametergrunnlaget

Konklusjonen – er knyttet til naturlige marine ravinedaler – En må ha grunnlag for å
kunne bestemme hvordan styrkeprofilet varierer i skråningen (ikke bare i dybden, men
også hvor de varierer i skråningen). Like gyldig for kvikkleire som for andre skråninger,
men trenger en avklaring av hvordan ta hensyn til sprøbruddeffekt. Poretrykksvariasjon - i
drenerte analyser. Håper dette er grunnlag for fremtidige revisjoner av regelverk.

De inviterte bidragsyterne fikk deretter anledning til å presentere sine synspunkter
og kommentarer med utgangspunkt i NGI’s rapport.
For å få best mulig utbytte bør leseren sette seg inn grunnlagsrapporten og NGI’s
presentasjon, og deretter ta for seg bidragsyternes presentasjoner (Se vedlegg) og
støtte seg ytterligere på stikkordene gjengitt nedenfor.

MULTICONSULT V/ANDERS GYLLAND OG ANTENEH BIRU TSEGAYE
Forskjell i problemstilling; EC7 vs områdestabilitet. Alternativt kan være å justere
inputdata isteden for justering av output – presenterer noen tanker om hva oppdateringen
egentlig gjør. Oppnår vi det vi ønsker, hvilke begrensinger er der? Hva skal
sammenlignes? Hva skal være target line?
Fundament/bæreevne/byggegrop vs områdestabilitet/naturlig skråning. Oppdatering ikke
relevant for det første? Hvorfor oppdateres ikke «target curve»?
Er kravene om FSu >= 1,4 fornuftig da en eksisterende skråning er mer drenert enn
udrenert?
MC har sett på mange flere random variabler. Beregnet sensitivitet for hver, enkelt
random variabel. Janbu still works! Flytskjema. Beregningseksempelet er basert på
Janbus direktemetode.

Innspill fra MC for videre diskusjon
Er det behov for å definere karakteristisk styrke mer tydelig?
Tidsdomene/hvor sikre er vi på at skråningen er stabil over tid i dagens situasjon…?
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Hva legger vi i sannsynligheten for brudd? Kan pålitelighetsindeks gi grunnlag for å sette
krav til bruddsannsynlighet?
Er en naturlig skråning som ikke utsettes for lastendringer mer drenert enn udrenert?
Hvordan forstår vi karakteristisk styrke? Utfordringer med Bayesisk oppdatering?
Er vi sikker på at skråningen ikke er på vei til brudd i dag?
Endring av initialforhold? Hva mener vi om bruddsannsynlighet i rom-tid?
Konklusjon / oppsummering:
Relevant og fornuftig vei å gå. Relevant å se forskjell i bruddsannsynlighet på byggegrop
og naturlig skråning…
Innledende vurderinger basert på Janbus direktemetode har vært ok
Hvordan og når bruke oppdatering? Sammenligning?
Hva legger vi i sannsynligheten vi regner ut? Kan pålitelighetsindeks gi grunnlag for å
sette krav til bruddsannsynlighet?
Ha et overordnet fokus!

SINTEF V/IVAN DEPINA
Epistemic and aleatory undcertainties. Illustrerte et eksempel med kvikkleire i område B.
True Fs og model-predicted FSm
To ulike måter å gjøre oppdatering på (NGI og Multi approach) (indirect og direct
updating). Hvor mange variable er det relevant å analysere?
The selection of a prior model is often the most challenging aspect.
Ikke mulig å ta hensyn til de ukjente ukjente i analysen, kun vurdere de variable som er
plukket ut å se på. Andre variable enn de vi hensyntar i analysen må vurderes ut fra
robusthet eller andre metoder.
Usikkerheten knyttet til lasten - ikke vurdert tilstrekkelig gjentaksintervall
Model error - hvor god er modellen til å gjenskape virkeligheten?
Indikative resultater - mer validering bør skje.
Kan brukes til å dokumentere %-vis forbedring, som alt er testet empirisk.
Kan også brukes til å kalibere partialfaktorer, slik at ikke alle trenger forholde seg til disse
avanserte analysene.
Pekte på definisjon og eksempel på Bayes teorem. Probabilistisk analyse tar ikke høyde
for «ukjente ukjente», det må tas baseres på robusthet.
Ref til ISSMGE TC205/TC304.
Direkte kommentarer til rapporten:
• Lack of data in ex. 2
• Uncertainties of accidental loading not included; important
• Anisotropy factors show very little trend
Konklusjon:
Bayes is a theorem. Future development must be done
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DNV GL V/ERIK TØRUM OG JENS BERGAN-HAAVIK
Innledende betraktinger og spørsmål: Usikkerheter i inputparametre og karakteristisk
styrkeprofil. Usikkerhet i modeller. Generelle betraktninger; ref til Eurokode 0; krav til
pålitelighetsindeks, og til TEK17: årlig sannsynlighet for skred.
Omfang og kvalitet på undersøkelser - Tabell B2 fra EC 0 - relability index.
Stiller spørsmål ved antakelsen om at Fs>1
Materialfaktor skal også ta hensyn til modellusikkerhet
Karakteristisk styrke – DNVGL-RP-C207 Statistical representation of soil data, edition
may 2017. - med konsistent fremgangsmåte for å nå karakteristisk styrkeprofiler
Har brukt SLIDE som ikke har mulighet for å legge inn anisotropi.
Korrelasjonsdatabasen, dekker i prinsippet w i område 30 - 40 % og 50+…. ? til
gyldighetsområdet for andre w utenfor dette
Hvor kan vi bruke korrelasjonene?
Usikkerheten i datagrunnlaget; hvordan håndteres dette? Det trengs en felles forståelse av
hvordan dette skal håndteres. Hvordan premiere gode og omfattende grunnundersøkelser?
Enige i NGIs tilnærming, men bør ikke «target safety curve» være horisontal..? (Hva er
premissene?)
Må skille materialusikkerhet og modellusikkerhet.
Rapport NIFS 80/2012 - differensiering av materialfaktor?

RAMBØLL V/MAJ GØRIL BÆVERFJORD + EVEN
Innledende kommentarer om bias og modellusikkerhet (Skredområdet i Finneidfjord er et
sted dette er vurdert). Må vite hva man sammenligner - utfordrende å ha oversikt over
usikkerhetene og deres betydning. Det betyr noe hvordan du tolker datagrunnlaget.
Oppnår vi samme pålitelighet gjennom prosentvis forbedring, som vi gjør gjennom
absolutte krav til sikkerhetsfaktor?
Knyttet til eksempel 1; hva er det som blir sammenlignet? Hvor god er forutsetningen om
3D-effekt?
Svaret er metodeavhengig i probabilistiske analyser.. Drenerte analyser; avhengig særlig
av poretrykksvariasjon i rom og tid.
Variasjonskoeffisient er forskjellig fra kovarians! Hvordan hensynta 3D effektene
Ulike metoder gir ulike svar, selv med samme input (av egen erfaring)
Drenerte analyser - må ta hensyn til poretrykksvariasjonene
Romlig variasjon - bør tas inn (dvs hensynta trendene i materialet)
Viktigst å ha nok data til å karakterisere disse. Type data er kanskje viktigere utover det å
ha et minimum.
Leistad - skredeksempel på hva det betyr å få tilgang på mere data
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Viktigst å bruke denne analysemetoden for å identifisere hvor usikkerheten våre ligger, og
for å sette inn tiltak for å kontrollere denne, herunder avklare hva som er nyttige
tilleggsundersøkelser for å få mere data.

NTNU V/VIKAS THAKUR, STEINAR NORDAL OG SAMSON DEGAGO
Nyttig lesestoff - refereres til innledningsvis "Sikkerhet - mer enn å beregne
sikkerhetsfaktor". I internasjonal sammenheng peker pilene mot økende bruk av
«reliability-based design». Usikkerhet i karakteristisk skjærfasthet.
Konservatisme i praksis er å plukke ut karakteristisk styrkeprofil. Må også ta med oss
usikkerhet i spenningsendringen (uforutsette hendelser etc).
Ulike uforutsette hendelser (eks skredene i Kattmarka og på Skjeggestad). Positiv effekt
av oppfølging større enn Bayesisk oppdatering. Må fokusere på hva som kan bidra til at B
blir positiv og størst mulig. Et godt datagrunnlag – gir mindre effekt av Bayesisk
oppdatering. Essensen er variasjonen i udrenert skjærfasthet!
Karakteristisk styrke: middelverdi? Middelet minus standardavvik? Middelverdi/best
estimate er praksis
Er det riktig å «kutte» den nedre delen av su-målingene og beholde spredningen som gir
sikkerhet større enn 1,0 ? Hva med 2-sidig trunkering av su-fordelingen slik at man tar
bort den øvre delen av variasjonen, tilsvarende det som ble tatt bort for å få sikkerhet
1,0 ?
En del fallgruver som har gjort at vi ikke har startet på dette for lenge siden. Ser kun på
Su som varierende. Hva styrer dette? Det er COV som i dette tilfelle er 0,14
Betta 2 - 2/200 går til brudd.
Må gjøre dette så enkelt at vi ser hva som skjer. Se konklusjonen! Det er hvordan vi
bestemmer Su vi må jobbe videre med!
Ønske om mer effektivitet/kostnadsreduksjon i vegbygging, med fortsatt god nok
sikkerhet. Eksempel fra Skaudalsbrua: uforutsette hendelser. Illustrerte bruk av
"Bayesisk" oppdatering i felt ved et eksempel på prøvepeling. Pekte på at sikkerhet er et
sammensatt begrep.
Sikkerhet = f (Prosjektering, utførelse og drift)
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VURDERINGER OG DISKUSJON I PLENUM
Stikkordsmessig har vi tatt med en del innspill, kommentarer og refleksjoner fra
diskusjonen vi hadde etter presentasjonene var fremført. Vi har valgt å ta med
opphavsperson og tilhørende kommentar slik at det kan gi større nytteverdi i det
videre arbeidet også for interessenter som ikke var tilstede på seminaret.
Prof. Steinar Nordal innledet til og ledet dialogen og meningsbrytning. Pekte på at det er
hyggelig å se at så mange er i stand til å regne probabilistisk. Metoder og verktøy for å
gjøre beregninger er tilgjengelig. En MÅ skjønne hva som skjer!
Mindre variasjon i en middelverdi enn variasjonen i enkeltmålinger. Hvordan skal vi
tenke for å fastslå karakteristiske verdier?
Kjell: historikken ved endringer i standardene. "Økninger i faktor - ta igjen i valg av
styrkeparametre". NGI bruker de verdiene de har tro på! Premiering av gode
grunnundersøkelser bør gjøres. Lave partialfaktorer må forutsette gode undersøkelser.
Kan ikke bare basere oss på probabilistiske metoder, må knytte sunt «engineering
judgement» til metodikken.
Skråningshøyden betyr mye ift robusthet mot pålasting. Type skråning betyr mye for
betraktningen; her forutsettes det skråninger oppstått ved ravinedannelse eller skred.
Astrid: Hvordan standarden har blitt til (EK0 og EK7).Vi har mulighet for å vektlegge de
prøvene vi tror på - har vært skremmende læring av hvordan dette er gjort. Beste
ingeniørmessige vurdering. Karakteristiske verdier - bruk av beste estimat
(ingeniørmessig tilnærming)
Farrokh: uenig med Steinar på et par områder. Stor COV - stor effekt av Bayesian
oppdatering. Må starte med et utgangspunkt som vi tror på (må starte med et betta-nivå
som vi tror på). Større ingeniørmessig trygghet for middelet.
Ivan: Bare bruk av COV for å være konservativ, er ikke å være konservativ. Kan ikke
gjøre probabilistiske analyser uten å ha tilstrekkelig med data. En må ha et betydelig
antall data for å operere med variasjonskoeffisient og bruk av Bayesisk oppdatering? Hva
betyr det å være konservativ i Bayes-oppdateringer? Hvordan definere prior-model?
Legge høyere vekt på lavere verdier enn middelverdi? Kun oppdatere verdier på
venstresiden? Må uansett ha en bakgrunn for å oppdatere.
Geir: Karakteristiske styrker baseres oftest på bakgrunn av CPT. Men det er usikkerhet i
datagrunnlaget bak metoden. Usikkerhet i tolkingsmodellen bør lede til mer forsiktig
karakteristisk verdi. Metodeusikkerhet - tenker at det blir riktig å legge seg på en
middelverdi når denne metodikken benyttes på grunn av denne usikkerheten.
Frode: CPTU - hvor stor grad har du lokal-kalibrering. Større usikkerhet om man baserer
seg ensidig på Osaka- artikkelen. EC7: forsiktig eller vurderes direkte. Påpekes at man
skal velge forsiktig middel.
Erik: bruk av empiriske korrelasjoner - være mere forsiktig. Bruke gode prøver. Må ha
informasjon om det jordvolumet man skal regne på! Dersom gå ned på materialfaktoren,
må være mere bevist på hvordan man velger karakteristisk verdi Ønsker samme
sikkerhetsnivå - hva betyr det om man kan akseptere 1,2 eller 1,1?
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Farrokh: Materialfaktorene skulle vært kalibrert mot betta-verdiene. Hva betyr
spredningen på Su? Det vesentlige ved valg av styrkeparametre må basere seg på de
metodene som Kjell har pekt på for brukerne som skal benytte disse parameterne. En må
få "premie" for å gjøre undersøkelser. Skeptisk til lek med tall. Forutsetninger for en evt.
endring av praksis må være knyttet til en spesiell metodikk for valg av parameterne som
brukes. Må alltid ha med «engineering judgement»
Hva er usikkerheten? Etterberegning - av skred, kan ikke huske å ha sett tall som er regnet
hvor skråninger som har gått til brudd har hatt sikkerhet større enn 1,0 basert på ADPanalyser. Skråningshøyden har stor betydning. Lave skråninger er mere sårbare enn
høyere skråninger! Naturlige slake skråninger som ikke er en erosjonsravine - da gjelder
ikke dette prinsippet som vi har pratet om. Prinsippet gjelder kun eroderte skråninger.
Steinar: Må se konsekvensene av de forutsetningene som tas. Må være sikker på at vi
ikke legger sikkerhet på sikkerhet. Ønsker ikke at vi gjør unødige tiltak som igjenfylling
av daler og kapping av topper der det ikke er nødvendig. Viktig at vi forstår det vi gjør.
Vikas: Mulig å tydeliggjøre rapporten fra NIFS om valg av styrkeparametre. Når du har
valgt «mean»-styrke, ikke "rør" denne (dvs ikke endre middel)
Geir: Fordelingen kan bli veldig smal om vi oppdaterer fra begge sider.
Bjørn: Statistisk grunnlag for valg av verdier. Bygge videre på det som DNV viste til.
Erik: vurdere dataene; dekker usikkerheten det volumet som skal regnes på? Endre
konfidensen til 99 for å ta høyde for denne usikkerheten?
Runde med refleksjoner
•
•
•

•
•

•
•
•
•
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Hva tilfører vi de vanlige regnestykkene ved å tilføre probabilistiske analyser?
Mye nytt: konservatisme - kan det være "gunstig" å være konservativ? Gevinsten ved
oppdatering større, men utgangspunktet blir dårligere.
EC7 1,4 tar høyde for mere enn usikkerheten i styrkeprofilet. Må jobbe hardt for å få
inn mer av det vi prater om i standarden. Begrensninger i hva vi kan få til av
endringer.
Må gjøre det slik at vi tjener på å gjøre grunnundersøkelser. Flytte geoteknikken frem
til tidlig planfase!
Variasjon i parametergrunnlag; hvordan få til omforent praksis som gir et godt
estimat av karakteristisk verdi, og premiering av omfang & kvalitet på
grunnundersøkelsene.
Kan det være aktuelt å oppdatere NIFS-rapporten som omtaler etablering av
skjærfasthetsprofiler
Terminologi: må skille mellom sikkerhetsfaktor og partialfaktor. Den siste er tydelig
definert i standardene. Sikkerhetsfaktor er ikke tydelig definert.
Sikkerhetskrav kan knyttet til «level of site understanding» som i Canadian Highway
Bridge Design Code (2006).
Prosentvis forbedring fjerner i realiteten noe av usikkerheten i skjærfasthetsbestemmelsen, og en opplever konsensus for bruk av prosentvis forbedring. Kriterier
må etableres.

Vidar: om KLVL, akseptert %-vis forbedring. Forskjell på å forbedre opp til 1,2 og
beregne 1,2 i utgangspunktet.
• Forskjell på de tilfellene vi har et tiltak og der vi har en naturlig skråning
• Må regne på alle kritiske flater og forbedre disse
• 10-15% forbedring er en reell sikkerhetsøkning.
Karsten: sammenligne på samme nivå. Forkjemper for å bruke beste estimat på
styrkeparametre.
Frode: Opprinnelsen vurdering av naturlig skråning nært inntil et tiltak. %-vis forbedring
til noe mere enn et unntakstilfelle. Kan med fordel lage en omforent metode for vurdering
av styrke.
Geir: Jernbane har vi bygget i mer enn 160 år. Mange skråninger inntil spor som står med
lav sikkerhetsfaktor. Er åpnet for %-vis forbedring av sideterreng. Sammenligne en
prosjektert skråning som blir prosjektert med en tilstøtende skråning hvor det brukes
oppdatering. Fornuftig å oppdatere. Spørsmålet er hvordan vi oppdaterer!
•
•
•

Utførelse er kanskje viktigere enn dette, og av større betydning.
betydningen av kontroll og oppfølging av utførelse er en vesentlig del av bildet.
Undersjøiske skred - ikke mulig å forbedre. Må dokumentere at vi har god nok
sikkerhet. Mye data som er gode, men lav beregningsmessig beregnet sikkerhet.

Stein-Are: trakk fram KLVL, sikkerhetsprinsipper, robusthet, effekt av sprøbrudd,
stabilitet, miljøforhold, massedeponi, tidlig nok vurderinger i planprosessene
• Må skille mellom partiellfaktor og sikkerhetsfaktor
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KOMMENTARER OG INNSPILL I ETTERKANT AV SEMINARET
Også etter seminaret ble deltagerne invitert til å komme med refleksjoner, kommentarer
og innspill. I det følgende er invitasjonen og korrespondansen dokumentert.
From: Dolva Bjørn Kristoffer
Sent: torsdag 22. mars 2018 13.13
To: alle deltagere + +

FAGSEMINAR OM PROBABILITET OG STABILITET 13. MARS 2018 I
VEGDIREKTORATET - HAR DU HATT TID FOR LITT REFLEKSJON?
Mange takk for innsatsen til alle bidragsytere og deltagere.
Noen andre ville kunne driste seg til å si at temaet er litt tørt – men det preget ikke
seminaret. Sannsynligvis er slike villfarelser fundamentert i manglende kunnskap. Nok
om det!
Jeg synes at vi fikk mange gode presentasjoner og en engasjert og nyttig dialog. Et
læringspunkt av at vi skulle ha satt av mer tid til diskusjon.
Vi har tidligere fordelt både utredningsrapporten fra NGI, samt de geotekniske rapportene
som lå «i bunn» av eksemplene. Vedlagt vil dere finne presentasjonene som ble holdt på
seminaret.
Arbeidsgruppa i naturfareforum jobber med å få dette grunnlaget og oppsummeringen fra
dialogen på seminaret inn i et rapportformat som skal tåle «tidens tann».
I den sammenheng ser vi at både presentasjonene og dialogen brakte spørsmål, innspill og
kommentarer som er nyttige å ta med seg – og i den grad det er mulig svare dem ut –
ønsker vi å gjøre dette.
•

Vi ønsker derfor at alle som kan - bidrar med sine refleksjoner – nå etter å ha fått
seminaret på en armlengdes avstand - ved å sende dem til meg på epost. Jeg er
mottagelig for både store og små kommentarer, innspill, både ubesvarte og
besvarte spørsmål, forslag til videre arbeid, alternative arbeidsmåter mm.

•

Vi vil i samarbeid med NGI gjøre en vurdering av hvorledes vi
bearbeider/innarbeider eventuelle endringer/justeringer i rapporten deres – i så
tilfelle i form av en revisjon.

•

Vi ber om at refleksjonene sendes meg pr epost i løpet av mandag 16. april
2018 – men gjerne før.

Både for å utfordre andre til å komme med sine refleksjoner og for å få synspunkter fra
NGI, formidler jeg følgende kommentar/spørsmål:
Spørsmål om variasjonkoeffisient CoV og samvariasjon langs glideflate
Studierapporten presenterer en variasjonskoeffisient CoV på 14% for udrenert skjerstyrke
for eksempel 1, der det er tatt utgangspunkt i høgt og lavt estimat for skjerstyrken basert
på Shansep-tolking, figur 2 til 4. Dette oppfattes som variasjonskoeffisienten i et enkelt
punkt langs ei glideflate. I så fall kan vel den resulterende ekvivalente
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variasjonskoeffisienten langs glideflata som helhet være mindre på grunn av utjevning
over et volum av jord. Det tenkes da på «spatial averaging» eller på korrelasjonslengder
som sier noe om graden av samvariasjon mellom ulike jordelementer langs glideflata.
Spesielt for eksempel 1 som har ei ganske lang glideflate kan dette kanskje ha en
reduksjonseffekt av betydning på resulterende CoV.
Det bes om en kvalitativ vurdering av denne effekten for de studerte eksemplene, og
hvordan dette eventuelt kan slå ut på gevinsten av «Bayesian update».
Jeg benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god påske og jeg håper på mange
tilbakemeldinger innen fristen mandag 16. april 2018.
Med hilsen på vegne av Naturfareforum
Bjørn Kristoffer Dolva

MOTTATE RESPONSER
Fra: Degago Samson sendt: 15. april 2018
Emne: RE: Fagseminar om probabilitet og stabilitet 13. mars 2018 i Vegdirektoratet Har du hatt tid for litt refleksjon?
Jeg har valgt å fokusere på et tema innen rapporten til NGI og gir mine refleksjoner med
tanke på videre arbeid. Det som blir viktig for oss er bruk av pålitelighetsanalyse i
prosjektering og i denne sammenhengen er det viktig å bygge opp på de omforente
kunnskapene vi foreløpig har. Jeg har prøvd å reflektere på dette og håper at dette
kommer klart nok på oppsummeringen nedenfor. Hvis det er noe uklart bare si ifra.
Seminaret dreide seg om ett tema innenfor sannsynlighetsanalyse/ pålitelighetsanalysene,
dvs. Bayesisk oppdatering. Dette er brukt i forhold til oppdatering av udrenertskjærfasthet
(Su).
Ut ifra NGI rapporten kan man si på en enkel måte at Bayesisk oppdatering er brukt for å
kutte ut Su-verdier som man synes er urimelige lave. Kriteria brukt for dette er at for
dagens tilstand skal en skråning ha minst konstruksjonsmessige sikkerhetsfaktor på 1,0.
Et viktig spørsmål er da hvordan Su-data som danner grunnlag for Bayesisk oppdatering
er etablert. Selvsagt kutter en ut mye data hvis man hadde startet med en grunnlagsdata
som har mye data som ikke er representativt nok. Da er det spørsmål om etablering av
realistisk datasett som skal inn i analysen for Bayesisk oppdatering. Dette er veldig viktig
og sentralt i arbeidet utført av NGI ettersom Su har nesten alt å si, dvs. utgangspunktet
benyttet for Su har mye å si i forhold til betydning av Bayesisk oppdatering. I denne
forbindelse vil jeg stille noen spørsmål/gi følgende tilbakemeldinger.
Hvordan skal styrkeprofil etableres på en konsistent måte? Hvordan kan man etablere en
representativ styrkeprofil til å begynne med Bayesisk oppdatering eller
pålitelighetsanalyse?
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-

Det er viktig å bygge opp på kunnskapsnivået vi har oppnådd og at man kunne tolke
styrkeparameter i tråd til «best praksisen» vi foreløpig har. Dette gjelder spesielt på
effekt av prøveforstyrrelse og vektlegging av ulike data kilder.

-

For eksempel gir NIFS rapport nr. 77/2014 anbefaling for rangering av måle- og
erfaringsdata ved valg av mest sannsynlig opptredende verdi. Det er anbefalt å
følgende rekkefølge

-

-

-

1. Treaksialforsøk av god kvalitet (kvalitetsklasse 1);
2. CPTU (Anvendelsesklasse 1);
3. Erfaringsverdier (CuA/P0’, SHANSEP);
4. Konus/Enaks/Vingebor. (I NGI rapporten kommer det ikke klart
frem hvordan det er lagt vekt på ulike tolkningsmetoder)
En utfordring med Su er at det kan enkelt påvirkes av prøveforstyrrelse. Det er viktig
å ta hensyn til effekt av dette når man skal danne grunnlagsdata for Bayesisk
oppdatering.
Det er viktig å utdype hvordan det kan hensyntatt «spatial variability» i sånne
vurderinger.

Hovedfokuset i rapporten til NGI har vært å vise fordelene av Bayesisk oppdatering.
Likevel har Bayesisk oppdatering større effekt om man tar utgangspunkt i mer «dårligere»
datagrunnlag. Derfor bør det fokuseres på dette mer i videre arbeid, dvs. etablering av et
godt/omforent datagrunnlag i forhold til både vektlegging av ulike datakilder og kvalitet
på data.

FRA: IVAN DEPINA [MAILTO:IVAN.DEPINA@SINTEF.NO]
Sendt: 13. april 2018
Takk for invitasjonen for å delta og bidra på Naturfareforum. Jeg er glad at jeg kunne dele
meningene mine og resultater med andre. Temaet er veldig stort og det er mange
publikasjoner som diskuterer Bayesisk oppdatering. Jeg har noen korte refleksjoner og jeg
håper at de kan hjelpe deg med jobben videre.
Jeg synes at Bayes teorem er et nyttig statistisk konsept som har mange applikasjoner i
hverdagen. Når det kommer til applikasjoner av Bayes teorem på probabilistiske analyser
av skråningsstabilitet og diskusjoner på Naturfareforum jeg synes at det var (a) nyttige
ideer og (b) observasjoner hvor vi trenger å være forsiktig.
(a) Jeg synes at det var nyttig å diskutere om approksimasjoner og limitasjoner i
eksisterende deterministiske og probabilistiske metoder for å evaluere
skråningsstabilitet og hvordan kan Bayes teorem ble brukt for å hjelpe oss med
dem. Skråningsstabilitet er et veldig komplekst problem hvor vi trenger å utvikle
kunnskapen videre i forhold til deterministiske og probabilistiske tilnærminger.
Bayesisk oppdatering bygger på eksisterende deterministiske og probabilistiske
metoder for skråningsstabilitet og legger til ny funksjonalitet. Den nye
funksjonalitet gjør det mulig for oss for å introdusere observasjoner om
skråningen i probabilistiske analyser. Observasjoner om skråningen kan være
forskjellige målinger (e.g., deformasjoner), brudd eller en stabil skråning.
Generelt, Bayesisk oppdatering kan bli brukt for å oppdatere prediksjoner av
skråningsstabilitet eller kalibrere sikkerhets faktorer. Vi har studert en spesiell
situasjon hvor vi hadde en observasjon om en stabil naturlig skråning. Jeg synes
at det er nyttig at Bayesisk oppdatering gir oss et teoretisk rammeverk hvor vi
kan introdusere observasjoner av en stabil skråning i probabilistiske analyser og
kanskje hjelpe oss med å forklare empiriske approksimasjoner som ble brukt
veldig ofte (e.g., valg av styrkeprofil, prosentvis forbedring).
(b) Jeg synes også at det var noe observasjoner fra Naturfareforum hvor vi trenger å
være forsiktig. Man må være veldig forsiktig når det kommer til
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implementasjoner av Bayesisk oppdatering med observasjoner av en stabil
skråning. Flere viste at valget av prior informasjon (e.g., CoV) kan påvirke
probabilistiske analyser veldig mye og kan resultere i ikke-konservative (nonconservative) estimeringer av skråningsstabilitet. Jeg mener at det viser en
svakhet i implementasjoner av Bayesisk oppdatering som vi har brukt og at vi
trenger og utvikle alternative implementasjoner eller retningslinjer for å unngå
situasjoner hvor man kan være ikke-konservativ. Jeg synes at det er flere
approksimasjoner som ble brukt i våres implementasjonen av Bayesisk
oppdatering som kan være interessante for å utforske i framtiden for å utvikle
konsistente og konservative implementasjoner (e.g., mer detaljerte prior
modeller, effekter av tilgjengelige data på definisjonen av prior informasjon,
approksimasjoner av single random variable tilnærming, romvariasjon av
jordparametere, modellering av bruddlast). Det er også interessant for å utforske
hvis implementasjoner av Bayesisk oppdatering med andre typer av
observasjoner (e.g., brudd eller forskjellige målinger) viser noen lignende
svakheter.

12. APR. 2018 "ANTENEH BIRU TSEGAYE, MULTICONSULT
Jeg har laget et kort «follow up» notat som vedlagte her ved håp at dette kan sette i gang
videre diskusjon. Mitt mål var å evaluere resultatene ved bruk av %- vis forbedring kontra
absolutt partialfaktor krav, og til slutt inkluderte jeg andre relaterte punkter. Notatet er
skrevet på engelsk og inneholder:
-

(kort) om Bayesisk oppdatering
om karakteristikk verdi (fikk DNVGL-RP-C207 fra Samson, etter vi diskuterte
om temaet)
hvordan å tolke resultatene fra sannsynlighetsanalyse i forhold til partialfaktorkonsept noe som ytterligere letter evaluering av resultatene, enten i henhold til
absolutt partialfaktor krav eller %-vis forbedring konsept. (NGIs dokument
inkluderer ikke %-vis forbedring, men jeg antar at det var et av de ønskede
temaene, da Samson skrev et spørsmål om det).

Se eget vedlegg

FRA: ANDERS GYLLAND, MULTICONSULT - SENDT: 3. APRIL 2018
Hei og takk for et flott seminar,
Enig med deg i at temaet tilsynelatende kan fremstå som tørt, men når man går inn i det er
det veldig mye spennende å ta tak i. Seminaret som helhet klarte å få tak i de store
problemstillingene og diskutere litt rundt disse. Jeg synes Steinar hadde en god
oppsummering som satte fingeren på noen av kjernen i dette.
Man må holde tunga rett i munnen for å være sikker på at man oppnår det man ønsker og
at man ikke feiltolker resultatene. At økning i usikkerhet gir lavere bruddsannsynlighet
med Bayesian oppdatering er et eksempel på dette.
For å komme videre vil det være viktig å lande denne tematikken. Hvordan utføre
oppdatering? Videre ønsker vi at en revisjon kommenterer Antenehs forslag om å gå inn i
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den formelle definisjonen av partialfaktorer. Der kan det ligge en mulig vei for å mer
entydig sammenligne ulike situasjoner (ref. den «target line» som er brukt i rapporten).
Videre er det litt mer overordnede det som Kjell Kalsrud fokuserte på mot slutten av
seminaret; kan vi ut fra dette være enige om at prosentvis forbedring er et godt prinsipp
kontra absolutt materialfaktor? Arbeidet så langt tror jeg gir et greit grunnlag for å
konkludere vedr. dette.

FRA: ANTENEH BIRU TSEGAYE, MULTICONSULT 3. APRIL 2018
Takk for arrangering et lærerikt seminar. Bra presentasjoner og bidrag til temaet. Enig
med Anders. Vi må bygge et klart bilde om Bayesisk oppdatering før den kommer til å
være en vanlig praksis. Null bruddsannsynlighet er litt bekymrende å akseptere. Jeg
forslår følgende mulig tiltak.
1.

The result can be further enhanced by allowing some small probability of failure
using data of slope failures gathered from the area of interest.

2.

The prior information can be adjusted according to the design life we wish to
calculate the failure probability of the slope. According to the implementation
NGI has done, FS >= 1. This can be replaced by FS >= FS cut-off (t). The cut off
safety factor is to be time dependent. It ranges from 1 to 0. For short design life,
it may be taken unity. But for longer design life, our confidence in the prior
information will be lower and so will be the cut-off safety factor.

I tillegg til det vil jeg fokusere sterkere på partialfaktorer-konseptet. Fra diskusjoner rundt
temaet ser det ut at det er ikke er helt klart vdr forskjellen mellom partialfaktorer og
sikkerhetsfaktorer. Nedenfor forklares forskjellen og en mulig vei å vurdere resultatene
fra sannsynlighetsanalyser i form av partialfaktorer.
Først var det sikkerhetsfaktorprinsipp - et tall som viser sikkerhetsnivå relativt sett.
Stokastisk karakter av parametere er ikke vurdert i sin definisjon. Dette ble erstattet med
det bedre partiellfaktorprinsipp. Innarbeidet i partiellfaktorene er følsomheten til hver
deltakende variabel, pålitlighetsindeks og variasjonskoeffisient. Etter deres definisjon,
partialfaktor av random variabelen «i» er større for motstand og lavere for laster som den
-

absolutte verdien av sensitivitet a i av randomvariabelen «i» er større
ønsket pålitlighetsindeks, b, er større
variasjonskoeffisienten, V i , av randomvariabelen «i» er større.

Kodeteorien som anbefaler noen fast bestemt tall er bare å unngå «belastningen» for den
praktiserende ingeniøren som må levere resultater i løpet av en begrenset tidsperiode.
Gjennomføring av probabilistisk analyse er jo tidkrevende. Men med utviklingen av
programmering og databehandling - denne trenden sannsynligvis vil endre seg, og
fremtiden for geoteknikk er / bør være på vei inn i hvor den skal være - probabilistisk
analyse.
Ved å bruke partialfaktor-konsept sammen med sannsynlighetsanalyse kan vi følge
flytdiagrammet vist her (som ble presentert i seminaret), se Figur.
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1.
2.
3.
4.
5.

Bestemme designpunktet som minimiserer pålitelighetsindeksen, b. (FORM,
SORM, Monte Carlo eller lignende metoder kan brukes)
Beregne sensitivitet, a i , for hver randomvariabel.
Beregne de tilsvarende partialfaktorer til hver variabel: g (V R , b, a)
Sammenligne de beregnet partialfaktorer med de som er anbefalt i koden/den
spesielt spesifisert for prosjektet.
Hvis kraven er ikke fulført, anvende noe tiltak.

