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FÖRORD

Den svenska byggindustrin kännetecknas sedan några år tillbaka av
olika aktiviteter som samlas under begreppt KVALITET. Omvärldens krav,
förändrad bygglagstiftning och skador i bostäder och infrastruktur har
medfört att kvalitetsfrågorna kommit i fokus. Allt fler företag har
insett att rätt kvalitet är ett av de mest effektiva sätten att öka
produktiviteten och förbättra lönsamheten.
Kvalitetsfrågorna genomsyrar även mark- och grundläggningsområdet.
Fukt- och mögelskador, radonproblem och sättningar är tyvärr alltför
välkända problem också i relativt nya byggnader. Stora underhållskost
nader och nedsatt funktion hos vägar och broar är andra typer av
brister i den avsedda fuP~~tionen. Dessa och liknande brister och
skador är exempel på att byggnader och anläggningar inte uppfyller
krav och förväntningar från boende, trafikanter och ägare - med andra
ord inte har rätt kvalitet.
Geoteknisk kvalitet är egentligen inget nytt. Kvalitetsfrågorna har
under alla år på olika sätt diskuterats, nya hjälpmedel har tagits
fram och normer och standarder anpassas successivt efter den tekniska
utvecklingen. Trots detta finns det alltför många fall där avsedd kva
litetsnivå inte uppnåtts. Varför når vi då inte ända fram - till rätt
kvalitet? Vad kan vi göra för att styra mot och säkra rätt kvalitet?
Denna rapport är ett försök att räta ut frågetecknen - att kartlägga
den geotekniska "kvalitetsterrängen" och försöka hitta vägar för att
gå åt rätt håll.
Arbetet har utförts av en arbetsgrupp vid Statens geotekniska institut
(SGI). Ett stort antal intervjuer har genomförts hos beställare, stat
liga myndigheter, kommuner, konsulter och entreprenörer, vilka gett
sin syn på kvalitetsfrågor inom geoteknik och grundläggning. Arbets
gruppen har stötts av en referensgrupp med representanter för statliga
myndigheter och verk, kommuner, entreprenörer och konsulter, med er
farenheter från olika geotekniska tillämpningar inom planering, pro
jektering, byggande och förvaltning. Arbetsgruppens och referensgrup
pens sammansättning framgår av bilaga 9.
Projektet har finansierats av SGI/BFR, Skanska/SBUF och Vägverket.
Linköping i april 1991
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SAMMANFATTNING
Att fukt- och mögelskador, ombyggnad på grund av sättningar i hus och
vägar är en följd av bristande kvalitet är självklart. Men hur ser vi
på förseningar orsakade av oförutsedda händelser vid schaktning, till
exempel stillestånd och omprojektering därför att en schaktgrop måste
spontas? Eller att jorden under en formsatt och armerad bottenplatta
måste sckaktas bort, eftersom schaktbottnen inte skyddats mot frysning?
Det finns alltså många kvalitetsbrister och för att avsedd kvalitet
skall bli verklighet krävs att alla medverkande i ett byggprojekt drar
åt samma håll. Kvalitet är en nödvändighet för att svensk byggindustri
skall kunna konkurrera med omvärlden.
I detta projekt har det "geotekniska kvalitetsläget" inom geoteknik
och grundläggningsområdet studerats. Denna rapport bygger på bran
schens uppfattning om hur det ser ut idag och vad som behöver göras
för att säkerställa rätt kvalitet i alla led från ide till förverk
ligande.
Rätt kvalitet?!
Kvalitet är ett uttryck som används i olika sammanhang och som betyder
olika saker för olika människor. För de flesta har ordet en positiv
innebörd och tolkas normalt som att det som beskrivs har goda egenska
per eller god funktion. "Rätt geoteknisk kvalitet" innebär att produk
ten - en vara eller tjänst - har just de egenskaper som kunden avsett
och förväntat sig. För att ett företag skall kunna leverera den
önskade produkten måste kunden ange sina kvalitetskrav och leverantö
ren (konsulten, entreprenören m fl) arbeta så att de specificerade
kvalitetskraven uppfylls.
Ett stort antal aktörer deltar vid planering och produktion av ett
byggnadsobjekt - var och en med fackkunskaper inom sitt specialområde.
Ansvaret för att rätt kvalitet uppnås på den slutliga produktens ut
formning och utförande är fördelat på många medverkande. I olika
skeden av byggprocessen fattas beslut i geotekniska frågor, tex om
fattning av geotekniska utredningar, val av grundläggningsmetod och
utförande av grundläggningsarbeten. Kvalitetskraven måste formuleras
så att de kan utgöra anvisningar för arbetets utförande och möjliggöra
kontroll av att ställda krav uppfylls.
Geoteknisk kvalitetsstyrning och kvalitetskrav
Syftet med kvalitetsstyrning av geotekniska utredningaar och grund
läggningsarbeten är att det färdiga resultatet skall få rätt kvali
tet, dvs uppfylla ställda kvalitetskrav. Det är därför helt avgörande
att kvalitetsnivån anges i kvantitativa och/eller beskrivande termer man kan inte styra mot målet om man inte vet var målet finns!
De senaste årens förändringar i bygglagstiftningen, bl a PBL och NR,
har förändrat ansvarsfördelningen inom byggsektorn. Ett större ansvar
läggs på den som beställer, projekterar och utför ett projekt. Normer
och föreskrifter utformas alltmer som funktionskrav med frihet men
också ansvar för styrning av arbetet så att den önskade användningen
eller produktetn erhålls.
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Kvalitetskrav kan anges dels för extern kvalitetssäkring (i avtals
situationer mellan en beställare och en leverantör), dels för det
interna kvalitetsarbetet (för att kunna styra mot den avsedda kvali
tetsnivån och uppfylla kvalitetskraven). I rapporten presenteras en
modell för extern och och intern geoteknisk kvalitetsstyrning i olika
skeden av byggprocessen.
Kvalitetskostnader

Ett sätt att bedöma hur väl ett företags kvalitetsverksamhet fungerar
är att mäta och analysera företagets kvalitetskostnader. Kvalitets
kostnader är samtliga kostnader för att uppnå och bibehålla specifice
rad kvalitet samt kostnader som uppstår på grund av avvikelser. En
vanlig indelning av kvalitetskostnader är insatskostnader och kvali
tetsbristkostnader. Insatskostnader utgörs av felförebyggande kostna
der (bl a företagsövergripande systematiskt kvalitetsarbete samt ob
jektsinriktade insatser för att säkerställa rätt kvalitet) respektive
kontrollkostnader (bl a egenkontroll och besiktningar). Kvalitets
bristkostnader består av interna felkostnader (kostnader för fel som
upptäcks före leverans} och externa felkostnader (kostnader för fel
som upptäcks efter leverans).
För att uppnå avsedd geoteknisk kvalitetsnivå uppkommer i många fall
oförutsedda kostnader genom att fel måste rättas till. I de fall in
satser görs för att tidigt förhindra fel genom exempelvis ändamålsen
lig planering, utbildning och information kan de totala kostnaderna
ofta minskas. Det gäller alltså att omfördela kvalitetskostnaderna
från att rätta fel i sena skeden till förebyggande åtgärder i tidiga
skeden.
Användning av geo-information

Geoteknik kommer in i alla skeden i byggprocessen. Resultat från geo
tekniska utredningar utförda i tidiga skeden uttnyttjas också i efter
följande skeden. Många olika kategorier utanför "geoteknikkåren"
fattar beslut i geotekniska frågor. I rapporten beskrivs hur flöde och
hantering av geoteknisk information fungerar i olika skeden och vilka
som medverkar i informations- och erfarenhetsförmedlingen. Det är i
"stafettväxlingen" mellan olika skeden och aktörer som det finns
störst risk för att geo-information tappas bort eller översätts/för
medlas felaktigt.
Geotekniska kvalitetsfel och brister
För att få en uppfattning om "kvalitetsläget" har ett ett 40-tal
branschföreträdare intervjuats om geotekniska kvalitetsfel och brister
samt konsekvenserna av dessa. Dessutom har en litteraturstudie ut
förts. Resultaten har dels diskuterats med projektets referensgrupp,
dels värderats vid ett seminarium med en bred representation från
byggsektorn. Kvalitetsfelen delades i externa brister (förhållanden
mellan beställare, konsult och entreprenör} och interna brister (för
hållanden hos beställare, konsult respektive entreprenör}.
Sammanfattningsvis är bristande erfarenhetsåterföring, avsaknad av
kvalitetsstyrande rutiner och kvalitetskrav, bristande samråd mellan
olika kategorier samt bristande kunskap i geoteknik de förhållanden
som ger upphov till mest fel och brister.

6

SGI Varia 338

Upphandling av geo-utredningar och grundläggningsarbeten
Det är vid upphandling som kvalitetsnivån på konsultuppdraget eller
grundläggningsentreprenaden läggs fast. Det är alltså helt avgörande
för den slutliga produkten att beställaren ställer relevanta kvali
tetskrav. att konsulten/entreprenören har förmåga att uppfylla kraven
samt att beställaren följer upp att kraven uppfyllts.
Det mest väsentliga vid upphandling av geokonsulter är att klargöra
vilka frågor geoteknikern ska ge svar på och vilken geoinformation som
behövs för att projektören ska kunna utforma rätta konstruktioner och
otvetydiga bygghandlingar. Först när dessa frågor besvarats kan ma..~
bestämma vilken omfattning de geotekniska fält- och laboratioreunders
ökningarna bör ha och vad som ska redovisas. Det är nödvändigt att det
i upphandlingen ingår att geoteknikern skall medverka i byggskedet.
Dels bör geokonsulten innan byggstart informera entreprenören om hand
lingarna och deras innebörd, speciella svårigheter och motiv för valda
lösningar, dels bör konsulten få tillfälle att följa grundläggningsar
betena och vid behov ge förslag till ändrat arbetsutförande.
I byggskedet gäller det för entreprenören att genomföra de åtaganden
som anges i förfrågningsunderlaget. Om detta är rätt urformat finns då
kvalitetskraven fastlagda och entreprenören förbinder sig vid kon
traktsskrivningen att uppfylla dessa. Enligt de normala spelreglerna
på byggmarknaden måste byggherren och hans konsulter undvika att styra
entreprenörens sätt att utföra arbetet. Beställaren bör därför endast
tillse att entreprenören har en kvalitetsplan för egenkontroll och
sedan överlåta åt entreprenören att utforma och genomföra denna kon
troll. Parterna bör innan avtalet undertecknas gå igenom avtalets ut
formning och innehåll för att undanröja oklarheter om entreprenadens
innehåll.
Dokument för kvalitetsstyrning

Det finns en stor mängd dokument och skrifter som behandlar alla typer
av markarbeten och som kan användas för att ange relevanta kvalitets
nivåer. I rapporten har sammanställts dokument som kan användas för
olika arbetsmoment och olika skeden för att säkerställa rätt kvalitet
på geotekniska utredningar och grundläggningsarbeten. Sammanställning
en, som kan användas som en checklista för upphandling och utförande
av olika arbetsmoment, har indelats i övergripande dokument (lagar och
föreskrifter) och specifika dokument-arbetsmoment (rutiner, handböc
ker, standarder mm för olika arbetsmoment). Dessutom beskrivs standar
der för krav för kvalitetssystem (SS-ISO 9000} samt skrifter oc ak
tiviteter om kvalitet i byggsektorn.
Kvalitetsstyrning i ett Europa-perspektiv
Kvalitetsfrågor inom byggsektorn är en huvudfråga inte bara i Sverige
utan över hela världen, inte minst på Europa-marknaden som är intres
sant för svenska företag. Det europeiska norm- och standardiseringsar
betet har redan fått och kommer i ökad utsträckning att få konsekven
ser för vårt land. I rapporten beskrivs därför pågående aktiviteter
inom europa-samarbetet eftersom normer och standarder är en del av
kvalitetsstyrning.
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Enligt en överenskommelse mellan EG, EFTA och den europeiska standar
diseringskommissionen CEN skall arbetet med de tekniska konstruktions
bestämmelserna inom byggområdet {Eurocodes} utarbetas av CEN. Inled
ningsvis utges europeiska förstandarder {ENV) vilka sedan omarbetas
till Europeiska standarder {EN). Om överenskommelse inte kan nås om en
EN utges istället Harmoniseringsdokument {HD). Sverige är fullvärdig
medlem i CEN och kan påverka arbetet med Eurocodes.
Detta är branschens uppfattning - så här går vi vidare!

För att verifiera arbetsgruppens resultat och slutsatser samt för att
ge förslag till fortsatt inriktning av geotekniskt kvalitetsarbete
samlades ett 35-tal representanter för byggherrar, konsulter, entre
prenörer samt statliga och kommunala myndigheter och verk till ett se
minarium hösten 1990. Seminariet omfattade två grupparbeten och en ge
mensam diskussion. I grupparbetetena diskuterades vanliga fel och
brister respektive värderades olika förslag till förändringar för att
säkerställa rätt kvalitet.
Med utgångspunkt från de förbättringar/åtgärder som prioriterats av
grupperna diskuterades hur dessa förändringar skall genomföras och vem
som i första hand bör ansvara för att de blir utförda. Denna hand-lingsplan för kvalitetsstyrning av geotekniska utredningar och grundläggningsarbeten visar att
e byggherrar, geokonsulter och entreprenörer måste arbeta systematiskt
med kvalitetsarbete {exvis kvalitetssystem, kvalitetsstyrning och
egenkontroll)

• samspelet och erfarenhetsåterföringen mellan olika skeden och
aktörer i byggprocessen måste förbättras
e ökad information och utbildning i geoteknik erfordras för olika
kategorier inom byggsektorn

Med en bred satsning på de åtgärder som handlingsplanen anger, med en
gagemang från byggherrar, konsulter och entreprenörer och med ökad
samverkan över fackgränserna finns goda förutsättningar att motsvara
uttalade och underförstådda geotekniska behov. Då når vi målet - rätt
kvalitet vid geotekniska utredningar och mark- och grundläggningsarbe
ten!
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1.

9

KVALITEI'SSTYRNING OCH GEOTEKNIK - EN MODENYCK ELLER EN
NÖDVÄNDIGHET?

Att fukt- och mögelskador, ombyggnad på grund av markradon eller sätt
ningar i hus och vägar är en följd av bristande kvalitet är själv
klart. Men hur ser vi på förseningar orsakade av oförutsedda händelser
vid schaktning, till exempel stillestånd och omprojektering därför att
en schaktgrop måste spontas? Eller att jorden under en formsatt och
· armerad bottenplatta måste schaktas bort, eftersom schaktbottnen inte
skyddats mot frysning?
Det finns många exempel på brister som kan uppstå någonstans i bygg
processen, från ide till förverkligande. Eftersom kvalitet enligt in
ternationell och svensk standard är "alla sammantagna egenskaper hos
en produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller un
derförstådda behov" är det uppenbart att exemplen ovan inte kan mot
svara de förväntningar en beställare eller entreprenör ställer, med
andra ord produkten har bristande kvalitet.
Frågan är varför det då finns så många kvalitetsbrister inom området
geoteknik och grundläggning. Vi har ju välutbildade konsulter och
entreprenörer, omfattande regler och normer och en riklig flora av
handböcker och hjälpmedel. En luttrad kvalitetstekniker har sagt att
kvalitetsarbete utgörs av till hälften tekniska frågor och rutiner och
till andra hälften av psykologi. Kanske kan detta vara en förklaring
att det mesta beror på de människor som på olika sätt medverkar i
byggprocessen.
Alla företag talar idag om kvalitet. Men skall kvalitet bli verklighet
och inte bara ett modeord krävs att alla medverkande i byggprojekten
drar åt samma håll. Kvalitet är en nödvändighet för att svensk byggin
dustri skall kunna behålla sin konkurrenskraft mot omvärlden.
Detta gäller naturligtvis ocks~ geoteknik- och grundläggningsområdet.
det finns därför behov av att närmare studera det "geotekniska kvali
tetsläget" och medverka till ett ändamålsenligt kvalitetsarbete hos
olika aktörer inom byggbranschen. Denna rapport bygger på branschens
uppfattning om hur det ser ut idag och vad som behöver göras för att
säkerställa rätt kvalitet i alla led från ide till förverkligande.
Syftet med det projekt som presenteras i rapporten har varit att
e

inventera och sammanställa var, när och hur geotekniska kvalitets
aspekter kommer in i olika skeden vid samhällsplanering och byggan
de.

e

klargöra behov av åtgärder för att säkerställa rätt kvalitet inom
olika skeden och tillämpningar (kvalitetsstyrning} och utarbeta en
handlingsplan för genomförande av dessa åtgärder.

e

förankra behov av och åtgärder för geoteknisk kvalitetsstyrning hos
byggbranschens olika parter samt sprida information inom byggsek
torn.

Projektet har omfattat inventering, sammanställning och utvärdering av
kvalitetsaspekter med avseende på
- kvalitetsbrister och skadefall
- befintliga metoder för geoteknisk kvalitetsstyrning
- behov av kompletterande kvalitetsstyrningsmetoder.
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I projektet har studerats geoteknisk kvalitet i olika tillämpningar
inom markbyggande och grundläggning. En grov avgränsning är kap B och
C i MarkAMA 83 och kap 1-5, 10 och 11 i BYA 84 respektive del 3 i
Bronorm 88.
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2.

RÄIT KVALITET?!

2.1

Vad är kvalitet?

Kvalitet är ett uttryck som flitigt används i olika sammanhang och som
betyder olika saker för olika människor. För de flesta har ordet en
positiv innebörd och tolkas normalt som att det som beskrivs har goda
egenskaper eller god funktion.
Ordet kvalitet kommer från det latinska "qualitas" som betyder "som
något egentligen är". Kvalitet är således något relativt eller värde
neutralt och måste ställas i relation till krav eller förväntningar
för att kunna värderas. Det man ofta vill beskriva med ordet kvalitet
är egentligen olika kvalitetsnivåer.
I svensk och internationell standard {SS 02 01 04/ISO 8402) definieras
kvalitet som "Alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess
förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov".
Kvalitet utgår alltså från någons önskemål om en viss vara eller
tjänst. En produkt med hög kvalitet uppfyller då kundens - extern
eller intern - alla förväntningar och tillfredsställer preciserade och
underförstådda krav.