Videre kan arbeidet forenkles ved klassifisering av randomvariabler som dominante og
gjenværende etter deres sensitivitet. Sensitivitet kan standardiseres etter mange flere
sannsynlighetsberegninger. Avhengig av betydning og konsekvens kan pålitelighetsindeksen standardiseres (eller bestemmes av kunden).
NGU 18. JANUAR 2018 INNSPILL FRA INGER LISE SOLBERG
Områdene som NGI benyttet som case var anonymisert. Det var sikkert en grunn til det,
men generelt var det lite områdebeskrivelse. Jeg tror at for beregninger knyttet til
stabilitet kan det være bra å løfte blikket litt utover «kritisk skråning» og ha med
randbetingelser/forutsetninger for et litt større område. Hvordan påvirkes denne
skråningen av grunnforholdene rundt? Hvordan er erosjonsforhold og har det gått
tidligere skred her? Kan man inkludere dette på noe vis i vurderingene?
Det er også viktig med god dokumentasjon av grunnlagsdata for valgte stabilitetsprofil og
beregninger.
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MØTE I KVIKKLEIREGRUPPA 15 MARS 2018
Gruppa hadde en gjennomgang av erfaringene og dokumentasjonen fra seminaret 13 mars
2018 og diskuterte veien videre.
Seminaret viste stort engasjement og mye kunnskap rundt temaet probabilitet og stabilitet.
Det foreligger mye teori og ulike dataverktøy er allerede tatt i bruk i.
Basert på erfaringene fra seminaret må problemstillingene rundt teori og praksis på dette
området bearbeides ytterligere før det tas i standardisert bruk i prosjekteringssammenheng.
Seminaret oppsummeres i en rapport fra Naturfareforum som dokumenterer forarbeidene,
presentasjonene og refleksjonene fra seminaret.
Gruppa innhenter supplerende avklaringer og refleksjoner fra deltakerne og innarbeider
dette i rapporten.

SKYPEMØTE I KVIKKLEIREGRUPPA 15 NOVEMBER 2019
Materialet fra seminaret har blitt ytterligere bearbeidet, og supplerende innspill og
kommentarer har blitt innhentet og innarbeidet.
Det var behov for ytterligere en gjennomgang i gruppa for å avslutte rapporten og skape
et grunnlag for eventuelt videre arbeid i fagmiljøet rundt temaene.
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OPPSUMMERING FRA NTNU KNYTTET TIL SEMINAR OG
BAKGRUNNSMATERIALE
Se notat av 8. februar 2019 fra NTNU v/Steinar Nordal - Final Notat SN om bruk av
Bayesisk oppdatering febr. 2019. Hovedtrekkene i notatet er gjengitt nedenfor.
BRUK AV BAYESISK OPPDATERING I FORBINDELSE MED VURDERING
AV SANNSYNLIGHET FOR SKRED I NATURLIGE SKRÅNINGER.
Innspill fra Faggruppe for Geoteknikk, NTNU ved Steinar Nordal, knyttet til seminar om
Bayesisk oppdatering diskutert i seminar 18 mars 2018.
• Hovedideen om å utnytte informasjonen i at naturlige skråninger ikke kan ha F < 1,
støttes.
• Det advares imidlertid mot direkte bruk av Bayesisk oppdatering slik det er skissert i
NGI sin rapport 201770844-01-R med oppfølging i Teknisk notat 20170844-01-TN av 9
mai 2018. Dette skyldes det faktum at det kan være betydelig usikkerhet i bestemmelse av
udrenert skjærstyrke. NTNU tror det er et godt prinsipp å ikke oppjustere middelverdien
av usikre målinger gjennom Bayesisk oppdatering, men heller justere spredningen på en
pragmatisk måte gjennom tosidig trunkering. Dette innebærer at en velger en ny
sannsynlighetsfordeling som samsvarer med at skråningen faktisk står, uten at en tar ut en
nokså usikker «positiv» gevinst knyttet til implisitt økning av midlere styrke. Det rimer
ikke å tillate denne økningen i anvendt styrke siden økningen blir større desto dårligere
data man har. Økningen i anvendt midlere styrke ved tradisjonell Bayesisk oppdatering
kan bli betydelig ved lav sikkerhet og stor spredning. Det advares mot å gjøre bruk av
denne økningen.
• Vurdering av usikkerhet i midlere styrke fortjener mer oppmerksomhet enn Bayesisk
oppdatering.
• Ent studie der begge disse forhold tas i betraktning i en udrenert analyse ville vært
interessant: Tosidig trunkering og veloverveid bruk av CoV for midlere styrke.
• Utvidelse til å se på drenert stabilitet med vekt på usikkerhet i grunnvannsstand er også
interessant. Det kan imidlertid bli vanskelig å trekke entydige og relevante konklusjoner
for praksis: De fleste skråninger kan bringes til brudd om det antas høyt nok poretrykk.
GENERELLE BETRAKTNINGER
Deterministisk vurdering av skråningsstabilitet
Skråningsstabilitet beregnes i dagens praksis deterministisk gjennom krav til partielle lastog materialfaktorer ut fra Eurokoden. For naturlig skråninger tilsvarer materialfaktoren i
hovedsak en sikkerhetsfaktor, F, som angir forholdet mellom styrke og belastning, F = τf /
τ.
Materialfaktoren skal i utgangspunktet være minst 1,25 for effektivspenningsanalyser og
1,4 for totalspenningsanalyser. Bakgrunnen for disse minimums-verdiene på
sikkerhetsfaktoren, F, er en erkjennelsen av usikkerhet knyttet til hvilken styrke som
faktisk er representativ for skråningen, samt usikkerhet i en rekke andre antagelser som
inngår i beregningen av F. Vi må ha en tilstrekkelig margin eller «noe å gå på».
Probabilistisk vurdering av skråningsstabilitet
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Ideelt sett skulle vi alltid regne probabilistisk på skråningsstabilitet og kravet skulle være
en svært lav sannsynlighet for skred. Alt som har betydning på stabiliteten bør inn
probabilistiske vurderinger. Dessverre mangler vi fortsatt en omforent metodikk og ikke
minst erfaring i praktisk bruk av probabilistisk vurderinger av skråningsstabilitet, selv om
mye av teorigrunnlaget er på plass.
For naturlige skråninger er probabilistiske vurderinger spesielt utfordrende idet en
egentlig burde vurdere årlig sannsynlighet for skred knyttet til sannsynlighet for hendelser
over tid (erosjon?) eller naturgitte variasjoner over tid (grunnvannsvariasjoner?) der
ekstremalverdier initierer skred. I NGI sitt arbeid er tidsdimensjonen ikke tilstede, men
erstattet med en vurdering av robusthet for en framtidig reell eller fiktiv last.
Pragmatisk praksis
Ut fra de skisserte dilemmaene med probabilistisk analyse er det naturlig inntil videre å
benytte en deterministisk analyse i praktisk geoteknikk. Men vi bør komme videre og
utnytte de mulighetene for bedre forståelse som probabilistiske metoder tilbyr. En
pragmatisk tilnærming er å legge mer vekt på forskning som sikter mot å kalibrere
materialfaktorer gjennom probabilistiske vurderinger. Den endelige kalibreringen må
imidlertid i tillegg baseres på bred erfaring.
Visjon
På sikt bør det være et mål å gå over til probabilistiske analyser, men vi har et stykke
igjen før dette kan anbefales. Risikoen i feil anvendelse er for stor.
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VEDLEGG 1 PROGRAM OG DELTAKERLISTE

PROGRAM 13. MARS 2018

Deterministisk/probabilistisk utredning av skråningsstabilitet
Arrangør: Statens vegvesen Vegdirektoratet (Brynsengfaret 6A, 0667 OSLO) på
vegne av Naturfareforum – samarbeidsgruppe Kvikkleire

Inviterte deltakere og forberedte/dokumenterte presentasjoner/innlegg
Introduksjon/åpning v/ Roald Aabøe roald.aaboe@vegvesen.no
Arrangementskontakt: Marie Haakensen marie.haakensen@vegvesen.no
Lunsj serveres i auditoriet m/kaffe, te, mineralvann, baguetter
10:00

Åpning v/Roald Aabøe

10:05-11:00 NGI v/Kjell Karlsrud presenterer leveransen:

Deterministisk/probabilistisk utredning av skråningsstabilitet. Eksempelstudier
for å sammenlikne bruddsannsynlighet og effekt av prosentvis forbedring

11:00-11:30 Multiconsult v/Anders Samstad Gylland & Anteneh Biru Tsegaye
11:30-12:00 Sintef v/Ivan Depina
12:00 –12:30 Lunsj
12:30 -13:00 DNV GL v/Erik Tørum
13:00-13:30 Rambøll v/Maj Gøril Bæverfjord
13:30-14:00 NTNU v/Vikas Thakur & SVV v/Samson Degago
14:00-14:15 pause
14:15-15:30 Dialog og meningsbryting v/ledet av prof. Steinar Nordal
15:30-15:45 Oppsummering, litt om veien videre og vel hjem v/
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12. Sigurður Már Valsson sigurdur.mar.valsson@vegvesen.no
13. Vikas Thakur vikas.thakur@ntnu.no

14. Nordal, Steinar steinar.nordal@ntnu.no
15. Gjelsvik Vidar Vidar.Gjelsvik@ngi.no
16. Karlsrud Kjell Kjell.Karlsrud@ngi.no

17. Nadim Farrokh Farrokh.Nadim@ngi.no

18. Hauser Carsten Carsten.Hauser@ngi.no
19. Tørum, Erik Erik.Torum@dnvgl.com

20. Bergan-Haavik, Jens Jens.Bergan.Haavik@dnvgl.com
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VEDLEGG 2 NGI RAPPORT 20170844-01-R AV 2018-02-06
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VEDLEGG 3 NGI NOTAT 20170844-01-TN AV 2018-05-09

28

VEDLEGG 4 NOTAT FRA NTNU AV 8. FEBRUAR 2019
Bruk av Bayesisk oppdatering i forbindelse med vurdering av sannsynlighet for
skred i naturlige skråninger (Final Notat SN om bruk av Bayesisk oppdatering febr
2019).
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Sammendrag
Gjennom en rekke pågående samferdselsprosjekter som berører områder med marine
leirskråninger har NGI sett at de gjeldende regelverk i Statens Vegvesen (SVV) og
BaneNOR kan føre til urimelig store tiltak for å ivareta krav til sikkerhetsfaktor.
På oppdrag fra SVV er det derfor i denne rapporten gjort pålitelighetsanalyser av to
naturlige marine leirskråninger i sin tid dannet ved erosjon. Dette gjennom såkalt
Bayeisk oppdatering av beregnet sikkerhetsfaktor der man tar hensyn til at skråningene
har stått slik de er i mange år, det vil si man vet at sikkerhetsfaktoren i dag er større enn
1,0. Beregnede pålitelighetsindekser er sammenliknet mot et tilfelle der den
deterministiske sikkerhetsfaktoren er FS=1,4, uten hensyntagen til Bayeisk oppdatering.
De to beregningseksempelene i denne rapporten viser at hvilken deterministiske
sikkerhetsfaktor som kan aksepteres er situasjonsbetinget, og må sees i sammenheng
med hva man ønsker å ta høyde for av uforutsette lastendinger som kan føre til økede
skjærspenninger.
For de fleste praktiske tilfeller vil en skråning med beregningsmessig deterministisk
sikkerhetsfaktor ned mot 1,2 være meget robust for uforutsette fremtidige økninger i
laster eller skjærspenninger. Hvis man kan sikre seg mot slike fremtidige endringer kan
enda lavere sikkerhetsfaktor aksepteres, kanskje ned mot 1,1.
Sikring mot lastendringer kan eksempelvis være gjennom klausuler som båndlegger
arealer for inngrep av ulike slag uten forutgående aksept av relevante myndigheter.
En del supplerende tilsvarende pålitelighetsanalyser kan være nyttig for å bedre belyse
robusthet mot mulige fremtidige lastendringer. Det kan også være nyttig å se på noen
tilfeller der usikkerhet i udrenerte styrkeparametere er større og mindre enn hva som er
lagt til grunn for de to eksemplene behandlet i denne rapporten.
Det er også mulig å gjøre tilsvarende analyser for beregning av sikkerhet og
pålitelighetsindeks for drenerte tilfeller, det vil si på ren effektivspenningsbasis. I slike
tilfeller vil usikkerheter primært være knyttet til usikkerhet i poretrykk og i noen grad
effektiv friksjonsvinkel.
Rapporten er på norsk, mens det i vedleggene er brukt en kombinasjon og engelsk og
norsk. Dette skyldes at deler av arbeidet er utført av medarbeidere på NGI som hverken
har norsk som morsmål eller arbeidsspråk.
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1

Innledning / bakgrunn

Gjennom en rekke pågående samferdselsprosjekter som berører områder med marine
leirskråninger har NGI sett at de gjeldende regelverk i Statens Vegvesen (SVV) og
BaneNOR (BN) kan føre til urimelig store tiltak for å ivareta krav til sikkerhetsfaktor.
Høsten 2017 sendte derfor NGI ut et notat, /1/, med noen tanker knyttet til mulig bruk av
et prosentvis forbedringsprinsipp, som vi mener vil kunne ivareta at sannsynligheten for
grunnbrudd blir godt ivaretatt selv om beregnet sikkerhetsfaktor etter tiltaket er lavere enn
dagens regelverk ville kreve. Innføring av et slikt prinsipp vil kunne føre til store
besparelser for fremtidige samferdselsprosjekter.
I denne sammenheng minnes det om at NVE's "Kvikkleireveileder" tillater bruk av et slik
prinsipp med hensyn til vurdering av områdestabilitet, det vil si fare for at et spesifikt sted
kan bli berørt av et kvikkleireskred som kan løsne i et tilgrensende område.
Etter et innledende møte med SVV og tilbakespill fra både SVV og BN ble man enige om
å gjennomføre et nærmere studium basert følgende forutsetninger, jfr. e-post fra Bjørn
Dolva i SVV:
NGI skal utarbeide en "leveranse av vanlig geoteknisk utredning og tilhørende
probabilistisk analyse av to naturlige skråninger i ravineterreng. Skråningene bør være
forskjellige mht geometri og grunnforhold og har lav initial sikkerhet og det er krevende
[…] å tilfredsstille kravene til sikkerhet […] ved geometriske tiltak."
SVV ønsket også at andre firmaer (Multiconsult, Norconsult, Rambøll og Sintef) skulle
kvalitetssikre NGIs arbeider og konklusjoner. Disse skal levere:
" […] faglige kommentarer til foreliggende deterministisk […] stabilitetsvurdering av de
to relevante områdene – og med hovedvekt på egen probabilistisk analyse basert på
foreliggende materiale fra leverandør 1 (NGI). Skriftlige kommentarer og
probabilistisk analyse presenteres som et faglig foredrag / presentasjon på seminar."
Foreliggende rapport beskriver stabilitetsvurderinger for to naturlige eksempelskråninger,
både for en klassisk deterministisk og en probabilistisk tilnærming. Det er lagt til grunn at
usikkerheter primært er knyttet til valg av styrkeparametere, og i liten grad til usikkerheter
ved beregningsmetoder, geometri eller andre faktorer.
Et vesentlig aspekt ved den probabilistiske vurderingen er å ta hensyn til at de aktuelle
skråninger faktisk står i dag. Dette gjennom Bayeisk oppdatering (Bayesian updating). For
å få frem denne effekten må man se på hvor robust skråningene er i forhold til en økning
av skjærspenninger i skråningen. Økning av skjærspenning er gjort ved å legge en jevnt
fordelt last på terrenget bak topp av skråningene.
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En viktig referanse for de probabilistiske vurderingene er hvilken sannsynlighet det er for
brudd uten å ta hensyn til at skråningen står i dag (dvs. uten Bayeisk oppdatering). Som
referanse er det derfor for de samme skråninger gjort en justering av topografien slik at den
har en beregnet sikkerhetsfaktor på 1,4 (det laveste som Eurokode tillater).
Rapporten går ikke i dybden på teorien for deterministiske analyser, men er begrenset til
det som er benyttet i vurderingene / beregningene. Det har vært en målsetting å gjøre temaet
lett forståelig og vise hvordan sikkerhet, beskrevet med en material-/partialfaktor, og
bruddsannsynlighet henger sammen.
Det understrekes at denne studien i hovedsak er basert stabilitetsberegninger utført med
programmet GeoSuite, og at det bare er gjort vurderinger med udrenert styrke for
leiravsetningene.
Den første utkastet til denne rapporten ble for øvrig oversendt SVV til kommentering. NGI
mottok da en del spørsmål og behov for presiseringer. Disse spørsmålene sammen med
NGIs tilsvar er valgt å ta inn som et eget vedlegg i rapporten, se vedlegg D, da disse gir
gode presiseringer rundt vurderingene som er gjort.

2

Prinsipper for probabilistisk utredning

I alle typer geotekniske vurderinger har man usikkerhet i nesten alle aspekter av analyse og
design. Selv i forholdsvis enkle og rutinemessige prosjekter, er det usikkerheter i
jordlagring, mekaniske jordegenskaper, poretrykk i bakken, geotekniske
beregningsmodeller, og eksterne laster og lastpåkjenninger som virker på konstruksjonen.
Usikkerhet er nært knyttet til risiko. ISO Guide 73: 2009 Risikostyring - Terminologi
(https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:guide:73:ed-1:v1:en), definerer risiko som "effekt
av usikkerhet på mål". Paradoksalt sett er det ikke vanlig å erkjenne usikkerhet i geoteknikk.
Konvensjonell geoteknisk dimensjonering er basert på en deterministisk tilnærming, hvor
usikkerheten i jordegenskaper, belastning og modellering er implisitt dekket av
sikkerhetsfaktor. Sikkerhetsfaktoren er definert som forholdet mellom den karakteristiske
motstanden og den karakteristiske belastningen, beregnet med en idealisert matematisk
modell. Denne tilnærmingen tar ikke hensyn til usikkerheten i belastning og motstand på
en konsekvent måte. Den tvetydige definisjonen av "karakteristiske" verdier gjør det mulig
for ingeniøren å implisitt ta hensyn til usikkerhet ved å velge konservative verdier for
belastnings (høy) og motstandsparametere (lav), for eksempel for vurdering av
skråningsstabilitet. Valgene er imidlertid ganske vilkårlige. Design med nominelt samme
sikkerhetsfaktorer kan ha betydelig forskjellige sikkerhetsmarginer på grunn av
usikkerhetene og hvordan de håndteres. Duncan (2000) i /6/, påpekte at "Gjennom
regulering eller tradisjon, brukes samme verdi av sikkerhetsfaktor ofte til forhold som
involverer meget varierende grad av usikkerhet. Dette er ikke logisk."
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Tradisjonelle (deterministiske) analyser kan ikke gi et komplett bilde av sikkerheten fordi
usikkerhetene påvirker selve sikkerhetsvurderingen. Sannsynlighetsteori og
pålitelighetsanalyser gir et rasjonelt rammeverk for å håndtere usikkerheter og ta
beslutninger under usikkerhet. Målet med en pålitelighetsanalyser er å evaluere effekt av
usikkerheter i en analyse og beregner sannsynlighet for utilfredsstillende funksjonalitet
eller brudd.
Figur 2-1 viser sammenhengen mellom usikkerhet i beregnet sikkerhetsfaktor og
sannsynlighet for brudd. Den (beregnede) sannsynligheten for brudd er sannsynligheten for
at sikkerhetsfaktoren blir mindre enn 1,0. Dette er representert med det røde området i figur
2-1. Sannsynligheten for brudd er funksjon av usikkerhet i jordegenskaper, eksterne
påkjenninger, osv. Dette betyr at en lav sikkerhetsfaktor ikke nødvendigvis samsvarer med
en høy sannsynlighet for brudd.

Figur 2-1 Sammenheng mellom usikkerhet i beregnet sikkerhetsfaktor og sannsynlighet for
brudd.
Probabilistisk analyse
I en probabilistisk analyse vil det typisk benyttes samme modell som en ville ha benyttet
for
deterministisk
analyse,
men
inngangsparameterne
beskrives
som
sannsynlighetsfunksjoner og det benyttes egnet metodikk for å beregne sannsynligheten ut
fra fysisk modell, dens usikkerhet og usikkerhetene i inngangs parameterne. En mye brukt
metode er Monte Carlo Simulering som består i å kjøre en rekke analyser med ulike
kombinasjoner av de usikre inngangsparametere hentet fra de respektive sannsynlighets
funksjonene. Det er da nødvendig å beskrive inngangsparameterne med en
sannsynlighetsfunksjon med angivelse av middelverdi, standard avvik og probabilistisk
fordelingsfunksjon. Det finnes også flere teknikker for å gjøre probabilistiske vurderinger
som FOSM ("first order, second moment" tilnærming) og FORM/SORM ("first- and
second-order reliability methods").
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I en probabilistisk stabilitetsanalyse beregnes en sannsynlighetsfunksjon for
sikkerhetsfaktoren (formulert som forholdet mellom motstand og belastning) ved hjelp av
sannsynlighetsfunksjoner for inngangsparameterne. Videre beregnes sannsynlighet for
brudd, dvs. sannsynligheten for at sikkerhetsfaktoren er mindre enn 1, ved hjelp av en av
metodene nevnt tidligere.
Av praktiske grunner er det mer vanlig å bruke
pålitelighetsindeks enn sannsynlighet for brudd i probabilistiske vurderinger.
Pålitelighetsindeks (β), eller "Reliability index" på engelsk, er definert som følger 1:
Pålitelighetsindeks representerer antall standardavvik mellom snitt (mest sannsynlige
sikkerhetsfaktor) og den kritiske sikkerhetsfaktor (FS = 1). Figur 2-2 viser sammenhengen
mellom pålitelighetsindeks og sannsynlighet for brudd.

Figur 2-2

Relationship between probability of failure, Pf, and reliability index β.

Både Pf og β er funksjoner av usikkerhet i mekaniske jordegenskaper og eksterne laster. I
dette studiet har vi bruk "first-order reliability method" (FORM), koblet med "response
surface method" til beregning av pålitelighetsindeksen. Detaljene er gitt i vedlegg A.
Oppdatering av beregnet sannsynlighet for brudd for en eksisterende skråning
På grunn av begrensningene i vår kunnskap om jordegenskapene (epistemisk usikkerhet)
og matematisk idealisering i beregningsmodellene (modellusikkerhet) beregner vi alltid en
sannsynlighet for brudd som er større enn null, selv for naturlige skråninger. Det er åpenbart
at en eksisterende naturlig skråning, per definisjon, har null sannsynlighet for brudd slik
tilstanden er i dag, dvs. med dagens topografi, skjærspenninger og skjærstyrker. For å få
1

The Reliability Index (β) represents the number of standard deviations which separate the
mean Factor of Safety from the critical Factor of Safety of unity ( = 1 ): β =( FSmean – 1)/σSF
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skråningen til å bli ustabil, må noe endres med hensyn til dagens situasjon. Det faktum at
skråningen er stabil under nåværende statiske forhold er verdifull tilleggsinformasjon som
kan utnyttes for å forbedre de beregnede pålitelighetsestimatene.
Hvis det foreligger naturlige prosesser som man vet kan øke påkjenninger på skråningen,
må effekten av dette vurderes spesielt. Det gjelder for eksempel fare for grunnere
initialskred utløst av erosjon i fot av skråningen og/eller at skråningen står med meget lav
sikkerhet på effektivspenningsbasis og derfor er sensitiv for effekt av ekstremnedbør. Det
er imidlertid en forutsetning for denne studien at sikkerhet mot denne type skred er
tilfredsstillende.
Oppdateringen av beregnet sannsynlighetsfordelingsfunksjon basert på det faktum at
skråningen er stabil i dag, kan gjøres ved hjelp av Bayes' teorem (se for eksempel Ang og
Tang, 1984, /5/). Det faktum at skråningen står i dag innebærer at den nåværende
sikkerhetsfaktoren, selv om den er ukjent, er større enn 1,0. Sannsynligheten for at
skråningen blir ustabil blir spørsmålet om sannsynligheten for at den nåværende
sikkerhetsfaktoren vil falle under en under en ekstern påkjenning. Den beregnede
sannsynlighetsfordelingen (ved bruk av FORM / SORM analyse, Monte Carlo simuleringer
eller andre metoder) kan avkortes for å gjenspeile at skråningen er stabil i dag. Dette er i
utgangspunktet en Bayeisksk oppdateringsprosedyre der "à-priori" informasjonen er at FS
≥ 1. Den oppdaterte (eller "posterior") fordeling av sikkerhetsfaktoren blir:
P[ FS < z | FS ≥ 1] =

FFS ( z ) − FFS (1)
1 − FFS (1)

Den venstre side av ovennevnte ligning lyder: "Sannsynlighet for at FS er mindre enn z,
gitt at FS er større enn eller lik 1,0". FFS er den kumulative distribusjonsfunksjonen til FS.
Figur 2-3 viser grafisk forandringen i den beregnede sannsynlighetsfordelingsfunksjonen
som følger med høyresiden av ovennevnte ligningen.

Figur 2-3 Oppdatering av sannsynlighetsfordelings funksjon for en eksisterende naturlig
skråning når man "vet" at statisk sikkerhetsfaktor er større enn 1,0.
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3

Eksempel 1: Dyp og bratt ravine i overkonsolidert, ikke
sensitiv leire

3.1

Topografi og grunnforhold generelt

Figur 3-1 viser et kartutsnitt av det aktuelle området og figur 3-2 et typisk profil. Det er en
høydeforskjell på ca. 30 m fra topp til bunn av skråning. Leira er generelt overkonsolidert
som følge av at det øverste platånivået på ca. kote 170 har blitt nederodert med ca. 15-20
m før ravinedannelsen for alvor tok til. Ravinen har en midlere skråningshelning på ca.
1:1,8, men er brattest i toppen.

Figur 3-1 Eksempel 1- Oversiktskart skråning Eksempel 1

Med valgte karakteristiske udrenerte styrkeparametere har dagens skråning en
beregningsmessig sikkerhet mot grunnbrudd på 0,99 for en plan tilstand, figur 3-2, men på
grunn av 3-dimensjonale effekter knyttet til vesentlig mindre terreng helning på begge sider
av det aktuelle profilet, ble sikkerhetsfaktoren oppgradert til 1,15. Et samferdselsanlegg er
planlagt langs bunn av ravinen. Hvis et konvensjonelt krav til sikkerhetsfaktor på 1,4 skulle
tilfredsstilles måtte terrenget bak topp av skråningen senkes med ca. 8 m. Oppfylling i
bunnen kunne vært et alternativ, men var ikke aktuelt av andre årsaker.

p:\2017\08\20170844\leveransedokumenter\rapport\2_rev 0\20170844-01-r.docx

Dokumentnr.: 20170844-01-R
Dato: 2018-02-06
Rev.nr.: 0
Side: 12

Figur 3-2 Eksempel 1- Typisk profil med beregnet sikkerhetsfaktor uten tiltak (for plan
tilstand)

3.2

Jordparametere og usikkerhet

I vedlegg B er det gitt en ganske grundig gjennomgang av basis for valg av leiras
geotekniske egenskaper og spesielt udrenerte styrkeparametere og usikkerhet knyttet til
disse. Det etterfølgende oppsummerer kort det viktigste grunnlag for valg av
parametervariasjoner som er lagt til grunn.
I det aktuelle området er grunnforholdene og den geologiske bakgrunnen mye av den
samme over en strekning på minst et par hundre meter. Langs denne strekningen er det
utført konvensjonell prøvetagning på mange steder. Det er ikke noe som tyder på vesentlige
systematiske variasjoner i total romvekt, så mulig usikkerhet i romvekt er ansett for så liten
at den er sett bort fra.
Det foreligger også poretrykksmålinger på en rekke steder som har gitt et godt grunnlag for
å vurdere hvordan in-situ poretrykk varierer med dybden langs hele skråningen fra topp til
bunn. Usikkerhet i poretrykk, og derved også dagens in-situ effektivspenninger er derfor
også ansett som så liten at den kan ses bort i fra.
Det utført et stort antall CPTU-sonderinger i det aktuelle området. Aktivt udrenert styrke
er tolket for hver enkelt sondering med basis i korrelasjoner gitt i ref. /2/, men også til en
viss grad støttet opp mot styrke estimert med basis i SHANSEP metoden, /4/.
Overkonsolideringsgraden, OCR, som inngår i CPTU tolkningen er dels basert på direkte
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korrelasjoner gitt i /2/, men også forkonsolideringstrykk og OCR tolket ut fra hva som antas
å ha vært et opprinnelig terreng eller havbunnsnivå på kote + 185 til + 190, med en antatt
aldringsfaktor på 1,3 (pga. kryp) lagt på opprinnelig effektivspenning under gammel
sjøbunn.
Det foreligger også ødometerforsøk og treaksialforsøk på blokkprøver av meget høy
kvalitet som generelt viser meget god overenstemmelse med forkonsolideringstrykk/OCR
og midlere aktiv styrke tolket fra CPTU-sonderingene.
Figur 3-3 oppsummerer hvordan karakteristisk midlere aktiv udrenert styrke er antatt å
variere med nivå på terreng langs skråningen.
Valgte karakteristiske styrker

180
170

Kotenivå (m)

160
150

0

Udrenert aktiv styrke, suA (kPa)
200
100
Boringer over
kote-165
Boringer
mellom koter
140 - 150
Boringer
mellom koter
130 - 140
Boringer under
kote 130

140
130
120
110
100

Figur 3-3 Eksempel 1- Variasjon i antatt midlere styrkeprofil sett i forhold til terrengnivå
langs skråningen

Ved vurdering av usikkerhet i aktiv udrenert styrke, suA, er det dels tatt hensyn til spredning
i styrke tolket ut fra de enkelte CPTU sonderingen, men også sett på spredning i styrke
tolket ut fra det empiriske grunnlaget fra forsøk på blokkprøver i /3/. I vedlegg B
konkluderes det på dette grunnlaget at usikkerhet i aktiv udrenert styrke kan representeres
med et normalisert standard avvik (coefficient of variation) på COV =0,14.
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I sannsynlighetsberegningene er det også tatt hensyn til mulig spredning i leiras anisotrope
styrkeforhold, i beregningene representert med forholdet mellom passiv og aktiv styrke,
suP/suA, of mellom DSS styrke og aktiv styrke, suD/suA. Det ble konkludert at denne
usikkerheten kan representeres ved et standardavvik på COV= 0,09 i disse anisotropi
forholdene.
Usikkerhet i anisotropiforhold er i sannsynlighetsbetraktningene antatt å være uavhengig
av (ikke korrelert med) usikkerhet i udrenert aktiv styrke.

3.3

Beregninger

I stabilitetsberegningene for denne skråningen er sikkerhet mot brudd og sannsynlighet for
brudd beregnet for en rekke ulike tilfeller som nærmere beskrevet i Vedlegg B. Dette
inkluderer beregninger som tar inn effekt av avvik i styrkeprofil opp eller ned i forhold til
gjennomsnittet, og effekt av å påføre uniform last på 5, 10, 20 og 40 kPa på terrenget bak
skråningstoppen, både uten og med Bayeisk oppdatering av beregnet sikkerhetsfaktor.
Det er i tillegg gjort tilsvarende beregninger der det gjennom avlastning av terrenget bak
skråningstopp er skapt en skråning som har en beregningsmessig sikkerhet på 1,4, men uten
oppdatering av styrke. Dette danner en nyttig referanse for å se relativ effekt av Bayeisk
oppdatering av sikkerhetsfaktor. (Det var i det opprinnelige prosjektforslaget tenkt at dette
referanse tilfellet kunne vært en fylling på flat grunn, men det var litt uhensiktsmessig for
dette eksemplet som følge av sandlaget på toppen).

3.4

Oppsummering av resultater

Figur 3-4 oppsummerer alle beregnede verdier for pålitelighetsindeks (reliability index), β,
for de ulike tilfellene som funksjon av en antatt (uforutsett) jevnt fordelt terrenglast plassert
bak topp av skråningen.
Uten oppdatering viser beregningene for dagens skråning, med beregningsmessig
sikkerhetsfaktor på 1,15, at pålitelighetsindeksen avtar fra ca. β= 0,9 for ingen terrenglast
til β = 0,45 med terrenglast på 40 kPa. Etter oppdatering har pålitelighetsindeksen økt til
omkring β = 3,0 for ingen terrenglast til β= 0,9 for terrenglast på 40 kPa. Disse verdiene
ligger over kurven for "avlastet terreng med FS=1,28 uten oppdatering", for all terrenglaster
mindre enn 20 kPa.
Ved å gjøre et lokalt avlastningstiltak som øker sikkerhetsfaktoren til FS = 1,28 øker
pålitelighetsindeksen med oppdatering til β = 3,5 for ingen terrenglast og β = 1,3 for
terrenglast på 40 kPa.
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Figur 3-4 Eksempel 1- Beregnet pålitelighetsindeks som funksjon av terrenglast
Den røde linjen i figur 3-4 viser pålitelighetsindeksen for en tenkt skråning med
sikkerhetsfaktor 1,4 uten Bayeisk oppdatering. Sammenliknes β-verdiene med oppdatering
mot verdiene for "FS=1,4 uten oppdatering", gir oppdatering lik eller større β-verdi når
terrenglasten ikke overstiger verdier angitt i tabell 3-1.

Tabell 3-1 Sikkerhetsfaktor for tilfelle med oppdatering som gir samme pålitelighet som for
tilfelle F=1,4 uten oppdatering (basert resultater i Figur 3-4)
Sikkerhetsfaktor
1,0 (tenkt tilfelle)
1,15 (for aktuell skråning uten tiltak)
1,28 (for aktuell skråning etter avlastning)

Uventet terrenglast (kPa)
Ca. 3
10
25

Dette eksempelet viser at hvis man kan sikre seg mot uventede fremtidige lastendringer
som gir økede skjærspenninger i skråningen kan det aksepteres en deterministisk
sikkerhetsfaktor langt under 1,4, kanskje ned mot 1,1-1,2.
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4

Eksempel 2: E16 Nybakk - Slomarka

4.1

Topografi og grunnforhold generelt

Figur 4-1 viser et kartutsnitt av det aktuelle området for eksemplet fra E16 NybakkSlomarka. Det aktuelle området ligger ved Rakkestad i Nes kommune, nordvest for
Vormsund og øst for Glomma. Profilet som beregningene er utført på er markert med 9360
i figur 4-1.

Figur 4-1 - Oversikt over beliggenhet av beregningsprofilet for E16-beregningene, samt utførte
grunnundersøkelser
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I prosjektet er det her en skjæring for både ny E16 og for enkelte lokalveger. For det totale
tiltaket fikk man en beregnet sikkerhetsfaktor på ca. 1,6 etter tiltak, og det er derfor i denne
studien valgt å regne uten lokalveien og med et tiltak som gjør at man har en beregnet
sikkerhetsfaktor på 1,4. Basert på dette viser figur 4-2 og figur 4-3 snittene som det er regnet
på før og etter tiltak. Det er en høydeforskjell på ca. 16 m fra topp til bunn av skråningen,
høyden på skjæringen for vegen er ca. det samme.
Det aktuelle området er ravinert, og leiren i bunn av skråningene er derfor naturlig nok noe
overkonsolidert. Videre detaljer rundt grunnforholdene er gitt i neste avsnitt.