,urn
fHTI fi
J.11,rfl)IJ mn fJ _

{Figuren hämtad ur "Kvalitetssäkring i byggsektorn")

I utredningen "Kvalitet i olika branscher" (Berggren et al} redovisas
hur kvalitetsbegreppet behandlas i byggsektorn. Kvalitet uttrycks som
bl a
- god egenskap
- standard eller klass
- rätt kvalitet
- göra rätt från början.
Många onödiga diskussioner uppstår mellan olika intressenter, eftersom
olika syn finns på kvalitetsbegreppet. För att undvika att "inte tala
samma språk" skall definitionen enligt svensk standard tillämpas gene-

11

SGI Varia 338
rellt i byggsektorn. Några definitioner av betydelse för denna rapport
och en bild av sambanden mellan kvalitetstermer redovisas i bilaga 1.
2.2

Vad är rätt geoteknisk kvalitet?

"Rätt kvalitet" innebär att den geotekniska produkten - en tjänst
eller entreprenadarbete - har just de egenskaper som kunden avsett och
förväntat sig. För att ett företag skall kunna leverera den önskade
produkten måste kunden ange sina kvalitetskrav och leverantören (kon
sult, entreprenör m fl) arbeta så att de specificerade kvalitetskraven
uppfylls.
Rätt kvalitet är objektbaserad och utgår alltid från den specifika
beställaren.

2.3

Svensk kvalitetsstyming i historiskt perspektiv

Långt in på 1900-talet var husbyggandet en hantverksmässig tradition
där kvaliteten uppehölls via byggmästarens ansvar och önskan att få
nya uppdrag. Anläggningsbyggandet utfördes till största delen i egen
regi. Det fanns en byggnadsstadga av 1874 som dock mest hänvisade till
lokala byggnadsordningar. De byggande förvaltningarna, ex Vattenfall
Vägverket och Statens Järnvägar, hade sina regler. Under 1920-talet
började nya material komma in på marknaden, vilket ledde till att de
tekniska ämbetsverken under 30- och 40-talen utfärdade regler för kon
struktion och material (avsedda för statligt byggande}.
De lokala byggnadsordningarna avskaffades 1960, då BABS, Byggnadssty
relsens anvisningar till Byggnadsstadgan, utfärdades. Pådrivande kraft
till upprättandet av dessa normer var de stora byggentreprenörerna som
på 50-talet blev rikstäckande. Problem uppstod med samordningen då man
hade olika normer att följa i olika delar av landet.
Planverket inrättades 1967 och samtidigt ersattes BABS av Svensk
Byggnorm, SBN.
Följderna av bostadsbyggandets "miljonprogram" började göra sig
påminda i slutet av 70-talet och behov av en mer strukturerad syn på
kvalitetsfrågorna uppstod.
Det först skrivna material om kvalitetssäkring inom byggbranschen i
Sverige var BFR's rapport R3:1982, Kvalitetssäkring inom byggprojekte
ring. Det första projektet som startades med en uttalad målsättning om
kvalitetsstyrning var Volvos nya huvudkontor i Göteborg, 1982. Under
1982 åkte också en grupp entreprenörer till Japan för att studera kva
litetscirklar. Efter detta startade bl a JM sin kvalitetsverksamhet
med kvalitetscirklar.
Planverket utgav 1982 resp 1984 Rapport 64 del 1 "Samhällets ansvar i
byggprocessen", samt del 2 "Kvalitetsutveckling genom effektivare e
genkontroll". Denna rapport var en form av förstudie för kommande
Plan- och bygglag, PBL.
BFR genomförde 1985 en hearing om "Kvalitet i byggprocessen" för att
få underlag till sin kommande treårsplan, där kvalitet är ett huvud
tema.
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"Kvalitetssäkring inom byggområdet" utkom 1986, SP-RAPP 1986:44. För
fattaren uppger där att 1986 förefaller ha varit ett genombrottsår för
kvalitetsteknik inom byggbranschen. Många statliga beställare som
Byggnadsstyrelsen, Fort F och Vägverket utförde under 1986 till 1989
kvalitetssystem att användas för de entreprenader där de är beställa
re.
PBL antogs 1987. Genom Plan- och bygglagen läggs ett större ansvar på
byggherren och dennes konsulter att tillse att normerna följs och att
erforderliga kvalitetsnivåer uppnås. Med en sådan ansvarsfördelning
kommer myndigheternas kontroll främst att koncentreras på frågor om
hälsa och säkerhet; inom det geotekniska området bland annat regional
grundvattensänkning, skredrisker och samordnad grundläggning i tätort.
Det är därför nödvändigt att klargöra ansvarsfördelningen mellan olika
aktörer. Gränserna för entreprenörens egenkontroll, byggherrens kon
troll vid projektering och byggande samt myndighetskontroller måste
bestämmas. Annars finns det risk för att ansvaret "faller mellan sto
larna".

2.4

Kvalitetsnivåer - nuläge och utvecklingslinjer

Det finns ett flertal olika kvalitetsnivåer mer eller mindre konkret
uttryckta. I kap 8 redovisas befintliga dokument som kan användas för
kvalitetsstyrning. Samhället ställer genom bl a lagar och föreskrifter
övergripande krav, främst avseende hälsa och säkerhet, resurshushåll
ning och miljöaspekter. Dessa krav är av allmän karaktär och förutsät
ter att olika aktörer inom aktuellt område ställer mer detaljerade
kvalitetskrav.
Olika myndigheter anger i egna föreskrifter, allmänna råd o dyl "kva
litetsnivåer" för olika aktiviteter, tex PBL, Nybyggnadsregler och
BYA. Standarder (som anger ett utförande som är väl förankrat i bran
schen), branschgemensamma dokument typ AMA och företagsegna rutiner
och kvalitetsnivåer, ökar successivt detaljeringsgraden på kvalitets
kraven.
De senare årens förändringar i byggnadslagstiftningen har förändrat
ansvarsfördelningen inom byggsektorn. I Plan- och bygglagen {PBL)
anges samhällets ansvar för att kraven på hälsa och säke~het för de
boende kan uppfyllas. Nybyggnadsreglerna {NR) ställer krav på erfor
derlig säkerhet mot brott i olika typer av konstruktioner, medan inga
kravnivåer finns i bruksgränstillståndet. Kvalitetsnivån bestäms här
av den byggande. I NR anges inte heller några detaljerade dimensione
ringsregler, vilket innebär att ett större ansvar läggs på de aktörer
som medverkar i projektet.

Normer och föreskrifter såväl i Sverige som internationellt utformas
alltmer som funktionskrav med frihet men också krav för branschen att
själv styra arbetet så att den önskade användningen eller produkten
erhålls. Boverkets Nybyggnadsregler och normarbetet inom CEN är utfor
made med funktionskrav liksom den pågående översynen av Vägverkets re
gelsystem. Jämför även kapitel 9.

Utvecklingen går alltså mot att ett större ansvar läggs på den som
beställer, projekterar och utför ett projekt.
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(Figuren hämtad från Boverkets och Kommunförbundets kurs
kompendium om Nybyggnadsreglerna)

2.5

Certifiering av kvalitetssystem och auktorisation av
geotekniska konsulter

Certifiering innebär att en oberoende instans gör en utvärdering av en
leverantörs (exvis geoteknisk konsult eller entreprenör) kvalitetssy
stem i enlighet med en kvalitetsstandard, exempelvis ISO 9000-serien,
och genom certifikat bekräftar överensstämmelse med standarden. Certi
fieringen innebär dels att kundbedömningar av leverantörens kvalitets
system kan minskas, dels att man får bevis på att leverantörens kvali
tetssystem byggts upp och underhålls på ett riktigt sätt.
Innan ett certifikat utfärdas sker en certifieringsrevision med en
ingående granskning av företagets dokumentation och procedurer. Vid
positivt resultat utfärdas ett certifikat. Uppföljande revisioner
genomförs i regel 1-2 gånger/år. Certifikatet får behållas så länge
reglerna för certifiering är uppfyllda. SIS har en förteckning över
certifikatsinnehavare och har också gett ut "Allmänna bestämmelser för
certifiering av kvalitetssystem".
Inom Vägverket har man ändrat rutinerna för granskning av broprojekte
ring. Huvudparten av kontrollen sker genom egenkontroll inom konsult
firman. En förutsättning är att konsultföretaget har ett utarbetet
kvalitetssäkringssystem. Man har infört auktorisation av brokonsulter,
vilken gäller företaget men är knutet till vissa personer. Reglerna
för auktorisation har tagits fram i samarbete mellan Vägverket, Ban
verket och Konsultföreningen (SKIF}
Diskussioner förs och har även tidigare förts om auktorisation av
geotekniska konsulter. Något konkret förslag har emellertid ännu inte
presenterats.
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3.

KVALITETSSTYRNING VID GEOTEKNISKA UTREDNINGAR OCH
GRUNDLÄGGNING

3.1

Kvalitet i alla skeden

Ett stort antal aktörer medverkar vid planering och produktion av ett
byggnadsobjekt - var och en med fackkunskaper inom sitt specialområde.
Ansvaret för den slutliga produktens utformning och utförande, dvs
dess kvalitet, är fördelat på många medverkande. Rätt kvalitet innebär
att produkten uppfyller de krav och förväntningar som beställaren har.
Valet av kvalitetsnivå beror bl a av nyttjarens önskemål och av total
kostnaden, fördelad på investeringar och underhållskostnader.

(Figuren hämtad från "Kvalitetssäkring i byggsektorn")
Kvalitetsaspekterna måste följa ett projekt genom byggprocessens alla
skeden. Det är i de tidiga skedena påverkansmöjligheterna är störst
men tyvärr är alltför ofta det geotekniska beslutsunderlaget då otill
räckligt. För att kunna styra mot rätt - och god - geoteknisk kvalitet
krävs att kvalitetskraven är väl definierade. I programskedet är det
beställaren som har ansvaret för att rätt geoteknisk kvalitet anges. I
projekteringsskedet är det konsulterna som skall se till att beställa
rens kvalitetskrav översätts till handlingar, som utgör underlag för
upphandling och byggande av anläggningen. Detta innebär att rätt kva
litet skall väljas för material och utförande men även på förfråg
ningsunderlaget. I byggskedet övergår ansvaret till entreprenörerna.
som skall översätta beställarens och konsulternas krav och specifika
tioner om kvalitet för den färdiga produkten. I förvaltningsskedet
svarar slutligen beställaren för objektets drift och underhåll.
3.2

Geotekniska kvalitetskrav

I alla dessa skeden fattas beslut i geotekniska frågor, tex omfatt
ningen av geotekniska utredningar, val av grundläggningsmetod och ut
förande av grundläggningsarbeten. För att nå målet - den rätta kvali
teten - måste alla aktörer känna till kvalitetsmålen och ha sådana
rutiner för sin projektering/produktion att målen kan nås. Kvalitets
kraven måste också vara så formulerade att de kan utgöra anvisningar
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för arbetets utförande och möjliggöra kontroll av att ställda kvali
tetskrav uppfylls.
Geotekniska utredningar utgör en liten del av totalkostnden för ett
byggnadsobjekt. Skador som orsakas av brister och felaktigheter i det
geotekniska underlaget medför emellertid ofta stora kostnader. Oförut
sedda insatser i byggskedet leder till oförutsedda kostnader, förse
ningar och tvister och i driftskedet uppkommer onormala underhålls
kostnader. Dessvärre upprepas ofta samma misstag på nästa arbetsplats
genom bristande erfarenhetsåterföring eller genom att misstag "göms
undan".

EXTRAKOSTNADER I SAKBAND KED EXPWATERING.
Fall berört av Konsultansvarsnämnden
En kommun gav i uppdrg åt en konsult att utföra en geoteknisk under
sökning avsedd att utgöra underlag för upprättande av stadsplan om
fattande område för ca 50 enfamiljshus. Avtalet mellan konsult och
kommun var muntligt. Uppdraget var tämligen ospecificerat.
Konsultens rapport rubricerades "Översiktlig geoteknisk undersök
ning". Avsikten med undersökningen var att kartlägga berg i dagen,
översiktligt redovisa jordlagrens sammansättningar och lämna syn
punkter på valet av grundläggningssätt för de planerade byggnaderna.
Arvodet enligt självkostnadsprincip uppgick till 8 463:-.
Rapporten lades till grund för kommunens planläggning av området,
varefter en entreprenör anlitades för att uppföra 22 kedjehus. Deras
geotekniker ifrågasatte möjligheten att ·av konsultens undersöknings
resultat dra sådana slutsatser beträffande grundläggningsmetod och
uppfyllnad som angetts i rapporten. Entreprenören gjorde på eget
initiativ en kompletterande provtagning. Resultatet innebar änd
ringar i den ursprungliga projekteringen. Grundläggningssättet änd
rades från plattgrundlägnging till pålgrundläggning för 7 av de 22
husen. Kommunen drabbades av merkostnader på sammanlagt 472 404 kr.
Uttalandena om lämplig grundläggning har i utlåtandet rubricerats
som "synpunkter" och beträffande valet av grundläggningssätt sägs
endast att "de flesta byggnaderna" kan grundläggas med kantförstyvad
platta av betong. Det framgår att mera detaljerade undersökningar
behövs innan man kan avgöra hur grundläggningen för varje enskilt
hus bör utföras. Konsulten borde kanske på ett tydligare sätt ha
varnat för att dra alltför långtgående slutsatser av undersökningen.
Fallet beskrivs utförligare i bilaga 5, fall 2.
Detta är bl a en följd av att geoteknikern inte ges möjlighet att for
mulera rätta kvalitetskrav och därtill kommer in för sent i planering
och projektering, då möjligheterna till påverkan är begränsad. Vid
upphandling av geotekniska utredningar är ofta priset avgörande och
inte kvaliteten. Detta innebär att kostnaden istället uppkommer mång
dubbelt större i byggskedet.
Slutligen, mätbara geotekniska kvalitetsnivåer formuleras sällan för
den färdiga produkten och det finns ofta inget system för att säker
ställa den önskade kvaliteten.
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3.3

Att ställa kvalitetskrav - hur och av vem?

Syftet med kvalitetsstyrning av geotekniska utredningar och grundlägg
ningsarbeten är att det färdiga resultatet skall få rätt kvalitet, dvs
uppfylla ställda kvalitetskrav. Det är därför helt avgörande att krav
på kvalitetsnivån anges i kvantitativa och/eller beskrivande termer man kan inte styra mot målet om man inte vet var målet finns.
Kvalitetskrav kan utformas på olika sätt och med varierande detalje
ringsgrad. De dokument som anges i kap 8, "DOKUMENT FÖR KVALITETSSTYR
NING", kan användas för beskrivning av tex arbetsutförande, material
och utrustning. Kvalitetsnivån kan också anges genom toleranser för
bestämda värden som beskriver olika egenskaper hos produkten.
Kvalitetskrav kan anges dels för extern kvalitetssäkring, dels för det
interna kvalitetsarbetet. Externa kvalitetskrav bör formuleras i av
talssituationer mellan en beställare och en leverantör och ligga till
grund för arbetets omfattning. Extern kvalitet kan uttryckas som
"Lämplighet för avsedd användning" {"Fitness for use", Juran}.
Internt i ett företag är kvalitetspolicy, kvalitetssystem och kvali
tetsstyrning nödvändiga för att kunna styra mot den avsedda kvalitets
nivån och uppfylla de externa kvalitetskraven. Intern kvalitet kan de
finieras som "Överensstämmelse med kraven" {Conformance to require
ments'', Crosby}.
Som tidigare nämnts är det nödvändigt att kvalitetsaspekterna följer
ett projekt genom alla skeden av byggprocessen. I programskedet anger
beställaren kvalitetskraven och i projekteringen skall konsulterna
översätta dessa krav till handlingar för upphandling och byggande. I
byggskedet ansvarar entreprenören för att uppfylla ställda krav och
specifikationer så att den önskade produkten kan tas fram.
Många beställare av geotekniska utredningar och grundläggningsarbeten
(byggherrar, konsulter och entreprenörer) upplever det svårt att
ställa kvalitetskrav. Ovana, bristande kunskap och ointresse gör att
upphandling överlåts åt andra eller att arbetet utförs slentrianmäs
sigt, "som vi alltid gjort".
Vid upphandling av konsulttjänster förs ofta inte någon diskussion om
vilka frågor geokonsuJten ska ge svar på eller vilken information som
övriga projektörer eller entreprenörer behöver. Det är först när dessa
frågor besvarats som omfattning kan bestämmas för fält- och laborato
rieundersökningar samt redovisning och värderad information. Om inte
beställaren anger kvalitetskrav eller i övrigt definierar arbetets om
fattning måste geoteknikern agera. För konsulttjänster som följer ABK
87 gäller nämligen enligt§ 2: "Är uppdraget ej preciserat åligger det
konsulten att i samråd med beställaren göra detta. Han skall också,
efter begäran, upprätta en budget för uppdraget i samråd med beställa
ren".
För vissa konsultarbeten kan detta eventuellt medföra ett utökat åta
gande för konsulten. Totalt sett innebär det emellertid att en lägre
totalkostnad kan erhållas.
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För att utföra mark- och grundläggningsarbeten klargörs arbetets om
fattning av programhandlingar, förfrågningsunderlag eller motsvarande
för total- eller generalentreprenader. Kvalitetskraven läggs normalt
fast i kontraktet som oftast är baserat på "Allmänna bestämmelser" (AB
72). Beställare och entreprenör klargör där bl a åtagandets omfatt
ning, ändringar och tilläggsarbeten, kontroll och provning, tider,
fel, brister och garantiansvar. Det är väsentligt att båda parter
ändå noga tillsammans går igenom avtalets utformning och innehåll.
Enligt AB 72 kap 1 § 5 har entreprenören rätt att tolka oklarheter i
handlingarna på det för denne mest förmånliga sättet. I sämsta fall
innebär detta att entreprenören levererar en produkt som visserligen
beställaren betalat rätt pris för men som inte motsvarar hans önskemål
och förväntningar.
Många oklarheter och tvetydigheter kan undanröjas om parterna innan
avtalet skrivs under klargör syfte och innebörd. Dessutom bör före
byggstart byggherrens konsulter informera entreprenören om handling
arna och motiv för föreslagna åtgärder.
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3.4

Modell för kvalitetsstyrning vid geotekniska utredningar och
grundläggningsarbeten

Med utgångspunkt från ovanstående kan en modell för geoteknisk kvali
tetsstyrning skissas för olika skeden av byggprocessen. Nedan visas
schematiskt modellen tillämpad på skedet "Projektering".

Geotekniken i projektering

Mttiiittt!

Produkt: Förfrågningsunderlag + bygghandlingar

Beställare
Konsult

~

-

Kvalitetsstyrande/säkrande aktiviteter

Figur 3.1 Modell för kvalitetsstyrning vid geo-projektering.
Figuren illustrerar dels den interna processen, i detta fall geokon
sultens kvalitetsarbete innehållande bl a kvalitetssystem, kvalitets
styrning och kvalitetsplan, dels den externa processen som omfattar
relationen mellan beställare och geokonsult vid upphandling av geout
redningen respektive efter utfört uppdrag (redovisning).
Motsvarande illustrationer för övriga skeden finns i bilaga 4.
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4.

KVALITETSKOSTNADER

4.1

Vad är kvalitetskostnader?

20

Inom byggsektorn har begreppet ttkvalitetskostnadertt börjat att använ
das. Med kvalitetskostnader menas kostnader för att uppnå och bibehål
la specificerad kvalitet samt kostnader som uppstår på grund av
avvikelser.
En vanlig indelning av kvalitetskostnaden redovisas i figur 4.1. Olika
slags kvalitetskostnader - tillämpliga även för geoteknisk projekte
ring och grundläggningsarbeten - beskrivs i avsnitt 4.2-4.5. Kostna
derna uppkommer hos leverantörer av en tjänst eller produkt, tex geo
konsulten eller markbyggnadsentreprenören.

Kvalitetskostnad

~

Insatskostnad

/

\

Felförebyggande Kontrollkostkostnader
nader

~

Kvalitetsbrist

I

Interna fel
kostnader

"'
Externa fel
kostnader

Figur 4.1. Olika slag av felkostnader.

4.2

Felförebyggande kostnader

Felförebyggande insatser syftar till att säkerställa rätt kvalitet.
Insatserna kan bestå av dels företagsövergripande, generella åtgärder,
dels objektsinriktade åtgärder för det speciella projektet.
Företa~söver~ripande
•
e
•
•

utveckling av ett kvalitetssystem
kvalitetsinriktat utbildningsprogram för personalen
systematiserade leverantörsbedömningar
rutinmässiga kvalitetsrevisioner.

Objektsinriktade
• kvalitetsplan
•arbets-och kontrollberedning
• konstruktionsgenomgångar
• besiktningsplan.
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4.3

Kontrollkostnader

Kontrollkostnader omfattar alla kostnader för personal som utför kon
troll samt för den utrustning som behövs. Insatser för kvalitetskon
troll kan bestå av
• mottagningskontroll på arbetsplatsen
• egenkontroll i samband med produktion
• inköp av speciell mätutrustning
• fortlöpande besiktningar
• slutkontroll eller slutbesiktning.
4.4

Interna felkostnader

Kostnader för uppkomna fel som upptäcks internt före leverans benämns
interna felkostnader. Exempel på orsaker till interna felkostnader är
• fel i förfrågningsunderlag och bygghandlingar
• felaktigt material
• felaktigt utförande
• fel upptäckta vid fortlöpande besiktningar eller vid slutbesiktning.
4.5

Externa felkostnader

Kostnader för fel som upptäcks externt efter leverans benämns externa
felkostnader. Sådana fel medför utredning av skador och felanalyser
samt reparationer och återställande åtgärder. Andra exempel på orsaker
till felkostnader är
• fel som uppstår under garantitiden
• projekteringsfel
• goodwillförluster.
Fördelningen inom kvalitetskostnadernas fyra huvudgrupper är mycket
ojämn. Generellt kan sägas att de förebyggande kostnaderna oftast
svarar för en mycket liten del av de totala kvalitetskostnaderna,
ibland endast någon eller några procent. På samma sätt brukar de
interna felkostnaderna vara de ojämförligt största.
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KVALTIETSKOSTNADER - PRAKTIKFALL FOU-VÄST
I en rapport sammanställd från ett projekt inom FoU-väst, vid
institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, CTH,
(Augustsson et al, 1989) har kvalitet i byggandet studerats. Syftet
med studien var att:
- finna de situationer där förebyggande åtgärder ger störst effekt
på kvalitetskostnaderna
- stimulera branschen till aktiva, effektiva åtgärder för kvalitet.
Studien har utförts i samband med uppförandet av en förvaltnings
byggnad, utförd på totalentreprenad, där produktionen följdes konti
nuerligt. Projektet följdes i sin helhet med undantag från de tre
första månaderna efter byggstart, då schaktnings- och grundlägg
ningsarbetena utfördes. Dessutom har ett 20-tal ombyggnads- och
nybyggnadsprojekt studerats, dock i mindre omfattning.
Anlednin~ar_till_kvalitets[el
Felkostnaderna indelades efter orsakande funktion. För att erhålla
en överskådlig bild över vilka funktioner som orsakat felkostnaderna
gjordes följande indelning av funktion och motsvarande felkostnad i
7..
Funktion
Beställare
Projektering
Produktions ledning
Arbetsutförande
Materialleveranser
Maskiner
Övrigt

Felkostnad
3

20
34

20
20
1
3

Från beställarens sida avsåg felkostnaderna ändringar och tilläggs
arbeten som denne orsakat. Beställaren hade gjort ändringar och
tillägg efter att projekteringen och byggandet startat. Uppkomna fel
kan därför hänföras till beställaren. Den genomsnittliga felkostnden
uppgick till ca 6 800:- kr (1989 års prisnivå).
Fel uppkomna i projekteringsarbetet uppgick till ca 1/5 av den
totala /elkostnaden. En av de större grupperna av fel som omnämns
var bristande samordning vid markprojektering - exempelvis Lednings
dragning med träd i Ledningsstråk. Genomsnittlig felkostnad ca
1 500:- kr.
Felkostnad för kvaLitetsfel som kan hänföras till produktionsledning
utgjorde ca 1/3 av den totala felkostnaden. Genomsnittlig feLkostnad
uppgick till ca 2 000:- kr.
I rapporten har ej studerats felkostnader i samband med mark- och
grundläggningsarbeten, eftersom studien påbörjades efter att dessa
arbeten utförts.
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4.6

Rätt kvalitet till rätt kostnad

För en beställare gäller det att få en produkt som uppfyller kraven på
funktion på såväl kort som lång sikt. Det finns naturligt nog en
koppling - och ibland en motsättning - mellan kvalitet och kostnad.
Det gäller därför att hitta den lämpliga avvägningen mellan rätt
kvalitetsnivå och de resurser som erfordras för att nå denna nivå.
Detta samband kan illustreras i en "kvalitetskurva", figur 4.2.
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Figur 4.2

Samband mellan kvalitetsnivå och kostnad.
(efter Stark, 1990}

Figuren visar att högre kvalitet fordrar allt störe resurser och att
det finns en övre gräns för vilken kvalitetsnivå som kan uppnås obero
ende av de resurser som används. För en beställare av en geoteknisk
utredning eller ett grundläggningsarbete gäller det att dels bestämma
den önskade och erforderliga kvalitetsnivån, dels att inte kräva för
hög eller för låg kvalitet. Den beställare som har kompetens att fast
ställa och följa upp rätt kvalitetsnivå har möjlighet att erhålla en
optimal teknisk och ekonomisk produkt.
4.7

Gör rätt från början och spar pengar!

Kvalitet inom byggsektorn ärt ex att byggnaden uppfyller och till
fredsställer uttalad eller underförstådd funktion. Oförutsedda kostna
der för att nå denna kvalitetsnivå uppkommer i många fall genom att
felaktigheter måste rättas till. I det fall insatser görs för att
tidigt förhindra fel genom exempelvis ändamålsenlig planering, utbild
ning och information till olika aktörer finns förutsättningar för att
minska de totala kostnaderna. Figur 4.3 illustrerar att en satsning på
förebyggande insatser kan ge en tydlig besparing. Det gäller alltså
att tidigt satsa på kvalitetsåtgärder för att senare kunna göra en
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ekonomisk "vinst" genom lägre kostnader.

Figur 4.3.

Fördelning av kvalitetskostnader.

Genom att regelbundet mäta och analysera företagets kvalitetskostnader
kan man få en uppfattning av kvalitetsläget i företaget. Analysen ger
företaget indikationer på problemområden och samtidigt möjlighet att
snabbt vidta åtgärder.
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5.

ANVÄNDNING AV GEO-INFORMATION VID PLANERING OCH BYGGANDE

Geotekniken kommer in i alla skeden i byggprocessen. I figur 5.1 redo
visas några vanliga geotekniska förhållanden, som behöver klargöras i
olika skeden. Geotekniska utredningar från tidiga skeden utnyttjas
också i senare skeden.

Varför behövs geo-info?

För att kunna styra mot och säkra rätt kvalitet
behövs geotekniskt underlag för:
FYSISK PLANERING

BYGGANDE

Planeringsförutsättningar + beslutsunderlag
- lämplighetsprövning av mark
- markanvändning (restriktioner och möjligheter)
- lokalisering av byggnader, gator m m
- restriktioner och möjligheter i byggandet (teknik)
- ekonomiska kalkyler (jämförelser,
exploatering m m)

Kontroll av utförande
Underlag för ändrings- och tilläggsarbeten
Uppföljning/reglering av verkligt utfall
Godkännande

PROGRAM
Utformning/konstruktion+ beslutsunderlag
- möjligheter och begränsningar
- placering av byggnader, funktion mm
- ekonomiska kalkyler

PROJEKTERING
Detaljerad utformning/konstruktion
Upphandling av entreprenadarbeten
Anvisningar för utförande
Underlag för kontroll

Figur 5.1.

FÖRVALTNING
Underlag för underhåll,
justeringar och ombyggnad
Uppföljning/kontroll av rörelser,
grundvattennivåer m rn

FÖRNYELSE
Fömyelse-/förtätningsplanering
jfr Fysisk planering detaljplan
Ombyggnad eller rivning/nybyggnad
jfr Program resp projektering

Behov av geotekniskt underlag i olika skeden av
byggprocessen.
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Många olika kategorier utanför geoteknikerkåren fattar beslut i geo
tekniska frågor. Detta gör flödet och hanteringen av information kom
plext. För att kunna kvalitetssäkra geotekniken är det nödvändigt med
en kartläggning av hur informationsflödet ser ut idag och vilka
brister som finns. Det är i "stafettväxlingen" mellan olika skeden och
aktörer som det finns störst risk för att geo-informationen tappas
bort eller översätts/förmedlas felaktigt.
5.1

Hur används geo-information vid planering och byggande?

En analys av informationsflödet har utförts genom intervjuer med
branschföreträdare samt genom litteraturstudier. Sammanställningen är
generell och ka.~ gälla olika former av entreprenader och olika stor
lekar på projekt. Varje skede har här beskrivits separat men skedena
kan ofta gå i varandra. Geoteknikern ingår här i samtliga skeden,
vilket tidigare inte varit så vanligt. Tidigare arbetade geotekniker
na oftast i projekterings- och byggskedet men på senare år har upp
täckts vikten av att geoteknikern är med i tidiga skeden där påver
kansmöjligheterna är som störst.

De frågor som behandlas i analysen är:
•
e
•
•
•
e

Varför behövs geoteknisk information?
Vem behöver geo-info?
Vem tar hand om slutprodukten?
Typ av geo-info
Vem gör vad? Ansvar för geo-info
Geo-info förmedling

En uppdelning har gjorts dels för varje ·skede, dels för vissa av frå
gorna i hela byggprocessen. Resultatet av inventeringen redovisas i
bilagor. Det bör observeras att dessa illustrerar utredarnas syn på
hur det bör se ut och att detta inte alltid fungerar så idag. Ett
annat faktum är att all byggproduktion för närvarande kännetecknas av
ökad andel totalåtaganden, där den i bilagorna redovisade skedesindel
ningen utslätas. De olika skedena går successivt i varandra, tydliga
överlämnanden mellan olika aktörer saknas och tiden för respektive
moment förkortas.
I bilaga 2 redovisas ovanstående frågor för byggbranschen generellt
och indelat i olika skeden. I bilaga 3 finns· motsvarande redovisning
för Vägverket. I tabellerna beskrivs "Vem tar hand om slutprodukten"
(där geo ingår) i aktuellt skede, nästa skede och i föregående skede
(erfarenhetsåterföring). I t ex skedet projektering är produkten för
frågningsunderlag + bygghandlingar. Här beskrivs då vem som tar del av
dessa handlingar i detta, nästa och föregående skede. En liknande upp
delning har utförts för "Geo-info förmedling", den är mer detaljerad
än "Vem tar hand om slutprodukten". Ett exempel på redovisningen visas
i tabell 5 . 1.
Inom Vägverket (VV) fungerar informationen delvis annorlunda, eftersom
VV själva handlägger hela eller delar av kedjan. I bilaga 3 redovisas
därför flödet inom Vägverket med en mer specifik uppdelning på vilken
typ av person som utför olika uppgifter. Termerna för skeden, produk
ter mm är Vägverkets egna.
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ANVÄNDNING AV GEO-INFO
BYGGBRANSCHEN GENERELLT
SKEDE

PROJEKTERING

PRODUKT

Förfrågningsunderlag

+

bygghandlingar

VARFÖR BEHÖVS GEO-INFO

e Upphandling av entreprenadarbeten
• Anvisningar för utförande
• Underlag för kontroll

VEM BEHÖVER GEO-INFO

Projektledare
Projektörer
Entreprenör (totalentreprenad)

VEM TAR HAND OM SLUT
PRODUKTEN

Detta skede

Beställare
Entreprenörer
Byggledare

Nästa skede

Entreprenörer
Kontrollanter

F.g. skede
Byggherre
(erfarenhetsåterföring)
TYP AV GEO-INFO

Bärighet - grundläggning, grundförstärkning
Stabilitet - jordförstärkning, stödkonstruktioner
Grundvattensänkning, länshållning, erosion
Ekonomiska konsekvenser
Miljö - radon, förorenad jord

VEM GÖR VAD?
ANSVAR FÖR GEO-INFO

Upphandling

- Beställare, konsult,
entreprenör

Insamling, värdering,
redovisning geo-info

- Geotekniker

Redovisning i slutprodukt - Geotekniker
GEO-INFO
FÖRMEDLING

Detta skede

Geotekniker - Projektör/pro
jektledare
• muntlig info/dialog
e beskrivningstexter (AMA
koder)
• ritningar (utförande)
• geoteknisk rapport (u~dersökningsresultat)
Projektledare - Beställare
• förfrågningsunderlag
Beställare - Entreprenör
• förfrågningsunderlag

Nästa skede

Beställare - Entreprenörer
• bygghandlingar
Projektörer - entreprenörer
• byggmöten

F.g. skede
(erfarenhets
återföring)

Projektledare/projektör
Byggherre
Geotekniker - Projektledare/
byggherre

Tabell 5.1. Exempel på användning av geoteknisk information i byggbranschen.
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Bilagorna kan fungera som en form av checklista, där geoteknikern
under punkterna "Typ av· geo-info" samt "Vem gör vad?" kan kontrollera
att de viktigaste frågeställningarna är behandlade.
5.2

Informationsflödet i byggprocessen

Några av de mest centrala frågorna har brutits ut och redovisas för
hela kedjan i figur 5.2-5.4. I figur 5.1 har visats varför geoteknisk
information behövs. Figur 5.2 presenterar flödet över vem som tar hand
om slutprodukten i varje skede och vem som överför produkten till
nästa skede. Vem som står för erfarenhetsåterföring av geo-information
till tidigare skeden redovisas i figur 5.3.
Som framgår av figurerna är många kategorier inblandade i in
formationsflödet. Geoteknikern är dock ej alltid direkt involverad i
överförandet av en produkt från ett skede till ett annat. Erfarenhets
återföringen är bristfällig framför allt i tidiga skeden.
Förmedling av geoteknisk information redovisas i figur 5.4. Geotekni
kern är den som i aktuellt skede tar fram den geotekniska informatio
nen men överlåter den sedan ofta till någon mellanhand innan den når
slutanvändaren. När geoteknisk information överförs från ett skede
till ett annat görs detta nästan alltid utan geoteknikerns medverkan.
Det stora flödet av geoteknisk information mellan många olika medver
kande gör att risken för att informationen ej når fram eller feltolkas
är uppenbar. Det förekommer - och är tyvärr alltför vanligt - att geo
tekniska handlingar används i skeden de ej är avsedda för och beslut
fattas på otillräckligt underlag. För känr-edom om vilken typ av geo
teknisk information som förmedlas hänvisas till bilaga 2 och 3.

28

Varia slutprodukten?
338
Velll tar handSGIom

. FJ?: Kommun (BN,KS/KF),
länstyrelse
O/R: Byggherre, entreprenör,
byggledare

FYSISK PLANERING

FÖRNYELSE

Översiktsplan
Detaljplan

Beslutsunderlag

Projektledare/
Byggherre

(

FÖRVALTNING

PROGRAM

~okal/byggnadsprogram

Driftsjournal

0

Byggtttrt~·ti{
\~irt~f~t{~
~

J

#

~I ~I'

ByggheITe
Driftspersonal

··· Byggledare/beställare

BYGGANDE

PROJEKTERING

Kontroll- och
uppföljningsdokument

Förfrågnings underlag
Bygghandlingar

t-:rj
,.....

crq

E;
CJ1

Entreprenörer
Bearbetar produkten i niista skede
-

Besllillare av slutprodttkt

Kontrollanter

r:-.,

Anm. FP=Förnyelse-/förUitningsplanering
OR=Ombyggnad eller rivning/nybyggnad

Erfarenhetsåterföring
av Geo-info
SGI Varia 338

FÖRNYELSE
Beslutsunderlag

FYSISK PLANERING
Översiktsplan
Detaljplan

FÖRVALTNING

PROGRAM

Driftsjournal

Lokal/byggnadsprogram

BYGGANDE
Kontroll- och
uppförljningsdokument

PROJEKTERING
Förfrägningsunderlag
Bygghandlingar
J-rj
.....