Figur 4-2 Snitt brukt i beregningene før tiltak (dagens skråning)

p:\2017\08\20170844\leveransedokumenter\rapport\2_rev 0\20170844-01-r.docx

Dokumentnr.: 20170844-01-R
Dato: 2018-02-06
Rev.nr.: 0
Side: 18

Figur 4-3 - Snitt brukt i beregningene etter tiltak (avlastning av terrenget for å oppnå
sikkerhetsfaktor 1.40

4.2

Jordparametere og usikkerhet

Som oversiktskartet i figur 4-1 viser er det for det aktuelle området utført ganske
omfattende med grunnundersøkelser. Undersøkelsene består av dreietrykksonderinger,
CPTU-sonderinger, prøveserier og poretrykksmålinger.
Ved fastsettelse av skjærstyrkeprofiler for stabilitetsberegningene er det hovedsakelig lagt
til grunn tolkede CPTU-sonderinger basert på en lokal tilpasning/korrelasjon på lik måte
som er beskrevet i Karlsrud et. al, se ref. 2. I bunnen av profilet medfører dette tolkning av
CPTU i borhull 2366, mens det i toppen av profilet er basert på tolkning av borhull 2251.
Borhull 2366 er utført 40 m øst for det aktuelle profilet, mens borhull 2252 er utført ca. 150
m øst for det aktuelle profilet.
For vurderingen av usikkerheten i aktiv udrenert skjærstyrke, suA, er det i det andre
beregningseksemplet, se avsnitt 3, dels tatt til hensyn spredningen i styrke fra de tolkede
CPTUene og dels tatt til hensyn spredningen i styrke ut fra det empiriske grunnlaget fra
forsøk utført på blokkprøver i /3/ ved fastsettelse av usikkerheten i parameterne. I dette
beregningseksemplet derimot er grunnlaget adskillig mindre omfattende for det aktuelle
området, og det er derfor gjort en kvalitativ vurdering av usikkerheten i aktiv udrenert
skjærstyrke som gir et standardavvik (kovarians/Coefficient of variation) på COV = 0,20.
I sannsynlighetsberegningene er det også tatt hensyn til mulig spredning i leiras anisotrope
styrkeforhold, i beregningene representert med forholdet mellom passiv og aktiv styrke,
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suP/suA, og mellom DSS styrke og aktiv styrke, suD/suA. Det ble konkludert at denne
usikkerheten kan representeres ved et standardavvik på 0,09 i disse anisotropi forholdene.
Usikkerhet i anisotropiforhold er i sannsynlighetsbetraktningene antatt å være uavhengig
av (dvs ikke korrelert med) usikkerhet i udrenert aktiv styrke.

4.3

Utførte beregninger

I stabilitetsberegningene for denne skråningen er sikkerhet mot brudd beregnet for ulike
tilfeller som oppsummert tabellform Vedlegg C. For hver tilfelle vises det også beregnet
sannsynlighet for brudd, samt beregnet pålitelighetsindeks β.
For å komme frem til disse probabilistiske verdiene/parameterne er det utført 9
stabilitetsberegninger for hver situasjon, dvs. før og etter tiltak og med terrenglast på
mellom 0 og 40 kPa. Situasjonen "etter tiltak" betyr at terrenget har blitt avlastet og slaket
ut med mål om å akkurat møte kravet til sikkerhetsfaktor på 1.40. Det er en kunstig
situasjon, som ikke tilsvarer det som er valgt i den virkelige prosjekteringen, der det også
var en del andre hensyn å ta.
Stabilitetsberegningene er for hvert tilfelle først utført med udrenert skjærstyrke og
anisotropiforhold som ville vært brukt i beregningen ("best estimate" eller "mean"/µ).
Videre er det beregnet sikkerhetsfaktorer for skjærstyrke og anisotropiforhold redusert med
henholdsvis ett eller to standardavvik, dvs. for µ - σ og µ - 2σ.

4.4

Oppsummering av resultater

Figur 4-4 oppsummerer alle beregnede verdier for pålitelighetsindeks (reliability index) β
for de ulike tilfellene som funksjon av en antatt (uforutsett) jevnt fordelt terrenglast plassert
bak topp av skråningen.
Uten oppdatering viser beregningene for dagens skråning, med beregningsmessig
sikkerhetsfaktor på 1,28, at pålitelighetsindeksen avtar fra ca. β= 1,15 for ingen terrenglast
til β = 0,25 med terrenglast på 40 kPa. Det vil si at selv om skråningen viser en høyrere
sikkerhetsfaktor i utgangspunktet, sammenliknet med eksempel 1, er denne mere følsom
for terrenglaster. Dette har blant annet sammenheng med at skråningshøyden er mindre, og
at skjærstyrken er lavere.
Etter oppdatering har pålitelighetsindeksen økt til omkring β = 2,2 for ingen/lav terrenglast
til β = 0,5 for terrenglast på 40 kPa. Disse verdiene ligger generelt over kurven for
situasjonen "etter tiltak" ("unloaded slope with FS = 1.4"). Dvs at sikkerhetsnivået uttrykt
gjennom pålitelighetsindeksen β er høyere i utgangspunktet, dersom man bruker
tilleggsinformasjonen at man har en nedre grense for skjærstyrken (fordi det er en naturlig
skråning som tydeligvis har en sikkerhet < 1,0), ved Bayeisk oppdatering.
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Figur 4-4 Eksempel 2 - Beregnet pålitelighetsindeks β som funksjon av terrenglast
Figur 4-4 viser ingen krysning mellom "oppdatert skråning med FS=1,28" og "avlastet
skråning med FS=1,4 uten oppdatering". Det vil si at skråningen med FS=1,28 ikke trenger
noen tiltak for å oppnå samme pålitelighetsindeks som en skråning med FS=1,4 uten
oppdatering så lenge uforutsett last er mindre enn ca. 50-60 kPa. Anslagsvis kunne denne
skråningen hatt akseptabel FS omkring 1,2 og fortsatt hatt like stor pålitelighetsindeks som
et FS=1,4 tilfelle uten oppdatering.

5

Konklusjoner og anbefalinger for videre arbeid

De to beregningseksempelene i denne rapporten viser at hvilken deterministiske
sikkerhetsfaktor som kan aksepteres er situasjonsbetinget, og må sees i sammenheng med
hva man ønsker å ta høyde for av uforutsette lastendinger som kan føre til økede
skjærspenninger.
Analysene viser at for de fleste praktiske tilfeller vil en skråning med beregningsmessig
deterministisk sikkerhetsfaktor ned mot 1,2 være meget robust for uforutsette fremtidige
økninger i laster eller skjærspenninger.

p:\2017\08\20170844\leveransedokumenter\rapport\2_rev 0\20170844-01-r.docx

Dokumentnr.: 20170844-01-R
Dato: 2018-02-06
Rev.nr.: 0
Side: 21

Hvis man kan sikre seg mot slike fremtidige lastendringer kan enda lavere sikkerhetsfaktor
aksepteres, kanskje ned mot 1,1.
Sikring mot lastendringer kan eksempelvis være gjennom klausuler som båndlegger arealer
for inngrep av ulike slag uten forutgående aksept av relevante myndigheter. Hvis
skråningen ligger mot et vassdrag må det være en forutsetning at sikring mot erosjon og
skred utløst av erosjon er godt ivaretatt.
Er det beregnet lavere sikkerhetsfaktor enn 1,1-1,2 for den naturlige skråningen ansees
tiltak som bringer sikkerheten opp til dette nivået som akseptabel, eventuelt med et
minimum av prosentvis forbedring, forslagsvis 5%.
En del supplerende tilsvarende pålitelighetsanalyser kan være nyttig for å bedre belyse
robusthet mot mulige fremtidige lastendringer.
Det kan også være nyttig å se på noen tilfeller der usikkerhet i udrenerte styrkeparametere
er større og mindre enn hva som er lagt til grunn for de to eksemplene behandlet i denne
rapporten.
I konkrete tilfeller er det viktig at grunnundersøkelser er av en slik type og omfang at det
gir et godt grunnlag for å få frem hvordan udrenert styrke kan variere med dybde og
plassering i en skråning. Det krever at man må få frem et riktig bilde av in-situ
spenningstilstand og hvordan leiras forkonsolideringsgrad varierer med dybde fra topp til
bunn av en skråning. Dette danner et viktig grunnlag for bestemmelse av leiras udrenerte
styrkeegenskaper.
Det må også tas behørig hensyn til betydning av prøvekvalitet ved bestemmelse av udrenert
styrke. Korrelasjoner og erfaringsdata nedfelt i blant annet ref. /2/ til /4/ bør være sentrale
ved fastlegging av karakteristiske og anisotrope styrkeparametere, men gjerne koblet opp
mot resultater av laboratorieforsøk (ødometer, treaks, DSS) på prøver av meget god kvalitet
fra aktuell lokasjon.
Å bestemme karakteristiske udrenerte styrkeparametere på grunnlag av enkle
laboratorieforsøk, slik som konus eller enaksiale trykkforsøk, ansees ikke for akseptabelt
og vil generelt gi et misvisende uttrykk for en skrånings beregningsmessige sikkerhet.
Det er mulig å gjøre tilsvarende analyser for beregning av sikkerhet og pålitelighetsindeks
for drenerte tilfeller, det vil si på ren effektivspenningsbasis. I slike tilfeller vil usikkerheter
primært være knyttet til usikkerhet i poretrykk og i noen grad effektiv friksjonsvinkel. Noen
beregningseksempler for drenerte tilfeller anbefales som en videreføring av dette
prosjektet.
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A1

Introduction: Uncertainty in geotechnical assessments

Geotechnical engineers have to deal with uncertainty in all aspects of their analysis and
design. Even in relatively straightforward and routine projects, there are uncertainties in
soil layering, in situ mechanical soil properties, pore pressures in the ground,
geotechnical models that are used to make calculations, and external loads and load
effects that act on a structure or system.
Uncertainty is closely related to risk. As a matter of fact, the ISO Guide 73:2009 Risk
management – Vocabulary (https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:guide:73:ed1:v1:en), defines risk as "effect of uncertainty on objectives". Paradoxically, it is not
common to acknowledge uncertainties in geotechnical engineering. Conventional
geotechnical engineering design is based on a deterministic approach, where the
uncertainties in soil properties, loads and modelling are implicitly accounted for by a
factor of safety (or partial safety factors). The factor of safety is defined as the ratio of
the characteristic resistance to the characteristic load as calculated by an idealised model.
This approach does not address the uncertainty in load and resistance in a consistent
manner. The ambiguous definition of "characteristic" values allows the engineer to
implicitly account for uncertainties by choosing conservative values of load (high) and
resistance parameters (low), for example for slope stability assessment. The choices,
however, are quite arbitrary. Designs with nominally the same factor of safety could
have significantly different safety margins because of the uncertainties and how they are
dealt with. Duncan (2000) pointed out that "Through regulation or tradition, the same
value of safety factor is often applied to conditions that involve widely varying degrees
of uncertainty. This is not logical."
Probability theory and reliability analyses provide a rational framework for dealing with
uncertainties and making decisions under uncertainty. Depending on the level of
sophistication, the analyses provide one or more of the following outputs:
•
•
•
•

Probability of failure (or probability of unsatisfactory performance)
Reliability index
The most probable combination of parameters leading to failure
Sensitivity of result to any change in parameters

Figure A1 shows the relationship between the uncertainty in the safety factor and
probability of failure for a slope. Because of the uncertainties in the mechanical soil
properties, in situ pore pressures, slope geometry and calculation models, there is
uncertainty in the assessed value of the factor of safety. Therefore the factor of safety
can be considered a random variable and its uncertainty can be described by a probability
distribution function. The (calculated) probability of failure for the slope is the
probability that the factor of safety is less than one. This is represented the red area in
Figure A1. The probability of failure depends on the uncertainties in the analysis
parameters. This means that a low safety factor does not necessarily correspond to a high
probability of failure and vice versa.
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Figure A1.

Relationship between uncertainty in factor of safety and probability of failure.

A1.1 Sources and types of uncertainty
To characterize the uncertainties in soil and/or rock properties, the engineer needs to
combine, in addition to actual data, knowledge about the quality of the data, knowledge
on the geology and, most importantly, engineering judgment.
Uncertainty modelling of the variables entering an analysis, whether probabilistic or
deterministic, requires collection of data, evaluation of the data set(s), selection of a
“model” to represent the data, estimation of the uncertainty in the selected model and its
significant characteristics, and a verification of the assumptions made. The evaluation
of the data set(s) needs recognition of the type of uncertainties, whether the variables are
dependent or independent, whether the observations are independent and whether the
uncertainties noted are the result of a combination of uncertainties in underlying
parameters and processes.
The uncertainties associated with a geotechnical problem can be divided into two
categories: aleatory and epistemic. Human errors and omissions, which are not covered
herein, would fall into a third category. Within a nominally uniform geological layer,
the soil properties can be affected by both aleatory and epistemic uncertainties:
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•

Aleatory uncertainty represents the natural randomness of a variable. Examples
of aleatory uncertainty are the spatial variation of a soil parameter within a
nominally uniform geological layer, the variation in the peak acceleration of a
design earthquake with a given return period, the variation in the ocean wave
height or wind force, and so on. The aleatory uncertainty is also called the
inherent uncertainty. Aleatory uncertainty cannot be reduced or eliminated.

•

Epistemic uncertainty represents the uncertainty due to lack of knowledge on a
variable. It includes measurement uncertainty, statistical uncertainty (due to
limited information), and model uncertainty. Statistical uncertainty is due to
limited information such as limited number of observations. Measurement
uncertainty is due to for example imperfections of an instrument or of a method
to register a quantity. Model uncertainty is due to idealisations made in the
physical formulation of the problem. Epistemic uncertainty can be reduced, and
perhaps eliminated, by collecting more data and information, improving the
measurement method(s) or improving the calculation method(s).

Statistical uncertainty is present because the parameters are estimated from a limited set
of data, and is affected by the type of estimation technique used. Measurement
uncertainty is described in terms of accuracy and is affected by bias (systematic error)
and by precision (random error). It can be evaluated from data provided by the
manufacturer, laboratory tests and/or scaled tests. Model uncertainty is defined as the
ratio of the actual quantity to the quantity predicted by a model. A mean value different
from 1.0 expresses a bias in the model, while the standard deviation expresses the
variability in the predictions by the model.

A2

Reliability-based design and probabilistic calculations

In reliability-based design, the uncertainties in load, resistance and modelling are
quantified and the design objective is to ensure that the probability of failure of the
component or system under consideration is less than a target value. The reliabilitybased design approach is well-advanced in structural design practice, and is slowly
gaining acceptance for foundation design of critical structures and other geotechnical
engineering applications.
Once the uncertainty in input parameters and model(s) for solving a particular problem
are quantified, the engineer has a variety of tools at his disposal to evaluate the
uncertainty in the output. The most common practical tools are Monte Carlo simulation
techniques; first-order, second moment (FOSM) approach; and first- and second order
reliability methods (FORM and SORM). Each has its advantages and shortcomings, and
the more complicated methods often provide more useful information about the possible
outcomes of a problem. In this study, the FORM/SORM approach, which is briefly
described below, was used.
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A2.1 First- and second-order reliability methods
The first step in FORM/SORM approximation is definition of a performance function,
g(X), such that g(X) ≥ 0 means satisfactory performance and g(X) < 0 means failure. X
is a vector of basic random variables. If the joint probability density function of all basic
random variables Fx(X) is known, then the probability of failure Pf is given by:
Pf = ∫ Fx ( X ) dX

(A1)

L

where L is the domain of X where g(X) < 0. In general the above integral cannot be
solved analytically, and an approximation is obtained by the FORM/SORM approach.
In this approach, the general case is approximated to an ideal situation where X is a
vector of independent Gaussian variables with zero mean and unit standard deviation,
and g(X) is a linear function. The probability of failure Pf at the "design point" is then:
n

Pf = P [ g(X) < 0 ] = P [

∑

αiUi – β < 0 ] = Φ (-β)

(A2)

i =1

where P[…] reads "the probability that", αi is the direction cosine of random variable
Xi, Ui is the transformation of variable Xi in the standard normal space, β is the distance
between the origin and the hyperplane (hyper-parabola in SORM) g(U) = 0 in the
standard normal space, n is the number of basic random variables X (and its
transformation in the standard normal space U), and Φ is the standard normal
distribution function. The vector of the direction cosines of the random variables (αi) is
called the vector of sensitivity factors, and the distance β is called the reliability index.
The relationship between the reliability index β and the probability of failure Pf is shown
in Fig. A2.

Figure A2.

Relationship between probability of failure Pf, and reliability index β.
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The direction cosines or sensitivity factors are an important by-product of the
FORM/SORM analysis. The square of the sensitivity factors (αi2), whose sum is equal
to unity, quantifies in a relative manner the contribution of the uncertainty in each
random variable Xi to the total uncertainty.
The assessment of the probability of slope failure was done using the SORM
approximation in the COMREL software package (STRUREL, 2017). The following
limit state function "g" was used for the calculation of the probability of slope failure.
g = model ⋅ FS – 1

(A3)

where:
FS
model

Safety factor (calculated by GeoSuite)
Modelling uncertainty in GeoSuite calculations

The variable "model" quantifies the uncertainty in the calculation model (limit
equilibrium in GeoSuite) for slope stability. This parameter was assumed to have a
normal distribution with mean of 1.0 (i.e. unbiased model) and standard deviation of
3%.
In general, the factor of safety evaluated for a slope is function of many parameters and
the calculation of FS in Equation A3 could be quite involved. Based on the physics of
the problems, the uncertainty in the undrained shear strength profile and the uncertainty
in the shear strength anisotropy are the main contributors to the uncertainty in the
estimated safety factor. To simplify the reliability calculations, a response surface
approach was adopted for evaluating the FS in the limit state function (Eq. A3). The
safety factor of the slope was calculated for combinations of three shear strength profiles,
corresponding to µ, µ – σ, and µ – 2σ (µ = mean, σ = standard deviation) and three
anisotropy factors corresponding to µ, µ – σ, and µ – 2σ. This required 9 (3 × 3)
deterministic calculations of safety factor for one slope.
The interpolation functions listed on Fig. A3 were then used to define the functional
dependence of “safety factor” on undrained shear strength and anisotropy factor. The
dimensionless parameter ‘r’ on Fig. A3 represent the change in the safety factor in terms
of number of standard deviations from the mean value of undrained shear strength, and
the parameter dimensionless “s” does the same for the shear strength anisotropy factor.
To utilize the response surface method for description of the safety factor, the
performance function shown in Eq. A3 for reliability analyses was rewritten as:
g = model ⋅ (∑9𝑖𝑖=1 ℎ𝑖𝑖 ∙ 𝑥𝑥𝑖𝑖 ) – 1
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where hi are the interpolation functions listed in Fig. A3 and xi are the safety factors
evaluated for various combinations of undrained shear strength profile and anisotropy
factor.
h1 = 0.25⋅r⋅ (1+r)⋅s⋅(1+s)
h2 = 0.25⋅(1+r)⋅(2+r)⋅s⋅(1+s)
h3 = 0.25⋅(1+r)⋅(2+r)⋅(1+s)⋅(2+s)
h4 = 0.25⋅r⋅(1+r)⋅(1+s)⋅(2+s)
h5 = – 0.5⋅(2r + r2) ⋅s⋅(1+s)
h6 = – 0.5⋅(1 + r)⋅(2+r)⋅(2s + s2)
h7 = – 0.5⋅(2r + r2)⋅(1+s)⋅(2+s)
h8 = – 0.5⋅r⋅(1+r)⋅(2s + s2)
h9 = (2r + r2) ⋅(2s+s2)

Figure A3. Design of response surface calculations with two random variables in transformed
(normalized) coordinate system.

A2.2 Updating of estimated failure probability for existing
slopes
Because of the limitations in our knowledge about the soil properties (epistemic
uncertainty) and mathematical idealization in our calculation models (model
uncertainty), we always calculate a non-zero failure probability even for existing slopes.
Obviously an existing natural slope has, per definition, zero failure probability for static
conditions. If the slope is to fail, then something has to change with respect to the status
quo. The fact that the slope is stable under present static conditions is valuable additional
information that can be exploited to improve the calculated reliability estimates.
The updating of calculated probability distribution function based on the fact that the
slope is standing today can be done using Bayes theory (see, for example, Ang and Tang,
1984). The fact that the slope is standing today implies that the current factor of safety,
although unknown, is greater than unity. The annual probability of failure becomes the
question of the likelihood that the current factor of safety will fall below unity during a
reference time of one year. Its probability distribution can be computed (from
FORM/SORM analysis, Monte Carlo simulations, or any other method), but is truncated
to reflect that the slope is stable today. This is basically a Bayesian updating procedure
where the a-priori information is that FS ≥ 1. The updated (or posterior) distribution of
the factor of safety is:

p:\2017\08\20170844\leveransedokumenter\rapport\2_rev 0\vedlegg a.docx

Dokumentnr.: 20170844-01-R
Dato: 2018-02-06
Rev.nr.: 0
Vedlegg A, side: 8

P[ FS < z | FS ≥ 1] =

FFS ( z ) − FFS (1)
1 − FFS (1)

(A5)

The left hand side of the above equation reads: Probability of FS being less than z
given that FS is greater than or equal to 1.0. FFS is the cumulative distribution
function of FS. Figure A4 shows graphically the change in the calculated probability
distribution function implied by the right-hand side term in Eq. A5.

Figure A4.

A3

Updating of the calculated probability distribution function for factor of safety
given that the static factor of safety is greater than or equal to 1.0.
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B1

Skråning i OC leire

En oversikt over skråningen er vist i figur 1. Det er et sandig/siltig lag med 5-8 m
mektighet i toppen av skråningen. Dette laget er modellert som friksjonsmateriale, men
har ikke videre betydning for beregnet sikkerhet. Det er også fra sonderinger indikert et
lokalt lag av friksjonsmateriale i dybden under bunnen av skråningen, men som det
senere skal bli vist går de kritiske skjærflater utenom dette laget. Det er derfor ikke tatt
høyde for eventuell variasjon i styrkeparametre til friksjonsmaterialer.

Figur 1: Oversikt skråning

B2

Jordparametre

B2.1 Udrenert skjærfasthet
For den aktuelle skråningen viser figur 2-4 verdier for aktiv udrenert styrke, suA, som er
tolket fra CPTU sonderinger som ligger nærmest det aktuelle profilet. Figur 2 viser
boringer tatt fra platået eller det høyeste terrenget bak topp av skråningen (over. kote
+165), figur 3 boringer tatt fra et nivå tilsvarende omtrent midt i skråningene nord for
tunnelen (kote + 150-160), og figur 4 nær bunn av skråningene (kote + 135-+145).
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Figur 2: Tolket aktiv udrenert styrke fra CPTU boringer nær aktuell skråning tatt fra nivå over
kote +165
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Figur 3: Tolket aktiv udrenert styrke fra CPTU boringer nær aktuell skråning tatt fra nivå kote
+150-160
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Figur 4: Tolket aktiv udrenert styrke fra CPTU boringer nær aktuell skråning tatt fra nivå kote
+135-145
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For å vurdere hva som er en rimelig mulig øvre og nedre grense for styrkene er det i
Figur 2-4 lagt inn et både høyt og lavt styrkeprofil basert SHANSEP-metoden gitt ved
uttrykket:
suA = S·OCRm ·σ'v0 der,
S = normalisert styrke for OCR = 1,0
m = eksponent
σ'v0 = vertikal effektivspenning
Figur 5 viser normalisert styrke mot overkonsolideringsgrad, OCR, fra
blokkprøvedatabasen i /2/, mens figur 6 viser tilsvarende diagram for blokkprøver tatt
fra det aktuelle området.

Figur 5: Normalisert aktiv styrke mot OCR fra blokkprøvedatabase /1/
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2,5
Blokkprøver BL 110 og
BL116

Su/σ'ac

2

Nye blokkprøver
EV331 og EV 661

1,5

SHANSEP S=0,285,
m=0,85

1

SHANSEP, S=0,285,
m=0,80

0,5
0

SHANSEP, S=0,285,
m=0,75

1

OCR

10

Figur 6: Sammenlikning av normaliserte styrker fra CAUC treaksialforsøk mot SHANSEP
korrelasjoner for skråningsområdet

Figur 6 viser at leiras vanninnhold generelt avtar med dybden.

p:\2017\08\20170844\leveransedokumenter\rapport\2_rev 0\vedlegg b.docx

Dokumentnr.: 20170844-01-R
Dato: 2018-02-06
Rev.nr.: 0
Vedlegg B, side: 8

Figur 7: Vanninnhold og romvekt fra prøveserier i skråningsområdet

Ut fra en samlet vurdering viser figur 5 hvilke øvre og nedre grense for SHANSEP
parametere som anses som representative for de aktuelle grunnforhold. Disse øvre og
nedre grenser er gitt i tabell 1.
Tabell 1: Øvre og nedre grenseverdier for å bestemme suA baser SHANSEP

Øvre grense
Nedre grense

S

m

0,3
0,25

0,7
0,65

Opprinnelig
terreng
+190
+185

For å vurdere øvre og nedre grense for aktiv styrke er det også vurdert i hvilken grad
overkonsolideringsgraden kan variere. Figur 8 viser forkonsolideringstrykk målt på
blokkprøvene tatt ved skråningsområdet sammenliknet mot forkonsolideringstrykk
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anslått ut fra at tidligere terreng har ligget på kote +190 og man hadde et
forkonsolideringtrykk under gammel sjøbunn på grunn av kryp tilsvarende OCR=1,3.
Dette gir et forsiktig estimat av forkonsolideringtrykket. Som vist i tabell 1 er det likevel
som nedre grense lagt til grunn at opprinnelig terreng kan ha ligget på kote+185.
Ekffektivspenning

Dybde under terreng (m)

0

0

100

200

300

400

500

600

700

5

po fra +174,5

10

pc fra antatt
sjøbunn +190
pc-Hull B110

15

pc-Hull B116

20
25
30
35

Figur 8: In-situ spenning og forkonsolideringstrykk ved skråningsområdet, inkludert pc fra
blokkprøver hull B110 og B116

Figur 2-4 viser disse øvre og nedre grense for styrke beregnet med SHANSEP
parametrene beskrevet over. Merk i denne sammenheng at de vertikale spenninger i eller
nær en dyp ravene som her ikke helt vil tilsvare vertikalt overlagringstrykk. De vertikal
spenninger som er lagt til grunn er derfor tatt ut fra PLAXIS beregninger for punkt like
bak skråningstopp (figur 2), midt i skråning (figur 3) og i bunn av ravine (figur 4).
Figur 2-4 viser at disse SHASEP baserte styrker i hovedsak dekker spennet i styrker
direkte utledet fra CPTU-boringene. SHANSEP gir generelt noe for lave styrker i
øverste deler av profilene, som skyldes at man ikke får meg seg effekt av forvitring i
toppen.
Som en helhetlig vurdering konkluderes det med at spredningen i styrke basert
SHANSEP kan representere ett standard avvik opp og ned i forhold til gjennomsnittet.
Som et snitt for alle de tre styrkeprofilene gir dette tilnærmet samme normalisert
standardavvik (eller covariance) på cov =0,14.
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Dette er også lagt til grunn i etterfølgende beregninger av sannsynlighet for brudd.

B2.2 Anisotropiforhold
I prosjekteringen er det på grunnlag av tabell 2 og erfaringsdata valgt gjennomsnittlige
verdier for passiv styrke og DSS styrke gitt ved:
suP/suA = 0,37
suD/suA = 0,685=(1+0,37)/2)

Merk at på grunn av mangel på DSS forsøk ble denne styrken valgt som gjennomsnitt
av aktiv og passiv styrke.
Tabell 2: Sammenstilling av forhold mellom passiv og aktiv udrenert styrke fra blokkprøver fra
skråningsområdet
Hull
VE321
VE322
VE323
VE661
VE662
B110
B116

Dybde
8,44/8,75
15,7
21,12
5,73
10
11,4
10,45

A

Su (kPa)
72,5
95
108
79
127
80
120,5

SuP (kPa)
37
31,5
30,5
44
42,6
31,4
43,5

SuP/SuA
0,45
0,33
0,28
0,56
0,34
0,39
0,36

Gjennomsnitt

0,39

Figur 9 og 10 sammenstiller anistropiforhold bestemt på blokkprøver fra /2/ sett i forhold
til leiras overkonsolideringsgrad, OCR, og vanninnhold. På dette grunnlaget viser tabell
3 valgte verdier høye og lave verdier for anisotropiforholdene som antas å representere
ett standardavvik opp og ned. Dette tilsvarer et typisk normalisert standardavvik
(covariance) for på typisk 0,09.
Tabell 3: Valgte verdier for anisotropiforhold

Gjennomsnitt
Høy (ett standardavvik
opp)
Lav (ett standardavvik
ned)

suP/suA
0,37
0,41

suD/suA
0,685
0,75

0,33

0,62
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Figur 9: Anisotropiforhold fra blokkprøver sett i forhold til OCR, fra /2/
1

(suE/suC) and (suD/suC)

.

09
.
08
.
07
.
06
.
05
.
04
.
03
.
02
.
01
0
20

30

50

40

wc (%)

60

70

80

Figur 10: Anisotropiforhold fra blokkprøver sett i forhold til leiras vanninnhold, fra /2/

B3

Stabilitetsberegninger

B3.1 Grunnlag
Det er utført stabilitetsberegninger (beregning av sikkerhetsfaktor) for tre ulike
alternativer i skråningen:
•
•
•

Dagens situasjon (vist i figur 11)
Avlasting (masseutskifting med lette masser i topp skråning) (vist i figur 12)
Avlasting til sikkerhetsfaktor 1,4 (vist i figur 13)
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Rene 2D-analyser av skråningen tilsier en sikkerhetsfaktor rundt ca. 1,0 for dagens
skråning, gitt antagelsen om plan tilstand og de tolkede karakteristiske jordparametre. I
forbindelse med prosjektering av skråningen ble det også utført 3D FEM analyser for å
vurdere stabiliteten. Det ble konkludert med at reell 3D sikkerhetsfaktor for dagens
skråning antagelig er i størrelsesorden 1,15 (ca. 15 % forbedring fra plan tilstand). For
alternativet med avlasting ble det konkludert med en oppnådd sikkerhetsfaktor i
størrelsesorden 1,28 (ca. 11 % forbedring fra plan tilstand). Resultatene fra 2Dberegnignene er derfor skalert opp for å tilsvare resultatene fra 3D-analysene for disse
to modellene.
For skråningen med sikkerhetsfaktor 1,4 er det benyttet resultatene direkte fra GeoSuite
uten skalering (dvs. sikkerhetsfaktor 1,4 i plan tilstand).
Sikkerhetsfaktorene som er vist i figurene under er uten skalering for 3D-effekter.

Figur 11: Dagens situasjon med terrenglast
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Figur 12: Avlasting (matteutskifting) med terrenglast
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Figur 13: Skråning med sikkerhet 1,4 (når den er uten terrenglast)

B3.2 Beregnet sikkerhetsfaktor
For alle de tre skråningsalternativene er det utført beregninger med variasjon i
styrkeparametre (skjærfasthet og anisotropiforhold i henhold til avsnitt 2, se avsnitt A2.1
i vedlegg A) samt variasjon i påført terrenglast på toppen av skråningen.