()'q

~
c:.n
c,,

~

Erfarenhetsåterföring
Anm. FP, O/R se figur 5.2
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Geo-info
förmedling

FÖRNYELSE
Beslutsunderlag

FÖRVALTNING
Driftsjournal

BYGGANDE
Kontroll- och
uppföljningsdokument

FYSISK PLANERING
Översiktsplan
Detaljplan

PROGRAM
Lokal/byggnadsprogram

PROJEKTERING
Förfrågningsunderlag
Bygghandlingar

1--rj

~.
c:.n

,l>,.

-

Informerar i pågående skede

"u"'"'"'"·"m Informerar till nästa skede

Anm. FP, O/R se figur 5.2
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6.

GEOTEKNISKA KVALITETSFEL OCH BRISTER

De geotekniska kvalitetsfel och brister samt deras konsekvenser som
presenteras här har framkommit vid intervjuer med branschföreträdare
(se bilaga 9) och projektets referensgrupp, genom litteraturstudier
samt värderats vid ett seminarium med en bred representation från
byggsektorn.
6.1

Intervjuer

Intervjuerna har sammanställts och beställarens, konsultens och entre
prenörens synpunkter redovisas var för sig med en skedesvis indelning
för respektive kategori. I det här sammanhanget hart ex Vägverkets
(W) synpunkter delats upp i alla tre kategorier, eftersom VV kan
inneha samtliga roller.
De synpunkter som redovisas kan utgöra enskilda personers påståenden
och omfattas därför ej alltid av samtliga inom respektive kategori.
Sammanställningen är inte heller en komplett redovisning av alla geo
tekniska kvalitetsbrister.
6.1.1 Beställarens syn

Generellt förekommer ofta följande brister och fel beträffande geotek
niska undersökningar:
- Uppgift saknas om grundvattennivåer i provtagningshål och provgro
par.
- Bestämning av bergnivå och bergkvalitet utförs inte
- För litet antal provtagningar.

Otillräcklig geo-utredning i tidiga skeden. Kommunen gör översiktlig
undersökning som oftast inte kompletteras i detaljplaneskedet.
Projekterin~
Många fel och brister i den färdiga byggnaden eller anläggningen beror
på fel i projekteringsskedet. Geotekniska handlingar är dåligt eller
undermåligt genomarbetade, vilket kan kosta mycket pengar i produk
tions- men också i förvaltningsskedet. Magra redovisningar av geotek
niker, man skriver om åtgärder men beskriver ej problemställningar och
alternativa utföranden. (Konsekvensanalyser)
Vid uppföljning av geotekniska tjänster visar det sig att konsulterna
inte alltid följt kraven i förfrågningsunderlaget, främst brister det
i redovisningen.
En del entreprenörer förstår ej att läsa geotekniska utlåtanden,
vilket gäller i första hand diagram, kurvor mm. Geoteknikern bör
uttala sig mer 11 distinkt 11 och i projekteringshandlingar föreskriva
nödvändiga geotekniska åtgärder.
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Konstruktörer (statiker) gör ofta lösningar som är väl (över-) dimen
sionerade. En samverkan med geotekniker kan ge grundkonstruktioner,
väl fungerande men till lägre kostnad.
Beställare av geotekniska utredningar har bristande förståelse för
geotekniska aspekter i kapitlen B och C i AMA. Vid upphandlingen av
den geotekniska undersökningen bör även beskrivningen enligt AMA upp
handlas eller ingå i uppdraget. Vissa brister finns dock i AMA då det
gäller beskrivning av geotekniska förhållanden och förutsättningar.
Mark-AMA ställer extra krav på geoteknikern att få med geotekniska
förhållanden, problemställningar, risker vid genomförandet och alter
nativa åtgärder på lämpligt sätt. Tidigare hade man en röd tråd i
sättet att skriva geotekniska handlingar. I AMA sker en uppdelning.
Ofta svårt att få med bakgrundsinformationen till entreprenörer och
kontrollanter, vilket krävs för aktiv design.
Dåligt med sättningskalkyler för såväl storlek som tidsförlopp, ofta
beroende på magert underlag i form av provtagning och laboratorieun
dersökningar.

(Figuren hämtad från "En väg till lägre byggkostnader och
lägre förvaltningskostnader")

Befintliga checklistor för kvalitetsstyrning av arbetsmoment anses av
några som än så länge dåligt fungerande hjälpmedel. Entreprenörens
arbete innehåller så många olika moment att kontroll och dokumentation
av varje moment i praktiken är omöjlig. Andra beställare tycker att
checklistor fungerar mycket bra. Vid granskning av checklistor och
besiktningsprotokoll kan det visa sig att entreprenören ej utfört vad
som redovisats.
Bland entreprenörer brister det ofta i utförandet och därmed kvalite
ten. Ofta är det tid och pengar som är begränsande faktorer. Vanliga
fel är att i samband med vinterarbete har entreprenörer dålig kännedom
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om de frys- och tjälningsrisker som finns. Speciellt är det täckning
av schaktbottnar och slänter som ej utförs. Ett annat vanligt fel är
brister i dränerande och kapillärbrytande lager. Föreskrivs i bygg
handlingarna att tvättat material skall användas händer det att entre
prenören hävdar att det ej finns (svårigheter att få tag på tvättat
material}.

KONTORSBYGGNAD I ÖSTERGÖTLAND
Projekteringskede
I MarkAMA står under rubriken "BS Jordschaktning" bl a: "Om schakt
sker under period med minusgrader skall schaktbottnen med dränerings
diken skyddas så att tjälning av jorden ej uppstår. Intill 1,0 m
utanför blivande fundament isoleras schaktbottnen med minst 100 mm
mineralull (vattentätt förpackad) eller annat material med motsvaran
de isoleringsförmåga. Springor mellan skivorna får ej förekomma. Iso
leringen skall läggas ut efter hand, dock minst en gång per dag."
Byggskede
Entreprenör antogs och innan arbetena igångsattes kallade beställaren
till ett informationsmöte (byggmöte 0). Där fick konsulterna presen
tera vad de ansåg vara angeläget att framföra till entrepenadsidan.
Den geotekniska konsulten beskrev den färdiga terrassen som mycket
tjälfarlig, bl a närheten till grundvattenytan och behovet att skydda
den från tjälning.
Vad blev fel?
Under sportlovsveckan det aktuella årt blev det ca -20°c under flera
dygn. Entreprenören var ej rustad för detta utan hade på plats ett
fåtal betongtäckningsmattor. Detta innebar·att det frös även under
redan gjuten konstruktion, vilken fastställdes av kontrollanten genom
tjäldjupsmätare.
Hur rättades felet till?
Under redan gjutna konstruktioner schaktades bort ca 0,3 m etappvis
och undergjutning utfördes i samråd med byggnadskonstruktören. Mindre
plintar lyftes helt enkelt bort med mobilkran, vissa delar packades
om eller schaktades bort och nytt fundament göts.
Vilka blev efterräkningarna?
Entreprenören fick ensam stå för kostnaderna. Vissa delar av färdig
ställandet försenades.

6.1.2 Konsultens syn
Reglerna i Nybyggnadsreglerna (NR) är otillräckliga för att ge vägled
ning i praktisk tilllämpning. Handböcker krävs som komplement. Avsak
nad av konsekvensanalyser har lett till stor tveksamhet i branschen om
vilken effekt tillämpningen av NR får för olika grundläggningssätt.
I NR saknas kvalitetskrav. Boverket har inte informerat beställarna om
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att beställarna själva måste ställa krav.
Beställaren vet inte vad han vill ha, vilket leder till skiftande
kvalitet, speciellt vid uppdrag till fast pris.
Projekteringsprocessen har blivit mer komplicerad. Hänsyn skall tas
till fler intressenter än tidigare. Vid vägprojekt kommer ofta över
klaganden, vilket gör att projekteringen inriktas på att snabbt få
förslag fastställda. Projekteringstiden dras ihop, vilket leder till
tidsbrist som försämrar kvaliteten. Samarbetet mellan olika kompeten
ser är i allmänhet dåligt. Erfarenhetsåterföringen fungerar dåligt.
Ofta brister de geotekniska undersökningarna i vad som finns närmast
markytan och vad som finns under den lösa jorden. Provtagning görs
sällan under lösa jordlager, man sonderar bara till stopp. Detta berör
till stor del markarbeten, bedömning av pålbarhet och packningseffek
ter. För bedömning av pållängder har ofta använts fel undersökningsme
tod tex viktsondering eller seismiska undersökningar. Ofta saknas
uppgift om använd borrutrustning.
Det saknas standarder för flera undersökningsmetoder tex vingborr och
grundvattenmätning. Man gör sällan prognoser på grundvattennivåer och
portryck. Fältpersonalen måste börja använda de standarder som finns
för att få konkurrens på lika villkor. Det finns också stort behov av
utbildning av fältpersonal.

Kort projekteringstid gör att de tidiga skedena blir väldigt översikt
liga. Dokumentationen blir knapphändig. Det råder hos beställare
bristande kunskap om hur viktigt detta skede är {hur stora kostnads
låsningar som sker).
Fel och brister i ett projekt när det gäller mark- och grundläggnings
arbetet hänför sig ofta till fel i planeringsskedet. Geoteknikern bör
beskriva konsekvenser av exempelvis sättningsförloppet för ett antal
olika belastningsfall. Främst bör han prissätta olika konsekvenser för
att ge beställaren tillräckligt underlag för beslut.
Planförfattaren har svårt att beskriva {eller vej ej) vad som efter
söks av en geoutredning. Geotekniska frågor om markförhållanden är ej
·intressanta. Dialogen mellan geoteknikern och planförfattaren bör
komma till stånd/utökas.
Vid upphandling av geotekniska undersökningar erfordras bättre pro
grambeskrivningar. Generellt ger geotekniska undersökningar ej svar på
de frågeställningar man har. För beställarna härrör förseningar och
extrakostnader ofta från grundläggningen beroende på att man i geoun
dersökningen inte använt rätt metoder eller har en otillräcklig under
sökning.
Kommunerna borde ha geotekniskt kunnig personal eller "Geogrupper",
som kan utvärdera geotekniska dokument och anbud.
Geoteknikerna själva kan ha dålig information och kunskap om översikt
liga undersökningar, exempelvis geobildtolkning.
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Projektering
Vid projektering görs oftast inte en ekonomisk jämförelse över hela
objektets livslängd utan man ser endast till byggskedet.
Geotekniskt underlag/förslag utgår alltför ofta från ideala förhållan
den. Värdering av alternativa grundläggningsformer måste behandlas och
konsekvensen av en viss vald metod måste utredas - konsekvensanalys!
I projekteringsarbetet medverkar många specialister och en av de
största svårigheterna är samordning. Samråd mellan projektörer och
geotekniker fungerar ofta dåligt. Vid vägprojekt bör även förplanerare
för bygget samråda med projektörer och geotekniker under projekte
ringstiden.
Geotekniker, beställare och leverantörer talar inte samma språk, man
tror man förstår varandra men man tolkar in olika saker utifrån vad
som står i utredningen.
Mycket ofta lever inte beställaren upp till "trestegsraketen" vid re
dovisning av geotekniska undersökningar; dvs 1: separat redovisning av
undersökningsresultat, 2: underlag för projektering och 3: byggbe
skrivning. Ofta utnyttjas tidigare utförda geotekniska undersökningar
i projekterings- och byggbeskrivning.

{Figuren hämtad ur "En väg till lägre byggkostnader och lägre
förvaltningskostnader")
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DEL AV SMÄHUSOMRÄDE I BOHUSLÄN
Efter Ingmar Svensk, Grundläggningsdag 85.
Projekteringsskede
Den geotekniske konsulten utförde en översiktlig undersök
ning, som senare också ingick i förfrågningsunderlaget. Det
aktuella delområdet beskrivs på följande sätt: "Under torr
skorpan påträffas 1,5-3,5 m lös lera med undantag av punkt 2
där leran är halvfast till ca 8 m djup". Byggnaderna kunde
grundläggas med kantförstyvad platta och eventuella uppfyll
nader skulle begränsas till 1,0 m. Områdets stabilitet
berördes inte i utredningen.
Utförandeskede
Entreprenör antogs och arbetena igångsattes. Entreprenörens
geotekniker uppmärksammade av en tillfällighet grundlägg
ningsproblemen i samband med ett arbetsplatsbesök. Viss komp
letterande provtagning utfördes, varvid konstaterades att
leran var lös inom det område där leran skulle varit halvfast
till 8 m djup.
Hur rättades felet till?
Entreprenören utförde kompletterande geotekniska undersök
ningar. Grundläggningen projekterades om. Vissa av husen
grundlades på pålar och höjdsättningen ändrades. Stabilitets
utredningar genomfördes och stabilitetsförbättrande åtgärder
bl a vissa dräneringar utfördes.
Varför blev det som det blev?
Den aktuella delen av området skulle sannolikt inte bebyggts
om de verkliga förhållandena varit kända tidigare. Kost
naderna för omprojektering, grundförstärkning och stabili
tetsförbättrande åtgärder blev stora. Planen kunde därför
inte - utan ännu större kostnader - ändras i detta sena
skede.
Enligt beställaren var det en felaktig utvärdering av ett
missvisande sonderingsresultat, som ledde till förbiseende av
sättnings- och stabilitetsproblem.
Enligt konsulten hade denne endast haft i uppdrag att utfö~a
en översiktlig undersökning, vilken dock av beställaren hade
använts på ett felaktigt sätt vid detaljprojekteringen av be
byggelsen. Om förborrning genom torrskorpepelaren hade
utförts före sondering hade det emellertid sannolikt redan
vid den första undersökningen framkommit att det fanns
mäktiga lager av lös lera.
Vilka blev efterräkningarna?
Kostnaden för grundläggning inom denna del av området steg
med ca 0,5 miljon kronor. Färdigställandet försenades. Be
ställaren fick stå för merkostnaderna
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Beställaren har svårt att ställa krav, han vet inte vilken produkt han
vill ha vilket leder till högst varierande produkter. Ofta sker upp
handling till lägsta pris. Vid upphandling av geotekniskt fältarbete
är geoteknikhandläggarna dåliga på att precisera krav, man förutsätter
att det utförs så som man önskar.
Uppföljningen av de råd och anvisningar som geoteknikern ger är brist
fällig. Geoteknikern är dålig på att förklara och klargöra syfte och
omfattning av undersökningen för beställaren. En av geokonsultens hu
vudarbetsuppgifter i detta skede är att bistå vid förfrågningsunderla
gets upprättande. Det är framför allt här som geokonsulten har sitt
verktyg. Påverkansmöjligheten under byggskedet bestäms här. Geokonsul
ten har i detta skede möjlighet att tillse att uppföljning och kon
troll sker, vilket i slutändan resulterar i god erfarenhetsåterföring.
Geoteknikerna är dåliga på att behandla frågor som fukt, mögel, radon,
packad fyllning mm. Man behandlar inte problemställningar och ser
till att det blir rätt skrivet. Uppföljningen är också bristande. Geo
konsulter är vidare dåliga på att dimensionera i bruksgränstillstånd.
Vid sammanställning av undersökningar fört ex stabilitetsberäkningar
anger geoteknikern inte alltid sina beräkningsförutsättningar. Ibland
kan prover ha tagits till 10 m djup fast glidytan kanske går på 30 m
djup. NR borde leda till förbättringar då kravet är att handlingarna
skall kunna granskas av geotekniskt sakkunnig.
Vid mindre projekt, exempelvis villabebyggelse, utformas grundlägg
ning, uppfyllnader, dränering, kapillärbrytande skikt etc schablonmäs
sigt och ofta felaktigt. Den valda grundläggningsmetoden är ofta ej
anpassad till verkliga förutsättningar.
Geoteknikern borde skriva enligt AMA och medverka vid upprättande av
förfrågningsunderlag. Det är vanligt att projektörer (konstruktörer,
arkitekter m fl) handlar upp geotekniken och det förekommer tom
att de upprättar geotekniskt förfrågningsunderlag. Den geotekniska
byggnadstekniska beskrivningen skall i förfrågningsunderlaget enligt
AB 72 ligga under flik 13 medan borrapporter o dyl skall ligga under
flik 17. Felaktigt ligger ibland tom beskrivningen under flik 17.
Befintlig kabel- och ledningsdragning är ofta ej utklarad i tillräck
lig utsträckning. Det brister i vem som har ansvaret, geoteknikern
eller den som skriver förfrågningsunderlag. Geoteknikern borde vara
den som ansvarar.
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FÖRBIFART VÄNNÄS VÄG 92
Detta vägobjekt i vattenkänslig och tjälfarlig siltjord med
terrasseringsarbeten delvis under rådande grund vattennivå
missbedömdes vad avser produktionstekniska och geotekniskt
betingade problem.
Byggkostnaden uppskattades till 66 Mkr före byggstart. Efter
det att bygget påbörjats stötte man på svåra geotekniska
problem i samband med terrasseringsarbetena. Lösningen på
problemen blev bl a att transportera en stor del av den blöta
siltjorden från skärningar till sidotipp och ersätta den med
bättre massor från sidotag, ny kraftigare överbyggnadsdimen
sionering med tjälisolering samt massutskiftning av vatten
känslig och obärig silt vid en större skärning under grund
vattennivån. De extra åtgärderna fördyrade objektet ca 50 Mkr
eller 77 7..
Det är uppenbart otillfredsställande att de geotekniska förhållandena ej klarlagts i tillräcklig omfattning
under projekteringen. Det är sannolikt att ett tidigt engage
mang av kvalificerad geoteknisk kompetens kunnat medverka
till andra lösningar - linje- och profilval, som inneburit
inbesparing av delar av 11 kostnadsökningen 11 på 50 Mkr.

Vid leveranser till bygget är kontrollen ofta bristande.
De geotekniska handlingarna läses dåligt då de upplevs som svåra och
specialistbetonade. Värdering av uppgifter saknas helt eller är brist
fällig. Ofta saknas geotekniker i byggskedet som kan kontrollera att
projekteringen stämmer med verkligheten och att grundläggning utförs
enligt handlingarna. Det saknas relationsritningar där eventuella av
vikelser kan redovisas.
Vid byggmötena har geokonsulten oftast en tillbakadragen och inaktiv
roll. Ofta grundar sig detta på att geoteknikern talar ett tillkrång
lat språk. Beställare och arbetspersonal förstår ej innebörden, tycker
bara att geoteknikern "ställer till det" och kommer med problem. Geo
konsulterna måste därför presentera sitt "kunnande" på ett mera för
ståeligt sätt.
Byggaktiviteter bör anpassas efter väderleken och det är fel att bygga
allt under alla årstider, i synnerhet vägar. Idag finns ej reservtid,
budgetutrymme och förberedda alternativa arbetsinsatser.
Många fel som begås under byggskedet härrör från sk mänskliga fel,
exempelvis fel avläsning från ritning. Mycket saknas hos markpersona
len på byggarbetsplatserna när det gäller materialkunskaper, både när
det gäller jordarter och byggnadsmaterial. Andra brister är den ofull
komliga information som ges till "den enskilde". Några direktiv och
eventuella restriktioner som gäller för projektet har ej getts. Bygg
nadsarbetaren är van vid en viss kvalitetsnivå och har blivit premie
rad för att jobba snabbt och på gränsen till det acceptabla.
Uppföljningen på byggarbetsplatserna är dålig. Det kan bero på att
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varken beställaren (han tycker det blir för dyrt) entreprenören (får
ej betalt för detta) eller geokonsulten (är rädd att misstag skall
komma ut/finns inga pengar) vill det. Förmodligen måste det till något
ytterligare; dokument, krav eller dylikt, för att en uppföljning av
grundläggningsarbetena skall utföras. Detta är speciellt viktigt för
att kunna dimensionera grundkonstruktioner i bruksgränstillstånd.
Förståelse från byggaren saknas om varför ett arbete skall utföras på
ett visst sätt. En vanlig brist ute på arbetsplatsen är att länshåll
ning i schakterna inte fungerar och att schaktbottnar uppluckras.
På stora byggarbetsplatser är ansvaret ofta uppdelat för mycket och
helhetskänslan saknas.
Förvaltnin~
Drift- och underhållsplan saknas ofta i dagsläget. En sådan kunde
hjälpa förvaltaren med information som geoteknikern har beträffande
behov av justeringar och åtgärder pga tex sättningar.
Kommunikationen mellan drift- och utredningsavdelningar är brist
fällig. Justeringar kan pågå under lång tid utan att orsaken utreds.
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6.1.3

Entreprenörens _syn

Projekterin~
Geotekniska undersökningar brister ibland i noggrannhet och precision.
Ibland ändras läget för den planerade byggnaden utan att det geotek
niska underlaget kompletteras. Undersökningarna används av vissa be
ställare för att föra över ansvaret till entreprenören. Entreprenören
kan dock skriva reservationer om det finns oklarheter. Om underlaget
är dåligt får beställaren ändå betala via extraräkningar.
Beställarna har svårt att formulera rätta krav på produkten.
Många beställare förstår inte vilken grad av geoteknisk produkt han
vill ha. Geoteknikern bör (och skall enligt ABK 87) definiera upp
dragets syfte och omfattning om inte detta gjorts av beställaren.
I de geotekniska undersökningarna är ofta grundvattenförhållandena
dåligt undersökta och utredda. Vid bestämning av pållängder bör geo
teknikern använda relevanta metoder som exempelvis hejarsondering och
ej utnyttja slagsondering. Geokonsulten bör ej förorda provpålning i
sitt utlåtande för bestämning av pållängder vid stödpålning. För att
kunna igångsätta en pålningsentreprenad måste pålarna vara beställda
till antal och längder en tid innan - tiden och pengarna räcker ej
till att etablera en pålkran endast för provpålning.
Engångsbeställare handlar ofta upp till lägsta pris, vilket är dåligt
även för entreprenören. En noggrann genomgång av handlingarna ger ofta
högre pris och ej jämförbara anbud. Det är viktigt med en kvalificerad
bedömning av alternativa utföranden, antingen beställaren har kunskap,
köper in konsult eller litar på entreprenören.

,

..

.

Geoteinisk 8tlKtunniq
oka besttfiqa platsen

Kontroll viddst for
/osa./romfressibla laqer

(Figuren hämtad från Boverkets och Kommunförbundets kompendium
om Nybyggnadsreglerna)
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SCHAKT I TORVMOSSE
Efter Bo ALte, GrundLäggningsdag 85
I mitten av 60-taiet uppfördes en byggnad för idrottsverksam
het. Schaktdjupet var 3 tiii 6 m. Tomten där huset skulle
uppföras bestod av en torvmosse (största djup 9 m) och därun
der friktionsjord morän och berg. Arkitekt- och konstruk
tionsritningar färdigställdes i detalj och man Lämnade ut an
budshandLingar för generalentreprenad, där jordLagrens tjock
lek och karaktär redovisats på ett riktigt sätt. Flera entre
prenörer reagerade säkerligen för de svårigheter, som schak
ten i torven kunde innebära, men ingen reserverade sig.
Den entreprenör som fick jobbet hade baserat sitt pris på
teoretiska mängder utan att inse problemen. Efter anbudsgiv
ningen frågade sig entreprenören om påLkranen kunde köra på
torvmossen. Entreprenören kontaktade försiktigt beställaren
för att påpeka "vissa" svårigheter. BestäUaren visade kaUa
handen - "No comments". Entreprenören hade ju åtagit sig att
bygga huset och arbetsutförandet viiie beställaren inte dis
kutera - sannolikt med risk för att ta på sig något ansvar.
Vad g,jordes?
Att köra med påLkranen på torvmossen var det Lättaste proble
met att Lösa. PåLningen skulle nämligen göras under december
- januari och genom att spola vatten på mossen erhölls ett
isskikt så tjockt att det bar påLkranen. PåLningen utfördes
under vintern utan problem.
SchaktprobLemen sköt man på tiii våren. TiLL en början gick
schaktning tiii 3 m bra men när man kom ut på torvmossen, där
torvens tjocklek var ca 4 m, rasade schaktsLänten och drog
pålarna med sig. ALLa motåtgärder var förgäves. Livliga dis
kussioner uppstod - fortfarande utan beställaren - och siut
Ligt vai blev att aii torv måste bortschaktas och successivt
återfyLLdes med sand och grus, dvs påLbart friktionsmateriai.
Aiia pålar skadades och nya pålar slogs.
Resuitat
Entreprenören måste tiii sist ta upp frågan om extra ersätt
ning med beställaren för de kostnader han åsamkats beroende
på de exceptioneiit dåliga grundförhåLLandena. Beställaren
ställde sig oförstående - och tvisten gick tiii siut tiii
skiljedom.
I skiljedomen fick entreprenören rätt i sak men han fick inte
riktigt fuii betalning. Skiljenämnden ansåg att beställaren
och hans projektörer måste förvissa sig om att byggnaden
skaii kunna uppföras och det på ett rimligt sätt. Detta krav
gällde egentligen också entreprenören men denne har en kon
kurrenssits som försvårar för honom att framföra sina syn
punkter.
(forts)
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(forts)
Sensmoral
Den lärdom, som man kan få av detta exempel, är väl dels att
arbetsutförandet måste beaktas redan under projekteringen och
att viktiga förutsättningar skall anges i anbudshandlingarna,
dels att den strikta ekonomiska-juridiska upphandling, som
numera ofta sker, låser fast parterna och försvårar eller o
möjliggör en dialog om hur uppkommande problem bör lösas.
AB 72 kan hämma entreprenören att ta egna initiativ till alternativa
lösningar. Byggherren borde ta tillvara entreprenörens kompetens - att
så inte sker beror på ömsesidigt bristande förtroende och ovilja/
oklarhet om ansvarsfördelning.
Beställarna följer inte upp de kvalitetskrav som krävts i anbudsin
fordran.
Vid anbudsgivning begärs pris av underentreprenörer in så sent som
möjligt, ofta samma dag som anbudet skall lämnas. Kalkylatorn väljer
lägsta pris utan att veta om underentreprenören förstått vad som skall
utföras och hur kvaliteten blir. I dagsläget har ofta markentreprenö
rer dålig kunskap om hur man tolkar geotekniska undersökningar.

I dagsläget (våren 1990} råder överhettning på marknaden vilket ger
tids- och resursbrist samt svårigheter att införa kvalitetssatsningar.
Fel som uppstår beror till stor del på bristande kommunikation mellan
olika parter i byggprocessen. Kommunikationen försvåras av ett ökat
antal inblandade personer, tidsbrist och dålig kunskap om helheten.
Nuvarande ackordsystem ger ej bra kvalitet. Det måste finnas en belö
ning och motivation för att utföra ett jobb bra. Kunskap om arbetsut
förande finns dokumenterad på olika sätt men används inte. Byggarna är
dåliga på att läsa geotekniska handlingar - läser inte text, endast
ritningar.
Samma fel upprepas i olika projekt, erfarenhetsåterföringen är bris
tande. Kurser hålls ofta för arbetsledare men det brister i utbildning
av kollektivanställda. Små underentreprenörer har ofta dålig kunskap.
Den nya Plan- och Bygglagen har inte slagit igenom med sina krav på
egenkontroll.
Geotekniker borde få medverka i byggskedet för att lära och fatta
beslut om insatser efter de verkliga förhållandena.
6.2

Skadefall i markbyggandet

Ett stort antal skador eller fel uppkommer varje år vid markarbeten
för produktion av byggnader och anläggningar. En stor del av dessa
beror på bl a ofullständiga geotekniska utredningar, slarv eller o
tillräcklig kunskap. I de flesta fall löses problemen på arbetsplatsen
eller genom uppgörelse mellan de inblandade parterna.
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I vissa fall saknas dock förutsättningar att komma överens. Tvister
som avser ett konsultuppdrag kan hänföras till konsultansvarsnämnden
och några sådana fall med koppling till mark- och grundläggningssarbe
ten redovisas nedan. I andra fall förs tvister till civilrättslig
prövning.
Skadefall som inträffat i markbyggandet har även dokumenterats av bl a
SVRs felgrupp, jfr avsnitt 6.2.3.
6.2.1

Fall behandlade av konsultansvarsnämnden

Vid tvist mellan en konsult och dennes uppdragsgivare kan ärendet hän
skjutas till konsultansvarsnämnden. Nämnden består av tre ledamöter,
varav minst en skall vara jurist. Parterna är skyldiga att följa
nämndens beslut, vilket inte kan överklagas. Av samtliga fall som
nämnden behandlat (ca 25 st) har 6 st eller 24 %gällt markbyggande.
I bilaga 5 redovisas fem fall med geoteknisk anknytning som behandlats
av konsultansvarsnämnden med geoteknisk anknytning.

FALL BERÖRT AV KONSULTANSVARSNÄMNDEN,
GRUNDUNDERSÖKARES ANSVAR FÖR MÄNGDEN BERGSCHAKT
På uppdrag av stifteisen utförde konsuiten under november 1984 en
geoteknisk undersökning, vars syften, enZigt utiåtandet, var "att
kZarZägga grundZäggningsförhåZZanden inom pZanerade byggnadsytor,
främst med avseende på bergförekomst". UtZåtandet ingick sedermera i
förfrågningsunderZaget för entreprenaden. Arbetena upphandZades tiZZ
fast pris.
Totait verkZigt utfaii av bergovZym bZev 2284 m3 • ToZkning, gjord av
stifteisen, av konsuitens utredning gav 660 m3 • Merkostnaden uppgick
tiZZ 350 000 kr, som stifteZsen beZdstas med.
EnZigt nämndens mening är undersökningen utförd och redovisad på ett
godtagbart sätt. Konsuiten kan däför inte anses skadeståndsskyZdig.
UtZåtandet enhäZZigt.
Det framgår kZart att det finns ett missförstånd meiian bestäZZare
och konsuit när det gäZZer omfattning av undersökningen. Missför
ståndet kan bero bZ a på
- bristande diaZog/injormation meiian bestäZZaren och konsuit om
syfte och uppdragets omfattning
- bristfäZZigt tiZZgängZigt materiaZ, tiZZhandahåZZet från
bestäZZaren.
ExempZet beskrivs utförZigare i biZaga 5, faii 1.
Samtliga dessa geotekniska ärenden visar att det ofta sker ett miss
förstånd mellan beställare och konsult när det gäller syfte och upp
dragets omfattning. Uppdraget är dåligt specificerat. Konsulten borde
i vissa fall kanske tydligare varnat för att dra alltför långtgående
slutsatser av undersökningen. Det bör också nämnas att konsulten ej
ansetts skadeståndsskyldig i något av de angivna fallen.
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6.2.2

Geotekniska tvister behandlade i Högsta Domstolen

I några fall har tvister mellan olika parter förts till Högsta Domsto
len för att få prejuridicerande verkan. En beskrivning av tre sådana
fall redovisas i bilaga 6 i en sammanställning av Svenska kommunför
bundet.
6.2.3

SVR-felstudie

Den sk äldregruppen inom Svenska Väg- och vattenbyggares Riksförbund
(SVR} har redovisat en gedigen sammanställning av olika typer av
byggfel, felens omfattning och orsak samt presenterat förslag till
åtgärder för att undvika fel1 (Bergström red., 1989},Studien omfattar
hela byggprocessen inklusive geoteknik och grundläggning.
I denna rapport anges orsaken till att fel uppstår i byggprocessen kan
bero på fusk, slarv, otillräckligt kunskapsunderlag i forskningsrap
porter och läromedel, fel i normer och andra styrande informationsma
terial, materialfel mm. Ofta räknas inte fel som avhjälpts under
byggnads- eller garantitiden, men i vidare bemärkelse bör även sådana
fel beaktas då dessa fel på ett eller annat sätt drabbar byggkostna
derna. Enligt fyra källor fördelar sig byggfelen till olika skeden på
följande sätt.
Projektering
Utförande
Material
Överpåverkan, användning
Underhåll, övrigt

51%
26%
10%
9%
3%

Övergripande orsaker till byggfel är enligt Building Research Es
tablishment, BRE 1982, bristande samordning. Man har konstaterat att
25% av felen berodde på otillräcklig information från projektör till
arbetsplats. Samordning och samråd måste ske redan mellan byggherre
och projektör så att funktionskrav blir rätt redovisade och rätt för
stådda samt också mellan projektör och arbetsplats. Detta gäller på
översiktlig nivå såväl som på detaljnivå.
Från försäkringsbolagets representanter presenteras en opublicerad
studie av Kleberg från 1984 över fel begångna i projekteringsskedet.
Studien är gjord för SKIF och är baserad på 368 skadeärenden, där
konsultförsäkring åberopats. Av sammanställningen framgår att 9% av
felen kan hänföras till brister i den geotekniska undersökningen.
Exempel på fel är:
-

brister i undersökningen
ej rådfrågat geoteknikerna om arbetet eller om ändrad grundläggning
ej beaktat tjälfarliga massor
ej följt geoteknikernas rekommendationer
oklarhet om geoteknikerns uppdrag

Generellt för byggandet - och således även för geoteknik och grund
läggning - gäller att en grundläggande felorsak är att konsulten upp
handlats till låga priser, vilket resulterat i bristfälliga bygghand
lingar. Byggherren tar ofta lång tid för att fatta sitt beslut men har
sedan bråttom att få det genomfört. Tiden för projekteringen har
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blivit kort med den påföljden att felen blivit många. Byggprocessen
har varit ensidigt produktionsinriktad, hårt styrd av snäva ekonomiska
ramar, haft kortsiktigt ekonomiskt perspektiv och inte beaktat livs
tidskostnader/totalkostnader, m a o kvantitet har premierats före kva
litet. Detta har bl a befrämjats av myndigheters styrmedel såsom löne
bestämmelser och normer.
När det gäller erfarenhetsåterföring, särskilt till projektören, är
denna idag helt otillfredsställande. Huvudorsaken till denna brist är
att projektören numera sällan är med vid slutbesiktning och sällan ser
konsekvenserna av sin projektering. Brister i erfarenhetsåterföringen
finns även mellan byggherren/förvaltaren och projektören.
Otillräcklig kontroll och otillfredsställande system för kvalitetssäk
ring måste rimligtvis vara en allvarlig och fundamental brist i det
moderna byggandet, antingen kontrollen utövas av utomstående person,
tex utsedda av byggherren, eller utförs som egenkontroll. Det borde
vara självklart att egenkontroll utövas inom konsultföretaget, där
många fel orsakats av glömska eller slarv, i sin tur beroende på
brådska. Nuvarande besiktningssystem medför att många fel eller po
tentiella fel inte upptäcks därför att felstället blivit inbyggt innan
besiktningen görs.
Det är sannolikt att många fel begåtts på grund av otillräcklig
kunskap eller otillräckligt kunskapsunderlag. Idag finns på många tek
nikområden facklitteratur, tidskrifter, rapporter etc att tillgå men
det är dock osäkert om dessa hjälpmedels existens är allmänt spridda,
inte heller att man tagit del av ifrågavarande information. Det är
även viktigt att information sprids till alla byggprocessens aktörer
om hur felen uppstår samt om vilka konsekvenser det kan medföra. Trots
det stora informationsflöde som idag finns är det dock tydligt att
viktig information inte alltid har nått fram till rätt mottagare. Vet
skapen om hur allvarlig konsekvensen av slarv eller förbiseende kan
bli skulle kanske medföra en större ansträngning att undvika felen.
Garantitiden 2 år, som fortfarande gäller i Sverige, anses vara
alltför kort och ger inte incitament till noggrannhet, ansvarstagande,
uppbyggnad av kvalitetsäkringssystem etc (jfr Danmark som nyligen
infört 5 års garantitid}.
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6.3

Seminarium

Vid ett seminarium i Stockholm 1990-11-22 diskuterades kvalitetsfel
och brister av ett trettiofemtal representanter för olika delar av
byggsektorn. Ett stort antal påståenden indelade i "Externa brister"
avseende förhållandena mellan olika aktörer i byggprocessen respektive
"Interna brister" avseende förhållanden hos olika kategorier (bestäl
lare, konsulter och entreprenörer) värderades av olika arbetsgrupper.
Seminariedeltagarnas uppfattning kan anses vara representativ för
"Byggsverige" och har sammanställts i bilaga 7.
Sammanfattningsvis framkom vid seminariet att de förhållanden som mest
ger upphov till fel och brister vid geotekniska utredningar och grund
läggningsarbeten är följande:
Externa brister
• Erfarenhetsåterföringen mellan olika skeden i byggprocessen är
bristfällig.
• Beställaren ställer inte eller klargör inte kvalitetskraven.
• Ett stort flöde av geoteknisk information mellan många olika medver
kande och mellan olika skeden - "stafettväxling" - gör att informa
tionen ej når fram eller feltolkas.
• Samråd mellan olika kategorier fungerar dåligt i byggskedet.
Interna brister - beställare
• Beställaren/byggherren saknar kvalitetssystem.
• Beställarna följer inte upp kvalitetskrav.
• Otillräcklig kunskap att handla upp geotekniska konsulttjänster.
• Beställarna har alltför dålig kunskap om geotekniken och dess bety
delse.
Interna brister - geotekniska konsulter
• Den geotekniska erfarenhetsåterföringen är otillfredsställande.
• Geoteknikern klargör inte tillsammans med beställaren vilka kvali
tetskrav som gäller.
• Geoteknikern är för anonym och passiv.
• Konsekvensanalyser (teknik och ekonomi) saknas för alternativa ut
föranden.
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Interna brister - entreprenörer
• Bristande erfarenhetsåterföring - samma fel upprepas.
• I byggskedet premieras kvantitet före kvalitet.
• Entreprenörer saknar kunskap att läsa geotekniska handlingar - läser
ej text utan endast ritningar.
• Byggaktiviteter anpassas inte efter värderlek.
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7.