B3.2.1 Dagens situasjon
Tabellene 4 til 8 viser beregnede sikkerhetsfaktorer for dagens situasjon og ulike
variasjoner av terrenglast, udrenert skjærfasthet og anisotropiforhold.
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Tabell 4: Dagens situasjon - beregnet sikkerhetsfaktor for 0 kPa terrenglast

Terrenglast
0 kPa
µ (suDSS /suC = 0.685,
suE/suC = 0.37)

Anisotropiforhold

µ - σ (suDSS /suC = 0.62,
suE/suC = 0.33)

µ - 2σ (suDSS /suC =
0.56, suE/suC = 0.29)

Udrenert skjærfasthet
Middel
(µ - σ)
(µ - 2σ)
(µ)
profil
profil
profil
1,150

0,996

0,838

1,106

0,951

0,806

1,060

0,915

0,767

Tabell 5: Dagens situasjon - beregnet sikkerhetsfaktor for 5 kPa terrenglast

Terrenglast
5 kPa
µ (suDSS /suC = 0.685,
suE/suC = 0.37)

Anisotropiforhold

µ - σ (suDSS /suC = 0.62,
suE/suC = 0.33)

µ - 2σ (suDSS /suC =
0.56, suE/suC = 0.29)

Udrenert skjærfasthet
Middel
(µ - σ)
(µ - 2σ)
(µ)
profil
profil
profil
1,143

0,988

0,830

1,098

0,944

0,800

1,051

0,908

0,764

Tabell 6: Dagens situasjon - Beregnet sikkerhetsfaktor for 10 kPa terrenglast

Terrenglast
10 kPa
µ (suDSS /suC = 0.685,
suE/suC = 0.35)

Anisotropiforhold

µ - σ (suDSS /suC = 0.62,
suE/suC = 0.33)

µ - 2σ (suDSS /suC =
0.56, suE/suC = 0.29)
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Udrenert skjærfasthet
Middel
(µ - σ)
(µ - 2σ)
(µ)
profil
profil
profil
1,132

0,979

0,823

1,087

0,937

0,794

1,042

0,900

0,757
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Tabell 7: Dagens situasjon - beregnet sikkerhetsfaktor for 20 kPa terrenglast

Udrenert skjærfasthet
Middel
(µ - σ)
(µ - 2σ)
(µ)
profil
profil
profil

Terrenglast
20 kPa
µ (suDSS /suC = 0.685,
suE/suC = 0.35)

Anisotropiforhold

µ - σ (suDSS /suC = 0.62,
suE/suC = 0.33)

µ - 2σ (suDSS /suC =
0.56, suE/suC = 0.29)

1,111

0,962

0,808

1,069

0,920

0,779

1,024

0,886

0,744

Tabell 8: Dagens situasjon - Beregnet sikkerhetsfaktor for 40 kPa terrenglast

Udrenert skjærfasthet
Middel
(µ - σ)
(µ - 2σ)
(µ)
profil
profil
profil

Terrenglast
40 kPa
µ (suDSS /suC = 0.685,
suE/suC = 0.35)

Anisotropiforhold

µ - σ (suDSS /suC = 0.62,
suE/suC = 0.33)

µ - 2σ (suDSS /suC =
0.56, suE/suC = 0.29)

1,072

0,929

0,781

1,030

0,888

0,753

0,989

0,855

0,718

B3.2.2 Avlasting
Tabellene 9 til 13 viser beregnet sikkerhetsfaktor for avlastet skråning med variasjoner
i terrenglast, udrenert skjærfasthet og anisotropiforhold.
Tabell 9: Avlasting - Beregnet sikkerhetsfaktor for 0 kPa terrenglast

Udrenert skjærfasthet
Middel
(µ - σ)
(µ - 2σ)
(µ)
profil
profil
profil

Terrenglast
0 kPa
µ (suDSS /suC = 0.685,
suE/suC = 0.37)

Anisotropiforhold

µ - σ (su

DSS

1,277

1,106

0,930

1,224

1,056

0,897

1,174

1,011

0,851

C

/su = 0.62,
suE/suC = 0.33)

µ - 2σ (suDSS /suC =
0.56, suE/suC = 0.29)
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Tabell 10: Avlasting - Beregnet sikkerhetsfaktor for 5 kPa terrenglast

Terrenglast
5 kPa
µ (suDSS /suC = 0.685,
suE/suC = 0.37)

Anisotropiforhold

µ - σ (suDSS /suC = 0.62,
suE/suC = 0.33)

µ - 2σ (suDSS /suC =
0.56, suE/suC = 0.29)

Udrenert skjærfasthet
Middel
(µ - σ)
(µ - 2σ)
(µ)
profil
profil
profil
1,265

1,098

0,921

1,215

1,048

0,884

1,163

1,006

0,846

Tabell 11: Avlasting - beregnet sikkerhetsfaktor for 10 kPa terrenglast

Terrenglast
10 kPa
µ (suDSS /suC = 0.685,
suE/suC = 0.35)

Anisotropiforhold

µ - σ (suDSS /suC = 0.62,
suE/suC = 0.33)

µ - 2σ (suDSS /suC =
0.56, suE/suC = 0.29)

Udrenert skjærfasthet
Middel
(µ - σ)
(µ - 2σ)
(µ)
profil
profil
profil
1,251

1,086

0,911

1,202

1,035

0,879

1,151

0,992

0,837

Tabell 12: Avlasting - Beregnet sikkerhetsfaktor for 20 kPa terrenglast

Terrenglast
20 kPa
µ (suDSS /suC = 0.685,
suE/suC = 0.35)

Anisotropiforhold

µ - σ (suDSS /suC = 0.62,
suE/suC = 0.33)

µ - 2σ (suDSS /suC =
0.56, suE/suC = 0.29)
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Udrenert skjærfasthet
Middel
(µ - σ)
(µ - 2σ)
(µ)
profil
profil
profil
1,225

1,062

0,894

1,175

1,012

0,859

1,126

0,973

0,817
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Tabell 13: Avlasting - Beregnet sikkerhetsfaktor for 40 kPa terrenglast

Udrenert skjærfasthet
Middel
(µ - σ)
(µ - 2σ)
(µ)
profil
profil
profil

Terrenglast
40 kPa
µ (suDSS /suC = 0.685,
suE/suC = 0.35)

Anisotropiforhold

µ - σ (suDSS /suC = 0.62,
suE/suC = 0.33)

µ - 2σ (suDSS /suC =
0.56, suE/suC = 0.29)

1,175

1,018

0,854

1,129

0,971

0,821

1,080

0,932

0,783

B3.2.3 Skråning med sikkerhet 1,4
Tabellene 14 til 18 viser beregnede sikkerhetsfaktorer for skråning med sikkerhetsfaktor
1,4 (plan tilstand, uten terrenglast) med variasjon av terrenglast, udrenert skjærfasthet
og anisotropiforhold.
Tabell 14: 1,4-skråning - Beregnet sikkerhetsfaktor med 0 kPa terrenglast

Udrenert skjærfasthet
Middel
(µ - σ)
(µ - 2σ)
(µ)
profil
profil
profil

Terrenglast
0 kPa
µ (suDSS /suC = 0.685,
suE/suC = 0.37)

Anisotropiforhold

µ - σ (su

DSS

1,389

1,176

0,987

1,333

1,120

0,951

1,277

1,100

0,902

C

/su = 0.62,
suE/suC = 0.33)

µ - 2σ (su

DSS

C

/su =
0.56, suE/suC = 0.29)

Tabell 15: 1,4-skråning - Beregnet sikkerhetsfaktor med 5 kPa terrenglast

Udrenert skjærfasthet
Middel
(µ - σ)
(µ - 2σ)
(µ)
profil
profil
profil

Terrenglast
5 kPa
µ (suDSS /suC = 0.685,
suE/suC = 0.37)

Anisotropiforhold

µ - σ (su

DSS

1,372

1,161

0,973

1,317

1,109

0,942

1,262

1,082

0,911

C

/su = 0.62,
suE/suC = 0.33)

µ - 2σ (suDSS /suC =
0.56, suE/suC = 0.29)
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Tabell 16: 1,4-skråning - Beregnet sikkerhetsfaktor med 10 kPa terrenglast

Terrenglast
10 kPa
µ (suDSS /suC = 0.685,
suE/suC = 0.35)

Anisotropiforhold

µ - σ (suDSS /suC = 0.62,
suE/suC = 0.33)

µ - 2σ (suDSS /suC =
0.56, suE/suC = 0.29)

Udrenert skjærfasthet
Middel
(µ - σ)
(µ - 2σ)
(µ)
profil
profil
profil
1,352

1,141

0,954

1,298

1,088

0,924

1,243

1,075

0,898

Tabell 17: 1,4-skråning - Beregnet sikkerhetsfaktor med 20 kPa terrenglast

Terrenglast
20 kPa
µ (suDSS /suC = 0.685,
suE/suC = 0.35)

Anisotropiforhold

µ - σ (suDSS /suC = 0.62,
suE/suC = 0.33)

µ - 2σ (suDSS /suC =
0.56, suE/suC = 0.29)

Udrenert skjærfasthet
Middel
(µ - σ)*
(µ - 2σ)
(µ)
profil
profil
profil
1,313

1,097

0,934

1,261

1,084

0,906

1,207

1,046

0,869

Tabell 18: 1,4-skråning - Beregnet sikkerhetsfaktor med 40 kPa terrenglast

Terrenglast
40 kPa
µ (suDSS /suC = 0.685,
suE/suC = 0.35)

Anisotropiforhold

µ - σ (suDSS /suC = 0.62,
suE/suC = 0.33)

µ - 2σ (suDSS /suC =
0.56, suE/suC = 0.29)
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Udrenert skjærfasthet
Middel
(µ - σ)*
(µ - 2σ)
(µ)
profil
profil
profil
1,243

1,076

0,906

1,193

1,028

0,872

1,129

0,990

0,832
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C1

Skråning og grunnforhold fra E16 Nybakk-Slomarka

Den opprinnelige skråningen er vist I figur 1, mens figur 2 viser skråningen etter tiltak.
Løsmassene består av et øvre 2-3 m tykt lag av tørrskorpe over en noe overkonsolidert
leire.

Figur 1 - Opprinnelig skråning

Figur 2 – Skråning etter tiltak
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Tolkningen er tykkelsen på tørrskorpen og dybden til berg er basert på hhv. erfaringer
fra grunnundersøkelsene i området og dreietrykksonderinger. Det er dermed noe
usikkerheter rundt dette, uten at dette vil ha noe større betydning for resultatene til denne
studien.
Ved fastsettelse av skjærstyrkeprofiler for stabilitetsberegningene er det hovedsakelig
lagt til grunn tolkede CPTU-sonderinger basert på en lokal tilpasning/korrelasjon på lik
måte som er beskrevet i Karlsrud et. al, se ref. 2. I bunnen av profilet medfører dette
tolkning av CPTU i borhull 2366, mens det i toppen av profilet er basert på tolkning av
borhull 2251. Tolkningen for de to CPTUene er vist i hhv. figur 3 og figur 4.

Figur 3 – Tolkning av CPTU 2366
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Figur 4 – Tolkning av CPTU 2251

Borhull 2366 er utført 40 m øst for det aktuelle profilet, mens borhull 2252 er utført ca.
150 m øst for det aktuelle profilet. Beliggenheten i forhold til beregningsprofilet er vist
på figur 5.
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Figur 5 – Oversikt over beliggenhet av beregningsprofil, samt utført grunnundersøkelser.
Borhull 2366 og 2251 er markert med en ring

For vurderingen av usikkerheten i aktiv udrenert skjærstyrke, suA, er det i det andre
beregningseksemplet, se avsnitt 3 og vedlegg B, dels tatt til hensyn spredningen i styrke
fra de tolkede CPTUene og dels tatt til hensyn spredningen i styrke ut fra det empiriske
grunnlaget fra forsøk utført på blokkprøver i /3/ ved fastsettelse av usikkerheten i
parameterne. I dette beregningseksemplet derimot er grunnlaget adskillig mindre
omfattende for det aktuelle området, og det er derfor gjort en kvalitativ vurdering av
usikkerheten i aktiv udrenert skjærstyrke som gir et standardavvik
(kovarians/covariance) på COV = 0,20. Flere detaljer rundt dette kommer under.
I sannsynlighetsberegningene er det også tatt hensyn til mulig spredning i leiras
anisotrope styrkeforhold, i beregningene representert med forholdet mellom passiv og
aktiv styrke, suP/suA, og mellom DSS styrke og aktiv styrke, suD/suA. Det ble konkludert
at denne usikkerheten kan representeres ved et standardavvik på 0,09 i disse anisotropi
forholdene.
Usikkerhet i anisotropiforhold er i sannsynlighetsbetraktningene antatt å være uavhengig
av (dvs ikke korrelert med) usikkerhet i udrenert aktiv styrke.
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C2

Uncertainties in soil parameters

Assess the uncertainties in the important parameters, i.e., su and anisotropy ratios based
on CPT and lab tests. Assume COV of 20% for su and lognormal distribution for su. Beta
distribution between a lower bound value (mean - 3std) of 0.5, an upper bound (mean +
3std) of 0.9 and mean value of 0.7 for suD/suA. Beta distribution between a lower bound
value of 0.28, an upper bound of 0.51 and mean value of 0.4 for suE/suA.
The standard deviation for suD/suA and suE/suA can be computed using 3 sigma rule
(Duncan, 2000):
σ suD/suA = (0.9-0.5)/6 = 0.067
σ suE/suA = (0.51-0.28)/6 = 0.038

C3

Calculations results

The calculation result from the stability analysis is given in the following tables (see
Section A2.1 of Appendix A).
Table 1

Safety calculations for response surface modelling of the slope under today's
condition. Values listed are the safety factor.

Case 2
µ (suDSS /suC = 0.7,

suE/suC =

Undrained shear strength
Mean (µ)
(µ - σ)
(µ - 2σ)
profile
profile
profile
1.280
1.028
0.784

0.4)

Anisotropy
ratios

µ - σ (suDSS /suC = 0.633,

1.221

0.982

0.748

1.172

0.944

0.717

suE/suC = 0.362)

µ - 2σ (suDSS /suC = 0.566,
suE/suC = 0.324)

nominal probability of failure: FORM-Pf = 0.13
reliability index: β = 1.131
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Table 2a

Safety calculations for response surface modelling of the slope under today's
condition with 5 kpa uniform load on top. Values listed are the safety factor.

Case 2
Load from x = 150-210
µ (suDSS /suC = 0.7,

suE/suC =

0.4)

Anisotropy
ratios

µ - σ (suDSS /suC = 0.633,
suE/suC = 0.362)

µ - 2σ (suDSS /suC = 0.566,
suE/suC = 0.324)

Undrained shear strength
Mean (µ)
(µ - σ)
(µ - 2σ)
profile
profile
profile
1.249

1.007

0.765

1.190

0.957

0.732

1.141

0.921

0.698

nominal probability of failure: FORM-Pf = 0.15
reliability index: β = 1.015
Table 2b

Safety calculations for response surface modelling of the slope under today's
condition with 10 kpa uniform load on top. Values listed are the safety factor.

Case 2
Load from x = 150-210
µ (suDSS /suC = 0.7,

suE/suC =

0.4)

Anisotropy
ratios

µ - σ (suDSS /suC = 0.633,
suE/suC = 0.362)

µ - 2σ (suDSS /suC = 0.566,
suE/suC = 0.324)

Undrained shear strength
Mean (µ)
(µ - σ)
(µ - 2σ)
profile
profile
profile
1.222

0.986

0.748

1.165

0.940

0.717

1.115

0.900

0.686

nominal probability of failure: FORM-Pf = 0.18
reliability index: β = 0.917
Table 2

Safety calculations for response surface modelling of the slope under today's
condition with 20 kpa uniform load on top. Values listed are the safety factor.

Case 2
Load from x = 150-210
µ (suDSS /suC = 0.7,

suE/suC =

0.4)

Anisotropy
ratios

µ - σ (suDSS /suC = 0.633,
suE/suC = 0.362)

µ - 2σ (suDSS /suC = 0.566,
suE/suC = 0.324)

Undrained shear strength
Mean (µ)
(µ - σ)
(µ - 2σ)
profile
profile
profile
1.170

0.945

0.718

1.116

0.900

0.685

1.068

0.861

0.656

nominal probability of failure: FORM-Pf = 0.24
reliability index: β = 0.700
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Table 3

Safety calculations for response surface modelling of the slope under today's
condition with 30 kpa uniform load on top. Values listed are the safety factor.

Case 2
Load from x = 150-210
µ (suDSS /suC = 0.7,

suE/suC =

0.4)

Anisotropy
ratios

µ - σ (suDSS /suC = 0.633,
suE/suC = 0.362)

µ - 2σ (suDSS /suC = 0.566,
suE/suC = 0.324)

Undrained shear strength
Mean (µ)
(µ - σ)
(µ - 2σ)
profile
profile
profile
1.120

0.903

0.687

1.067

0.860

0.655

1.020

0.823

0.628

nominal probability of failure: FORM-Pf = 0.32
reliability index: β = 0.473
Table 4
Safety calculations for response surface modelling of the slope under
today's condition with 40 kpa uniform load on top. Values listed are the safety factor.
Case 2
Load from x = 150-210
µ (suDSS /suC = 0.7,

suE/suC =

0.4)

Anisotropy
ratios

µ - σ (suDSS /suC = 0.633,
suE/suC = 0.362)

µ - 2σ (suDSS /suC = 0.566,
suE/suC = 0.324)

Undrained shear strength
Mean (µ)
(µ - σ)
(µ - 2σ)
profile
profile
profile
1.072

0.864

0.659

1.020

0.824

0.629

0.975

0.787

0.601

nominal probability of failure: FORM-Pf = 0.40
reliability index: β = 0.251
Table 5

Safety calculations for response surface modelling of the slope after taking
measures (unloading). Values listed are the safety factor.

Undrained shear strength
Mean (µ)
(µ - σ)
(µ - 2σ)
profile
profile
profile

Case 2
µ (suDSS /suC = 0.7,

suE/suC =

0.4)

Anisotropy
ratios

µ - σ (suDSS /suC = 0.633,
suE/suC = 0.362)

µ - 2σ (suDSS /suC = 0.566,
suE/suC = 0.324)

1.398

1.118

0.846

1.338

1.070

0.810

1.297

1.027

0.778

nominal probability of failure: FORM-Pf = 6.00E-02
reliability index: β = 1.555
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Table 6

Safety calculations for response surface modelling of the slope after taking
measures (unloading) with 20 kpa uniform load on top. Values listed are the safety
factor.

Case 2
Load from x = 150-191
(edge of slope)
µ (suDSS /suC = 0.7, suE/suC =
0.4)

Anisotropy
ratios

µ - σ (suDSS /suC = 0.633,
suE/suC = 0.362)

µ - 2σ (suDSS /suC = 0.566,
suE/suC = 0.324)

Undrained shear strength
Mean (µ)
(µ - σ)
(µ - 2σ)
profile
profile
profile
1.244

0.995

0.746

1.190

0.952

0.714

1.143

0.914

0.686

nominal probability of failure: FORM-Pf = 0.17
reliability index: β = 0.972
Table 7

Safety calculations for response surface modelling of the slope after taking
measures (unloading) with 30 kpa uniform load on top. Values listed are the safety
factor.

Case 2
Load from x = 150-191
(edge of slope)
µ (suDSS /suC = 0.7, suE/suC =
0.4)

Anisotropy
ratios

µ - σ (suDSS /suC = 0.633,
suE/suC = 0.362)

µ - 2σ (suDSS /suC = 0.566,
suE/suC = 0.324)

Undrained shear strength
Mean (µ)
(µ - σ)
(µ - 2σ)
profile
profile
profile
1.174

0.939

0.704

1.123

0.898

0.674

1.078

0.863

0.647

nominal probability of failure: FORM-Pf = 0.25
reliability index: β = 0.688
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Table 8

Safety calculations for response surface modelling of the slope after taking
measures (unloading) with 40 kpa uniform load on top. Values listed are the safety
factor.

Case 2
Load from x = 150-191
(edge of slope)
µ (suDSS /suC = 0.7, suE/suC =
0.4)

Anisotropy
ratios

µ - σ (suDSS /suC = 0.633,
suE/suC = 0.362)

µ - 2σ (suDSS /suC = 0.566,
suE/suC = 0.324)

Undrained shear strength
Mean (µ)
(µ - σ)
(µ - 2σ)
profile
profile
profile
1.110

0.888

0.666

1.063

0.850

0.638

1.020

0.816

0.612

nominal probability of failure: FORM-Pf = 0.34
reliability index: β = 0.415

C4
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Vedlegg D
TILSVAR PÅ SPØRSMÅL FRA SVV TIL
FØRSTE UTKAST TIL RAPPORT
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NGI har i det etterfølgende med rød kursiv satt inn vår tilbakemelding på de
spørsmål/kommentarer som mottatt i e-post 23-01-2018 fra Dolva.
I det følgende er det varierende grad av detaljeringsnivå og rekkefølgen er «litt
springende», men vår intensjon er å bidra med spørsmål, kommentarer og innspill for at
rapporten blir tydeligere og bedre.
1. En eksisterende skråning som står i dag har uten tvil en drenert sikkerhet som
bekrefter at den er stabil. Hvis skråningen har blitt til gjennom en langsom
erosjonsprosess som har pågått over flere hundre år; hvor sannsynlig er det da at
hele skråningen har vært i en udrenert tilstand tidligere? Hva er
beregningsmessig deterministisk sikkerhetsfaktor på drenert tilstand? Svar: Det
har vært en forutsetning for dette prosjektet at det bare skulle se på faren for et
udrenert brudd, og "robusthet" for økninger i skjærspenninger som skal til for å
utløse et grunnbrudd. Slik økning i skjærspenning vil primært kunne forårsakes
av terrenginngrep av ulike slag, men også nedbørsinduserte skred. Sikkerhet på
drenert effektivspenningsbasis må derfor også ivaretas. Vi kan oppgi minste
sikkerhet for skråningene på drenert basis, men pålitelighet for denne type
skredutløsning krever egne analyser som forslått i kapittel 5.
2. NGIs betraktninger rundt progressiv bruddutvikling som er beskrevet i NIFSrapport nr. 88/2014; har disse betraktningene rundt sprøbruddoppførsel noen
relevans for betraktningene i den foreliggende rapporten? Svar: Dette studiet har
ikke sett på mulige effekter av sprøbrudd, som primært skal tas hensyn til der det
er kvikkleire. Ellers viser NGIs database på blokkprøver at alle norske leirer
viser en grad av sprøbruddoppførsel, og at materialfaktor på 1,4 ivaretar dette
aspektet godt nok der det ikke er kvikkleire.
3. Hvordan er Bayesian updating implementert? Fra beskrivelsen ser det ut til at
det kun er selve den beregnede sannsynlighetsfordelingen for F som er oppdatert,
mens det i enkelte tekstfraser står «Bayesian oppdatering av udrenert styrke». Er
updating implementert slik at man justerer sannsynlighetsfordelingen til Cu slik
at F<1 ikke kan beregnes basert på inputdata? Svar: I våre beregninger har vi to
uavhengige variabler som definerer jordas styrke: Referanse udrenert aktivt
styrkeprofil og anisotropi faktoren. I de første beregningene ble det gjort en
"indirekte" Bayeisk oppdatering ved å bruke informasjonen at FSstatisk ≥ 1 til å
begrense den koblede fordelingsfunksjonen for Su og anisotropi faktor (det vil si
begrense den koblede fordelingsfunksjonen til volumet hvor FS ≥ 1 i figuren
under).
Denne kombinerte oppdatering av Su and anisotropi faktor viste seg vanskelig å
håndtere I beregningene. Det ble derfor gjort en noe forenklet Bayeisk
oppdatering ved å sette en nedre grense for fordelingsfunksjonen for FS til 1.0
basert på FSstatisk ≥ 1. Dette gjorde det mulig å anvende den enkle formelen A5 i
Vedlegg A til rapporten direkte på beregnet verdi av sannsynlighet for brudd (og

p:\2017\08\20170844\leveransedokumenter\rapport\2_rev 0\vedlegg d.docx

Dokumentnr.: 20170884-01-R
Dato: 2018-02-06
Rev.nr.: 0
Vedlegg D, side: 3

derved pålitelighets indeksen). Denne tilnærmingen er strengt tatt bare gyldig
hvis kritisk bruddflate går gjennom materiale med omtrent samme midlere styrke
og styrkevariasjon for de ulike tilfellene som det regnes på. For de eksemplene
og tilfellene som er analysert i rapporten er denne forutsetningen ivaretatt.
4. Hvorfor er tilfelle med 1,4 uten Bayesian oppdatering benyttet som «target
safety»? TEK 10 7-3 angir krav til årlige sannsynligheter for skred. Hvorfor er
det ikke relevant å se til disse kravene? Svar: Det er ikke mulig å gi årlig
sannsynlighet for denne type skred med mindre man knytter det til en årlig
sannsynlighet for økning i drivende krefter (skjærspenninger).
5. Innledningsvis hadde vi ønsket oss litt bredere forklaring av bakgrunn og rammer
for analysene. Svar: Vi prøver på det
6. Hvorfor er de to valgte eksemplene relevante for problemstillingen, hva skiller
dem fra hverandre og hva er likt? Svar: I eksempel 1 i forhold til 2 er de
vesentligste forskjellene: Mer forbelastet leire og høyere OCR, større
skråningshøyde og brattere skråning, aktuelt tiltak medfører ingen vesentlige
endringer i topografi i seg selv (for eksempel 2 skal veien skjæres inn i
skråningen).
7. Hva er situasjonen geologisk sett for de to områdene, hvilke prosesser foregår /
har foregått og hvordan disse kan ha betydning for skråningens oppførsel? Ingen
av stedene finnes det bekker som eroderer og derved fordyper skråningene nå,
men det må ha forgått for lang tid tilbake. Topografien er i begge tilfeller et
resultat av erosjon og antagelig mindre overflate skred. Topografien og
skjærstyrkeprofilene tyder ikke på at det har gått større skred i området, eller at
det er skredavsatt materiale. (Skredavsatte masser ellers vesentlig større styrke
enn hva som ellers kunne forventes).
8. Hva menes med «urimelige» store tiltak? Er det kun snakk om penger, andre
konsekvenser eller også effekt? Svar: Primært fordi terrenginngrepene blir så
store og kostbare, men også fordi det virker direkte urimelig ut fra en
ingeniørmessig vurdering. Det må eksempelvis legges tilbake mer masser enn
det som er fjernet for å oppnå FS=1,4 for å skape et grunnbrudd. For å
tydeliggjøre dette litt bedre ta en 30 m høy skråning som har beregnet FS=1,0 i
dag. For å oppnå FS=1,4 må terrenget i en avstand ca. 60 m bak skråningen
senkes med 12 m. Skal man senere skape et brudd må mer enn disse 12 m med
masser tilbakeføres, noe vi ser som urimelig.
9. Hvordan er forholdet til sprøbrudd tenkt ivaretatt? Se svar på spørsmål 2.
10. Vi ønsker en bredere forklaring / diskusjon på hvorfor Fc=1,0 gir nedre grense
for skjærfasthet. Svar: Vi gjør et forsøk på det, men forslår at vi tar en prat på
telefonen først for å avklare.
11. Kan det være andre effekter som gjør at det beregnes sikkerhet lavere enn 1,0 for
en naturlig skråning som står, og at økning av skjærfasthet ikke er riktig
metodikk for å dokumentere at skråningen står? Svar: For forsiktig vurdering av
styrker og ikke hensyntagen til mulige 3-D effekter er mest aktuelle grunner til
at beregnet FS kan fremkomme levere enn 1,0. Har man eksempelvis beregnet
FS=0,9, kan man trygt sette den til FS=1,0 i en pålitelighetsanalyse.
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12. Det foreslås supplerende arbeider / analyser. Hva konkret er det man ser for seg
å gjøre og hvilke svar forventes dette å gi? Er dette av betydning for å kunne
konkludere/gi en klar anbefaling? Svar: Vi tror de resultater vi har sett så langt
er ganske allmenngyldige for en skråning der det ikke pågår vesentlige
erosjonsprosesser. Er det en skråning mot et vassdrag forutsettes det at man har
sikret seg mot erosjon ved plastring eller andre tiltak. Vi mener de kan være like
gyldige for denne typen skråninger der det også finnes kvikkleire. Analysene er
ikke uten videre representative for lange, slake naturlige skråninger, og spesielt
ikke hvis det også er kvikkleire i grunnen.
13. Krav om sikker byggegrunn (Pbl ) ligger til grunn for alle tiltak. Hvordan se dette
innspillet i forhold til gjentaksintervall og dagens preakseptable sikkerhetsnivå
som gitt i Tek17 og veiledning til Tek Svar: Det er ikke mulig å forankre denne
typen udrenerte skred i leirskråninger direkte til et gjentagelsesintervall slik
TEK17 legger opp til.
14. Vi forstår dette innspillet slik at NGI mener å ha dokumentert at å kreve 10 – 20
% forbedring i naturlige skråninger med lav utgangssikkerhet gir forsvarlig og
akseptabel sikkerhet mot brudd, så lenge det er kontroll med at eksterne prosesser
eller tiltak ikke øker spenningene i skråningen slik at stabiliteten påvirkes
negativt. Konklusjonen kommer imidlertid ikke helt entydig frem i rapporten, så
det hadde vært fint å få poengtert hva NGI mener er konklusjonen av sine
analyser. Svar: Vi prøver på det.
15. Gyldighet? I begge eksemplene det er sett på, er det gjennomført et betydelig
omfang av grunnundersøkelser. Savner noen flere ord om krav til omfang av
undersøkelser i generelle tilfeller. Svar: Har skrevet litt om det inn i kap. 5.
16. De røde linjene i figur 3-4 og 4-4 viser pålitelighetsindeksen for en tenkt skråning
med sikkerhetsfaktor 1,4 uten Bayeisk oppdatering. Kunne dere legge til linjer
(på begge to figurene) som viser pålitelighetsindeksen for en tenkt skråning med
sikkerhetsfaktor 1,4 med Bayeisk oppdatering. Svar: Vi kan gjøre det, men det
tar litt tid. Vi avventer til det er tatt stilling til andre forslag til suppleringer.
17. På eksempel 1 er Sua resultater tatt fra ulike plasseringer (f.eks. Figur 3-3).
Kunne det utdypes litt hvordan det er hensyntatt dette («spatial variability») i
vurderingen? Svar: I dette tilfellet ble det gjort en studie av om eller i hvilke grad
det var noen systematiske forskjeller langsmed og på tvers av skråningene og på
ulike nivåer, men vi kunne ikke se noe slikt. Vi konkluderte derfor med at
variasjonene var tilfeldige, og antagelig primært knyttet til pålitelighet ac
CPTU-data og de tolkningsmetoder som anvendes.
18. Vedlegg B, side 7: Figur 6 viser kalibrering av SHANSEP parameter. Men det
som er brukt som øvre og nedre grenseverdier for å bestemme SuA baser
SHANSEP er gitt i Tabell 1. Hvorfor er kalibrerte verdier ikke brukt? Kunne
øvre og nedre grenseverdier i Tabell 1 plottes sammen i Figur 6? Svar: Vi legger
inn grenseverdiene i Figur 6. Lokalt kalibrerte verdier vil favnes av
grenseverdiene.
19. Figur 2 (Vedlegg B, side 2) viser tolket udrenert skjærstyrke fra ulike kilder.
Hvordan er det lagt vekt på ulike tolkningsmetoder for arbeidet i denne
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rapporten? Hvordan henger dette sammen med NIFS rapport nr. 77/2014 som gir
anbefaling for rangering av måle- og erfaringsdata ved valg av mest sannsynlig
opptredende verdi. Det er anbefalt å følgende rekkefølge 1. Treaksialforsøk av
god kvalitet (kvalitetsklasse 1); 2. CPTU (Anvendelsesklasse 1); 3.
Erfaringsverdier (CuA/P0’, SHANSEP); 4. Konus/Enaks/Vingebor. Svar: Vi ser
ikke den helt store motsetningen her. Vi har vektlagt CPTU og SHANSEP
omtrent likt, men individuelt for den enkelte boring.
20. Figur 2 (Vedlegg B, side 2): Er graden av prøveforstyrelse på
laboratorieforsøkene sammenlignbare? Kunne det kommenteres eller
dokumenteres om graden av prøveforstyrelse på forsøkene? Svar: Vi føler at
dette blir på gå i litt vel mye detalj, men kan si et par ord om det.
21. Figur 2 til figur 4 (Vedlegg B, side 2-5): Det er gitt en design kurve og lurer på
om dette er noe å gjøre med beregningen utført i denne rapporten. Svar: Det er
de kurvene som er benyttet i beregningene. Vi kunne valgt dem til å ligge midt
mellom for hvert delområde, men da måtte vi gjort alle beregningene på nytt. I
snitt er midlere styrke den samme som vi har benyttet så dette har ingen
betydning for beregningene som er gjort av pålitelighet.
22. For eksempel 2 (E16 Nybakk-Slomarka) er Sua er tolket ut ifra SHANSEP og
CPTU tolket med Ndu og Nkt. Er basisen for vurdering av usikkerheten bare
disse? Ikke andre kilder f.eks. laboratorieforsøk. Er CPTU tolket med Ndu og
Nkt del av studiet i det første eksemplet? Svar: For E16 er CPTU og SHANSEP
grunnlaget for å bestemme Sua. Spredningen er skjønnsmessig vurdert å være
den samme som for eksempel 1.
23. Kvaliteten på Figur 3-1 er ikke bra. Kunne den kopieres på en bedre måte slik at
tekster i figurer er lesbare? Dette også gjelder for Figur 4-1, 4-1, 4-2 (Figur 4-1
er brukt to ganger i rapporten). Det kan hende at dette skyldes at rapporten er
komprimert for sending på e-post. VI vil prøve å fikse det
24. Det er gjort henvisning i rapporten til Figur 2-4 (f.eks. vedlegg B, side 9) men
det finnes ikke figuren i rapporten? Kanskje det er tenkt å henvise til Figur 2?
Svar: Det skal tolkes som Figur 2 til 4. Vi skriver det tydeligere.
25. Symboler brukt i forklaringene på Figur 2 til figur 4 (Vedlegg B, side 2-5) kunne
utdypes eller beskrives bedre. Svar: Vi ser på det.
Vi minner samtid g på at vi trenger tilgang på det geotekniske bakgrunnsmaterialet
i digital form så raskt som mulig. Dersom det er for stort til å utveksle via epost, er

det fint om dere setter opp en filutveksjonsmulighet for oss og de leverandørene
som skal bruke dette. Svar: NGI mener at dette prosjektets fokus ikke skal gå så

mye på tolkning av udrenert styrke fra ulike grunnlag. En uavhengig tolkning av
hver enkelt CPTU vil kreve at man starter med rådata fra den enkelte boring. Da kan
man fort miste litt fokus på det som er det vesentligste ved denne studien. For bare
ett firma å gjøre sin uavhengige vurdering av tolkning av skjærstyrker og dens
spredning antas anslagsvis å kunne medføre et tidsbruk på 100-200 timer. Vi synes
"3-parts" kontroll heller bør ha fokus på det prinsipielle og de statiske metoder
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som er brukt og måten det er gjort på. Dessuten kunne det være nyttig heller å se
på effekt av å variere COV relatert styrke innenfor et litt større spekter for å se
hvordan det ville slå ut på pålitelighetsindeksen, slik vi også forslo i rapporten.

Illustrasjon av fordelingsfunksjon for kombinert variasjon av su og anisotropifaktor
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Illustrasjon av fordelingsfunksjon for kombinert variasjon av su og anisotropifaktor
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Innledning
NGI har på oppdrag fra Statens Vegvesen (SVV) utført eksempelstudier for å
sammenlikne bruddsannsynlighet og effekt av prosentvis forbedring for to naturlige
skråninger i marin leire. Prinsippene og resultatene ble dokumentert i rapport
20170844-01-R (NGI, 2018). Flere andre firmaer skulle kvalitetssikre NGIs arbeider og
konklusjoner. Kommentarene ble presentert og diskutert under en workshop som Statens
Vegvesen arrangerte den 13.mars 2018.
Både under workshopen og i etterkant er det kommet enkelte spørsmål/behov for
avklaringer rundt NGIs vurderinger. I dette notatet er det gitt svar på disse
kommentarene, jf. kap. 2 til 5.