UPPHANDLING OCH KVALITETSSÄKRING

Det är vid upphandlingen som kvalitetsnivån på konsultuppdraget eller
grundläggningsentreprenaden läggs fast. Det är alltså helt avgörande
för den slutliga produkten att beställaren ställer relevanta kvali
tetskrav, att konsulten/entreprenören har förmåga att uppfylla kraven
samt att beställaren följer upp att kraven uppfyllts.
Det finns ett stort antal skrifter och hjälpmedel för upphandling av
såväl konsulttjänster som entreprenader. Några av de mest använda har
sammanställts i bilaga 8. Nedan beskrivs av geokonsulter och grund
läggningsentreprenörer några aspekter på kvalitet och upphandling.
7.1

Kvalitetssäkring vid upphandling av geotekniska
konsulttjänster

Upphanding av geokonsult måste bygga på ett samspel mellan beställare
och konsult. Tillsammans med sin geotekniske konsult måste byggherren
ange de krav på egenskaper och funktion som den färdiga produkten
skall uppfylla. Dessa krav införs så småningom i förfrågningsunderlag
och bygghandlingar för entreprenören. Geokonsultens uppgift är att·
genom undersökningar i fält och laboratorium klargöra förutsättningar
na och välja lösningar som uppfyller beställarens önskemål. Omfatt
ningen av uppdraget och vald kvalitetsnivå måste preciseras och bör
anges i avtal/kontrakt mellan beställare och geokonsult.
Det mest väsentliga vid upphandling av geokonsulter är således att
klargöra vilka frågor geoteknikern ska ge svar på och vilken geoinfor
mation som behövs för att projektören ska kunna utforma rätta kon
struktioner och otvetydiga bygghandlingar. Först när dessa frågor be
svarats kan man bestämma vilken omfattning de geotekniska fält- och
laboratorieundersökningarna bör ha och vad som ska redovisas. Förut
sättningarna finns då för att den geotekniska utredningen motsvarar
"uttalade eller underförstådda behov" och man får rätt kvalitet.
För många beställare känns detta ovant och kanske svårt, geoteknikerns
fackspråk kan vara mödosamt att tränga in i. Ett råd till den bestäl
lare som upplever upphandlingen besvärlig - diskutera med en geotekni
ker och låt denne ge förslag till hur geoutredningar ska genomföras.
Betala för denna utbildning och handla sedan upp konsulter med den
upphandlings- och ersättningsform som är mest lämplig för det aktuella
projektet.
Det är slutligen nödvändigt att det i upphandlingen ingår att geotek
nikern skall medverka i byggskedet. Dels bör geokonsulten innan bygg
start informera entreprenören om handlingarna och deras innebörd, spe
ciella svårigheter och motiv för valda lösningar, dels bör konsulten
få tillfälle att följa grundläggningsarbetena och vid behov ge förslag
till ändrat arbetsutförande.
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7.2

Kvalitetssäkring vid upphandling av grundläggningsentreprenader

I byggskedet gäller det för en entreprenör att genomföra de åtaganden
som anges i förfrågningsunderlaget. Om detta är rätt utformat, finns
då kvalitetskraven fastlagda och entreprenören förbinder sig vid kon
trakt och AB 72 att uppfylla dessa.
Enligt de normala spelreglerna på byggmarknaden måste byggherren och
hans konsulter undvika att styra entreprenörens sätt att utföra arbe
tet. I kontraktet bör därför endast anges att entreprenören skall ha
en kvalitetsplan för egenkontroll. Entreprenören har ju ett eget in
tresse av att utföra egenkontroll för att åstadkomma det överenskomna
resultatet i rätt tid och på rätt sätt. Beställaren bör därför över
låta åt entreprenören att utforma sin egenkontroll.
Många förhållanden avgörande för kvalitetsnivån regleras också genom
bestämmelser i "Administrativa föreskrifter", exempelvis provningar,
besiktningar och godkännande av underentreprenörer.
Det är också väsentligt att parterna - innan avtalet undertecknas noga går igenom avtalets utformning och innehåll för att undanröja o
klarheter och entreprenadens innehåll. Vid kontraktsgenomgången är det
värdefullt om geokonsulten medverkar för att klargöra syfte och inne
börd i text och ritningar.

47

SGI Varia 338

8.

DOKUMENT FÖR KVALITETSSTYRNING

8.1

Kvalitetsstyrande dokument

Dokument och skrifter som behandlar alla typer av markarbeten och
ingrepp i mark finns för byggprocessens olika skeden. Omfattningen av
dokumenten är varierande. En del dokument omfattar byggprocessens alla
skeden. medan andra behandlar enstaka arbetsmoment. Karaktär och dig
nitet på dokumenten är olika i olika skeden, dock syftar dessa till
att ställa krav på planering. projektering och utförande.
Litteratur som behandlar och reglerar byggandet är ett sätt att uppnå
viss ställd kvalitetsnivå. I projektet har utförts en inventering och
sammanställning av dokument och litteratur som kan utnyttjas för att
uppnå viss geoteknisk kvalitet. För sammanställningen av dokumenten
har utnyttjats bl a "Byggsektorns regler 1989". Sammanställningen kan
exempelvis användas som en checklista för upphandling och utförande av
olika arbetsmoment.
Indelning och sammanställning av dokumenten och litteraturen kvalitetsdokumenten - har utförts enligt följande:
Namn/Beteckning:

Namn på dokument och eventuellt littera.

Utgivningsår. ev revi
dering:

År from när dokumentet är giltigt samt
eventuell revidering.

Typ av dokument:

Dokumentets dignitet samt om dokumentet är
normerande. branschpraxis eller företagseget.

Tillämpning, skede/
aktivitet:

Inom vilken/vilka del(ar) som dokumentet är
tillämpligt i byggprocessens skeden.

Redovisad kvalitetsnivå:

I de fall där dokumentet anger viss kvali
tetsnivå.

Brister. behov kompl:

Brister med redovisat dokument. eventuellt
behov av komplettering.

Pågående aktivitet:

Notering om arbete - nyskrivning/revidering
- av dokument pågår/planeras.

Dokumenten - redskap för kvalitetsstyrning inom geoteknik och grund
läggning - kan indelas i två större huvudgrupper med avseende på
tillämpligt/tillämpliga skeden i byggprocessen, nämligen övergripande
dokument och specifika dokument - arbetsmoment. Följande indelning kan
därför göras.
övergripande dokument

• Lagar samt föreskrifter och anvisningar som har övergripande text.
Specifika dokument - arbetsmoment

Indelningen följer i tillämpliga delar Mark AMA 83.
•
•
•
•

Geoteknisk upphandling
Geotekniska fältundersökningar
Geotekniska laboratorieundersökningar
Geoteknisk dokumentation
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e Förfrågningsunderlag
e Upphandling av mark och grundläggningsarbeten

•Jord-och bergschakt, länshållning, grundvattensänkning
e Fyllning
• Jordförstärkning
e Pålverk
• Spont
e Dränering
Ett exempel på kvalitetsdokument redovisas i tabell 8.1.
En sammanställning av "kvalitetsdokumenten" finns i bilagorna 11.1 re

spektive 11.2-11.12. Förteckningen gör inte anspråk på att vara hel
täckande.
I'::::::":-:::

~~tandardiseringskommissionen~

~~~!~ STANDARD SS-ISD 900l

SS-IS0 9000

SVENSK STANDARD

Utgåva
Första giltighetsdag

Sida

1 (11 l

1987-12-25

Kvalitetssystemstandard
..
för val och användning er - Vagledn ing

8.2

Kvalitetsstandarder

Det finns inom byggbranschen fler företagsegna kvalitetssystem. De
flesta bygge rpå SS-ISO 9000 och därför kommer endast denna standard
att belysas här.
ISO 9000 är ett samlingsbegrepp för en serie internationella standar
der fastställda av den globala standardiseringsorganisationen ISO. Fem
standarder som handlar om företags kvalitetssystem fastställdes 1987,
ISO 9000-9004. ISO 8402 innehållande kvalitetsterminologi fastställdes
1986 och räknas också till IS0-9000- serien. Sverige har valt att som
svensk standard fastställa aktuella ISO-standarder.
Tre av standarderna är renodlade hjälpmedel:
- Vägledning för val och användning
SS-ISO 9000
SS-ISO 9004
- Allmänna riktlinjer
SS-020104, ISO 8402
- Terminologi
De tre andra standarderna anger krav för kvalitetssystem vid:
- Konstruktion, utveckling, produktion,
- installation och service
SS-ISO 9001
SS-ISO 9002
- Produktion och installation
SS-ISO 9003
- Slutkontroll och slutprovning
Standarden är generell och kan tillämpas på olika branscher. Dock
krävs en tolkning och anpassning av terminologin för att parterna inom
byggbranschen skall känna igen sig. Byggstandardiseringen, BST, har
utgett en tolkning till byggspråk av standarden.
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Fördelen med en gemensam standard är att det underlättar för parterna
att tala samma språk och använda samma begrepp.
BST har också gett ut informationsblad angående SS-IS0 9000-serien.
Där presenteras något om standardernas innehåll och terminologi. I
byggprocessen bör man i de flesta fall utgå från SS-IS0 9001 när man
bygger upp sitt kvalitetssystem. Undantag är leverantörer av byggnads
material som kan tillämpa SS-IS0 9003. SS-IS0 9004 ger råd och tips
för hur det interna kvalitetsarbetet i företag kan organiseras.
8.3

Aktiviteter och skrifter om kvalitet i byggsektorn

Arbete med kvalitetsfrågor pågår inom byggsektorn, mestadels internt
inom företagen. Utbudet av gemensamma branschdokument rörande kvalitet
är därför relativt litet. De interna kvalitetsarbetena redovisas ej
här.
Här ges exempel på några generella dokument och aktiviteter, vilka kan
användas som hjälpmedel vid kvalitetsarbetet. Dessutom redovisas några
kvalitetsutvecklingssprojekt inom geoteknikområdet, som syftar till
att användas generellt inom branschen. Projekten bedrivs av Byggentre
prenörerna, Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) och Svenska Konsult
föreningen, SKIF. En kort presentation av projekten följer.
Befintli~a_branschdokument

Kvalitetssäkring i byggsektorn - Erfarenheter och råd till företag
Svensk Byggtjänst, 1988
Leif Jackson, Hans Samuelsson
Författarnas avsikt med skriften är att den ska
• ge praktiska ideer och råd om hur kvalitetsfrågorna bör hanteras
• vara ett hjälpmedel för att få igång förbättringar av ett företags
eller en organisations verksamhet
• kunna tjäna som en introduktion i ämnet för personal som leder kva
litetsarbetet på olika nivåer
• kunna användas som utbildningsmaterial för skolor, företag och
organistioner.
Boken är uppdelad i ett tiotal delområden, som vart och ett kan läsas
separat. Boken kan därmed fugnera som en uppslagsbok.
Att använda kvalitetssystem inom byggsektorn
lare och arkitekter

Vägvisning för bestäl-

Sveriges Praktiserande Arkitekter (SPA, 1989
Staffan Wätte, Per Cassel
SPA har deltagit i arbetet med att anpassa den internationella stan
darden för kvalitetssystem, SS-IS0 9000 till byggsektorn. Man avser
att med utgångspunkt från denna publikation verka för samordning och
utveckling tillsammans med andra aktörer i byggsektorn. Boken ska
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kunna inspirera till användning och införande av kvalitetssystem. Ter
minologin i SS-ISO 9000-serien har tolkats till begrepp som gäller för
arkitekter. Man har anvisningar för tillämpning av SS-ISO 9000-serien
i olika projektfaser. Ett exempel på en kvalitetsplan presenteras.
Boken kan vara till hjälp vid upprättande av ett kvalitetssystem, ef
tersom exempel ges som rör byggsektorn. Begreppen blir här mer lätt
identifierade än i den rena SS-ISO 9000-serien som är framtagen med
utgångspunkt från verkstadsindustrin.

Geokonsultens
redovisning

Kvalitetsrekommendationer Geo, Geokonsultens redovisning
SKIF 1989
Handlingen består av två delar, "Specifikation till Geokonsultens
redovisning" (A) och "Geokonsultens redovisning" (B).
Kvalitetsrekommendation Geo är Konsultföreningens rekommendation om
normalt lämplig kvalitet. och omfattning på Geokonsutlens redovisning
av ett projekteringsuppdrag avseende nybyggnader. Kvalitetsrekommenda
tion Geo ingår i en serie kvalitetsrekommendationer, som Konsultföre
ningen publicerar.
Ytterligare information finns i bilaga 10.
Pågående_branschgemensamma_kvalitetsprojekt

Byggentreprenörerna
Byggentreprenörerna har initierat några olika kvalitetsprojekt.
I Göteborg har tre stora byggföretag arbetat med att ta fram egenkon
trollplaner för kvalitetskritiska moment. Vad händer, hur skall det
kontrolleras? Kontrollblad har framtagits.
Skanska har tagit fram ett projektanpassat kvalitetsprogram som nu
provas vid två kontorsobjekt vid Liljeholmen. Där dokumenteras bl a
antalet inträffade fel.
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Svenska Geotekniska Föreningen (SGF)
Inom SGF påbörjades 1988 en kvalitetssatsning för att säkerställa och
höja kvalitetsnivån inom geoteknikområdet. I "Kvalitetssatsning 88"
ingår följande aktiviteter:
1. Broschyr om hur man väljer geokonsult.
2. En skrift om geoprojektörens arbetsgång med angivnade av vissa
kvalitetskrav.
3. Ett system för varudeklaration som ger kvalitetsklassning till
varje projekt.
4. Geotekniska reservationer till ABK 87.
5. Tillsättande av en referensgrupp och regler för denna att verka
som en "disciplinnämnd" för byggherrar, konsulter och entrepre
nörer.
Aktivitet nr 2 har under 1989 avslutats i och med att SGFs Samord
ningskommitte och SKIF i samarbete utarbetat "A. Specifikation till
Geokonsultens redovisning, Kvalitetsrekommendation Geo" samt "B.
Geokonsultens redovisning, Kvalitetsrekommendation Geo".
Aktiviteterna 1 och 3 pågår.
Målsättningen med att varudeklarera geotekniska utredningar är att ge
geoteknikern möjlighet att tydliggöra för medprojektörer, myndigheter,
entreprenörer och beställare vilken "klass" på undersökningen som
uppnåtts.
VON-märkningen ska belysa:
•
•
•
•
•
•

Vad som ska/bör undersökas.
Hur detta ska ske.
Hur resultatens tillförlitlighet ska värderas för olika metoder.
Utredningsklass - insats
Risk - geoteknisk insats
Utredningskvalitet - partialkoefficient.

Aktiviteterna 4 och 5 vilar tills vidare i avvaktan på utformningen av
aktiviteterna 1 och 3.
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9.

KVALITETSSTYRNING I ETT EUROPA-PERSPEKTIV

Kvalitets_frågor inom byggsektorn är för närvarande en huvudfråga inte
bara i Sverige utan över hela världen. Planerade bygginvesteringar
inom EG-länderna är intressanta även för svenska företag. Men för att
få delta i upphandling och utföra entreprenadarbeten ställs krav på
systematiserat kvalitetssarbete i alla led.
Det europeiska norm- och standardiseringsarbetet har redan fått och
kommer i ökad utsträckning att få konsekvenser även i vårt land. Det
är därför intressant att belysa vad som pågår inom EG inom detta
område, eftersom normer och standarder är en del av kvalitetsstyrning
en.
9.1 EG

Under 1985 formulerades i "EGs Vitbok" en målsättning att skapa den
"inre marknaden". Den skall vara genomförd före utgången av 1992
EGs ministerråd har fastställt ett direktiv för "harmonisering av med
lemsstaternas lagar, föreskrifter och administrativa bestämmelser för
byggprodukter." Byggdirektivet föreskriver att byggnadsverk skall upp
fylla följande väsentliga krav:
-

Tillförlitliga konstruktioner
Säkerhet vid brand
Tillfredsställande hygien, hälsa och miljö
Säkerhet mot olyckor vid användning av byggnader
Skydd mot störande ljud
God energi- och värmehushållning.

Kraven begränsas till funktionen och skall knytas till parametrar som
är neutrala. Kraven anges i konkret form i tillämpningsdokument
("interprative documents"), som också benämns basdokument ("basic
documents"). Kravnivåerna anges i kvantifierade termer ("performance
krav"). Figur 9.1 visar nivån på olika dokument samt hur de handläggs.
Vid en jämförelse med Sverige kan byggdirektivets väsentliga krav
sägas motsvara PBL och tillämpningsdokumenten motsvara Nybyggnadsreg
lerna {NR 1). EG:s Byggdirektiv finns översatta till svenska i "EG:s
direktiv rörande byggprodukter", Boverket.
EG-staterna skall före 1 juli 1991 se till att nationella lagar, före
skrifter och administrativa bestämmelser är i överensstämmelse med di
rektiven.
En permanent byggkommitte (standing committee for construction) har

till uppgift att ta fram basdokument. För bärande konstruktioner har
sedan länge tagits fram "Eurocodes". Eurocodes innehåller i dagsläget
en blandning av krav, råd, standarder och kommentarer. Dessa måste
därför omarbetas enligt det nya synsättet.
Produkterna skall enligt byggdirektivet definieras genom tekniska
specifikationer i form av harmoniserade standarder och tekniska
godkännanden eller, om dessa dokument ej finns, nationella tekniska
specifikationer som uppfyller de väsentliga kraven.
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De europeisk~ harmoniserade standarderna skall baseras på mandat från
permanenta byggkommitten och utarbetas av CEN/CENELEC.
Byggdirektivet har mycket detaljerade krav och förutsättningar beträf
fande tillverkningskontroll av produkterna. Kontrollen innebär i
princip
- egenkontroll genom producentens försorg
- övervakande kontroll genom ett godkänt inspektionsorgan.
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Figur 9.1. Aktiviteter som olika organ inom EG svarar för enligt
direktivet för "Närmande av medlemsstaternas lagar,
föreskrifter och administrativa bestämmelser om bygg
produkter". Illustrationen hämtat ur Planera, bygg, bo.
Procedurerna för tillverkningskontroll är i huvudsak desamma som redan
tillämpas i Sverige, men EG går mycket långt i detaljering av kon
trollverksamheten.
EG har bildat en grupp för FoU-frågor, ENBRI, som skall stödja arbetet
med genomförandet av EGs byggdirektiv.
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9.2

EG-EFTA

Under 1988 togs mellan EG och EFTA en överenskommelse om "ömsesidigt
godtagande av provningsresultat och bevis om överensstämmelse". EFTAs
TBT-kommitte skall ta fram ett sektoravtal för byggvaror som underlag
för förhandlingar mellan EFTA och EG första halvåret 1990.
Sverige är observatör i European Union of Agrement (UEAtc), där 10 EG
länder samt Österrike ingår. UEAtc utarbetar riktlinjer för accepte
rande av produkter och regler för tillverkningskontroll. I samråd med
EG studerar en arbetsgrupp hur en europeisk organisation för tekniskt
godkännande (E0TA) skall byggas upp för att fungera som den i EG-di
rektiven förutsatta "paraplyorganisationen" för godkännande av bygg
produkter. UEAtc förmedlar godkännanden mellan länderna genom en Con
firmation Commission. Boverket är engagerat i förmedling av "agrement"
för svenska produkter och upprättar typgodkännande handlingar. Statens
provningsanstalt är också engagerad i nordiskt och europeiskt samarbe
te när det gäller tekniska godkännanden av produkter.
Under 1989 konstituerades i Bryssel EQS - The European Quality System
- Certification Committee - ett samarbetsorgan för 18 västeuropeiska
länder inom EG och EFTA. EQS uppgift är att tillhandahålla harmonise
rade regler och att samordna procedurer/aktiviteter inom certifie
ringsverksamheten. I Sverige utförs certifiering av standardiserings
kommissionen i Sverige, SIS. Byggstandardiseringen, BST, handlägger
standardiseringen inom byggområdet.
Ekonomiska kommissionen för Europa {ECE} utarbetar "ECE Compendium of
Model Provisions for Building Regulations", som omfattar 12 kapitel
avseende väsentliga krav på byggnader. Modellförskrifterna ges ut i
slutet av 1990.
9.3

CEN

CEN är organiserat enl figur 9.2. Den högsta instansen är General As
sembly (AG), vars resolutioner är bindande för EG- och EFTA-länder.
Arbetet inom CEN leds av Administrative Board (CA). Technical Board
(BT) verkställer den inriktning och de beslut som tagits av AG och CA
som berör samordning, ledning och kontroll av tekniskt arbete. I både
CA och BT har samtliga medlemsländer var sin permanent delegat.
Inom BT finns en uppdelning på Programming Committees (PC) och Tech
nical Committees (TC). PC 1 skall planera och samordna kommande stan
dardiseringsarbete inom byggområdet. TC 250 är den tekniska kommitte
där standardiseringsarbetet som berör bärande konstruktioner skall be
drivas. Sekretariatet för TC 250 finns i England. Under TC 250 finns
en subcommittee (SC} för varje konstruktionsdel {SC1-SC9}. SC7 behand
lar geoteknik/grundläggning. Arbetet inom SC7 uppdelas på fyra del
projekt:
1.
2.
3.
4.

"Design"
"Laboratory Testing"
"Field Testing"
"Special Foundation Elements and Procedures".
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CEN

COMITE EUROPEEN DE NORMALI SAT ION
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDISATION
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Figur 9.2. Organisation av den europeiska standardiserings
organisationen CEN.

9.4

Europeisk standard - EUROCOD:ES

Vid årsskiftet 1990 träffades en överenskommelse mellan EG, EFTA och
den europeiska standardiseringsorganisationen CEN om att arbetet med
de tekniska konstruktionsbestämmelserna inom byggområdet (Eurocodes)
skall överföras till CEN. De utarbetade beräkningsreglerna kommer i
ett första steg att antas som europeiska förstandarder (ENV). Livs
längden för en ENV är i första hand tre år. Därefter skall CEN besluta
om den skall leva vidare ytterligare två år, omarbetas till en Europe
isk standard (EN), revideras eller dras in. Röstningsförfarandet är
relativt invecklat, men ett förslag faller om mer än tre länder är
emot. Detta medför att Sverige tillsammans med övriga nordiska länder
kan ha stora möjligheter att genom ett gemensamt agerande påverka ut
formningen av EN. Om det ej är möjligt att komma överens om en EN kan
man istället välja Harmoniseringsdokument (HD) som tillvaratar de
frågor där man är överens. Vid införandet av EN eller HD måste varje
land inom sex månader dra in motstridande nationella standarder. Denna
skyldighet gäller ej om EN strider mot nationell lagstiftning eller
nationella myndighetsregler.
Produkter som uppfyller EN kan förses meds k CE-märke och kan fritt
cirkuleras inom EG-området.
Sverige är fullvärdig medlem i CEN och kan genom Byggstandardiseringen
(BST) påverka fortsatt arbete med Eurocoderna.
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SÅ HÄR GÅR VI VIDARE MED KVALITETSARBETET!

Kvalitetsarbete pågår på många håll i byggbranschen, på olika sätt och
med varierande intensitet. De tidigare avsnitten i denna rapport är
ett försök att spegla utförda och pågående aktiviteter inom området
geoteknik och grundläggning.
För att verifiera arbetsgruppens resultat och slutsatser samt för att
visa på fortsatt inriktning av kvalitetsarbetet samlades ett 35-tal
aktörer inom byggbranschen till ett seminarium den 22 november 1990 på
Järva krog, Stockholm. Deltagarna representerade byggherrar, konsul
ter, entreprenörer samt statliga och kommunala myndigheter och verk.
Seminariet omfattade två grupparbeten och en gemensam diskussion. Det
första grupparbetet, som behandlade vanliga fel och brister, redovisas
i kapitel 6.3. I det andra grupparbetet diskuterade och värderade re
presentanter från olika delar av byggsektorn förslag till förändringar
och åtgärder för att säkerställa rätt kvalitet. I en gemensam slutdis
kussion förtecknades sedan ett förslag till handlingsplan.
10.1

Förslag till Förändringar och åtgärder

Vid de intervjuer med ett 50-tal branschföreträdare som utförts i
detta projekt har diskuterats vilka förändringar och åtgärder som
behöver vidtas för att åstadkomma rätt kvalitet. Dessa förslag samman
ställdes inför seminariet och sändes till deltagarna för en bedömning
av de olika förslagen.
Förändringarna delades in i dels externa förändringar/ågärder, dels
interna förändringar/åtgärder. Externa förändringar avser förhållan
den mellan olika aktörer i byggprocessen. Interna förändringar avser
förhållanden inom respektive kategori, beställare, geoteknisk konsult
och entreprenör. Dessutom uppmuntrades deltagarna att lämna egna för
slag.
Vid seminariet diskuterades dessa förslag i arbetsgrupper med repre
sentanter för beställare, konsulter och entreprenörer. Varje grupp re
dovisade därefter sin gemensamma värdering. Gruppens bedömning av re
spektive förslag till förändring/åtgärd har sammanställts i bilaga
8.

10.2

Förslag till handlingsplan

Med utgångspunkt från de förbättringar/åtgärder som prioriterats högst
av grupperna diskuterade avslutningsvis seminariedeltagarna gemensamt
hur dessa förändringar skall genomföras och vem som i första hand bör
ansvara för att de blir utförda. Seminariets uppfattning har samman
ställts i nedanstående handlingsplan för kvalitetsutveckling hos
beställare, konsulter och entreprenörer inom området geoteknik och
grundläggning.
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HANDLINGSPLAN FÖR KVALITETSUTVECKLING - GEOTEKNIK OCH
GRUNDLÄGGNING
Förändring/åtgärd

Metod

Utförs av

l.

- Krav från beställaren
- Konkurrensmedel

Företagen
själva

2a. Byggherrar måste ställa
kvalitetskrav på geotek
niska utredningar och
grundläggnings arbeten

- Informera/utbilda beställare
- Förhandling mellan beställare och konsult vid
upphandling {om beställaren.
ej har tillräcklig kunskap
att ställa krav)

Konsulter,
bransch
organisa
tioner

2b. Följa upp att ställda
kvalitetskrav uppnås
- vid fysisk planering
- vid projektering
- i byggande

- Rutiner för kvalitetskontroll

Beställare

- Rutin vid upphandling
- "Utbildning" av geotekniker
i konsultupphandling
- Enligt IS0-9000 och ABK 87
(geoteknikern skall även ta
fram underförstådda behov)

Beställare
och geotek
niker

3.

Införa
- kvalitetssystem
- kvalitetsstyrning
- egenkontroll

Samråd mellan beställare
och geoprojektör för att
klargöra uppdragets syfte
och omfattning

4a. Samråd mellan geotekniker,
beställare, projektör och
byggare vid skedesväxling,
"lämna över stafettpinnen"

- Information, råd och anvis
ningar
- Införa rutiner

m fl

Geotekniker

4b. Införa "byggmöte noll"
innan starten av ett bygg
projekt för att klargöra
och diskutera geotekniska
förutsättningar

- Införa rutiner
- Byggnadsnämnden kan ta
initiativ

Byggherrar,
entreprenö
rer

5a. Konsekvensanalyser av
alternativa grundlägg
ningsformer genomförs i
projekteringen

- Arbeta som geoprojektör
- Samverkan mellan geotekniker,
statiker och ev entreprenör

Geotekniker
och konst~uktörer

5b. Ekonomisk konsekvens
beskrivning av olika
alternativ

- Geoteknikern bedömer
totalekonomin tillsammans
med andra kategorier

Geotekniker
m fl

forts.
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Förändring/åtgärd

Metod

Utförs .av

- Informera beställare
- "Utbilda" geotekniker
- Medverka i genomförandebeskrivning för fysisk plan
- Ökad kommunal medvetenhet
genom att bilda geogrupper
i kommunerna

-Beställare,
geo tekniker"·

Medverkan av geotekniker
vid upprättande av för
frågningsunderlag

- Informera beställare,
ändra attityder
- AMA-modellen används av
geoteknikern i text eller
på ritning

Beställare,
projektleda
re, geotek
niker

8.

"Varudeklaration" beträff
undersökningens syfte, om
fattning och vilken geo
teknisk klass som använts

- Arbete pågår inom Svenska
Geotekniska Föreningen (SGF)

SGF

9.

Information och utbildning
till/av arbetsplatsens
personal om geoteknik,
mark- och grundläggnings
arbeten mm

- Skapa engagemang och för
ståelse för geo-frågor genom
kurser, genomgång av kvali
tetskritiska moment mm

Entreprenö
rer

- Ange omfattning i byggnadsbeskrivning
- Förutsättning för godkännande
vid slutbesiktning

Beställare,