Romlig variasjon av jordegenskaper
SVV har stilt følgende spørsmål om variasjonkoeffisient CoV og samvariasjon langs
glideflate:
"Studierapporten presenterer en variasjonskoeffisient CoV på 14% for udrenert
skjærstyrke for eksempel 1, der det er tatt utgangspunkt i høgt og lavt estimat for
skjærstyrken basert på SHANSEP-tolking, figur 2 til 4. Dette oppfattes som
variasjonskoeffisienten i et enkelt punkt langs ei glideflate. I så fall kan vel den
resulterende ekvivalente variasjonskoeffisienten langs glideflata som helhet
være mindre på grunn av utjevning over et volum av jord. Det tenkes da på
"spatial averaging" eller på korrelasjonslengder som sier noe om graden av
samvariasjon mellom ulike jordelementer langs glideflata. Spesielt for eksempel
1 som har ei ganske lang glideflate kan dette kanskje ha en reduksjonseffekt av
betydning på resulterende CoV."
Det er helt korrekt at "spatial averaging" vil redusere den ekvivalente
variasjonskoeffisienten (CoV) for udrenert skjærstyrke langs glideflate. Dette ble påpekt
av Vanmarcke (1976) og flere andre forskere siden. Prinsippet er vist i figur 1.
Variasjon av X(t) på figur 1 kan være representativ for punktvariasjon av udrenert
skjærstyrke langs en flate og "T" kan være representativ for lengden av den kritiske
bruddflaten. Standard avvik av gjennomsnittsverdi av su over lengden "T", eller X(T),
er mindre enn standard avvik av punktverdi av su, X(t). Reduksjonen er funksjon av
forholdet mellom korrelasjonslengden θ, som sier noe om graden av samvariasjon
mellom udrenerte skjærstyrker i ulike jordelementer langs glideflaten, og
utjevningslengden "T". Vanmarcke (1983) foreslår en forenklet form for
variansreduksjonsfunksjon, γT (varians er kvadrat av standard avvik):
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Variance reduction factor, γ(T)

XT(t) is the moving average of X(t) over the length T

Figur 1. Reduksjon av varians av gjennomsnittsverdi langs en flate på grunn av
utjevningseffekten (Vanmarcke, 1976 og 1983).
𝜎𝜎𝑋𝑋2𝑇𝑇 = 𝛾𝛾𝑇𝑇 ∙ 𝜎𝜎𝑋𝑋2 ,

𝛾𝛾𝑇𝑇 ≈ θ/T for T > θ

Fenton og Vanmarcke (1990)
variansreduksjonsfunksjon:

foreslår

en

mer

nøyaktig

tilnærming

til

𝛾𝛾𝑇𝑇 ≈ θ/(θ + |T|)

Typisk korrelasjonslenge, θ, for udrenert skjærstyrke i leire i vertikal retning er 0,3 –
1,0 m, mens det kan være opptil flere hundre meter i horisontal retning. Hvis man antar
at usikkerheten i su for eksempel 1 er kun på grunn av den naturlige romlige variasjonen
i punktverdier av su, og en korrelasjonslenge av θ = 1 m i vertikal retning, bør CoV av
ekvivalent su langs glideflate reduseres fra 14% til ca. 2,5%.
Men denne antagelsen er ikke konservativ. Usikkerhet i su er både på grunn av den
naturlige romlige variasjonen (alreatorisk usikkerhet) og begrensninger i vårt kunnskap
og usikkerhet i vår tolkning av den faktiske verdien av su i felt (epistemisk usikkerhet).
Epistemisk usikkerhet er ofte den største kilden til usikkerhet i estimerte jordegenskaper,
og den blir ikke mindre på grunn av utjevning over et volum av jord. Vi har derfor sett
bort fra "spatial averaging" i våre beregninger for å være konservativ. Denne effekten
kommer på toppen av effekten av Bayesisk oppdatering og bør vurderes for hvert enkelt
tilfelle i aktuelle design prosjekter.
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Tosidig trunkering av fordelingsfunksjon i Bayesisk
oppdatering
I sin presentasjon på fagseminaret hos SVV bemerket Steinar Nordal at ved Bayesisk
oppdatering kutter vi alle su-verdier som er små, men vi beholder alle som kanskje kan
være for høye. Han foreslår tosidig trunkering av fordelingsfunksjon ved oppdatering
slik at gjennomsnittsverdi av sikkerhetsfaktor, Fmean, ikke økes ved Bayesisk
oppdatering.
Vi er enig med Steinar Nordal at man bør også trunkere de høye verdier av su ved
oppdatering, men er uenig i hans forslag om symmetrisk tosidig trunkering. Trunkering
av høye su-verdier bør være basert på virkelige data og/eller fysiske betraktninger. For
eksempel, hvis man "vet" basert på tidligere erfaring at det er fysisk umulig for su i
jordprofilet å være større enn 500 kPa, da bør man trunkere fordelingsfunksjonen ved
500 kPa.

Figur 2 – Effekt av trunkering av fordelingsfunksjon for su for høye verdier.

Figur 2 viser effekt av trunkering av fordelingsfunksjon for su for høye verdier.
Trunkering av alle verdier høyere enn gjennomsnitt pluss 2 standard avvik (µ + 2σ)
påvirker ikke resultatene i noe særlig grad. Symmetrisk trunkering, som foreslått av
Steinar Nordal, har litt mer merkbar effekt.
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Men, som nevnt tidligere, synes vi ikke at symmetrisk trunkering er logisk. Det er ikke
noe mål i seg selv å ikke øke gjennomsnittsverdien av sikkerhetsfaktoren ved
oppdatering. Hovedbudskapet her er at en sikkerhetsfaktor ikke en god parameter for
beskrivelse av sannsynligheten for brudd fordi den sier ingen ting om usikkerhet i lastog motstandsparameterne. En skråning med beregningsmessig lav sikkerhetsfaktor, men
også lav usikkerhet i jords skjærstyrke, kan være mye sikrere enn en skråning med
beregningsmessig høy sikkerhetsfaktor, men også høy usikkerhet i skjærstyrken.
Dette fremkom også i diskusjonene på seminaret, der det var stor enighet om at gode
undersøkelser/prøver som gir et godt grunnlag for vurdering av skjærstyrken var mye
viktigere enn for eksempel en statistisk vurdering av en stor mengde undersøkelser av
lav kvalitet. Statistiske og probabilistiske metoder kan ikke erstatte ingeniørmessige
vurderinger (engineering judgement).

Bruk av enklere løsninger
Flere av de andre deltagerne som kommenterte på NGIs vurderinger brukte enklere
løsninger enn NGIs tilnærming, for eksempel lukkede løsninger ved bruk av N-verdier
for å beregne sikkerhet og/eller Monte Carlo simulering. Disse betraktninger gav
resultater som var meget like de NGI hadde kommet frem til med litt mer rigorøse
beregninger. NGI synes bruk av enklere løsninger kan være hensiktsmessige i enkle
tilfeller, og de uavhengige beregningene bekrefter at beregningene til NGI er korrekte.
Beregningsmodellen som ble brukt av NGI ("response surface method" kombinert med
FORM) kan også benyttes for mer kompliserte jordprofiler med lagdeling og irregulær
geometri hvor forenklete løsninger ikke vil være like egnede.

Effekt av anomalier og viktighet av gode
grunnundersøkelser
I NGIs eksempel studier er det sett på to "typiske" skråninger med marine avsetninger.
Vi har sett bort fra mulighet av et svakt lag eller andre svake anomalier. Ut fra
dannelseshistorie er det egentlig svært lite sannsynlig at det skal finnes svake anomalier
i denne typen marine avsetninger, men det er viktig at man utelukker denne muligheten
med tilstrekkelig omfattende grunnundersøkelser.
Et viktig moment knyttet til kvalitet av grunnundersøkelser er at dårlig undersøkelser,
og spesielt dårlig kvalitet på prøver, normalt vil føre til at udrenert skjærfasthet blir for
lav og/eller viser stor spredning. Det innebærer at beregnet sikkerhetsfaktor eller
pålitelighetsindeksen blir for lav som vil føre til at prosjekterte løsninger og tiltak blir
mer kostbare enn nødvendig.
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Veien videre
I NGIs rapport (NGI, 2018) var det foreslått en del supplerende studier for å danne et
bedre grunnlag for å vurdere hvordan resultater basert Bayesisk oppdatering kan
implementeres i relevante standarder og regelverk når det gjelder krav til sikkerhet og
tiltak i eller nær naturlige marine skråninger. Delvis basert på dette, og nye momenter
som dukket opp under seminaret, vil NGI anbefale følgende videre arbeider:
Se på noen andre skråninger med litt annen geometri og geologiske forhold enn
de to som er studert til nå.
Gjøre tilsvarende vurderinger knyttet til langtids drenert stabilitet av en skråning,
der variasjoner i poretrykk blir en sentral parameter å ta hensyn til.
Kalibrering av effekt av relativ økning av materialfaktor (prosentvis forbedring)
og anbefale hva som bør være mål for pålitelighetsindeks eller prosentvis
forbedring for ulike tilfeller.
Det bør være en målsetting å komme frem til en forenklet metodikk som knytter beregnet
sikkerhetsfaktor til krav til prosentvis forbedring på samme måte som man allerede har
etablert i forhold til sikkerhet mot kvikkleireskred. Dette prinsippet bør kunne gjelde for
skråninger der det er aktuelt med nye byggetiltak, eller for potensielle skred i skråninger
som kan påvirke en eksiterende konstruksjon.
Et spesifikt siktemål er også at dette kan danne grunnlag for å på sikt endre det norske
tillegget til Eurokode 7, og danne et grunnlag for at Bane NOR, Vegdirektoratets og
NVE etablerer et omforent tekniske regelverk i forhold til sikkerhet mot leirskred med
og uten kvikkleire i grunnen.
I denne sammenheng må det også adresseres hvordan styrkeegenskaper bør eller skal
bestemmes og type og omfang av undersøkelser som er nødvendig.
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Notat
Statens Vegvesen ved Bjørn Dolva

Til:

Kopi til:

Steinar Nordal

Fra:

Signatur:

Bruk av Bayesisk oppdatering i forbindelse med vurdering av
sannsynlighet for skred i naturlige skråninger.
Innspill fra Faggruppe for Geoteknikk, NTNU ved Steinar Nordal, knyttet til seminar om Bayesisk
oppdatering diskutert i seminar 18 mars 2018.
Konklusjon:
•

Hovedideen om å utnytte informasjonen i at naturlige skråninger ikke kan ha F < 1, støttes.

•

Det advares imidlertid mot direkte bruk av Bayesisk oppdatering slik det er skissert i NGI sin
rapport 201770844-01-R med oppfølging i Teknisk notat 20170844-01-TN av 9 mai 2018.
Dette skyldes det faktum at det kan være betydelig usikkerhet i bestemmelse av udrenert
skjærstyrke. NTNU tror det er et godt prinsipp å ikke oppjustere middelverdien av usikre
målinger gjennom Bayesisk oppdatering, men heller justere spredningen på en pragmatisk
måte gjennom tosidig trunkering. Dette innebærer at en velger en ny sannsynlighets-fordeling
som samsvarer med at skråningen faktisk står, uten at en tar ut en nokså usikker «positiv»
gevinst knyttet til implisitt økning av midlere styrke. Det rimer ikke å tillate denne økningen i
anvendt styrke siden økningen blir større desto dårligere data man har. Økningen i anvendt
midlere styrke ved tradisjonell Bayesisk oppdatering kan bli betydelig ved lav sikkerhet og
stor spredning. Det advares mot å gjøre bruk av denne økningen.

•

I teknisk notat av 9 mai 2018 svarer NGI på en forespørsel fra Vegvesenet og fra seminaret
18 mars 2018 vedrørende usikkerhet i designverdien benyttet for udrenert skjærstyrke, su.
Dette gjelder det faktum at standardavviket (spredningen) i middelverdien av su,
σ suav , er svært mye mindre enn standardavviket i enkeltmålingene, σ su , av udrenert
skjærstyrke langs en skjærflate. I svaret vises det til en velkjent relasjon 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 /√𝑁𝑁,
som også det ble referert til på seminaret. Antall enkeltmålinger, N, kan eksempelvis settes til
forholdet mellom skjærflatens lengde delt på korrelasjonslengden. Eksempelet i TN ga for
CoVsu = 0,14 en COVsuav = 0,025. Mens sannsynligheten for brudd i eksempelet er 2 % ved
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CoVsu = 0,14 er sannsynligheten 10-30 for COVsuav = 0,025. Denne voldsomme effekten er
trolig betydelig overdrevet, men illustrerer at effekten av dette kan være enorm. Vurdering av
usikkerhet i midlere styrke fortjener mer oppmerksomhet enn Bayesisk oppdatering.
•

Et studie der begge disse forhold tas i betraktning i en udrenert analyse ville vært interessant:
Tosidig trunkering og veloverveid bruk av CoV for midlere styrke.

•

Utvidelse til å se på drenert stabilitet med vekt på usikkerhet i grunnvannsstand er også
interessant. Det kan imidlertid bli vanskelig å trekke entydige og relevante konklusjoner for
praksis: De fleste skråninger kan bringes til brudd om det antas høyt nok poretrykk.

Generelle betraktninger
Deterministisk vurdering av skråningsstabilitet
Skråningsstabilitet beregnes i dagens praksis deterministisk gjennom krav til partielle last- og
materialfaktorer ut fra Eurokoden. For naturlig skråninger tilsvarer materialfaktoren i hovedsak en
sikkerhetsfaktor, F, som angir forholdet mellom styrke og belastning, F = τf / τ. Materialfaktoren
skal i utgangspunktet være minst 1,25 for effektivspenningsanalyser og 1,4 for
totalspenningsanalyser. Bakgrunnen for disse minimums-verdiene på sikkerhetsfaktoren, F, er en
erkjennelsen av usikkerhet knyttet til hvilken styrke som faktisk er representativ for skråningen,
samt usikkerhet i en rekke andre antagelser som inngår i beregningen av F. Vi må ha en
tilstrekkelig margin eller «noe å gå på».
Probabilistisk vurdering av skråningsstabilitet
Ideelt sett skulle vi alltid regne probabilistisk på skråningsstabilitet og kravet skulle være en svært
lav sannsynlighet for skred. Alt som har betydning på stabiliteten bør inn probabilistiske
vurderinger. Dessverre mangler vi fortsatt en omforent metodikk og ikke minst erfaring i praktisk
bruk av probabilistisk vurderinger av skråningsstabilitet, selv om mye av teorigrunnlaget er på
plass.
For naturlige skråninger er probabilistiske vurderinger spesielt utfordrende idet en egentlig burde
vurdere årlig sannsynlighet for skred knyttet til sannsynlighet for hendelser over tid (erosjon?) eller
naturgitte variasjoner over tid (grunnvannsvariasjoner?) der ekstremalverdier initierer skred. I NGI
sitt arbeid er tidsdimensjonen ikke tilstede, men erstattet med en vurdering av robusthet for en
framtidig reell eller fiktiv last.
Pragmatisk praksis
Ut fra de skisserte dilemmaene med probabilistisk analyse er det naturlig inntil videre å benytte en
deterministisk analyse i praktisk geoteknikk. Men vi bør komme videre og utnytte de mulighetene
for bedre forståelse som probabilistiske metoder tilbyr. En pragmatisk tilnærming er å legge mer
vekt på forskning som sikter mot å kalibrere materialfaktorer gjennom probabilistiske vurderinger.
Den endelige kalibreringen må i midlertid i tillegg baseres på bred erfaring.
Visjon
På sikt bør det være et mål å gå over til probabilistiske analyser, men vi har et stykke igjen før
dette kan anbefales. Risikoen i feil anvendelse er for stor.
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Kommentarer til prinsipper og metoder
Enkel probabilistisk analyse som viser essensen i usikkerheten i beregnet sikkerhetsfaktor
Hovedprinsippene en probabilistisk analyse kan belyses i et enkelt teoretisk beregningseksempel
der all usikkerhet legges til udrenert skjærstyrke. Da vil usikkerheten i skjærstyrken direkte
overføres til usikkerheten i sikkerhetsfaktoren slik at COVF = COVSU =σsu/µsu, hvor µsu er midlere
su og σsu er standardavviket til su. Figuren illustrerer prinsippet i overføringen gjennom faktoren
(N0/γH) ut fra direktemetodens formel. Illustrasjonen viser et eksempel der normalfordelt styrke gir
en normalfordelt sikkerhetsfaktor ,F, der 2 % av skråningene skal gå til udrenert brudd siden F < 1
i 2% av tilfellene. For en midlere sikkerhetsfaktor på ca 𝐹𝐹� = 𝜇𝜇𝐹𝐹 = 1,4 tilsvarer dette et
standardavvik på σF = 0,2 og en COVSU = 0,2/1,4 = 0,14. F = 1 ligger da to standardavvik lavere
enn midlere F og sikkerhetsindeksen, β, er dermed 2.
Merk at følsomheten for COVSU her er svært stor: Reduseres denne fra COVSU = 0,14 (som over) til
COVSU = 0,06 øker sikkerhetsindeksen til β = 4,7 og sannsynligheten for brudd endres fra 2 % til
10-6.
Konklusjon: COVSU betyr ekstremt mye.

Fig 1 Direktemetoden for udrenert stabilitetsanalyse er benyttet for å se på usikkerhet i
sikkerhetsfaktor og dermed sikkerhetsindeksen, β, når all usikkerhet legges på en udrenert
skjærstyrke.
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Usikkerhet i styrkeparameterne for design skal være usikkerhet i middelverdien som
anvendes.
Det vises til et utsnitt fra TN , her gjengitt som Figur 2.

Figur 2 Vurdering av den direkte statistiske konsekvensen av midling av udrenert skjærstyrke over
en skjær-flate gir teoretisk sett gir en dramatisk reduksjon i CoV fra 0,14 til 0,025 for det aktuelle
NGI eksempelet.
La oss se pår eksempelet til NGI i Teknisk Notat av 9 mai 2018 side 3 og med 𝐹𝐹� = 1,4 samt CoV =
0,14. Dersom dette er variasjonskoeffisienten for enkeltmålinger av su vil spredningen på den
𝜎𝜎
𝜎𝜎
midlere su, som skal anvendes i design, være betydelig mindre. Formler som 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝑠𝑠 er
𝑁𝑁
√

�𝑇𝑇⁄𝜃𝜃

kjent fra statistikk der N er antall enkeltmålinger. Anvendelsen av formelverket og gir at CoVsu =
0,14 gir COVsuav = 0,025, se Figur 2. Dette innebærer i så fall at sikkerhetsindeksen β går fra 2 til
11 og at sannsynligheten for brudd går fra 2 % til 10-30 . Konsekvensen er at sannsynligheten for
brudd går fra en nærmest uakseptabel verdi (2 %) til null når en tar hensyn til romlig midling. Dette
er en overdreven konsekvens av romlig midling, siden enkeltverdiene ofte framkommer gjennom
en og samme tolkningsprosedyre it fra CPTU. De er underlagt en usikkerhet i tolkningsprosedyren
og tolkning av lagdeling som er betydelig og her blir neglisjert. Virkningen av midlingen er i seg
selv imidlertid svært viktig, men usikkerheten reduseres ikke slik tallene her antyder.
Dette viser at dersom vi bruker en usikkerheten på middelverdien av su og ikke usikkerheten av
enkeltmålingene så endres regnestykkene og kanskje også konklusjonene dramatisk. Anvendelse
av romlig midling bør utvilsomt utredes nærmere. Men saken er ikke så enkel som antydet i Figur
2, figuren dekker kun en del av problemstillingen. Uansett setter også dette fokus på sakens
kjerne: Vi er helt avhengige av sikre og relevante estimater på styrkeparameterne våre.
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Bruk av udrenert beregning i naturlig skråning
Det er i utgangpunktet urimelig å benytte en udrenert styrke på en naturlig skråning dersom det
ikke skjer noen form for kort-tids, udrenert belastning. Derom en imidlertid hurtig legger på en last
på skråningstoppen er det imidlertid relevant å regne med udrenert styrke. En kan på denne måte
få satt tall på robustheten av en naturlig skråning i form av sannsynligheten for brudd grunnet en
uforutsett, hurtig last som kan gi udrenert brudd.
Et dilemma er at regnestykket også gir svar for q = 0, altså en situasjon regnestykket strengt tatt
ikke er relevant for. Og den Bayesiske oppdateringen tar utgangspunkt i tilfeller der skråningen
beregningsmessig har
Det er imidlertid et faktum at en udrenert analyse for en naturlig skråning skal gi F > 1. Ingen
skråning kan i stå med en skjærspenning som overstiger styrken. Utsagnet kan debatteres i
relasjon til progressive brudd og ulik styrke langs en skjærflate, men er i hovedprinsipp korrekt og
nyttig å ta med seg.
Bayesisk oppdatering for naturlige skråninger
Bayesisk oppdatering er teoretisk veldefinert og absolutt holdbart når det er anvendt på problemer
med veldefinerte sannsynligheter. Er undermålere ved produksjon i en fabrikk luket ut av
kvalitetskontrollen er eksempelvis Bayesisk oppdatering relevant. Saken er ikke like opplagt for
skråningsstabilitet der en regner F < 1. Vår «kvalitetskontroll» er et regnestykke basert på en god
del ingeniørmessig skjønn. Når vi beregner F < 1 så vet vi kun at en del av våre inputparametere,
antagelser eller vårt regnestykke er feil. Det skulle gi grunn til primært se på hvor feilen ligger.
Hvorfor finner vi såpass ofte F < 1, i en probabilistisk eller deterministisk analyse? Her ligger
sakens kjerne.
Figur 3 illustrerer prinsippet i Bayesisk oppdatering slik det er foreslått anvendt på
skråningsstabilitet. Derom all usikkerhet lå i sannsynlighetsfordelingen for midlere su og
beregningene ga F < 1 fører dette til at midlere su mindre enn en gitt terskelverdi ikke kan
eksistere. I så fall er prinsippet etter Baye at vi kan og bør trunkere fordelingen og deretter skalere
den opp slik at arealet under kurven forblir 1.
En implisitt konsekvens av dette illustrert i Figur 4, der CoV = 0,14 er benyttet for et tilfelle som ga
midlere F = 1. Med opprinnelige data er sannsynligheten for brudd 50%. Er dette en naturlig
skråning som faktisk står vet vi at F ≥ 1. Tar vi dette inn ved å anvende Bayes prinsipp trunkeres
fordelingen ved at halvparten forsvinner. Konsekvensen er at tyngdepunktet i fordelingen flyttes til
høyre og vi finner en ny forventningsverdi E(FBaye) = 𝐹𝐹� = 1,11. Sannsynligheten for brudd er nå null
og sikkerhetsfaktoren er 1,11. Alt bare gjennom en antagelse. Her bør alarmklokkene ringe.
Det understrekes at dette er et ekstremt eksempel og at den implisitte økningen i midlere styrke er
liten dersom sannsynligheten for brudd i beregning uten Bayesisk oppdatering er moderat (under
for eksempel 5%). Effekten i form av økt anvendt middelverdi er imidlertid stor dersom vi har
mange undermålere i styrke noe som tilsvarer tilsvarende stor sannsynlighet for brudd.
Det er ikke uproblematisk at vi hiver ut alle undermålere vedrørende styrke og tar inn alle
resterende målinger selv om de er like tvilsomme. Et betimelig spørsmål må bli om det er større
grunn til å stole på de høye målingene enn det er til å stole på de lave - som vi forkaster?
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Figur 3. Prinsippet i Bayesisk oppdatering

Figur 4 Konsekvens av Bayesisk oppdatering i etterkant av beregnet midlere sikkerhet F = 1
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Bayesisk oppdatering for naturlige skråninger for vurdering av robusthet for tilleggslast
Figur 5 viser i prinsippet konsekvensen av å legge en last på en skråning etter at en først har
foretatt en trunkering ved F < 1 uten last. Konsekvensen av deretter å legge på en last blir å flytte
sannsylighetsfordelingen for stokastisk F til venstre i henhodl til lastens størrelse relativt til γH, hvor
H er skråningshøyden og γ er jordas tyngdetetthet. Det røde arealet representerer sannsynlighet
for brudd etter at last er lagt på.
Merk at etter Baesisk oppdatering er sannsynligheten for brudd uten last pr. definisjon absolutt null.
Skråningen står og blir stående. Den videre beregningen gir kun sannsynligheten for brudd gitt at
den resterende ikke-trunkerte fordelingen er korrekt. Her ligger utfordringen. Vi erfarte at
spredningen i udrenert styrke ga en rekke undermålere som gjennom Bayes oppdatering
neglisjeres. Den nedre halen på fordelingen strykes. Samtidig beholder vi den øvre halen på
fordelingen, som er bestemt på lignende måte. En måte der undrmålerne helt klart er gale. Kan vi
da stole på den øvre halen? Svaret burde ikke uten videre være ja.

Figur 5 Sannsynlighet for brudd grunnet tilleggs-last etter at fordelingen er trunkert i henhold til
Bayesisk oppdatering.
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Bayesisk oppdatering for naturlige skråninger for vurdering av robusthet for tilleggs-last.
Forslag til en modifisert prosedyre med tosidig trunkering.
Forslaget med tosidig trunkering ble fremmet som et pragmatisk innspill på seminaret 18 mars
2018. Hensikten var å utnytte potensialet i Bayesisk oppdatering, men samtidig unngå den
ubehagelige konsekvens at en opprinnelig stor spredning i styrkedata fører til en tilsynelatende
bedre sikkerhet enn liten spredning i styrkedata.
Ideen er vurdert videre i etterkant av seminaret og faggruppe for geoteknikk på NTNU mener dette
er en farbar veg. Vi er overhodet ikke enig i NGI sitt syn på dette fremmet i TN av 9. mai. Vi mener
konsekvensen av ensidig trunkering er farlig. NGI hevder at kun opplagt urealistisk høye verdier på
su kan tas bort fra den opprinnelige styrke-fordelingen, som ellers skal beholdes. Vi mener fjerning
av både små og store urealistiske verdier burde foretas uansett før en finner middelverdi og
spredningen på data.
Ved tosidig trunkering stoler en på middelverdien i den opprinnelige fordelingen og holder på den.
Dette er et godt prinsipp. Samtidig tar en til etterretning at de lave styrkeverdiene, som gir F < 1, er
urealistiske. For å oppnå begge deler er tosidig trunkering en pragmatisk og akseptabel løsning.

Figur 6 Sannsynlighet for brudd grunnet tilleggs-last etter at fordelingen er tosidig trunkert.
Altså: NTNU er klar på at det er et godt prinsipp å ikke oppjustere middelverdien av usikre målinger
gjennom Bayesisk oppdatering, men heller justere spredningen på en pragmatisk måte gjennom
tosidig trunkering. Dette innebærer at en velger en ny sannsynlighets-fordeling som samsvarer
med at skråningen faktisk står, uten at en gjennom Bayesisk oppdatering og ensidig trunkering tar
ut en nokså usikker «positiv» gevinst knyttet til en implisitt økning av midlere styrke. Det rimer ikke
å tillate denne økningen i anvendt styrke siden økningen blir større desto dårligere data man har.
Ved tosidig trunkering unngår en dette. Økningen i anvendt midlere styrke ved tradisjonell
Bayesisk oppdatering og ensidig trunkering kan bli betydelig ved lav sikkerhet og stor spredning.
Det advares sterkt mot å gjøre bruk av denne økningen.

Deterministisk/probabilistisk
utredning- oppsummering
av resultater
Kjell Karlsrud og Farrokh Nadim, NGI
(arbeid også utført av C.Hauser, Z. Liu, T. Sandene)

Bakgrunn og motivasjon
Områder med marine leiravsetninger har fått sin karakteristiske
form som følge av landehevning, erosjon og skredvirksomhet
Dagens beregnigsmessige sikkerhet mot brudd i disse
ravineskråningene er ofte lav (1,0 til 1,2 i mange tilfeller)
Eurocode og gjeldende regelverk fra SVV og BaneNOR setter
krav til sikkerhetsfaktor mot udrenert brudd på 1,4-1,5 (1,6 hvis
kvikkleire)
Å forholde seg til gjeldende regelverk når beregnigsmessig
sikkerhet i dagens situasjon er lav krever ofte omfattende tiltak
når det skal bygges i eller nær slike naturlige skråninger

Bakgrunn… forts.
For en naturlig skråning som står i dag vet vi noe om nedre
grense for skjærstyrke, som i snitt tilsvarer den skjærspenning
som er mobilisert langs ulike deler av potensielle glideflater
For en fylling på flat grunn eller en byggerop har vi ikke noe
tilsvarende informasjon om nedre grense for skjærstyrken.
Ved bruk av probabilistiske metoder basert Bayeisk oppdatering
kan vi bestemme hvordan kunnskap om en nedre grense for
skjærstyrken påvirker sannsynligheten for brudd, eller
pålitelighetesindeksen.

Oppdraget fra SVV
NGI skal utarbeide en "leveranse av vanlig geoteknisk utredning og
tilhørende probabilistisk analyse av to naturlige skråninger i ravineterreng.
Skråningene bør være forskjellige mht geometri og grunnforhold og har lav
initial sikkerhet og det er krevende […] å tilfredsstille kravene til sikkerhet
[…] ved geometriske tiltak."
SVV ønsket også at andre firmaer (Multiconsult, Norconsult, Rambøll og
Sintef) skulle kvalitetssikre NGIs arbeider og konklusjoner. Disse skal
levere:

" […] faglige kommentarer til foreliggende deterministisk […] stabilitetsvurdering av de
to relevante områdene – og med hovedvekt på egen probabilistisk analyse basert på
foreliggende materiale fra leverandør 1 (NGI). Skriftlige kommentarer og
probabilistisk analyse presenteres som et faglig foredrag / presentasjon på seminar."

Pålitelighet, som kvantifiseres ved sannsynlighet for
brudd (Pf), er funksjon av usikkerhet i last og kapasitet
Last

Eksempel:
Sikkerhetsfaktor
FS = Kapasitet
/ Last
Last
> Kapasitet
Kapasitet

Sannsynlighet for brudd Pf = P[Last > Kapasitet] = P[FS < 1]

Forhold mellom sannsynlighet for brudd (Pf)
og usikkerhet i FS

Merk at den beregnede Pf fra
Pf
probabilistiske
modeller er alltid > 0

Sikkerhetsfaktor av naturlige skråninger
Hva vet vi om statisk
sikkerhetsfaktor til
denne skråningen?
Vi “vet” at FS > 1 fordi
den står der.
Hvordan kan vi benytte
denne informasjonen I
vår vurdering av
sikkerhet?

Bayesian Updating
Bayesian updating is a powerful technique for combining
information, subjective judgement and data from different sources.

Example of Bayesian updating: False positives in
medical tesing
Problem: There is a dangerous genetic disease that affects 0.1% of
the population. A new test for this disease has been developed that
is 95% reliable. You take this test, and your doctor tells you that
unfortunately the result of the test was positive 

What is the probability that you have this disease?
1.
2.
3.
4.

95%
50%
10%
2%

Posterior (updated) distribution
Likelihood function
FS > 1

Prior information

Forhold mellom sannsynlighet for
brudd (Pf) og pålitelighetsindeks (β)

Prinsippet bak

Ekstern last, q
γm = 1,05
γm = 1,30
γm = 1,40

Two random variables
joint probability density

Illustrasjon av fordelingsfunksjon for kombinert
variasjon av su og anisotropifaktor

Valgte beregningseksempler
InterCity Venjar Eidsvoll
E16 Nybakk-Slomarka

IC V-E - Borplan

IC V-E - Før og etter masseutskifting

Vanninnhold
og romvekt

In-situ σ’v0 og p’c
ved topp skråning

Skjærstyrke ved topp skråning
Boringer over kote 165

Udrenert aktiv styrke, suA (kPa)
0
180

50

100

150

200

250
Hull 534
Hull 536

170

Hull D155
532
Hull D170

Kotenivå (m)

160

VE801
VE802
VE804

150

VE805
VE811
VE821

140

VE831
SHANSEP +190
Blokkprøve - B110

130

Blokkprøve - B116
Anbefalt skjærstyrkeprofil

120

Sylinderprøve Norconsult
VE802
Sylinderprøve Norconsult
VE820
VE820
W1

110

Normalisert styrke V-E
1,8

Blokkprøver BL 110
og BL116
Nye blokkprøver
EV331 og EV 661
Øvre grense, S=0,3,
m=0,75
Nedre grense,
S=0,25, m=0,65

1,6

Su/σ'ac

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1

OCR

10

Shansep paramtre fra blokkprøve database
suA = S·OCRm ·σ'v0 der,
S = normalisert styrke for OCR = 1,0
m = eksponent
σ'v0 = vertikal effektivspenning

Øvre grense
Nedre grense

S

m

0,3
0,25

0,7
0,65

Opprinnelig
terreng
+190
+185

Skjærstyrke midt skråning
0
160

Udrenert aktiv styrke, suA (kPa)
50

100

150

200

Boringer kote 150-160

250
Hull D159
Hull D162
Hull D163

150

VE841
Blokkprøve - B116
Anbefalt skjærstyrkeprofil

Kotenivå (m)

140

130

120

110

Shansep +155-høy
Shansep +155-lav

Skjærstyrke ved fot skråning
0

Udrenert aktiv styrke, suA (kPa)
50

100

140

Kotenivå (m)

130

120

Hull B118
Hull B119
Hull D156

110

Hull D158
Ve 803
Anbefalt skjærstyrkeprofil
Shensep +140-høy

100

Shansep +140-lav

150

Boringer kote 135 - 145

200

250

Sammenlikning styrkeprofiler
Udrenert aktiv styrke, suA (kPa)
0

100

200

180
Boringer over kote-165

170

Kotenivå (m)

160
150
140
130
120
110
100

Boringer mellom koter
140 - 150
Boringer mellom koter
130 - 140
Boringer under kote
130

Anisotropiforhold
suP/suA

suD/suA

Gjennomsnitt

0,37

0,685

Høy
(ett standardavvik
opp)
Lav
(ett standardavvik
ned)

0,41

0,75

0,33

0,62

Anslåtte usikkerheter i parametere
Aktiv udrenert styrke suA kan representeres med
COV =0,14.
suP/suA og suD/suA kan representeres ved
COV= 0,09
Usikkerhet i anisotropiforhold er i sannsynlighetsbetraktningene
antatt å være uavhengig av (ikke korrelert med) usikkerhet i
udrenert aktiv styrke.

Beregnede verdier for pålitelighetsindeks, Eks. 1 V-E

Reliability index, β

3,5
3

Unloaded slope, FS = 1.28, after updating

2,5

Original slope, FS = 1.15, after updating
Target safety curve, unloaded slope with FS = 1.39,
no updating
Unloaded slope, FS = 1.28, before updating

2

1,5
1

Slope with FS = 1.0, after updating
0,5

Original slope, FS = 1.15, before updating
Slope with FS = 1.0, before updating

0
-0,5
0

10

20

Load

30

40

Sikkerhetsfaktor for tilfelle med oppdatering som
gir samme pålitelighet som for tilfelle F=1,4 uten
oppdatering
Sikkerhetsfaktor
Uventet terrenglast (kPa)
1,0 (tenkt tilfelle)
Ca. 3
1,15 (for aktuell skråning
10
uten tiltak)
1,28 (for aktuell skråning
25
etter avlastning)

Konklusjon Eksempel 1 V-E
Hvis man kan sikre seg mot uventede fremtidige
lastendringer som gir økede skjærspenninger i
skråningen kan det for dette tilfellet aksepteres en
deterministisk sikkerhetsfaktor langt under 1,4,
kanskje ned mot 1,1-1,2.

E16 N-S - Borplan

E16 N-S – Før og etter tiltak
F=1,28

F=1,83

E16 N-S – Tolkning av udrenert skjærfasthet

Anslåtte usikkerheter i parametere
Aktiv udrenert styrke suA kan representeres med
COV =0,20
suP/suA og suD/suA kan representeres ved
COV= 0,09
Usikkerhet i anisotropiforhold er i sannsynlighetsbetraktningene
antatt å være uavhengig av (ikke korrelert med) usikkerhet i
udrenert aktiv styrke.

Beregnede verdier for pålitelighetsindeks, Eks. 1 V-E
2,6
2,4
2,2

Reliability index, β

2

Original slope, FS = 1.28, after updating

1,8

Target safety curve, unloaded slope with FS = 1.4,
no updating

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4

Original slope, FS = 1.28, before updating

0,2
0
0

10

20

Load

30

40

Konklusjon Eksempel 2 N-S
Skråningen med FS=1,28 trenger ingen tiltak for å oppnå samme
pålitelighetsindeks som en skråning med FS=1,4 uten
oppdatering så lenge uforutsett last er mindre enn ca. 50-60
kPa.
Anslagsvis kunne denne skråningen hatt akseptabel FS omkring
1,2 og fortsatt hatt like stor pålitelighetsindeks som et FS=1,4
tilfelle uten oppdatering.

Konklusjoner
Analysene viser at for de fleste praktiske tilfeller vil en skråning
med beregningsmessig deterministisk sikkerhetsfaktor ned mot
1,2 være meget robust for uforutsette fremtidige økninger i
laster eller skjærspenninger.
Hvis man kan sikre seg mot slike fremtidige lastendringer kan
enda lavere sikkerhetsfaktor aksepteres, kanskje ned mot 1,1.

Konklusjoner forts.
Sikring mot lastendringer kan eksempelvis være gjennom
klausuler som båndlegger arealer for inngrep av ulike slag uten
forutgående aksept av relevante myndigheter. Hvis skråningen
ligger mot et vassdrag må det være en forutsetning at sikring
mot erosjon og skred utløst av erosjon er godt ivaretatt.
Er det beregnet lavere sikkerhetsfaktor enn 1,1-1,2 for den
naturlige skråningen ansees tiltak som bringer sikkerheten opp
til dette nivået som akseptabel, eventuelt med et minimum av
prosentvis forbedring, forslagsvis 5%.

Anbefalinger-veien videre (1)
En del supplerende tilsvarende pålitelighetsanalyser kan være nyttig
for å bedre belyse robusthet mot mulige fremtidige lastendringer.
Det kan også være nyttig å se på noen tilfeller der usikkerhet i
udrenerte styrkeparametere er større og mindre enn hva som er lagt til
grunn for de to eksemplene behandlet i denne rapporten.
I konkrete tilfeller er det viktig at grunnundersøkelser er av en slik type
og omfang at det gir et godt grunnlag for å få frem hvordan udrenert
styrke og OCR kan variere med dybde og plassering i en skråning.

Anbefalinger-veien videre (2)
Konseptene er like gyldige for skråninger med kvikkleire, men
det trengs avklaring om eller i hvilken grad sprøbrudd effekt skal
tas hensyn til
Det anbefales tilsvarende analyser for beregning av sikkerhet og
pålitelighetsindeks for drenerte tilfeller, det vil si på ren
effektivspenningsbasis
I slike tilfeller vil usikkerheter primært være knyttet til usikkerhet
i poretrykk og i noen grad effektiv friksjonsvinkel

Sluttkommentar
NGI håper at dette tankesettet kan bidra til at SVV og
BaneNOR reviderer sine retningslinjer, og at det også
kommer inn klarere formuleringer i Eurocode som åpner
for denne tilnærmingen
Besparelsene for fremtidige samferdselsprosjekter kan bli
meget store!
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Uncertainty and Probability

I Uncertainty describes any event or situation without certainty.
I Uncertainties can be epistemic (i.e., lack of knowledge) and
aleatory (i.e., inherent randomness).
I Epistemic uncertainties can be reduced (e.g., collecting more
data).
I Aleatory uncertainties are inherently random and unreducible.
I Probability is a measure of certainty, from zero (impossible) to
one (certain).
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Bayes Theorem

I The Bayes theorem describes the probability of an event given
certain additional information on the event.
P(A|B) =

P(B|A)P(A)
P(A ∩ B)
=
P(B)
P(B)

I where P(A) is the probability of an event A, P(B) is the
probability of an event B, P(A ∩ B) is the probability of
events A and B, P(A|B) is the probability of A given B.
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Bayes Theorem - Example
I Sampling randomly can results
in samples from two areas A
A
B
and B with probabilities
C
P(A) = 0.6 and P(B) = 0.4.
B⋂C
A⋂C
I Random sampling can result in
quick clay samples, C , with
P(C ) = 0.3, and
P(A ∩ C ) = 0.1 and
Figure: Problem illustration.
P(B ∩ C ) = 0.2.
I Consider that a sample from area B is randomly selected.
What is the probability that it is a quick clay sample?
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Bayes Theorem - Example
I The probability of a sample
being quick clay, given that it
comes from area B is calculated
as follows:
P(C |B) =

A

B
C
A⋂C

B⋂C

P(B ∩ C )
P(B)

0.2
2
Figure: Problem illustration.
= = 66.7%
0.3
3
I The additional information allows us to significantly increase
the chance of predicting the occurrence of quick clay.
P(C |B) =
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Main elements of a reliability analysis

Figure: Main elements of a reliability analysis.
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Reliability analysis
I The goal of a reliability analysis is to evaluate the safety or
reliability of a slope.
I Reliability is often expressed in terms of its complement, the
failure probability PF .
R = 1 − PF
I For a slope stability analysis, PF is commonly defined as:
PF = P(FS (X) ≤ 1)
where FS (X) is the factor of safety calculated by an analytical
or a numerical slope stability model for random parameters X.
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Reliability analysis

I It is important to realize that an estimate of PF is defined
within the context of the underlying deterministic prediction
model.
I This means that PF is the probability that FS ≤ 1, as
calculated by the underlying deterministic model.
I For this reason it is important to distinguish between the
unknown true FS and the model-predicted factor of safety, FSM
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Model error

I Model error is often modeled as a normal random variable,
 ∼ N(µ , σ ), and treated an an additive term:
FS = FSM + 
I The distinction between FS and FSM is important as various
models provide different levels of accuracy and for consistently
formulating the observations in Bayesian updating

Deterministic/Probabilistic Slope Stability Analysis
Bayesian Updating in Geotechnical Engineering

Outline
Introduction
Reliability Analysis in Geotechnical Engineering
Bayesian Updating in Geotechnical Engineering
Discussion on the Report
Additional Numerical Examples
Conclusions and Recommendations for Future Work

Deterministic/Probabilistic Slope Stability Analysis
Bayesian Updating in Geotechnical Engineering

Bayesian analysis in geotechnical engineering

Bayesian updating can be applied to update reliability assessment
through:
I Additional information on soil and load parameters
I Measurements and observations of system performance
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Additional information on soil and load parameters

Figure: Bayesian analysis based on additional information on soil and load
parameters.
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Measurements and observations of system performance

Figure: Bayesian analysis based on measurements and observations of
system performance.
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Bayesian analysis in geotechnical engineering

Figure: Bayesian analysis in geotechnical engineering.
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Bayesian model updating - definitions

I Prior probability model, f 0 (x), is defined based on the
knowledge available prior to observations
I Likelihood function, L(x) ∝ P(o|X = x) defines the
probability of an observation for a given realization of random
parameters, X = x.
I Posterior probability model, f 00 (x) ∝ L(x)f 0 (x), combines the
prior knowledge with observations
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Bayesian model updating - definitions
Prior knowledge f'(x)
f'X2

'

f X1

Posterior knowledge
f''(x)

x2

x1

f''X1

Bayes theorem
f''(x)∝L(o|x)f'(x)

Likelihood L(o|x)
Observation

f''X2

x1

x2

Model
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Implementation of Bayesian model updating
I In the context of a reliability analysis, Bayesian updating can
be implemented directly and indirectly.
I In an indirect approach, the distributions are updated and the
reliability estimates are updated by conducting a reliability
analysis based on the posterior distributions
I In a direct approach, the reliability estimates are directly
updated, without explicitly updating the distributions, by
utilizing the following relation:
P(F |o) =

P(F ∩ o)
P(o)

Deterministic/Probabilistic Slope Stability Analysis
Discussion on the Report

Outline
Introduction
Reliability Analysis in Geotechnical Engineering
Bayesian Updating in Geotechnical Engineering
Discussion on the Report
Additional Numerical Examples
Conclusions and Recommendations for Future Work

Deterministic/Probabilistic Slope Stability Analysis
Discussion on the Report

Implementation of Bayesian updating in the report

An implementation of Bayesian updating should address the
following assumptions:
I The selected deterministic geotechnical model
I The selected probabilistic model framework
I The selected prior probability model
I The representation of the model error
I The selected reliability method
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Deterministic geotechnical model

I It is important to note that the implementation of a Bayesian
analysis is defined within the context of the underlying
deterministic geotechnical prediction model.
I More detailed analyses (e.g., progressive failure) require the
development of more advanced prediction models.
I The geotechnical deterministic model implemented in the
reports represent state-of-the-art in the geotechnical practice.
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Prior probability model
I The selection of a prior model is often one of the most
challenging aspects of a Bayesian analysis.
I Bayesian updating is defined within the context of the prior
probabilistic model.
I A common misconception is that a probabilistic analysis
should account for all possible uncertainties (e.g., unknown
unknowns).
I Different approaches, such as robustness and resilience are
required to address such sources of uncertainties (i.e.,
unknown unknowns).
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Prior probability model

I It is important to note that a proper determination of a
statistical prior model often provides stronger requirements on
the number and quality of soil investigations.
I When implementing a prior probabilistic model it is important
to make a distinction between uncertainties that can be
reduced (i.e., epistemic) and the ones that cannot be reduced
(i.e., aleatory).
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Prior probability model

I The prior probability models in the report are implemented
reasonably when considering the data available.
I However, more data would provide a better basis for the
Bayesian analyses, especially in the second example.
I Figures 3 and 4 in Appendix C were supposed to show CPTU
profiles 2366 and 2251, but both show CPTU profile 2366.
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Probabilistic model framework

I The uncertainties associated with the accidental load were not
specified explicitly in the report.
I It might be of interest to develop distributions of accidental
loads for different return periods.
I This would allow us to explicitly address the minimum
reliability.
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Model error

I The implementation of model error is one of the central
elements in a Bayesian analysis.
I Model error is central in defining the likelihood function and
establishing a relation between model predictions and
observations.
I Additionally, model error allows us to differential models of
different complexity and accuracy.
I The implementation of the model error in the report is
somewhat unclear in the context of Bayesian analysis.
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Reliability methods
I Approximate reliability methods (e.g., FORM, SORM, RS) are
applicable in reliability problems where the limit state can be
closely approximated by a first- or second-order polynomial
surface
I The approximate reliability methods are most efficient for lowto medium-dimensional problems (e.g., less than 10 random
variables)
I Sampling methods (e.g., Monte Carlo) are in general more
computationally demanding, but do not suffer from the
dimensionality issues.
I The implementation of the RS method in the report seems to
be correct.
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Summary on the report

I The implementation of the Bayesian updating in the report is
in accordance with state-of-the-art developments.
I The definitions of the prior models are reasonable with respect
to the available data. More data would be preferred.
I The deterministic model is based on the models commonly
used in the geotechnical practice.
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Summary on the report

I The implementation of the model error is somewhat unclear,
likely to be directly included in the RS method.
I The selected reliability is suitable for the considered reliability
problem and provides consistent results with the ones in this
presentation.
I The conclusions should be understood as indicative with
further validations advised with more detailed soil
investigations.
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Numerical example
I A slope stability model was implemented in Plaxis 2D 2017.01
to evaluate the stability of the slope E16 Nybakk-Slomarka.

Figure: Plaxis model.
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Numerical example
I NGI-ADP model was implemented to model soil behavior and
account for the undrained shear strength anisotropy.
I The slope was divided into a number of layers to account for
the interpolation of undrained shear strength profiles in Geo
Suite.
I Shear strength profiles were adapted to achieve similar FSM
value for the mean values of the random parameters in the
report.
I A single-random-variable approach was selected as in the
report.
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Prior distributions

0.04
0.03
Density

I Prior distributions of
su , su−DSS /su−A , and
su−P /su−A were
selected as in the
report.
I A normally
distributed additive
model error was
implemented with
zero mean and
standard deviation of
σ = 0.05.
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Figure: Undrained shear strength.
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Prior distributions

6
5
4
Density

I Prior distributions of
su , su−DSS /su−A , and
su−P /su−A were
selected as in the
report.
I A normally
distributed additive
model error was
implemented with
zero mean and
standard deviation of
σ = 0.05.

3
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Figure: Distribution of su−DSS /su−A .
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Prior distributions

10
8
Density

I Prior distributions of
su , su−DSS /su−A , and
su−P /su−A were
selected as in the
report.
I A normally
distributed additive
model error was
implemented with
zero mean and
standard deviation of
σ = 0.05.

6
4
2
0
0.30

0.35

0.40

su − P/su − A

0.45

0.50

Figure: Distribution of su−P /su−A .
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Prior distributions

8
7
6
Density

I Prior distributions of
su , su−DSS /su−A , and
su−P /su−A were
selected as in the
report.
I A normally distribute
additive model error
was implemented
with zero mean and
standard deviation of
σ = 0.05.
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Figure: Model error.
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Prior reliability estimates
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Figure: Prior distributions of FS .
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Figure: Prior samples of su and the
values of FS .
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Prior reliability estimates
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Observation and the likelihood function
I The likelihood function is defined as P(FSM +  > 1.0|X = x)
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Implementation

I Bayesian updating was implemented based on the Bayesian
updating with structural reliability methods (BUS) approach.
I The underlying reliability method is the Monte Carlo method.
I The Monte Carlo method is straightforward to implement and
robust, but time consuming.
I The updating is automatized with Python scripting in Plaxis.
I More than 2000 samples were evaluated with around 250 s
calculation time per analysis.
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Posterior distributions
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Posterior distributions
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Posterior distributions
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Posterior distributions
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Posterior reliability estimates
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Posterior reliability estimates
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Conclusions

I Bayes theorem is a powerful statistical concept with a large
number of applications in different disciplines.
I Bayesian theorem provides a basis to develop theoretical
explanation for some of the commonly used empirical relations
in geotechnical engineering.
I Further development towards practical applications should aim
to ensure that implementations of Bayesian updating provide
conservative and consistent safety levels.
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Recommendations for future work
Joint ISSMGE TC205/TC304 Working Group developed the
following suggestions for the application of Bayesian updating in
relation to Eurocodes:
1. Bayesian calibration of parameter uncertainty for enhancing
design reliability.
2. Bayesian calibration of model uncertainty/bias for enhancing
design reliability.
3. Bayesian calibration of partial factors for consistent reliability
level.
4. Use of Bayesian statistics and prior knowledge for selection of
characteristic values for soil or rock properties.
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Del1- Oppgave og problemforståelse
Anders Samstad Gyland
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Oppgave
• En leverandør (NGI) er foreslått til leveranse av vanlig geoteknisk utredning og tilhørende probabilistisk
analyse av to naturlige skråninger i et ravineterreng. Skråningene bør være forskjellige mht geometri og
grunnforhold og har lav initial sikkerhet og det er krevende - ved etablering av infrastruktur o.l. i
influensområdet - å tilfredsstille kravene til sikkerhet nedfelt i forskrifter og veiledninger vha geometriske
tiltak. Faktorer som vil være naturlig å belyse i en probabilistisk tilnærming vil bl.a. være: skjærfasthet
(inkludert variasjon i poretrykk), tyngdetetthet, feil i topografi (tas ofte ut fra kart), menneskelig aktivitet
(trafikklast, fylling, mellomlagring av masser). Opplistingen er ikke uttømmende.
• Leveransen omfatter utarbeidelse av nødvendige tekniske notater/rapporter, Geosuite-prosjekter med alle
relevante data, samt at resultatene skal oppsummeres i en faglig presentasjon til et bredere sammensatt en
(1) dags seminar. Av praktiske årsaker velger vi å benytte allerede undersøkte områder knyttet til Statens
vegvesen utredninger i tilknytning til prosjektet E16 Nybakk – Slomarka. Valg av aktuelle områder og
gjennomgang av foreliggende dokumentasjon avklares i oppstartsmøte.
• Statens vegvesen bestiller fra de resterende leverandørene (Multiconsult, Norconsult, Rambøll og Sintef) en
leveranse bestående av faglige kommentarer til foreliggende deterministisk (tradisjonell geoteknisk
stabilitetsvurdering) av de to relevante områdene – og med hovedvekt på egen probabilistisk analyse basert
på foreliggende materiale fra leverandør 1. Skriftlige kommentarer og probabilistisk analyse presenteres
som et faglig foredrag/presentasjon på seminar.

4
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Problemforståelse
• EC7
- Fundament
- Bæreevne
- Byggegrop

VS.

• Områdestabilitet
- Naturlig
skråning
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Problemforståelse
• EC7
- Fundament
- Bæreevne
- Byggegrop
- Oppdatering
ikke relevant

VS.

• Områdestabilitet
- Naturlig
skråning

- Oppdatering
relevant?

Forskjellig grad av usikkerhet og sannsynlighet for brudd med samme
beregningsmessig deterministisk materialfaktor?
6
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Litt om Bayesisk oppdatering
• Hvordan gjøre, og bruke, oppdatering?
• Hva skal sammenlignes med hva, og hvordan?

7
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Litt om Bayesisk oppdatering…

Utgangspunkt
Input

Output
Modell

Fs
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Litt om Bayesisk oppdatering…

Alt. A. Oppdater output
Input

Output
Modell

Fs=1

Fs
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Litt om Bayesisk oppdatering…
Alt. A. Oppdater
output
Input

Output

Oppdatering av output er klart relevant for å
beskrive en naturlig skråning
Modell
Merk: Bayesisk oppdatering sier at skråninga
aldri noen sinne vil gå til brudd

Fs=1

Fs
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Bayesisk oppdatering – Alt. B. Oppdater input
Input

Output

Modell

Fs=1

Fs
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Bayesisk oppdatering – Alt. B. Oppdater input
Input

Output

Rent matematisk er dette tricky business,
men la oss la dette ligge akkurat nå
Modell

Fs=1

Fs
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Bayesisk oppdatering
• Alt A – Oppdatering av output
- Relevant for å si noe om skråninga slik den er.
- Benyttes teknikken på tilsvarende måte for å beregne samme skråning etter utført
stabiliserende tiltak vil man miste info om usikkerhet knyttet til selve tiltaket.
 Beregningsresultatet vil si at skråninga aldri noen sinne vil gå til brudd etter utført tiltak.

- Enkel implementering, men forenklingen gjør at man kan miste noe informasjon
• Alt B – oppdatering av input
- Etter oppdatering av datasett med betingelse om at Fs≥1, kan dette datasettet
benyttes i videre beregninger.
- Ingen videre oppdatering er påkrevd og alle usikkerheter knyttet til tiltak etc. vil bli
inkludert.
- Utfordringer knyttet til implementering
13
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Hvordan sammenligne?
• EC7
- Fundament
- Bæreevne
- Byggegrop
- Oppdatering
ikke relevant

VS.

• Områdestabilitet
- Naturlig
skråning

- Oppdatering
relevant

Forskjellig grad av usikkerhet og sannsynlighet for brudd med samme
beregningsmessig deterministisk materialfaktor?
14

multiconsult.no

Hvordan sammenligne?
• EC7
• Områdestabilitet
VS.
- Fundament
- Naturlig
skråning
- Bæreevne
- Byggegrop
Kan skråning med oppdatering, og ”samme skråning” justert til Fs=1,4
- Oppdatering
- Oppdatering
uten oppdatering, sammenlignes i denne sammenhengen?
ikke relevant
Hva skal være «target line»? relevant

15

multiconsult.no

Del2-Probabilistisk analyse av skråningsstabilitet
Anteneh Biru Tsegaye
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Inneholder
• Beregningsmetodikk
• Tilbake beregning av NGIs eksempler
• Tolkning med hensyn til partialfaktorer og mulig vei videre
• Innspill for videre diskusjon

17
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2. Beregningsmetodikk
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2. Beregningsmetodikk…

2.1 Objektivfunksjon
- Janbus direktemetode
- For udrenert/korttidsstabilitet
𝑔𝑔𝑐𝑐𝑐𝑐 =

𝑁𝑁0 𝑐𝑐𝑢𝑢
𝑃𝑃𝑑𝑑

-1

- For drenert/langtidsstabilitet
𝑔𝑔𝑐𝑐𝑓𝑓 =

𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑑𝑑

-1
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2. Beregningsmetodikk…

2.2 Input

Udrenert/su

Drenert/a-φ

Randomvariabler
20
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Beregningsmetodikk…

2.2 Input

- Gjennomsnitt udrenert skjærfasthet er generert basert på NGIs
beregninger (modellen er kalibrert slik at vi får samme FS for uten last
situasjon)
- Input variasjonskoeffisient er antatt det samme som ble brukt av NGI
(med litt/eller ikke justering)

21
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2. Beregningsmetodikk…

2.3 Output

• Fra analyseringa får vi bruddsannsynlighet (Pf), pålitelighetsindeks (β) og
sensitivitet (α)
• Og kan beregne konsekvens som:

Konsekvens = Cf x Pf

22
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2. Beregningsmetodikk…

2.4 Tolkning med hensyn til partialfaktorer
1. Bestemme designpunktet som minimiserer pålitelighetsindeksen,
β. (FORM, SORM, Monte Carlo eller lignende metoder)
2. Beregne sensitivitet, αi, for hver randomvariabel.
3. Beregne de tilsvarende partialfaktorer til hver variabel: γ (VR, β, α)
4. Sammenligne de beregnet partialfaktorer med de som er anbefalt
i koden/den spesielt spesifisert for prosjektet.

23
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3. Analysering av de to NGI eksempler
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3. Analysering av NGI eksempler….

3.1 Resultater-Eksempel 1

FS =1, with updating
Slope with FS=1.0, before updating
Original slope, FS = 1.15, before updating
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Reliability index, β [-]

2

H =28.8 m, helning 32 grader
𝑐𝑐𝑢𝑢̅ =90 kPa; 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑢𝑢 =0,17 𝑐𝑐𝑢𝑢̅
𝛾𝛾̅ =20 kN/m3; 𝜎𝜎𝛾𝛾 =0,028 𝛾𝛾̅
Distribution: Lognormal
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3. Analysering av NGI eksempler….

3.1 Resultater-Eksempel 1

FS =1, with updating

3,5

1.28 1.40
1.15
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H =28.8 m, helning 32 grader
𝑐𝑐𝑢𝑢̅ =90 kPa; 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑢𝑢 =0,17 𝑐𝑐𝑢𝑢̅
𝛾𝛾̅ =20 kN/m3; 𝜎𝜎𝛾𝛾 =0,028 𝛾𝛾̅
Distribution: Lognormal

Reliability index, β [-]
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3. Analysering av NGI eksempler….

3.2 Resultater-Eksempel 2
Geometri: H =14.6 m, helning 19 grader
𝑐𝑐𝑢𝑢̅ =52 kPa; 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑢𝑢 =0,20 𝑐𝑐𝑢𝑢̅
𝛾𝛾̅ =20 kN/m3
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3. Analysering av NGI eksempler….

3.2 Resultater-Eksempel II
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3. Analysering av NGI eksempler….

3.2 Resultater-Eksempel II
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𝑥𝑥0 = 1.5; 20
𝑦𝑦0 = 2.5 15

3
1.28
1.39

Original slope with FS=1.28, before updating

10
5

2,5
1.38
1.27

Reliability index, β [-]

FS0=1.4, updated

60

40

20

1.36
1.26

2

1.32
1.23

1.40
1.391.38

1,5

1.36

?

1.32
1.28
1.281.27
1.26

1

updated slope FS = 1.28

0
0

𝑁𝑁0 = 6.6;-5
-10
𝑥𝑥0 = 1.0;
𝑦𝑦0 = 2.0

Target safety curve; unloaded slope with FS =1.4, no
updating

1.25
1.19
1.25

1.23

1.15
1.19

1.19

1.19

1.11
1.13
1.13
1.11

1.15

0,5

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Load [kPa]

29

multiconsult.no

3. Analysering av NGI eksempler….

3.3 Oppsummering av beregningsresultater
• Janbu still works!
- Resultater tilsvarende NGIs beregninger
- For skråninger som kan forenkles inn i Janbus direktemetode fungerer
fremgangsmåten bra
- Relativ enkel implementering i regneark
- Relativ gjennomsiktig fremgangsmåte -> god kontroll på hva som
foregår
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4. Tolkning med hensyn til partialfaktorer
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4. Tolkning med hensyn til …

4.1 Partialfaktor
𝜸𝜸𝑹𝑹 =
𝜸𝜸𝑺𝑺 =

𝟏𝟏+𝒌𝒌𝑹𝑹 𝑽𝑽𝑹𝑹
𝟏𝟏+𝜶𝜶𝑹𝑹 𝜷𝜷𝑽𝑽𝑹𝑹

(Motstand)

𝟏𝟏+𝜶𝜶𝑺𝑺 𝜷𝜷𝑽𝑽𝑺𝑺
(Last)
𝟏𝟏+𝒌𝒌𝑺𝑺 𝑽𝑽𝑺𝑺

Partialfaktor, gamma_R [-]

Partialfaktor som er knyttet til hver randomvariabel kan beregnes etter:
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Hvor: αi = sensitivitet til randomvariabel «i»,
1
Vi =Variasjonskoeffisient for randomvariabel «i»
ki =relatert til det valgte karakteristiskverdi for variabel «i»

1,5

2

2,5

Pålitelighetsindeks, β [-]

kRσR

3

kSσS
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4. Med hensyn til partialfaktorer…

4.2 NGI eksempel 1

H =28.8 m, helning 32 grader
𝑐𝑐𝑢𝑢̅ =90 kPa; 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑢𝑢 =0,17 𝑐𝑐𝑢𝑢̅
𝛾𝛾̅ =20 kN/m3; 𝜎𝜎𝛾𝛾 =0,028 𝛾𝛾̅
Distribution: Lognormal

Slope with FS=1.0, before updating

1.40

Original slope, FS = 1.15, before updating

2
1.28 1.39

Calculated partial safety factor for cu,γcu [-]

𝟏𝟏 + 𝒌𝒌𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑽𝑽𝒄𝒄𝒄𝒄
𝜸𝜸𝒄𝒄𝒄𝒄 =
𝟏𝟏 + 𝜶𝜶𝒄𝒄𝒄𝒄 𝜷𝜷𝑽𝑽𝒄𝒄𝒄𝒄

FS =1, with updating

2,2

1,8

1.15 1.27
1.00

1,6

1.40
1,4

FS =1.15, with updating
1.38

kcu = 0

1.15 1.27

FS =1.28, with updating

1.36
1.32

1.36
1.13

1.28
1.281.27 1.27

1.29
1.29
1.19

1.22
1.32

0.98
1.25

1,2

Target safety curve, unloaded slope with
FS =1.39, no updating

?

1.25

1.00 1.14
1.40
1.39 1.38
0.99

1

updated slope FS = 1.28

1.10
1.22
0.96

1.26
1.26
1.17

1.08
1.19

1.15
1.151.15 1.14

1.13

1.10

1.00
1.001.00 0.99

0.94
1.08

0.98

0.96

0.94

1.17
1.06
0.92
1.06
0.92

0,8

0,6
0
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10
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4. Med hensyn til partialfaktorer…

4.2 NGI eksempel 1- kcu = 1

H =28.8 m, helning 32 grader
𝑐𝑐𝑢𝑢̅ =90 kPa; 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑢𝑢 =0,17 𝑐𝑐𝑢𝑢̅
𝛾𝛾̅ =20 kN/m3; 𝜎𝜎𝛾𝛾 =0,028 𝛾𝛾̅
Distribution: Lognormal

1,6

1.28 1.39
1.15

1,4

1.00
1.15 1.27

1,2

1.40

1.36

Original slope, FS = 1.15, before updating
FS =1.15, with updating
updated slope FS = 1.28

1.15
1.151.15 1.14

1.08
1.19

0.96

0.98

1.26
1.26
1.17

1.29
1.19

1.10
1.22

1.13

1.00
1.001.00 0.99

1.29

1.22
1.32

0.98
1.25

1

Target safety curve, unloaded slope with
FS =1.39, no updating

1.32

1.36
1.13

1.28
1.281.27 1.27

FS =1.28, with updating

?

1.25

1.00
1.401.39 1.14
1.38
0.99

0,8

Slope with FS=1.0, before updating

kcu = -1

1.38

1.27

FS =1, with updating

𝑁𝑁0 = 6.4;
𝑥𝑥0 = 0.85;
𝑦𝑦0 = 1.65

1.40

Calculated partial safety factor for cu,γcu [-]

𝟏𝟏 + 𝒌𝒌𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑽𝑽𝒄𝒄𝒄𝒄
𝜸𝜸𝒄𝒄𝒄𝒄 =
𝟏𝟏 + 𝜶𝜶𝒄𝒄𝒄𝒄 𝜷𝜷𝑽𝑽𝒄𝒄𝒄𝒄

1,8

1.10

0.94
1.08

0.96

0.94

1.17
1.06
0.92
1.06
0.92

0,6
0
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4. Med hensyn til partialfaktorer…

4.3 NGI eksempel 2

2,4

forbedret
Bruddflatte1
Berg
original
Berg
Bruddflatte0

25
20
15
10
5

2,2

-5

10

20

30

40

H =10.3 m, helning 26 grader
𝑐𝑐𝑢𝑢̅ =44 kPa; 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑢𝑢 =0,20 𝑐𝑐𝑢𝑢̅
𝛾𝛾̅ =20 kN/m3

50

60

70

80

Original slope with FS=1.28, before
updating
updated slope FS = 1.28

1.39

kcu = 0

2
1.38
1.27

1,8

Target safety curve; unloaded
slope with FS =1.4, no updating

1.36
1.26

1,6

1.40
1.39
1.38 1.36

1,4

1.32
1.23
1.32

1.28
1.28
1.27 1.26

0
0

FS0=1.4, updated

1.28

Partial safety factor for cu, γ [-]

30

Geometri: H =14.6 m, helning 19 grader
𝑐𝑐𝑢𝑢̅ =52 kPa; 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑢𝑢 =0,20 𝑐𝑐𝑢𝑢̅
𝛾𝛾̅ =20 kN/m3

1,2

1.23

1.25
1.19
1.25
1.19

1.15

𝟏𝟏 + 𝒌𝒌𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑽𝑽𝒄𝒄𝒄𝒄
𝜸𝜸𝒄𝒄𝒄𝒄 =
𝟏𝟏 + 𝜶𝜶𝒄𝒄𝒄𝒄 𝜷𝜷𝑽𝑽𝒄𝒄𝒄𝒄
1.19
1.19
1.15

1.11
1.13
1.13
1.11

1
0,8
0

10

20

Load [kPa]

30

40

35
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4. Med hensyn til partialfaktorer…

4.3 NGI eksempel 2

forbedret
Bruddflatte1
Berg
original
Berg
Bruddflatte0

25
20
15
10
5
0
-5

0

10

20

30

40

H =10.3 m, helning 26 grader
𝑐𝑐𝑢𝑢̅ =44 kPa; 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑢𝑢 =0,20 𝑐𝑐𝑢𝑢̅
𝛾𝛾̅ =20 kN/m3

50

60

𝑁𝑁0 = 7.2;
𝑥𝑥0 = 1.5;
𝑦𝑦0 = 2.5

2

Partial safety factor for cu, γ [-]

30

Geometri: H =14.6 m, helning 19 grader
𝑐𝑐𝑢𝑢̅ =52 kPa; 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑢𝑢 =0,20 𝑐𝑐𝑢𝑢̅
𝛾𝛾̅ =20 kN/m3

70

1.28

1,8

1.39
80

1,6

60

20

Kcu = -1

1.38
1.27

1,4

40

1.36
1.26

1,2

1.40
1.39
1.38

80

1.32
1.23
1.36

1.32

1.28
1.28
1.27 1.26

1

1.23

1.25
1.19
1.25
1.19

FS0=1.4, updated

20

Original slope with FS=1.28, before
updating
updated slope FS = 1.28

10
0

0

-20
-10

𝑁𝑁0 = 6.6;
𝑥𝑥0 = 1.0;
𝑦𝑦0 = 2.0

Target safety curve; unloaded
slope with FS =1.4, no updating

𝟏𝟏 + 𝒌𝒌𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑽𝑽𝒄𝒄𝒄𝒄
𝜸𝜸𝒄𝒄𝒄𝒄 =
𝟏𝟏 + 𝜶𝜶𝒄𝒄𝒄𝒄 𝜷𝜷𝑽𝑽𝒄𝒄𝒄𝒄

1.15

1.19
1.19
1.15

1.11
1.13
1.13
1.11

0,8
0

10

20

Load [kPa]

30

40
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4. Med hensyn til partialfaktorer
4.4 Sammendrag
SA

σ, µ og distribusjon,
geometri, objektivfunksjon

Designkode
Klassifisering: Dominant og
gjenværende styrke og last variabler

Sannsynlighetsanalyse
α, β

Erfaring

Ønsket pålitelighetsindeks,
standardisert α og V, K verdier

γ Beregnet = f (α, β, V)
γ >= γønsket
J

N

Forbedring
Ønsket partialfaktor (standard
α, standard V, β ønsket)

Ferdig
37

multiconsult.no

5. Innspill for videre diskusjon
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5. Innspill for videre diskusjon…

5.1 Om initial tilstand
• En eksisterende skråning, hvis ikke utsatt for eksternt last eller har noe
poreovertrykk fra tidligere belastning, er mer drenert enn udrenert.
- Er kraven på FSu>=1,4 (eller noe i form av pålitelighetsindeks for
udrenert tilstand) fornuftig?
- Som eksempel har vi valgt videre skråning II fra de to NGI eksempler.
Vi antok parameterne og deres distribusjon for drenert analyse og
beregne pålitelighetsindeksen.
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Frequency [-]

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

1,0
1,5
2,0
2,4
2,9
3,4
3,8
4,3
4,7
5,2
5,7
6,1
6,6
7,0
7,0
7,0
7,0
22,9
7,0
24,2
7,0
25,6
26,9
28,2
29,5
30,9
32,2
33,5
34,8
36,2
37,5
37,9
37,9
37,9
37,9
37,9
37,9
37,9

Frequency [-]

5.2 Probabilistisk drenert stabilitetsanalyse av eksempel 2

c [kPa]

φ [o]

c (µc=2,9 kPa, og Vc = 0,2)
φ (µφ=30o, og Vφ = 0,05)
Hw’ (µH’w= 11 m, og VHw = 0,1)

6000

15000 realisasjoner

5000
4000
3000
2000
1000
0
6,6
7,5
8,4
9,3
10,2
11,0
11,9
12,8
13,7
14,6
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7

Frequency [-]

7000

H'w [m]
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5. Innspill for videre diskusjon…

5.2 Probabilistisk drenert stabilitetsanalyse av eksempel 2
3

Metode

Pålitelighetsindeks

FORM (H-L)

2,56

1000

100
50

0,8
0,7
0,6
0

0,2

Ht/H

0,4

90

0

0,95

Factor, µq

30
45
60

0,85

90

0,75
0

0,2

Ratio q/γH

0,4

0

m_w

m'_w

30
60
60
90

0,5

10
8
6
4

100

Ncf [-]

30
45
60

Fator µw , µ'w

0,9

1

0

0,5

Ratio Hw/H, Hw'/H

100%

1
1
10

λcϕ = 0

5
324
1
0

50%

designx
0

0
2
5
10 100
20?

0
0

1

2

3

4

5

-1
20
15
10
5

0%
0

1

2

0

Percentage
friction in F

0

Factor, µt

1

20
10
5
2
0

2

30
20
15

designy
0

100

50

Values of λcϕ [-]

100

0

1
0

2

4

6

cot θ [-]

8

10

0
-5

20

40

60
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5.2 Probabilistisk drenert stabilitetsanalyse av eksampel 2
FORM (H-L)

2,56

Monte-Carlo

2,57

1

0
0,5

1,0

H'w/H [-]

1,5

20,0

φ

[o]

40,0

60,0

200

400

600

800

R,S [kPa]

10
8
6
4

100

0,9

2
1

0,8
0,0

0,0

Hw/H [-]

0,0

λcf [-]

λcf [-]

0,0

1

0,99
120
100
80
60
40
20
0

120
100
80
60
40
20
0

30
20
15

0,0

Ncf [-]

0,0

50

Pd

µq [-]

0,5

100

R=Ncf x c

0

1

µw [-]

µ'w [-]

1,5

1000

Ncf [-]

Pålitelighetsindeks

Frequency [-]

Metode

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

0,0

c [kPa]

5,0

350
300
250
200
150
100
50
0

0,5

q/γH [-]

1,0

λcϕ = 0

10

y = 2,998x + 12,195
R² = 1
0,0

50,0

100,0

λcφ [-]

150,0

1
0

2

4

cot θ [-]

6

8

10
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5. Innspill for videre diskusjon…
5.3 Om karakteristiskstyrke og variasjonskoeffisient

𝜸𝜸𝑹𝑹 =

𝟏𝟏+𝒌𝒌𝑹𝑹 𝑽𝑽𝑹𝑹
;
𝟏𝟏+𝜶𝜶𝑹𝑹 𝜷𝜷𝑽𝑽𝑹𝑹

𝜸𝜸𝑺𝑺 =

𝟏𝟏+𝜶𝜶𝑺𝑺 𝜷𝜷𝑽𝑽𝑺𝑺
𝟏𝟏+𝒌𝒌𝑺𝑺 𝑽𝑽𝑺𝑺

z

- Hvordan forstår vi definisjonen av karakteristiskstyrke? - Det ser ut at
gjennomsnitt-verdien (eller noen vagt definert verdi) brukes i det
geotekniske ingeniørens samfunnet.
u
Design cu

- Hva mener vi med en konstant variasjonskoeffisient for tilstanden vist
i figuren?
43
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5.4 Om Bayesisk oppdatering
• Tidsdomene problem: Bayesiske oppdatering projiserer vår
tidligere informasjon fra fortiden (og nåtiden) inn i fremtiden.
- Hva hvis skråningen er på vei til brudd, og hvis det allerede
er en tilstrekkelig tilstand på gang? Skal våre tidligere
informasjon bli projisert inn i fremtiden? Det ser ut at
kjennskapen om FS> = 1 og hva vi skal vurdere er ikke inn i
samme tidsdomene.
• Endring av initial forhold: Hvorfor fortsetter vi å bruke tidligere
informasjonen selv om initial forholdet her endret seg, dvs.
etter terrenglasten endres?
44
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5.5 På pålitelighetsindeksen (og bruddsannsynlighet)
- Hva mener vi om bruddsannsynlighet –i rom-tid?
- Hva er bruddsannsynlighet uten å spesifisere tidsdomene?
- Hvordan forstår /analysere vi tid avhengig bruddsannsynlighet?
TEK 10 7-3
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6. Konklusjon
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Konklusjon
• Det vurderes som relevant å se på forskjell i bruddsannsynlighet for en
byggegrop og en naturlig skråning med samme deterministiske materialfaktor.
• Probabilistisk tilnærming til skråningsstabilitet kompliserer beregningene noe,
men gir også mer informasjon til vurdering av skråningens reelle tilstand. Man
kan også få en kvantifisert oversikt over hvor de største usikkerhetene ligger.
• En enkel tilnærming til sannsynlighetsberegningene kan være fordelaktig i en
tidligfase da det er kjapt å utføre analysene og de er relativt gjennomsiktige
- Metodikk basert på Janbus direktemetode fungerer til dette formålet
47
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Konklusjon
• Hvordan gjøre, og bruke, oppdatering?
- I hvilken grad kan man kjøre Bayesisk oppdatering (på output) i tilfelle
etter utført tiltak?
• Hva skal sammenlignes med hva, og hvordan?
- Er det ok å sammenligne ”samme” skråning med og uten updating?
- Er det andre alternativer som også bør inkluderes i dette
vurderingsarbeidet?

48
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Konklusjon
• Dolva e-post 05.03.18:
- «Vi håper på presise & konkrete innspill og tilbakemeldinger»
- Beklager Bjørn…

• Hvordan skal vi forstå sannsynlighet for brudd for en naturlig skråning i
tid og rom?
- Hva legger vi i det tallet som beregnes?
49
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Konklusjon
• Gitte krav til deterministisk materialfaktor inneholder en pålitelighetsindeks og
reflekterer dermed en antatt bruddsannsynlighet. Dette kan være et
utgangspunkt for å sette krav til bruddsannsynlighet for en naturlig skråning.
• Det er mye som kan diskuteres i verdenen av probabilistiske analyser, mange
matematiske detaljer, hvordan man modellerer input etc.
- Vi tenker at det nå bør fokuseres på de overordnede konseptene av hva vi
ønsker at denne angrepsmåten skal gjøre for oss.
- Bayesisk oppdatering
- Forståelse av bruddsannsynlighet i rom og tid,
- Initial forhold av naturlig skråning, osv
50
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Takk for
oppmerksomheten
Anteneh og Anders
aktiv i forskning og utvikling
CoSuCais
Composite Suction Caisson
WAS-XL: WAve loads and Soil
support for eXtra Large monopoles
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SAFER, SMARTER, GREENER

SANNSYNLIGHETSVURDERINGER
OG SKRÅNINGSSTABILITET

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
05.03.2018

UTGANGSPUNKT

• For skråninger hvor udrenert stabilitet er dimensjonerende:
• Oppnår vi samme pålitelighet gjennom prosentvis forbedring, som vi gjør gjennom
absolute krav til sikkerhetsfaktor?
• Er det konklusjonen til rapporten?
• Er konklusjonen allmengyldig?
• Om ja og ja, betyr det at vi kan avslutte diskusjonen om hva som er områdestabilitet og hva
som er lokal stabilitet?

• Hvordan oppnår vi tilstrekkelig robustet?
• For lave skråninger ender vi “lett” på 1.4 uansett, ved avlastning?

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
05.03.2018

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
05.03.2018

ENKELTE SPØRSMÅL

• Modellering av usikkerhet
• Bias
• Stokastiske variable

• Drenert analyse
• Mengde data – kvalitet av data  tilbake
til modellering av usikkerhet

• Probabilistisk analyse, rent teknisk
• Sprøbruddmateriale

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
05.03.2018

USIKKERHETSMODELLERING - BIAS

Vedlegg

Rapport

A mean value different from 1.0 expresses a bias in the model, while
the standard deviation expresses the variability in the predictions by
the model.

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
05.03.2018

USIKKERHETSMODELLERING

Bache (2014)

Jostad og Fornes (2013)

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
05.03.2018

USIKKERHETSMODELLERING

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
05.03.2018

VARIASJONSKOEFFISIENT ≠ KOVARIANS
Rapport

Vedlegg B

Kovarians uttrykker lineær avhengighet
mellom to varierende størrelser

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
05.03.2018

BAYESISK OPPDATERING

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
05.03.2018

EKSEMPEL 1 HVA ER DET SOM BLIR SAMMENLIGNET
• Opprinnelig
• Sikkerhetsfaktor 1.0 plan tilstand i
GeoSuite?
• Sikkerhetsfaktor 1.15 oppskalert for 3Deffekter?

• Avlastning
• Sikkerhetsfaktor 1.28 oppdatert for 3Deffekter?

• Avlastning til 1.4
• Sikkerhetsfaktor 1.4 plan tilstand i
GeoSuite

Stokastisk modelusikkerhetsfaktor for å ta høyde for
3D-effekt når man regner i 2D.
SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
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PROBABILISTISK ANALYSE
Rapport

Vedlegg A

Vedlegg C

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
05.03.2018

PROBABILISTISK ANALYSE – OPPSUMMERING FORM-RS
• FORM based on Low and Tang (2004), presenting a
procedure for reliability analysis involving correlated
nonnormals using object-oriented constrained
optimization, which can be performed in Excel.
• This FORM-approach is coupled with a Response
Surface approach based on Low (2007) and
performed with a series of FEM-analysis in PLAXIS as
the deterministic stand-alone analysis.
• The basic idea of the response surface method is to
replace the true limit state function by an
approximation, the so called response surface, whose
function values can be computed more easily.

• A second order polynomial response surface has been
approximated, without crossterms, and with su and
SuD/SuA as random variables.
• With two (n=2) random variables, a quadratic surface
without crossterms with five (2n+1) constants is
used. In order to find the five constants, five finiteelement analyses must be run.
• For each random variable, its equivalent normal mean
value μ2i and two other values μ2i ± mσNi were
sampled while fixing the other random variable at its
equivalent normal mean value.
• For slope reliability analysis, the limit state function
has been shown to be quite linear in the space of
cohesion and friction angle, so pf should be quite
insensitive to the choice of m.
• Since the design point is not known in advance, the
limit state function is initially derived at the
equivalent normal mean which gives a first
approximation of the design point.

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
05.03.2018

SPRØBRUDDMATERIALE

• Ref. til arbeid utført gjennom NIFSprosjektet.

Jostad og Fornes (2013)

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
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RELATERE SVIKTSANNSYNLIGHET TIL TEK10

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
05.03.2018

DRENERTE ANALYSER
Eksempel 1

• Poretrykk varierer i tid og rom.
• I drenerte analyser må det tas høyde for.

Leistad korrelasjon på -0,2
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DRENERTE ANALYSER
• Eksempler på modellering av variasjon i
grunnvannsnivå eller poretrykk
geotekniske stabilitetsanalyser:
• Parametrisk variasjon av grunnvannsnivå
eller poretrykk
• Om knyttet til f.eks nedbør eller flom, kan
dette gi årlig sviktsannsynlighet
• Rajabalinejad (2007, 2009)
• Möllmann (2011), Huber (2011)

• Stokastisk variasjon av poretrykk
• El-Ramly (2003): poretrykksfaktor som
stokastisk variable
• Griffiths (2011)
• Bæverfjord (2015)
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DRENERTE ANALYSER

• Årlig maksimumsfordeling for poretrykk
basert på lengre poretrykksserie
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SPATIAL VARIABILITY
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SPATIAL VARIABILITY
(Naturlig variabilitet, databasert variabilitet, eller usikkerhet, om du vil)

•

Phoon og Kulhawy (1999) beskriver
naturlig variabilitet som et random
field, beskrevet av
variasjonskoeffisienten og
fluktasjonsgraden (også kalt
korrelasjonslengden)

•

•

Romlig variasjon brytes ned i en
trendfunksjon t(z) og en fluktuerende
komponent:

𝜉𝜉 𝑧𝑧 = 𝑡𝑡 𝑧𝑧 + 𝑤𝑤(𝑧𝑧)

Det fluktuerende leddet representerer
den naturlige variabiliteten

•

Funksjonen w(z) antas statistisk
homogen dersom 1) middelverdien
og variansen av w ikke endres med
dybden og 2) korrelasjonen mellom
avviket ved to dybder er en funksjon
av avstanden, og ikke de absolutte
posisjonenen
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SPATIAL VARIABILITY
•

Middelverdien av w er null,
siden den fluktuerer likt
over trendlinja, i tillegg bør
fluktueringen være
tilnærmet uniform for å
tilfredsstille kravene til
variasjon og korrelasjon,
noe som gjerne er tilfelle
når dataene er hentet fra
et homogent lag.

•

Standardavviket til inherent •
jordvariasjon:

𝜎𝜎𝑤𝑤 =

•

𝑛𝑛

1
� 𝑤𝑤(𝑧𝑧𝑖𝑖 )
𝑛𝑛 − 1
𝑖𝑖=1

2

Kan normaliseres med
hensyn på den midlere
trendverdien til t:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤 =

𝜎𝜎𝑤𝑤
𝑡𝑡

I tillegg defineres
fluktureringsgraden
(korrelasjonslengden) som
gir oss en indikasjon på
hvordan
parametereverdiene er
korrelert. En enkel
tilnærming er gitt av
Vanmarcke:
𝛿𝛿𝑣𝑣 ≈ 0.8 𝑑𝑑̅
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OMFANG AV GRUNNUNDERSØKELSER
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DETERMINISTISK ANALYSE

Karakteristiske verdier - middelverdier
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USIKKERHETSMODELLERING
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OMFANG AV GRUNNUNDERSØKELSER

Nok data til å identifisere lag
og til å karakterisere disse.
Andre data, heller enn mer
data?
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SPATIAL VARIABILITY
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BAYESIAN UPDATING
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OMFANG AV GRUNNUNDERSØKELSER
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HVA VIL VI AT PÅLITELIGHETSANALYSER SKAL GJØRE FOR
OSS?
• I STARTEN: Oppnår vi samme pålitelighet
gjennom prosentvis forbedring, som vi
gjør gjennom absolute krav til
sikkerhetsfaktor?
• Er det konklusjonen til rapporten?
• Er konklusjonen allmengyldig?
• Om ja og ja, betyr det at vi kan avslutte
diskusjonen om hva som er
områdestabilitet og hva som er lokal
stabilitet?

• OG NÅ:
• Gjenstår arbeid for validiering

• MEN:
• Pålitelighetsanalyser er, og har alltid vært,
et nyttig verktøy for å identifisere hvor
usikkerhetene våre ligger, og dermed
støtte oss i beslutninger om hvor vi trenger
flere (eller andre) data og hvilke tiltak som
vil være mest gunstige.

 Økt sikkerhet
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Generelle betraktninger
 Utgangspunkt: skråningsstabilitet er innbefattet med store usikkerheter, og er årsaken til relativt høye krav til materialfaktor.
– Usikkerheter i materialparametre
– vi har ikke målinger langs hele bruddflaten, ofte kun i topp og bunn.
– vi har heller ikke nødvendigvis målinger i det kritiske tverrsnittet av skråningen (‘dratt’ store avstander).
– Det er ikke sikkert vi har klart å oppdage et eventuelt bløtt lag (soft spot).
– Hvordan velge karakteristisk styrkeprofiler basert på et begrenset antall tester?
– Usikkerheter i beregningsmodell
– Mange modeller tilgjengelige med forskjellig grad av detaljnivå:
– Metoder: håndberegninger ved bruk av stabilitetsdiagram, lamellemetoder LEM (med ulike antagelser),
elementanalyser.
– Belastningstilstand: effektivspenningsanalyser, totalspenningsanalyser, udrenerte effektivspenningsanalyser, LUGD.
– Variasjon av styrke: poretrykk, anisotropi, hovedspenningsretning i skråning, kryp, strain-softening
– Belastninger: terrenglast, utgraving/ påfylling, seimisk last? etc. etc.
– Men har vi modellusikkerhetsparametere (forventningsverdi μ og variasjonskoeffisient CoV) som kan skille de forskjellige
metodene i pålitelighetsanalyser? (Bæverfjord (2015): ≈ 8% skiller forskjellige LEM/ FEM metoder. )
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Generelle betraktninger
– Omfang og kvalitet på grunnundersøkelser, valg av modell og valg av karakteristiske styrker vil variere fra
prosjekt til prosjekt (firma til firma?, evt ingeniør til ingeniør?).
– Dagens krav til materialfaktor i Eurokoden/SVV Håndbok V220 skiller kun på konsekvensklasse og
dilatant/nøytralt/kontraktant brudd.
– Kvalitet på grunnundersøkelsene, antall prøver og valg av modell er faktorer som ikke tas inn.
– Mye ansvar er da overlatt til den enkelte ingeniør som må velge en beregningsmodell og et karakteristisk
styrkeprofil basert på de data som er tilgjengelig.

3
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Generelle betraktninger - pålitelighetsanalyser
– Med tanke på usikkerhetene vi ikke har kontroll på, er det vanskelig å
bruke pålitelighetsanalyser til å gjøre en full analyse hvor det er et gitt
mål på bruddsannsynlighet.
– Derfor må man heller sette “target safety level” til et nivå som tilsvarer
akseptert design praksis.
– Nyttig å ha flere caser for å vurdere hva som er riktig nivå
– Det betyr at kravene til pålitelighetsindeks er avhengig av en
deterministisk analyse (ref NGI sin rapport), og valg av karakteristisk
styrkeprofiler blir også viktige for pålitelighetsanalysene.
– Styrken til pålitelighetsanalyser, er at man ved ny kunnskap
(bedre modeller, mer pålitelig inputdata) kan redusere krav til
materialfaktorer og samtidig beholde samme aksepterte
sikkerhetsnivå som tidligere.
– Må da vite hva utgangspunktet for dagens materialfaktorer er

4
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NGIs analyser med oppdatering
 NGI sine pålitelighetsanalyser oppdateres basert på kunnskapen om at sikkerhetsfaktoren er
større enn 1,0 i dag.
– Hvor pålitelig er denne kunnskapen?
– Har hele skråningen vært belastet udrenert tidligere? (ref. SVV kommentar 1)
– Har man egentlig informasjon om skråningens drenerte stabilitet og ikke den udrenerte?
– Hvis den udrenerte styrken er større enn den drenerte styrken (dilatant materiale), bør det
være ok.
– Dersom leira kontrakterer, kan man ikke bruke den drenerte styrken som sikker informasjon.

5
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Generelle betraktninger
– Spørsmål:
– Sammen med enhver materialfaktor hører det også med en designfilosofi. Hva er utgangspunktet for faktorene i
Eurokoden? Antagelig empiriske
– Hva er det meningen at dagens materialfaktor skal dekke? EC-7: partial factor for a soil parameter
(material property), also accounting for model uncertainties
– Krav til materialfaktorer for totalspenningsanalyser ble skjerpet når Eurokoden ble innført i Norge. Var det et
bevisst valg? Var det tegn på at det tidligere sikkerhetsnivået var for lavt? Diskusjon?
– Har det skjedd en utvikling i grunnundersøkelsesmetoder og analyseverktøy som gjør at vi har en bedre
pålitelighet i dag enn det som var tilfelle da materialfaktorene ble satt? Ja. Vi er (bør være) bedre både til å
utføre og tolke grunnundersøkelser og ikke minst å analysere skråningene
– Burde man ikke premiere prosjekter hvor det gjøres gode grunnundersøkelser og bruker avanserte metoder? Mer
pålitelig karakteristisk styrke og beregningsmodell føre til lavere krav til materialfaktor? (ref. peledesign i
Eurokoden med korrelasjonsfaktorer for antall grunnundersøkelser). Ja
– Kan man i større grad bruke statistiske metoder for å velge karakteristisk styrke? Kunne det føre til en mer
konsistent fremgangsmåte med mindre grad av skjønn? Vi skal prøve å belyse dette i dette foredraget med
eksempler
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Karakteristisk styrke – bruke DNVGL-RP-C207?
 Offshore brukes DNVGL-RP-C207 for å etablere karakteristisk styrke.
 Oftest brukt i forbindelse med peledesign.
 Hensikten med RP’en var å utvikle et rammeverk hvor design profiler
var avhengig av antall grunnundersøkelser og at man ble premiert av
gjøre flere tester.
 Fører til en mer konsistent fremgangsmåte å etablere karakteristisk
styrke.
 Ikke ment til å erstatte ingeniørmessig skjønn i vurderingen, men kan
brukes som et verktøy i vurderingen.
– Prøveforstyrrelser, modellusikkerheter, korrelasjoner etc. må vurderes
– Tilhører prøvene samme populasjon? Må vurderes ut ifra
indeksparametre, geologi etc.
 Eurokode åpner opp for bruk av statistiske metoder.
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2 eksempler ved bruk av DNVGL-RP-C207- peledesign
 For friksjon langs en pel – definisjonen av karakteristisk styrke kan tas som midlere styrke langs pelen.
 Hvordan etablere et konservativt estimat av gjennomsnittlig styrke langs pelen?
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2 eksempler ved bruk av DNVGL-RP-C207 - peledesign
 For friksjon langs en pel – definisjonen av karakteristisk styrke kan tas som midlere styrke langs pelen.
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2 eksempler ved bruk av DNVGL-RP-C207 - peledesign
 For friksjon langs en pel – definisjonen av karakteristisk styrke kan tas som midlere styrke langs pelen.
 Hvordan etablere et konservativt estimat av gjennomsnittlig styrke langs pelen?
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Forskjell på en pel og en skråning
Peler:
 Pelene er hovedsakelig vertikale og man fanger opp hele bruddflaten med et borhull.
Skråning:
 Man har ikke mulighet til å fange opp alle variasjoner langs bruddflaten.
 Kan/må støtte seg på normaliserte styrkerelasjoner (SHANSEP).
 Kan man bruke DNVGL-RP-C207 på SHANSEP-parametere?

11
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Skråning 1
 Vi har valgt å bruke SHANSEP
modellen i SLIDE.
 Input er normaliserte styrkeparametre
S og m som inngår i:
𝑠𝑠𝑢𝑢
= 𝑆𝑆 � 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑚𝑚
𝜎𝜎𝜎𝑣𝑣

og prekonsolideringstrykket basert på
tidligere terrengnivå (kote 185-190)

 Kritisk skjærflate vil hovedsaklig styres
av leirer med OCR mellom 2 og 4.
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Skråning 1
 Bruker tilbakeregnede SHANSEP
parameter fra blokkprøver i området
 Ligningene i DNVGL-RP-C207 er ment
for skjærstyrkeprofiler som varierer
lineært med dybden. Her brukes det på
normaliserte skjærfasthet som varierer
med OCR.
 Vi har sett på to caser:
– Lineært profil basert på 7 tester med
OCR=1.3-4
– Lineært profil basert på 9 tester med
OCR=1.3-6
– SHANSEP parametre er tilpasset
OCR=2-4
S
Case 1
Case 2
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0.255
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Skråning 1 – SLIDE resultater
 SHANSEP-modellen i SLIDE har ikke mulighet til å inkludere
anisotropi. Basert på anisotropi-forholdene som er oppgitt i NGI
rapporten har vi vurdert en ekvivalent gjennomsnittlig
anisotropifaktor på 0.8 som gjelder for vår kritiske skjærflate.
 De to SHANSEP modellene gir like resultater, og veldig nære
NGI sitt resultat (FoS=0.97).
 Viktig å kalibrere SHANSEP parametrene inn mot “riktig OCRområde”.
 Konklusjon: Kan tyde på at DNVGL-RP-C207 er et verktøy som
også kan være nyttig for skråningsstabilitet. ≈ samme svar som
ingeniørmessig skjønn.
– Forutsetter at blokkprøveresultatene er representative for
snittet vi regner på.
– Dersom vi har færre tester, burde man legge seg mer
konservativt, ref peleeksempel.

14

DNV GL ©

13 March 2018

Probabilistiske analyser i SLIDE
 I eksempelet er det antatt at
prøvene man har fra området er
representative for skjærflaten i
vårt snitt. Er dette rimelig? Hvor
homogen er leira?
 Skal materialfaktoren dekke
usikkerheten i denne antagelsen?
 Hva hvis man ikke har nok prøver?
 Kan man se på styrkekorrelasjoner
mot indeksparametre?
 SHANSEP parameter som funksjon
av vanninnhold? Ref.
blokkprøvedatabase NGI
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Skråning 1 - Skråningsstabilitet basert på empiriske korrelasjoner
 La oss tenke at vi ikke hadde noen
styrketester i skråningen.
 I NGI sin rapport er det gitt
trendlinjer for normalisert aktiv styrke
mot OCR som funksjon av
vanninnhold.
 Vi har mye data om vanninnhold fra
området og kan etablere
sannsynlighetsfordelinger.
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Empirisk modell
 Vi har etablert en empirisk modell hvor vi
har prøvd å matche NGI sine trendlinjer.
𝑠𝑠𝑢𝑢,𝐶𝐶
�𝜎𝜎′ = 𝑆𝑆 � 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑚𝑚
𝑣𝑣

𝑆𝑆 = 0.15 � 𝑤𝑤 0.2

𝑚𝑚 = 0.45 � 𝑤𝑤 0.126

 Resultater vist for w=60, 45, 30 og 20%
 I tillegg fikk vi tilgang til dataene fra NGI,
med vanninnhold for hvert enkelt punkt.
 Da ble det mulig å etablere en
modellusikkerhet for vår empiriske
modell.
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Modellusikkerhet
 Modellusikkerheten er beregnet som:
𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑠𝑠𝑢𝑢,𝐶𝐶
�𝜎𝜎𝜎
𝑣𝑣

𝑠𝑠𝑢𝑢,𝐶𝐶
�𝜎𝜎𝜎
𝑣𝑣

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

 Forventningsverdi, 𝜇𝜇= 0.99
Variasjonskoeffisient, CoV=0.14

 Ingen vesentlig trend mot vanninnhold
 Merk at det er mest data mellom 3040% og 60-70% vanninnhold.
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Fordelingsanalyse i PROBAN (DNV GLs pålitelighetsverktøy)
 Input er fordeling av vanninnhold og
modellusikkerhet
𝑠𝑠𝑢𝑢,𝐶𝐶
�𝜎𝜎𝜎 = 𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 � 𝑆𝑆 � 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑚𝑚
𝑣𝑣

= 𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 � 0.15 � 𝑤𝑤 0.2 � 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

0.45�𝑤𝑤 0.126

 Som eksempel, har vi sett på
dataene fra det øverste laget (kote
145-170), og analysert for gitte OCRverdier.
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Sammenligning: input basert på tester
kontra korrelasjoner
 Forenklede probabilistiske analyser i SLIDE – Monte
Carlo simuleringer
– Case 1: fra blokkprøvedatabase
– Case 2: stedspesifikke blokkprøver – tilpasning 1
– Case 3: stedspesifikke blokkprøver – tilpasning 2
 Anisotropifaktor på 0.8 også anvendt her.
 Dette representerer to ytterpunkter:
– Ingen tester
– Tester langs skjærflaten
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Resultater case-studie

β = -0.23
β = 1.05
β = 1.58
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Diskusjon eksempel
 Usikkerheten i å bruke data fra omliggende datapunkter er
ikke tatt med. Dette representerer også en form for
modellusikkerhet. Virkeligheten vil ligge et sted i mellom,
avhengig av:
– hvor mange tester vi har
– hvor representative testene våre er for det aktuelle snittet
vi regner på
– i hvor stor grad empiriske korrelasjoner brukes.
 Vanskelig å sette tall på, avhenger av korrelasjonslengder
som igjen er avhengig av geologi og avsetningshistorie. Vi
føler det trengs en felles forståelse av hvordan man skal
håndtere dette.
 Flere eksempler kan være nyttig, også synliggjøre
usikkerheten ved å bruke CPT korrelasjoner.
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NGI presenterer β = 0 for denne skråningen (uten
oppdatering), dvs 50% sannsynlighet for brudd.
CoV’ene som NGI har valgt på su, anisotropi, må da
inneholde modellusikkerhet? Om dette stemmer, kommer
ikke frem av rapporten.
Hvis β = 0 stemmer, burde man ikke da valgt et mer
forsiktig karakteristisk profil?

Konklusjoner og veien videre
 Mange usikkerheter eksisterer rundt skråningsstabilitet generelt. Derfor viktig å etablere en
riktigst mulig deterministisk modell først og fremst. Er dagens praksis i industrien forenelig med
‘State of the art’ i akademia?
 Måten NGI har regnet sin udrenerte analyse probabilistisk (pålitelighetsverktøy koblet med
responsflate etablert fra PLAXIS analyser) støttes av DNV GL. Men bør ikke “target safety curve”
være horisontal?
 Eksempelet med bruk av statistiske metoder på uttak av karakteristisk profil har vist at den
ingeniørmessige vurderingen av uttak av styrke er fornuftig
 Eksempelet med bruk av statistiske metoder ved skråningsstabilitet har vist at pålitelighetsindeks
er svært forskjellig ved forskjellig grunnlag (nivå av grunnundersøkelser)
Pålitelighetsanalyser:
 Antagelsen om at skråningen er stabil i dag for udrenerte belastninger bør diskuteres nærmere
 Skal man bruke pålitelighetsanalyser i design? Vanskeligere å verifisere analysene for en
tredjepart. Hvordan kvantifisere modellusikkerheter vi ikke har kontroll på?
Deterministiske analyser -materialfaktor:
 Bør industrien forsøke å etablere en differensiering a la det som ble foreslått i NIFS-rapport 802012? Og slik det er for peledesign ihht Eurokode?
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SANNSYNLIGHETSVURDERINGER
OG SKRÅNINGSSTABILITET

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
05.03.2018

UTGANGSPUNKT

• For skråninger hvor udrenert stabilitet er dimensjonerende:
• Oppnår vi samme pålitelighet gjennom prosentvis forbedring, som vi gjør gjennom
absolute krav til sikkerhetsfaktor?
• Er det konklusjonen til rapporten?
• Er konklusjonen allmengyldig?
• Om ja og ja, betyr det at vi kan avslutte diskusjonen om hva som er områdestabilitet og hva
som er lokal stabilitet?

• Hvordan oppnår vi tilstrekkelig robustet?
• For lave skråninger ender vi “lett” på 1.4 uansett, ved avlastning?

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
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ENKELTE SPØRSMÅL

• Modellering av usikkerhet
• Bias
• Stokastiske variable

• Drenert analyse
• Mengde data – kvalitet av data  tilbake
til modellering av usikkerhet

• Probabilistisk analyse, rent teknisk
• Sprøbruddmateriale

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
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USIKKERHETSMODELLERING - BIAS

Vedlegg

Rapport

A mean value different from 1.0 expresses a bias in the model, while
the standard deviation expresses the variability in the predictions by
the model.
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USIKKERHETSMODELLERING

Bache (2014)

Jostad og Fornes (2013)
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USIKKERHETSMODELLERING
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VARIASJONSKOEFFISIENT ≠ KOVARIANS
Rapport

Vedlegg B

Kovarians uttrykker lineær avhengighet
mellom to varierende størrelser
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BAYESISK OPPDATERING
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EKSEMPEL 1 HVA ER DET SOM BLIR SAMMENLIGNET
• Opprinnelig
• Sikkerhetsfaktor 1.0 plan tilstand i
GeoSuite?
• Sikkerhetsfaktor 1.15 oppskalert for 3Deffekter?

• Avlastning
• Sikkerhetsfaktor 1.28 oppdatert for 3Deffekter?

• Avlastning til 1.4
• Sikkerhetsfaktor 1.4 plan tilstand i
GeoSuite

Stokastisk modelusikkerhetsfaktor for å ta høyde for
3D-effekt når man regner i 2D.
SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
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PROBABILISTISK ANALYSE
Rapport

Vedlegg A

Vedlegg C

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
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PROBABILISTISK ANALYSE – OPPSUMMERING FORM-RS
• FORM based on Low and Tang (2004), presenting a
procedure for reliability analysis involving correlated
nonnormals using object-oriented constrained
optimization, which can be performed in Excel.
• This FORM-approach is coupled with a Response
Surface approach based on Low (2007) and
performed with a series of FEM-analysis in PLAXIS as
the deterministic stand-alone analysis.
• The basic idea of the response surface method is to
replace the true limit state function by an
approximation, the so called response surface, whose
function values can be computed more easily.

• A second order polynomial response surface has been
approximated, without crossterms, and with su and
SuD/SuA as random variables.
• With two (n=2) random variables, a quadratic surface
without crossterms with five (2n+1) constants is
used. In order to find the five constants, five finiteelement analyses must be run.
• For each random variable, its equivalent normal mean
value μ2i and two other values μ2i ± mσNi were
sampled while fixing the other random variable at its
equivalent normal mean value.
• For slope reliability analysis, the limit state function
has been shown to be quite linear in the space of
cohesion and friction angle, so pf should be quite
insensitive to the choice of m.
• Since the design point is not known in advance, the
limit state function is initially derived at the
equivalent normal mean which gives a first
approximation of the design point.

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
05.03.2018

SPRØBRUDDMATERIALE

• Ref. til arbeid utført gjennom NIFSprosjektet.

Jostad og Fornes (2013)
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RELATERE SVIKTSANNSYNLIGHET TIL TEK10
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DRENERTE ANALYSER
Eksempel 1

• Poretrykk varierer i tid og rom.
• I drenerte analyser må det tas høyde for.

Leistad korrelasjon på -0,2
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DRENERTE ANALYSER
• Eksempler på modellering av variasjon i
grunnvannsnivå eller poretrykk
geotekniske stabilitetsanalyser:
• Parametrisk variasjon av grunnvannsnivå
eller poretrykk
• Om knyttet til f.eks nedbør eller flom, kan
dette gi årlig sviktsannsynlighet
• Rajabalinejad (2007, 2009)
• Möllmann (2011), Huber (2011)

• Stokastisk variasjon av poretrykk
• El-Ramly (2003): poretrykksfaktor som
stokastisk variable
• Griffiths (2011)
• Bæverfjord (2015)
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DRENERTE ANALYSER

• Årlig maksimumsfordeling for poretrykk
basert på lengre poretrykksserie
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SPATIAL VARIABILITY
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SPATIAL VARIABILITY
(Naturlig variabilitet, databasert variabilitet, eller usikkerhet, om du vil)

•

Phoon og Kulhawy (1999) beskriver
naturlig variabilitet som et random
field, beskrevet av
variasjonskoeffisienten og
fluktasjonsgraden (også kalt
korrelasjonslengden)

•

•

Romlig variasjon brytes ned i en
trendfunksjon t(z) og en fluktuerende
komponent:

𝜉𝜉 𝑧𝑧 = 𝑡𝑡 𝑧𝑧 + 𝑤𝑤(𝑧𝑧)

Det fluktuerende leddet representerer
den naturlige variabiliteten

•

Funksjonen w(z) antas statistisk
homogen dersom 1) middelverdien
og variansen av w ikke endres med
dybden og 2) korrelasjonen mellom
avviket ved to dybder er en funksjon
av avstanden, og ikke de absolutte
posisjonenen

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
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SPATIAL VARIABILITY
•

Middelverdien av w er null,
siden den fluktuerer likt
over trendlinja, i tillegg bør
fluktueringen være
tilnærmet uniform for å
tilfredsstille kravene til
variasjon og korrelasjon,
noe som gjerne er tilfelle
når dataene er hentet fra
et homogent lag.

•

Standardavviket til inherent •
jordvariasjon:

𝜎𝜎𝑤𝑤 =

•

𝑛𝑛

1
� 𝑤𝑤(𝑧𝑧𝑖𝑖 )
𝑛𝑛 − 1
𝑖𝑖=1

2

Kan normaliseres med
hensyn på den midlere
trendverdien til t:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤 =

𝜎𝜎𝑤𝑤
𝑡𝑡

I tillegg defineres
fluktureringsgraden
(korrelasjonslengden) som
gir oss en indikasjon på
hvordan
parametereverdiene er
korrelert. En enkel
tilnærming er gitt av
Vanmarcke:
𝛿𝛿𝑣𝑣 ≈ 0.8 𝑑𝑑̅
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OMFANG AV GRUNNUNDERSØKELSER
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OMFANG AV GRUNNUNDERSØKELSER
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DETERMINISTISK ANALYSE

Karakteristiske verdier - middelverdier
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USIKKERHETSMODELLERING
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OMFANG AV GRUNNUNDERSØKELSER

Nok data til å identifisere lag
og til å karakterisere disse.
Andre data, heller enn mer
data?
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SPATIAL VARIABILITY
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BAYESIAN UPDATING
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OMFANG AV GRUNNUNDERSØKELSER
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HVA VIL VI AT PÅLITELIGHETSANALYSER SKAL GJØRE FOR
OSS?
• I STARTEN: Oppnår vi samme pålitelighet
gjennom prosentvis forbedring, som vi
gjør gjennom absolute krav til
sikkerhetsfaktor?
• Er det konklusjonen til rapporten?
• Er konklusjonen allmengyldig?
• Om ja og ja, betyr det at vi kan avslutte
diskusjonen om hva som er
områdestabilitet og hva som er lokal
stabilitet?

• OG NÅ:
• Gjenstår arbeid for validiering

• MEN:
• Pålitelighetsanalyser er, og har alltid vært,
et nyttig verktøy for å identifisere hvor
usikkerhetene våre ligger, og dermed
støtte oss i beslutninger om hvor vi trenger
flere (eller andre) data og hvilke tiltak som
vil være mest gunstige.

 Økt sikkerhet

SANNSYNLIGHETSVURDERING OG SKRÅNINGSSTABILITET
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Noen synspunkter
Vikas Thakur, Steinar Nordal
NTNU
Samson Degago
Vegdirektoratet

Masteroppgave hos NTNU in 2016 by Cecilia Ulmke from ETH :
Bayesian updating of uncertainties in the stability analysis of natural slopes

Sikkerhet av naturlige skråninger
(handler om mye mer enn å beregne sikkerhetsfaktor…)

Sikkerhetsfaktor

τk
γM =
τe

Fylling
Grunnvannsstand

Terreng
Bruddlinje

τk er den karakteristiske skjærfastheten
τe er den gjennomsnittlige skjærspenningen som kreves for likevekten langs
skjærflate.

Sannsynlighet for at man velger
det meste representativ 𝜏𝜏𝑘𝑘

𝜏𝜏𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑀𝑀 =
𝜏𝜏𝑒𝑒

NGF kurs
Undersøkelsesresultat
Valg av designprofil

Forsiktig

𝜏𝜏𝑘𝑘 − 𝐴𝐴
𝛾𝛾𝑀𝑀 =
𝜏𝜏𝑒𝑒
𝜏𝜏𝑘𝑘 − 𝐴𝐴
𝛾𝛾𝑀𝑀 =
𝜏𝜏𝑒𝑒 + 𝐵𝐵

Designprofil A = 53%
Desingprofil B = 39%
(over 200 geoteknikere)

Uforutsette/uønskede
hendelser

Probabilistisk tilnærming

Flim= [τk - τe ] − [𝐴𝐴 − 𝐵𝐵] = 0

Pf : Sannsynlighet for brudd

Probabilistisk analyse

Flim= [τk - τe ] − [𝐴𝐴] = 0

Pf : Sannsynlighet for brudd (lavere)

• Beregnet γM og sannsynlighet for brudd av en
skråning er gyldig bare for de gitte sett av
informasjon under alle forutsigbare forhold.
• Det Ikke-planlagt aktivitet som er ikke forutsett
under prosjekteringen vil endre in-situ betingelser
for skråningen og resulterer i en annerledes YM eller
sannsynlighet for brud.

Pålitihet av Pf er avhenig av B

Flim= [τk - τe ] − [𝐴𝐴 − 𝐵𝐵] = 0
NGIs rapport

Tillegg skjærspenning

Kattmarkaskredet, 2009

Geotekniker var involvert i prosjektet

Skjeggestadskredet, 2015

Ingen geoteknisk prosjektering (fyllingsarbeid)

To forskjellige typer uforutsette hendelser…….

Kattmarkaskredet, 2009
FØR

ETTER

Skjeggestadskredet, 2015

Probabilistisk tilnærming

Flim= [τk - τe ] − [𝐴𝐴 − 𝐵𝐵] = 0
Flim= [τk - τe ] − [𝐴𝐴 + 𝐵𝐵] = 0

Hvordan man tar hensyn til disse i probabilistisk tilnærming?
• Kontroll og målinger
• Oppfølging
• Arbeidsrekkefølge

• Vanskelig å sette tall/formler for B
• Mangel på ressurser (prioritering, kapasitet og kompetanse)
ofte er årsakene til at det ikke er tilstrekkelig styring på B
• Den positive effekten av B kan være større enn å oppdatere
bare styrkeprofilet med eller uten Bayesian updating

• Risiko kommunikasjon
f.eks. digitale og smarte løsninger

Probabilistisk + Bayesian updating
Bayesian updating er ikke noe nytt. Vi praktiserer denne metoden indirekte!
Oppover justering av styrkeprofilet når man får sikkerhetsfaktor mindre enn 1,0.

Flim= [τk - τe ] = 0

Usikkerheter i inputparametere og %vis forbedring..

Astrid Hult (2017), semesteroppgave, NTNU

• Effekten av %vis forbedring av Ym blir mindre man har høy COV
• Fokus må være på det stedsspesifikke prøver/datagrunnlaget

Astrid Hult (2017), semesteroppgave, NTNU

• Effekten av Bayesian updating blir mindre dersom datagrunnlaget har mindre COV i
inputparametere ?

Hovedspørsmålet er; kan vi stole på beregnede Pf eller β ?
Økning i mean Su?

Steinar, deretter Samson tar saken videre………

Noen synspunkter – fra
implementering/praksis i prosjektering
• Stabilitet er en svært viktig geoteknisk problemstilling i
vegkonstruksjoner.
• Økende ønske fra samfunnet for å bygge flere/bedre veier og
raskere ...
• Et behov for å finne robust tilnærming som kan brukes i
prosjekterings hverdagen.

Sikkerhet av naturlige skråninger
(handler om mye mer enn å beregne sikkerhetsfaktor…)

Sikkerhetsfaktor (γM) – er bare et godt utgangspunkt/
god indikasjon for sikkerhetsnivå
Fylling

τk
γM =
τe

Grunnvannsstand

Terreng
Bruddlinje

• Sikkerhet = f (prosjekteringsfase – utførelsesfase – driftfase)
• I de siste årene har frekvensen av jordskred økt…
• Enda viktigere å fokusere på å løse de riktige problemstillingene…

Prosjekt eksempel
• Fv. 715: Keiserås - Olsøy, Rissa kommune

Skaudalbru

• Kvikkleiresone: 1200 m x 400 m
22.03.2018

Grunnundersøkelser

Kvikkleireskråning
Maks høydeforskjell = 20 m
Gjennom. Helning = 1:3

30.10.2017

Hoved utfordring
1

2
23 m

10 m

90 m

4

3

39 m

28 m

Original terrain level

Design water level

Bed rock
Highly sensitive clay

Bored steel piles

(∅ 813 mm & ∅914 mm)

● Underhydrostatiske forhold med et høyt grunnvannstandsnivå
● Det underhydrostatiske poretrykksforholdet avgjørende for stabilitet
22.03.2018

Jordparametere
Parameters (symbols)
Unit weight (γ)
Natural water content (w)
Liquid limit (wl)
Plastic limit (wp)
Plasticity index (IP)
Undrained shear strength (fall cone) (cu)
Remolded shear strength (fall cone) (cur)
Friction angle (φ)
Cohesion (c)
Preconstruction pore pressure ratio (ru)

30.10.2017

Unit
kN/m3
%
%
%
%
kPa
kPa
° (degree)
kPa
-

Mean
18.9
34.6
30.9
22.9
8.2
79
0.8
30.5
4.8
0.25

Standard deviation
0.3
2.9
2.5
1.4
2.0
18.0
0.4
0.2
0.7
0.15

Probabilistiske beregninger
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 3,16 1 − 𝑟𝑟𝑢𝑢 � γ � 𝐻𝐻 � 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑 + 9,98 � 𝑐𝑐 − � � 𝐻𝐻

𝐹𝐹𝐹𝐹 =

λ𝑐𝑐φ =
30.10.2017

Slope stability charts for φ > 0 soils (after Janbu 1968)

𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐

λ𝑐𝑐φ
γ𝐻𝐻

1−𝑟𝑟𝑢𝑢
𝑐𝑐

𝑐𝑐

γ𝐻𝐻 tan φ

FORM analyse

30.10.2017

E.g. Case 1- prior to pile installation

0,045

During pile intallations

0,04

Prior to pile installations

0,035

Relative frequency [-]

Monte Carlo
Simulation

0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Factor of Safety [-]

1,1
1
0,9

Cumulative Probability

0,8
0,7
0,6

During pile intallations

0,5

Prior to pile installations

0,4
0,3
0,2
0,1
0

30.10.2017

100000 random samples

0

0,5

1

1,5

Factor of Safety [-]

2

2,5

3

Sannsynlighet for brudd - oppsummering
Analysemetode

Før installering av peler

Under installering av peler

(Skråningen i
underhydrostatisk tilstand)

(mest parten av skråningen i
hydrostatisk tilstand)

FOSM

5,98% (1,54)

28,8% (1,21)

FORM

2,59% (1,58)

21,0% (1,23)

Monte Carlo

2,60% (1,54)

21,0% (1,21)

SLIDE

2,93% (1,58)

22.2% (1.23)

Meget høy sannsynlighet for brudd
30.10.2017

Byggefase: Utførelse og kontroll
• Hoved aktiviteter utført før og under byggefase…
Etablering basis i tidlig fase – f.eks. kontinuerlig
poretrykksovevåking f.o.m. ett år før anleggsstart
Kommunikasjon og bevisstgjøring av risiko og utfordringer på
ulike nivåer
Bestemmelser på arbeidsrekkefølge
Tett oppfølging av utførelse og evaluering ulike anleggsaktiviteter i lys av stabilitet – dynamisk beslutningsprosess
Oppbygging av erfaringer under bygging – spesielt for det
nye boresystemet
22.03.2018

Kontraktdokument - et utdrag

Arbeidsrekkefølge
2. Erosjonssikring
4. Fylling
3. Midlertidig motfylling
5. Pel installering
(akse 3, 4, 1 og 2)

4. Terrengavlasting og
vegskjæringer

6.
- Tilbake fylling av matjorda

1. Sprengningsarbeider
(rystelsesmålinger)
22.03.2018

- Fjerne den midlertidige motfyllingen
- Vegbygging

Et eksempel av uforutsette og uønskete hendelser
∆umaks=107 kPa
(58-165 kPa)

∆umaks=76 kPa
(34-110 kPa)

22.03.2018

Decision time
- Endring/justering i fremgangsmåten/boremetoden – skriftlig
- Bevise at de foreslåtte tiltakene fungerer med en prøvepeling


𝜏𝜏𝑘𝑘 − 𝐴𝐴
𝛾𝛾𝑀𝑀 =
𝜏𝜏𝑒𝑒 + 𝐵𝐵

22.03.2018

Pelearbeid ved akse 1 og 2

Axis 1: 2x23 m long piles into bedrock

Axis 2: 3x11 m long piles into bedrock

Til slutt

NPRA (Ø. Edvardsen)

Bayesisk oppdatering anvendt på
skråningsstabilitet
- innspill til diskusjon om konsept og konsekvens

Steinar Nordal

1 av 8
Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Dato

Referanse

8 februar
2019

SN

Notat
Statens Vegvesen ved Bjørn Dolva

Til:

Kopi til:

Steinar Nordal

Fra:

Signatur:

Bruk av Bayesisk oppdatering i forbindelse med vurdering av
sannsynlighet for skred i naturlige skråninger.
Innspill fra Faggruppe for Geoteknikk, NTNU ved Steinar Nordal, knyttet til seminar om Bayesisk
oppdatering diskutert i seminar 18 mars 2018.
Konklusjon:
•

Hovedideen om å utnytte informasjonen i at naturlige skråninger ikke kan ha F < 1, støttes.

•

Det advares imidlertid mot direkte bruk av Bayesisk oppdatering slik det er skissert i NGI sin
rapport 201770844-01-R med oppfølging i Teknisk notat 20170844-01-TN av 9 mai 2018.
Dette skyldes det faktum at det kan være betydelig usikkerhet i bestemmelse av udrenert
skjærstyrke. NTNU tror det er et godt prinsipp å ikke oppjustere middelverdien av usikre
målinger gjennom Bayesisk oppdatering, men heller justere spredningen på en pragmatisk
måte gjennom tosidig trunkering. Dette innebærer at en velger en ny sannsynlighets-fordeling
som samsvarer med at skråningen faktisk står, uten at en tar ut en nokså usikker «positiv»
gevinst knyttet til implisitt økning av midlere styrke. Det rimer ikke å tillate denne økningen i
anvendt styrke siden økningen blir større desto dårligere data man har. Økningen i anvendt
midlere styrke ved tradisjonell Bayesisk oppdatering kan bli betydelig ved lav sikkerhet og
stor spredning. Det advares mot å gjøre bruk av denne økningen.

•

I teknisk notat av 9 mai 2018 svarer NGI på en forespørsel fra Vegvesenet og fra seminaret
18 mars 2018 vedrørende usikkerhet i designverdien benyttet for udrenert skjærstyrke, su.
Dette gjelder det faktum at standardavviket (spredningen) i middelverdien av su,
σ suav , er svært mye mindre enn standardavviket i enkeltmålingene, σ su , av udrenert
skjærstyrke langs en skjærflate. I svaret vises det til en velkjent relasjon 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 /√𝑁𝑁,
som også det ble referert til på seminaret. Antall enkeltmålinger, N, kan eksempelvis settes til
forholdet mellom skjærflatens lengde delt på korrelasjonslengden. Eksempelet i TN ga for
CoVsu = 0,14 en COVsuav = 0,025. Mens sannsynligheten for brudd i eksempelet er 2 % ved
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CoVsu = 0,14 er sannsynligheten 10-30 for COVsuav = 0,025. Denne voldsomme effekten er
trolig betydelig overdrevet, men illustrerer at effekten av dette kan være enorm. Vurdering av
usikkerhet i midlere styrke fortjener mer oppmerksomhet enn Bayesisk oppdatering.
•

Et studie der begge disse forhold tas i betraktning i en udrenert analyse ville vært interessant:
Tosidig trunkering og veloverveid bruk av CoV for midlere styrke.

•

Utvidelse til å se på drenert stabilitet med vekt på usikkerhet i grunnvannsstand er også
interessant. Det kan imidlertid bli vanskelig å trekke entydige og relevante konklusjoner for
praksis: De fleste skråninger kan bringes til brudd om det antas høyt nok poretrykk.

Generelle betraktninger
Deterministisk vurdering av skråningsstabilitet
Skråningsstabilitet beregnes i dagens praksis deterministisk gjennom krav til partielle last- og
materialfaktorer ut fra Eurokoden. For naturlig skråninger tilsvarer materialfaktoren i hovedsak en
sikkerhetsfaktor, F, som angir forholdet mellom styrke og belastning, F = τf / τ. Materialfaktoren
skal i utgangspunktet være minst 1,25 for effektivspenningsanalyser og 1,4 for
totalspenningsanalyser. Bakgrunnen for disse minimums-verdiene på sikkerhetsfaktoren, F, er en
erkjennelsen av usikkerhet knyttet til hvilken styrke som faktisk er representativ for skråningen,
samt usikkerhet i en rekke andre antagelser som inngår i beregningen av F. Vi må ha en
tilstrekkelig margin eller «noe å gå på».
Probabilistisk vurdering av skråningsstabilitet
Ideelt sett skulle vi alltid regne probabilistisk på skråningsstabilitet og kravet skulle være en svært
lav sannsynlighet for skred. Alt som har betydning på stabiliteten bør inn probabilistiske
vurderinger. Dessverre mangler vi fortsatt en omforent metodikk og ikke minst erfaring i praktisk
bruk av probabilistisk vurderinger av skråningsstabilitet, selv om mye av teorigrunnlaget er på
plass.
For naturlige skråninger er probabilistiske vurderinger spesielt utfordrende idet en egentlig burde
vurdere årlig sannsynlighet for skred knyttet til sannsynlighet for hendelser over tid (erosjon?) eller
naturgitte variasjoner over tid (grunnvannsvariasjoner?) der ekstremalverdier initierer skred. I NGI
sitt arbeid er tidsdimensjonen ikke tilstede, men erstattet med en vurdering av robusthet for en
framtidig reell eller fiktiv last.
Pragmatisk praksis
Ut fra de skisserte dilemmaene med probabilistisk analyse er det naturlig inntil videre å benytte en
deterministisk analyse i praktisk geoteknikk. Men vi bør komme videre og utnytte de mulighetene
for bedre forståelse som probabilistiske metoder tilbyr. En pragmatisk tilnærming er å legge mer
vekt på forskning som sikter mot å kalibrere materialfaktorer gjennom probabilistiske vurderinger.
Den endelige kalibreringen må i midlertid i tillegg baseres på bred erfaring.
Visjon
På sikt bør det være et mål å gå over til probabilistiske analyser, men vi har et stykke igjen før
dette kan anbefales. Risikoen i feil anvendelse er for stor.
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Kommentarer til prinsipper og metoder
Enkel probabilistisk analyse som viser essensen i usikkerheten i beregnet sikkerhetsfaktor
Hovedprinsippene en probabilistisk analyse kan belyses i et enkelt teoretisk beregningseksempel
der all usikkerhet legges til udrenert skjærstyrke. Da vil usikkerheten i skjærstyrken direkte
overføres til usikkerheten i sikkerhetsfaktoren slik at COVF = COVSU =σsu/µsu, hvor µsu er midlere
su og σsu er standardavviket til su. Figuren illustrerer prinsippet i overføringen gjennom faktoren
(N0/γH) ut fra direktemetodens formel. Illustrasjonen viser et eksempel der normalfordelt styrke gir
en normalfordelt sikkerhetsfaktor ,F, der 2 % av skråningene skal gå til udrenert brudd siden F < 1
i 2% av tilfellene. For en midlere sikkerhetsfaktor på ca 𝐹𝐹� = 𝜇𝜇𝐹𝐹 = 1,4 tilsvarer dette et
standardavvik på σF = 0,2 og en COVSU = 0,2/1,4 = 0,14. F = 1 ligger da to standardavvik lavere
enn midlere F og sikkerhetsindeksen, β, er dermed 2.
Merk at følsomheten for COVSU her er svært stor: Reduseres denne fra COVSU = 0,14 (som over) til
COVSU = 0,06 øker sikkerhetsindeksen til β = 4,7 og sannsynligheten for brudd endres fra 2 % til
10-6.
Konklusjon: COVSU betyr ekstremt mye.

Fig 1 Direktemetoden for udrenert stabilitetsanalyse er benyttet for å se på usikkerhet i
sikkerhetsfaktor og dermed sikkerhetsindeksen, β, når all usikkerhet legges på en udrenert
skjærstyrke.
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Usikkerhet i styrkeparameterne for design skal være usikkerhet i middelverdien som
anvendes.
Det vises til et utsnitt fra TN , her gjengitt som Figur 2.

Figur 2 Vurdering av den direkte statistiske konsekvensen av midling av udrenert skjærstyrke over
en skjær-flate gir teoretisk sett gir en dramatisk reduksjon i CoV fra 0,14 til 0,025 for det aktuelle
NGI eksempelet.
La oss se pår eksempelet til NGI i Teknisk Notat av 9 mai 2018 side 3 og med 𝐹𝐹� = 1,4 samt CoV =
0,14. Dersom dette er variasjonskoeffisienten for enkeltmålinger av su vil spredningen på den
𝜎𝜎
𝜎𝜎
midlere su, som skal anvendes i design, være betydelig mindre. Formler som 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝑠𝑠 er
𝑁𝑁
√

�𝑇𝑇⁄𝜃𝜃

kjent fra statistikk der N er antall enkeltmålinger. Anvendelsen av formelverket og gir at CoVsu =
0,14 gir COVsuav = 0,025, se Figur 2. Dette innebærer i så fall at sikkerhetsindeksen β går fra 2 til
11 og at sannsynligheten for brudd går fra 2 % til 10-30 . Konsekvensen er at sannsynligheten for
brudd går fra en nærmest uakseptabel verdi (2 %) til null når en tar hensyn til romlig midling. Dette
er en overdreven konsekvens av romlig midling, siden enkeltverdiene ofte framkommer gjennom
en og samme tolkningsprosedyre it fra CPTU. De er underlagt en usikkerhet i tolkningsprosedyren
og tolkning av lagdeling som er betydelig og her blir neglisjert. Virkningen av midlingen er i seg
selv imidlertid svært viktig, men usikkerheten reduseres ikke slik tallene her antyder.
Dette viser at dersom vi bruker en usikkerheten på middelverdien av su og ikke usikkerheten av
enkeltmålingene så endres regnestykkene og kanskje også konklusjonene dramatisk. Anvendelse
av romlig midling bør utvilsomt utredes nærmere. Men saken er ikke så enkel som antydet i Figur
2, figuren dekker kun en del av problemstillingen. Uansett setter også dette fokus på sakens
kjerne: Vi er helt avhengige av sikre og relevante estimater på styrkeparameterne våre.
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Bruk av udrenert beregning i naturlig skråning
Det er i utgangpunktet urimelig å benytte en udrenert styrke på en naturlig skråning dersom det
ikke skjer noen form for kort-tids, udrenert belastning. Derom en imidlertid hurtig legger på en last
på skråningstoppen er det imidlertid relevant å regne med udrenert styrke. En kan på denne måte
få satt tall på robustheten av en naturlig skråning i form av sannsynligheten for brudd grunnet en
uforutsett, hurtig last som kan gi udrenert brudd.
Et dilemma er at regnestykket også gir svar for q = 0, altså en situasjon regnestykket strengt tatt
ikke er relevant for. Og den Bayesiske oppdateringen tar utgangspunkt i tilfeller der skråningen
beregningsmessig har
Det er imidlertid et faktum at en udrenert analyse for en naturlig skråning skal gi F > 1. Ingen
skråning kan i stå med en skjærspenning som overstiger styrken. Utsagnet kan debatteres i
relasjon til progressive brudd og ulik styrke langs en skjærflate, men er i hovedprinsipp korrekt og
nyttig å ta med seg.
Bayesisk oppdatering for naturlige skråninger
Bayesisk oppdatering er teoretisk veldefinert og absolutt holdbart når det er anvendt på problemer
med veldefinerte sannsynligheter. Er undermålere ved produksjon i en fabrikk luket ut av
kvalitetskontrollen er eksempelvis Bayesisk oppdatering relevant. Saken er ikke like opplagt for
skråningsstabilitet der en regner F < 1. Vår «kvalitetskontroll» er et regnestykke basert på en god
del ingeniørmessig skjønn. Når vi beregner F < 1 så vet vi kun at en del av våre inputparametere,
antagelser eller vårt regnestykke er feil. Det skulle gi grunn til primært se på hvor feilen ligger.
Hvorfor finner vi såpass ofte F < 1, i en probabilistisk eller deterministisk analyse? Her ligger
sakens kjerne.
Figur 3 illustrerer prinsippet i Bayesisk oppdatering slik det er foreslått anvendt på
skråningsstabilitet. Derom all usikkerhet lå i sannsynlighetsfordelingen for midlere su og
beregningene ga F < 1 fører dette til at midlere su mindre enn en gitt terskelverdi ikke kan
eksistere. I så fall er prinsippet etter Baye at vi kan og bør trunkere fordelingen og deretter skalere
den opp slik at arealet under kurven forblir 1.
En implisitt konsekvens av dette illustrert i Figur 4, der CoV = 0,14 er benyttet for et tilfelle som ga
midlere F = 1. Med opprinnelige data er sannsynligheten for brudd 50%. Er dette en naturlig
skråning som faktisk står vet vi at F ≥ 1. Tar vi dette inn ved å anvende Bayes prinsipp trunkeres
fordelingen ved at halvparten forsvinner. Konsekvensen er at tyngdepunktet i fordelingen flyttes til
høyre og vi finner en ny forventningsverdi E(FBaye) = 𝐹𝐹� = 1,11. Sannsynligheten for brudd er nå null
og sikkerhetsfaktoren er 1,11. Alt bare gjennom en antagelse. Her bør alarmklokkene ringe.
Det understrekes at dette er et ekstremt eksempel og at den implisitte økningen i midlere styrke er
liten dersom sannsynligheten for brudd i beregning uten Bayesisk oppdatering er moderat (under
for eksempel 5%). Effekten i form av økt anvendt middelverdi er imidlertid stor dersom vi har
mange undermålere i styrke noe som tilsvarer tilsvarende stor sannsynlighet for brudd.
Det er ikke uproblematisk at vi hiver ut alle undermålere vedrørende styrke og tar inn alle
resterende målinger selv om de er like tvilsomme. Et betimelig spørsmål må bli om det er større
grunn til å stole på de høye målingene enn det er til å stole på de lave - som vi forkaster?
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Figur 3. Prinsippet i Bayesisk oppdatering

Figur 4 Konsekvens av Bayesisk oppdatering i etterkant av beregnet midlere sikkerhet F = 1
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Bayesisk oppdatering for naturlige skråninger for vurdering av robusthet for tilleggslast
Figur 5 viser i prinsippet konsekvensen av å legge en last på en skråning etter at en først har
foretatt en trunkering ved F < 1 uten last. Konsekvensen av deretter å legge på en last blir å flytte
sannsylighetsfordelingen for stokastisk F til venstre i henhodl til lastens størrelse relativt til γH, hvor
H er skråningshøyden og γ er jordas tyngdetetthet. Det røde arealet representerer sannsynlighet
for brudd etter at last er lagt på.
Merk at etter Baesisk oppdatering er sannsynligheten for brudd uten last pr. definisjon absolutt null.
Skråningen står og blir stående. Den videre beregningen gir kun sannsynligheten for brudd gitt at
den resterende ikke-trunkerte fordelingen er korrekt. Her ligger utfordringen. Vi erfarte at
spredningen i udrenert styrke ga en rekke undermålere som gjennom Bayes oppdatering
neglisjeres. Den nedre halen på fordelingen strykes. Samtidig beholder vi den øvre halen på
fordelingen, som er bestemt på lignende måte. En måte der undrmålerne helt klart er gale. Kan vi
da stole på den øvre halen? Svaret burde ikke uten videre være ja.

Figur 5 Sannsynlighet for brudd grunnet tilleggs-last etter at fordelingen er trunkert i henhold til
Bayesisk oppdatering.
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Bayesisk oppdatering for naturlige skråninger for vurdering av robusthet for tilleggs-last.
Forslag til en modifisert prosedyre med tosidig trunkering.
Forslaget med tosidig trunkering ble fremmet som et pragmatisk innspill på seminaret 18 mars
2018. Hensikten var å utnytte potensialet i Bayesisk oppdatering, men samtidig unngå den
ubehagelige konsekvens at en opprinnelig stor spredning i styrkedata fører til en tilsynelatende
bedre sikkerhet enn liten spredning i styrkedata.
Ideen er vurdert videre i etterkant av seminaret og faggruppe for geoteknikk på NTNU mener dette
er en farbar veg. Vi er overhodet ikke enig i NGI sitt syn på dette fremmet i TN av 9. mai. Vi mener
konsekvensen av ensidig trunkering er farlig. NGI hevder at kun opplagt urealistisk høye verdier på
su kan tas bort fra den opprinnelige styrke-fordelingen, som ellers skal beholdes. Vi mener fjerning
av både små og store urealistiske verdier burde foretas uansett før en finner middelverdi og
spredningen på data.
Ved tosidig trunkering stoler en på middelverdien i den opprinnelige fordelingen og holder på den.
Dette er et godt prinsipp. Samtidig tar en til etterretning at de lave styrkeverdiene, som gir F < 1, er
urealistiske. For å oppnå begge deler er tosidig trunkering en pragmatisk og akseptabel løsning.

Figur 6 Sannsynlighet for brudd grunnet tilleggs-last etter at fordelingen er tosidig trunkert.
Altså: NTNU er klar på at det er et godt prinsipp å ikke oppjustere middelverdien av usikre målinger
gjennom Bayesisk oppdatering, men heller justere spredningen på en pragmatisk måte gjennom
tosidig trunkering. Dette innebærer at en velger en ny sannsynlighets-fordeling som samsvarer
med at skråningen faktisk står, uten at en gjennom Bayesisk oppdatering og ensidig trunkering tar
ut en nokså usikker «positiv» gevinst knyttet til en implisitt økning av midlere styrke. Det rimer ikke
å tillate denne økningen i anvendt styrke siden økningen blir større desto dårligere data man har.
Ved tosidig trunkering unngår en dette. Økningen i anvendt midlere styrke ved tradisjonell
Bayesisk oppdatering og ensidig trunkering kan bli betydelig ved lav sikkerhet og stor spredning.
Det advares sterkt mot å gjøre bruk av denne økningen.

Midlere
styrke?
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Bayesisk oppdatering
Bayes’ theorem is named after Reverend Thomas Bayes (1701–1761)

OK
GLEM
Kutter urealistisk lav styrke.
Beholder alle med høy styrke
fsu

su

9

GLEM

OK

Bayesisk oppdatering for beregnet F = 1

Umiddelbart etter Bayesisk oppdatering
er sannsynligheten for brudd null:
β -> ∞

F=1

COV = 0,14 -> Mest sannsynlig F = 1,11
E(FBaye)=
1+0,8𝜎𝜎 =
1 + 0,8𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
1 + 0,8 � 0,14 =
1,11
10

Er dette OK?
Kan vi holde på alle høye su
når vi hiver alle lave su?

Bayeisk oppdatering, robusthet q>0
1,0

𝐹𝐹� q=0

𝛽𝛽0 � 𝐹𝐹� q=0� 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

Direktemetoden og
trunkert normalfordeling:

𝑁𝑁0
𝐹𝐹�𝑞𝑞 = 𝛾𝛾𝛾𝛾+𝑞𝑞
𝑠𝑠𝑢𝑢 =

𝑃𝑃𝑓𝑓 =

Bruddsannsynlighet:
Pf
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Uten last q

Med last q > 0
�
1,0 𝐹𝐹 q>0

𝑁𝑁0
𝛾𝛾𝛾𝛾+𝑞𝑞

Φ𝑁𝑁𝑁𝑁 −𝛽𝛽0 +

𝑠𝑠𝑢𝑢 =

𝛾𝛾𝛾𝛾
𝑁𝑁0
𝑠𝑠
𝛾𝛾𝛾𝛾+𝑞𝑞 𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑢𝑢

=

𝛾𝛾𝛾𝛾
𝛾𝛾𝛾𝛾+𝑞𝑞

� 𝐹𝐹�𝑞𝑞=0

𝑞𝑞
− Φ𝑁𝑁𝑁𝑁 (−𝛽𝛽0 )
𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝑞𝑞 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
1 − Φ𝑁𝑁𝑁𝑁 (−𝛽𝛽0 )
𝑁𝑁𝑁𝑁 𝛽𝛽 = Φ𝑁𝑁𝑁𝑁 −1 (𝑃𝑃𝑓𝑓 )

Reliability index β

Resultat, direktemetoden og Bayes

Fq=0=1,39
Fq=0=1,28
Fq=0=1,15

Fq=0=1,00
Last q
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Resultat, direktemetoden og Baye
Sammenligning
med NGI Figur
3-4
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Fq=0=1,00

-0,5

-1

20

Last q

Konklusjon
•
•
•
•

Regnestykkene er korrekte
Direktemetoden plukker opp det essentielle
Det som teller er COV til su
Ved Bayesisk oppdatering kutter vi alle su verdier som er
små, men vi beholder alle som kanskje av samme grunn
kan være for høye !!!
• Dette kan være en farlig vei å følge fullt ut……
• Trenger mer modning
• Enkle betraktninger som dette kan hjelpe

14

En justering ? – Bruk tosidig trunkering

� ikke økes ved Bayesisk oppdatering. Da
• Sikrer at 𝑭𝑭
sløyfer vi både lave og høye su verdier. SDsu minker.
• Dette kan være bedre enn ensidig trunkering?

15

Bayeisk oppdatering, robusthet q>0
1,0

𝐹𝐹� q=0

𝛽𝛽0 � 𝐹𝐹� q=0� 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

Direktemetoden og tosidig
trunkert normalfordeling:

𝑁𝑁0
𝐹𝐹�𝑞𝑞 = 𝛾𝛾𝛾𝛾+𝑞𝑞
𝑠𝑠𝑢𝑢 =

Med last q > 0

Bruddsannsynlighet:
Pf
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Uten last q

𝐹𝐹� q>0

𝑃𝑃𝑓𝑓 =

𝑁𝑁0
𝛾𝛾𝛾𝛾+𝑞𝑞

Φ𝑁𝑁𝑁𝑁 −𝛽𝛽0 +

𝑠𝑠𝑢𝑢 =

𝛾𝛾𝛾𝛾
𝑁𝑁0
𝑠𝑠
𝛾𝛾𝛾𝛾+𝑞𝑞 𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑢𝑢

=

𝛾𝛾𝛾𝛾
𝛾𝛾𝛾𝛾+𝑞𝑞

� 𝐹𝐹�𝑞𝑞=0

𝑞𝑞
− Φ𝑁𝑁𝑁𝑁 (−𝛽𝛽0 )
𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝑞𝑞 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
1 − 2Φ𝑁𝑁𝑁𝑁 (−𝛽𝛽0 )
𝑁𝑁𝑁𝑁 𝛽𝛽 = Φ𝑁𝑁𝑁𝑁

−1

(𝑃𝑃𝑓𝑓 )

Reliability index β

Tosidig trunkering for F 1,05:

F = 1,05 uten last og uten
Bayeisk oppdatering

Last
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En eller tosidig trunkering betyr lite for F>1,15

Reliability index β

Fq=0=1,39
Fq=0=1,28
Fq=0=1,05

Last

18

Fq=0=1,00
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