entreprenör

6.

Geotekniska insatser i
tidiga skeden

7.

10. Dokumentera verkliga för
hållanden och utförande i
relationshandlingar
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(Figuren hämtat ur "Kvalitetssäkring i byggsektorn")
Denna handlingsplan för att na rätt kvalitet vid geotekniska
utredningar och grundläggningsarbeten visar sammanfattningsvis att
•

byggherrar, geokonsulter och entreprenörer måste arbeta systema
tiskt med kvalitetsarbete (exvis kvalitetssystem, kvalitetsstyrning
och egenkontroll)

•

samspelet och erfarenhetsåterföringen mellan olika skeden och
aktörer i byggprocessen måste förbättras

•

ökad information och utbildning· i geoteknik erfordras för olika
kategorier inom byggsektorn.

En bred satsning på de åtgärder som handlingsplanen anger med engage
mang från byggherrar, konsulter och entreprenörer och med ökad samver
kan över fackgränserna ger goda förutsättningar att motsvara uttala
de och underförstådda geotekniska behov. Då når vi målet - rätt kvali
tet vid geotekniska utredningar och mark- och grundläggningsarbeten!
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BILAGA 1

KVALITET - DEFINITIONER
Kvalitet med olika tilläggstermer är begrepp som ofta används. Inne
börden av orden uppfattas olika av olika människor och missförstånd
uppstår lätt. Nedan ges definitoner till de vanligaste begreppen vilka
återfinns i SS-ISO 9000-standarderna. I figur 1 visas sambanden mellan
dessa kvalitetstermer. Begreppet rätt kvalitet beskrivs i kap 3.
SS-ISO 9000-standarderna säger inte något om vilken teknisk och funk
tionell kvalitet som ska eftersträvas, utan anvisar metoder för att
styra mot den kvalitet som specificerats. I kontraktssammanhang bör
rätt kvalitet vara preciserad och möjlig att uppnå och utvärdera.

Kvalitetspolicy

Kvalitetsledning
Kvalitets- ➔

behov

Fig. 1.

Rätt

➔ kvalitet

Sambanden mellan kvalitetstermer.
Upphovsmän: Per Cassel, Staffan Wätte, Juno Arkitekter AB

Kvalitet definieras som:

Alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att
tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov.
Ofta förknippas ordet kvalitet med något positivt, dvs god eller hög
kvalitet, men enligt definitionen har begreppet en annan betydelse.
Det man ofta vill beskriva är egentligen olika kvalitetsnivåer. I kva
litetssystemsammanhang gäller det att uppfylla kvalitetskraven, dvs
"rätt kvalitet", vilket beskrivs i kap 3.
Kvalitetssäkring är:

Alla planerade och systematiska åtgärder nödvändiga för att ge till
räcklig tilltro till att en produkt kommer att uppfylla givna krav på
kvalitet.
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Vid kontraktsituationer är syftet att skapa tilltro hos köparen att
leverantörens kvalitetssystem säkerställer att kvalitetskraven upp
fylls. Att ge tilltro kan innefatta att ta fram bevis.

Kvalitetssystem definieras som:

Organisatorisk struktur, ansvar, rutiner, processer och resurser för
att Leda och styra verksamheten med avseende på kvalitet.
Kvalitetssystem bör inte vara mer omfattande än vad som är nödvändigt
för att uppfylla kvalitetsmålen. I byggprocessen kan man i de flesta
fall utgå från SS-IS0 9001 när man bygger upp sitt kvalitetssystem.
Vid kontraktssituationer kan det krävas att man visar att angivna
element i kvalitetssystemet fungerar.
Kvalitetsstyrning är:

De operativa metoder och aktiviteter som tillämpas för att uppfylla
krav på kvalitet.
Kvalitetsstyrning syftar på system, rutiner, metoder mm som används
för att styra mot en bestämd kvalitet. Kvalitetsstyrning är nyckeln
till kvalitetssäkring och utgör en del av projektstyrningen. Hur den
skall gå till bör göras upp mellan beställaren och säljaren av tjän
sten. En väl genomförd kvalitetsstyrning i ett projekt innebär att
varje aktör ansvarar för och säkrar kvaliteten i sin egen insats.
I ett byggprojekt med kvalitetsstyrning lägger man från början stor
vikt vid att systematiskt identifiera och planera de åtgärder som
behövs för att säkra kvaliteten istället för att bara kontrollera det
färdiga resultatet.
För att undvika missförstånd bör man klargöra om man avser en del av
kvalitetsstyrningen, tex "kvalitetsstyrning vid tillverkning", eller
om ett vidare begrepp avses.
Kvalitetsplan definieras som:

Dokument som fastställer de specifika kvaiitetspåverkande aktivite
terna, deras ordningsföljd och de resurser som därvid används för viss
vara, tjänst, kontrakt eiier projekt.
Kvalitetsplaner utarbetas av aktörerna i varje enskilt projekt och be
skriver projektorganisation, resurser, metoder, rutiner, kontroll
program mm, som tillämpas i ett projekt för att säkerställa att rätt
kvalitet uppnås. Kvalitetsplanen utgör en del av projektplaneringen.
Det är därför viktigt att den projektansvarige medverkat vid upprät
tandet av kvalitetsplanen. I ett byggprojekt kan kvalitetsplanen bestå
av flera dokument. Beställaren har en kvalitetsplan som omfattar alla
delar och faser av projektet. Betällaren skall också ta hänsyn till
samhällets krav. Projektören och entreprenören har respektive en kva
litetsplan som omfattar uppdraget/entreprenaden som levereras till be
ställaren. Dessutom kan kvalitetsplaner finns mellan underkonsult-hu
vudkonsult och underentreprenör-huvudentreprenör.
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KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH
.GRUNDLÄGGNING
ANVÄNDNING AV GEOTEKNISK INFORMATION
Byggbranschen generellt
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BILAGA 2

KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
ANVÄNDNING AV GEO-INFO
BYGGBRANSCHEN GENERELLT
SKEDE

FYSISK PLANERING

PRODUKT

översiktsplan, fördjupad översiktsplan,
detaljplan

VARFÖR BEHÖVS GEO-INFO

Planeringsförutsättningar + beslutsunderlag
Qv~r§_i~t§_p!_ag
• lämplighetsprövning av mark
• markanvändning (restriktioner och möjligheter)
~öEdJuEaQ 2v~r§_i~t§_p!_ag ~ geta!_jEl~
• lokalisering av byggnader, gatorm m
e restriktioner & möjligheter i byggandet
(teknik}
•ekonomiskakalkyler (jämförelser, exploa
tering mm)

VEM BEHÖVER GEO-INFO

Planerare (fysisk plan, trafik mm) i kom
muner
Projektörer för VA, energi mm
Entreprenörer (vid totalentr., markexploat.)

VEM TAR HAND OM SLUT
PRODUKTEN·

Detta skede

Byggnadsnämnd
Kommunstyrelse/fullmäktige
Länsstyrelse

Nästa skede

Byggherrar/beställare
Konsulter

TYP AV GEO-INFO

Lämplighet (PBL 2 § 3) + NRL
Restriktioner - stabilitet, ~eohydrologi,
radon, sättningar, miljö
Resurser - naturmaterial, markvärme,
grundvatten
Byggnadsgeologi - lämplig lokalisering bygg
nader, vägar mm
Ekonomi - markbyggnadskostnader

VEM GÖR VAD?
ANSVAR FÖR GEO-INFO

Upphandling - Kommun, konsult entreprenör
Insamling/värdering,
redovisning, geo-info
- Geotekniker
Redovisning av slutprodukt - Planerare

GEO-INFO

Detta skede

FÖRMEDLING

Geotekniker-+ Planerare, projektör
• muntlig info/dialog
e kartor+ text

1(9)
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BILAGA 2

Planerare - Beslutsfattare
• planförslag (kartor+ text)
• muntlig info
Planerare (översikt) - Plane
rare (detalj), byggherrar
e översiktsplan (kartor+ be
skrivningar)
Nästa skede

Planerare - Byggherrar, bygg
nadsinspektörer, projektörer
• detaljplan (kartor+ beskriv
ning)

2
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KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
ANVÄNDNING AV GEO-INFO

BYGGBRANSCHEN GENERELLT

ISKEDE

PROGRAM

PRODUKT

Lokal/byggnadsprogram

VARFÖR BEHÖVS GEO-INFO

Utformning/konstruktion+ beslutsunderlag
• möjligheter och begränsningar
• placering av byggnader, funktion, antal
våningar, källare
•ekonomiskakalkyler

VEM BEHÖVER GEO-INFO

Byggherre
Projektörer (byggnader, mark, energi}
Entreprenör (totalentreprenad}

VEM TAR HAND OM SLUT
PRODUKTEN

Detta skede
Nästa skede

Byggherre
Projektörer (byggnad, mark,
VVS m fl)

F.g. skede
(erf.återför.}
TYP AV GEO-INFO

Restriktioner - sättningar, stabilitet,
radon, geohydrologi, miljö
Resurser - naturmaterial, markvärme
Ekonomi - markbyggnadskostnader

VEM GÖR VAD?
ANSVAR FÖR GEO-INFO

Upphandling -

GEO-INFO
FÖRMEDLING

Byggherre, konsult,
entreprenör

Insamling/värdering, redovisning geo-info

Geotekniker

Redovisning i slut
produkt

Projektledare (arki
tekt), geotekniker

Detta skede

-

Geotekniker-+ Projektledare
• muntlig info/dialog
• ritningar (schematiskt) +
text
Projektledare-+ Byggherre
•ritningar+ text (huvud
handlingar)
• muntlig info

Nästa skede

F.g. skede
(erfarenhets
återföring)

Projektledare-+ Projektörer,
entreprenörer
• projekteringsförutsättn.
• lokal/byggnadsprogram

3
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BILAGA 2

KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
ANVÄNDNING AV GEO-INFO
BYGGBRANSCHEN GENERELLT
SKEDE

PROJEKTERING

PRODUKT

Förfrågningsunderlag

+

bygghandlingar

VARFÖR BEHÖVS GEO-INFO

e Upphandling av entreprenadarbeten
• Anvisningar för utförande
• Underlag för kontroll

VEM BEHÖVER GEO-INFO

Projektledare
Projektörer
Entreprenör (totalentreprenad}

VEM TAR HAND OM SLUT
PRODUKTEN

Detta skede

Beställare
Entreprenörer
Byggledare

Nästa skede

Entreprenörer
Kontrollanter

F.g. skede
Byggherre
(erfarenhetsåterföring}
TYP AV GEO-INFO

Bärighet - grundläggning, grundförstärkning
Stabilitet - jordförstärkning, stödkonstruktioner
Grundvattensänkning, länshållning, erosion
Ekonomiska konsekvenser
Miljö - radon, förorenad jord

VEM GÖR VAD?
ANSVAR FÖR GEO-INFO

Upphandling

- Beställare, konsult,
entreprenör

Insamling, värdering,
redovisning geo-info

- Geotekniker

Redovisning i slutprodukt - Geotekniker
GEO-INFO
FÖRMEDLING

Detta skede

Geotekniker - Projektör/pro
jektledare
• muntlig info/dialog
• beskrivningstexter (AMA
koder}
• ritningar (utförande)
• geoteknisk rapport (under
sökningsresultat}
Projektledare - Beställare
• förfrågningsunderlag

4
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Beställare - Entreprenör
• förfrågningsunderlag
Nästa skede

Beställare - Entreprenörer
• bygghandlingar
Projektörer - entreprenörer
• byggmöten

F.g. skede
(erfarenhets
återföring)

Projektledare/projektör Byggherre
Geotekniker - Projektledare/
byggherre

5
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BILAGA 2

KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
ANVÄNDNING AV GEO-INFO
BYGGBRANSCHEN GENERELLT

SKEDE

BYGGANDE

PRODUKT

Kontroll- och uppföljningsdokument

VARFÖR BEHÖVS GEO-INFO

e
•
•
•

Kontroll av utförande
Underlag för ändrings- och tilläggsarbeten
Uppföljning/reglering av verkligt utfall
Godkännande

VEM BEHÖVER GEO-INFO

Byggledare/beställare
Kontrollant
Entreprenör

VEM TAR HAND OM SLUT
PRODUKTEN

Detta skede

Byggledare/beställare

Nästa skede

Byggherre
Driftspersonal

F.g. skede
(erfarenhets
återföring)

Byggledare/beställare
Projektörer
Entreprenörer

TYP AV GEO-INFO

Kontrollplan
Ändring/tillägg av mark- och grundläggningsarbeten
Mängduppgifter
Besiktningar/godkännande

VEM GÖR VAD?
ANSVAR FÖR GEO-INFO

Kontroll och uppföljning - Geotekniker
Relationsritningar - Entreprenör

GEO-INFO
FÖRMEDLING

Detta skede

Geotekniker-+ Entreprenör
• muntlig info
• kompletterande text och
ritningar
Geotekniker-+ Byggledare/
beställare
• mängduppgifter
• besiktningsprotokoll
• muntlig info
Entreprenör-+ Beställare
• relationsritningar

Nästa skede

Byggledare/beställare-+
Fastighetsägare/driftsperso
nal
•kontroll-och uppföljnings
plan för drift

F.g. skede
(erfarenhets
återföring)

Byggledare/beställare-+ Pro
jektör
Entreprenör-+ Entreprenör,
geotekniker

&
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BILAGA 2

KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
ANVÄNDNING AV GEO-INFO
BYGGBRANSCHEN GENERELLT

ISKEDE

FÖRVALTNING

PRODUKT

Driftsjournal

VARFÖR BEHÖVS GEO-INFO

e Underlag för underhåll, justeringar och
ombyggnad
e Uppföljning/kontroll av rörelser, grund
vattennivåer mm

VEM BEHÖVER GEO-INFO

Driftspersonal
Fastighetsägare/förvaltare

VEM TAR HAND OM SLUT
PRODUKTEN

Detta skede

Fastighetsägare/driftsavdelning (motsv)

Nästa skede

Projektledare/byggherre

F.g. skede
(erfarenhetsåterföring)

Byggledare/beställare
Entreprenör
Projektörer

TYP AV GEO-INFO

Mätdata sättningar, grundvattennivåer,
grundkonstruktioner, radon mm
Avstämning mot gränsvärden

VEM GÖR VAD?
ANSVAR FÖR GEO-INFO

Insamling mätdata - Driftspersonal, geotek
niker
Utvärdering och förslag - Geotekniker
till åtgärder

GEO-INFO
FÖRMEDLING

Detta skede

Driftspersonal-+ Geotekniker
• mätdata
Geotekniker-+ Fastighets
ägare/Driftsavdelning
• åtgärdsförslag

Nästa skede

Geotekniker/driftsavd-+ Pro
jektledare, byggherre
• åtgärdsförslag
reparation, ombyggnad

F.g. skede
(erfarenhets
återföring)

Geotekniker/driftsavd-+ Bygg
herre, entreprenörer,
projektör

7
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KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
ANVÄNDNING AV GEO-INFO
BYGGBRANSCHEN GENERELLT
SKEDE

FÖRNYELSE - PLANERING, OMBYGGNAD,
RIVNING/NYBYGGNAD

PRODUKT

Beslutsunderlag

VARFÖR BEHÖVS
GEO-INFO

• Förnyelse-/förtätningsplanering {FP) jfr "FYSISK
PLANERING
DETALJPLAN"
o Ombyggnad eller rivning/nybyggnad jfr "PROGRAM" &
(0/R)
"PROJEKTERINGu

VEM BEHÖVER
GEO-INFO

FP: Planerare, projektörer, entreprenörer
0/R: Byggherre, projektledare, projektörer, entrepre
nörer

VEM TAR HAND OM
SLUTPRODUKTEN

Detta skede FP: Kommun {BN, KS/KF), länsstyrelse
0/R: Byggherre, entreprenörer, byggledare
Nästa skede FP: Byggherre/beställare, konsulter
0/R: Projektörer, entreprenörer,
kontrollanter
F.g. skede FP: Planerare, kommun {KS/KF)
{erfarenh.
återföring)O/R: Byggherre

TYP AV GEO-INFO

FP:

Lämplighet mark {restriktioner, resurser,
ekonomi)
0/R: Statusbestämning befintliga anläggningar
Förutsättningar {restriktioner och möjligheter)
Ekonomiska konsekvenser

VEM GÖR VAD?
ANSVAR FÖR GEO
INFO

Upphandling - Kommun, fastighetsägare,
entreprenör, konsult
Arkivborrning, kompletterande - Geotekniker
undersökningar, värdering geo-info

GEO-INFO
FÖRMEDLING

Detta skede FP:

Geotekniker-+ Planerare, projektör
• muntlig info/dialog
• kartor, ritningar+ text
Planerare-+ beslutsfattare
• planförslag {kartor+ text)
• muntlig info

0/R: Geotekniker-+ Projektledare, projektör
• muntlig info/dialog
• ritningar
• geotekniska förhållanden
{undersökningsresultat)

8
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Projektledare-+ Beställare
• huvudhandlingar
• förfrågningsunderlag
Beställare-+ Entreprenör
e förfrågningsunderlag
Nästa skede FP:

Planerare-+ Byggherrar, BN, projek
törer
e detaljplan

0/R: Projektledare-+ Projektörer, entreprenörer
o lokal/byggnadsprogram
Beställare-+ Entreprenörer
e bygghandlingar
Projektörer-+ Entreprenörer
• byggmöten
F.g. skede FP: Planerare-+ Beslutsfattare
(erfarenh.
e konsekvenser planutformning
återföring)
0/R: Projektledare/projektör-+ Byggherre
Geotekniker-+ projektledare/bygg
herre

9
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KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH
GRUNDLÄGGNING
ANVÄNDNING AV GEOTEKNISK INFORMATION
Vägverket
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1

1(11)

KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
ANVÄNDNING AV GEO-INFO
VÄGVERKET
SKEDE

FÖRPROJEKTERING (Fysisk planering}

PRODUKT

Lokaliseringsplan

VARFÖR BEHÖVS
GEO-INFO

• De geotekniska förhållandena påverkar i hög grad
byggnadskostnaden och driftskostnaden
• För beslut om terrängkorridor där väglinjen
lämpligen kan dras fram

VEM BEHÖVER
GEO-INFO

Väg- och broprojektörer
Projektledaren
Beslutsfattare i kommuner

VEM TAR HAND
OM SLUTPRODUKTEN

Detta skede

Utredare

l

Beslutsfattare i kommuner, länsstyrelse, vägförvaltning och vägnämnd
Nästa skede

Projektledaren

TYP AV GEO-INFO

Geoteknisk konsekvensbeskrivning
Totalstabilitet
Områden som bör undvikas
Grundvatten
Naturresurser
Miljökonsekvensbeskrivning (tex vibrationer}
Ekonomi - kostnadsvärdering
Omfattande grundförstärkningar
Grundläggning av större broar

VEM GÖR VAD?
ANSVAR FÖR
GEO-INFO

Arkivborrning, stickprov i fält - Geotekniker
geobildtolkning, redovisning geo-info
Redovisning i slutprodukt - Utredare

GEO-INFO
FÖRMEDLING

Detta skede

Geotekniker - Utredare
• muntlig info
•karta+ geoteknisk konsekvens
beskrivning
Utredare - Beslutsfattare i
kommuner, länsstyrelse,
vägförvaltning och vägnämnd
• lokaliseringsplan

Nästa skede

Geotekniker -

Väg- och broprojektör
eller Projektledaren
• geoteknisk konsekvensbeskrivning-

SGI Varia 338
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KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
ANVÄNDNING AV GEO-INFO
VÄGVERKET

!SKEDE
PEODUKT

FÖRPROJEKTERING (Program)
Utredningsplan

VARFÖR BEHÖVS
GEO-INFO

• De geotekniska förhållandena påverkar i hög grad
byggnadskostnaden och driftskostnaden (verklig
kostnad± 20% från uppskattad).
• För beslut om vägens principiella utformning i plan
och profil. Väglinje och broläge skall bestämmas.

VEM BEHÖVER
GEO-INFO

Väg- och broprojektörer
Projektledaren

VEM TAR HAND
OM SLUTPRODUKTEN

Detta skede

Projektledaren

Nästa skede

Projektledaren

F.g. skede
(erfarenhetsåterföring)
TYP AV GEO-INFO

Översiktlig undersökning, Geoteknisk PM
Stabilitet, sättningar, geohydrologi
Bedömning av förstärkningsåtgärder grundläggning av
större broar och andra kostnadspåverkande faktorer
Ekonomi - kostnadskalkyl
Översiktlig bedömning av jord och bergs användbarhet
Översiktlig bedömning av omgivningspåverkande
faktorer

VEM GÖR VAD?
ANSVAR FÖR
GEO-INFO

Insamling/värdering geobildtolkning - Geotekniker
Beräkningar, redovisning geo-info

Redovisning i slutprodukt
GEO-INFO
FÖRMEDLING

Detta skede

- Projektledaren

Geotekniker - Projektledare eller
väg- och broprojektörer
• muntlig info
• Översiktlig undersök
ning, Geoteknisk PM

SGI Varia 338
Nästa skede

F.g. skede
{erfarenhets
återföring}

BILAGA 3

Geotekniker - Väg- och broprojektör
el Projektledaren
• Översiktlig undersök
ning, Geoteknisk PM
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KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
ANVÄNDNING AV GEO-INFO
VÄGVERKEr
SKEDE

DETALJPROJEKTERING (Projektering}

PRODUKT

Arbetsplan

VARFÖR BEHÖVS
GEO-INFO

• Beslut om grundläggningssätt och grundförstärk
ningsmetoder
•Jord-och bergmaterials användbarhet
• Beslut om profilläge och erforderligt vägområde för
juridisk fastställelse och kostnadsbedömning (±10%
av byggkostnaden)

VEM BEHÖVER
GEO-INFO

Väg- och broprojektörer
Projektledaren
Förplanerare Byggnadsavdelning
Beslutsfattare i Vattendomstol och Länsstyrelse
Markägare

VEM TAR HAND
OM SLUTPRODUKTEN

Detta skede

Projektledaren

l

Vattendomstol
Länsstyrelse
Markägare
Nästa skede

Projektledaren

F.g. skede
(erfarenhetsåterföring)
TYP AV GEO-INFO

Teknisk PM, Geoteknik
Vilka förstärkningsåtgärder som är lämpliga och
vilket vägområde som erfordras
Bedömning av pållängder
Underlag för massdisposi tian (utkast till markprofil)
Erosionsskydd, sidotag, sidotippar, transportvägar
Miljökonsekvensbeskrivning
Byggarsynpunkt (medverkan av förplanerare)
Ekonomi - kostnadsberäkning
Tidplan

VEM GÖR VAD?
ANSVAR FÖR
GEO-INFO

Geobildtolkning,
markkartering, beräkningar,
värderingar, redovisning
geo-info, ev seismik

- Geotekniker

Redovisning i slutprodukt - Projektledare
GEO-INFO
FÖRMEDLING

Detta skede

Geotekniker-+ Projektledare el.
väg- och broprojektör
• muntlig info
e Teknisk PM, Geoteknik

4
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Projektledaren - Beslutsfattare
Länsstyrelse
Vattendomstol
• Arbetsplan
Nästa skede

F.g. skede
(erfarenhets
återföring}

Geotekniker - Väg- och broprojektörer
el Projektledaren
e Teknisk PM, Geoteknik
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KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
ANVÄNDNING AV GEO-INFO
VÄGVERKET

SKEDE

DETALJPROJEKTERING (Projektering)

PRODUKT

Bygghandling

VARFÖR BEHÖVS
GEO-INFO

e För att välja rätt genomförande, metod, val av
maskiner mm.
• Underlag för masshantering
• Förfrågningsunderlag för upphandling, förplanering.
(Beräknad kostnad ska stämma med± 5% från verklig.)

VEM BEHÖVER
GEO-INFO

Väg- och broprojektörer
Projektledare
Upphandlare
Förplanerare Byggnadsavdelning
Entreprenör
Kontrollant

VEM TAR HAND
OM SLUTPRODUKTEN

Detta skede

Projektledare, Upphandlare, Förplanerare

1

Byggledare
Entreprenör
Nästa skede

Egen regi

Entreprenör
Kontrollant

Egen regi

F.g. skede
(erfarenhets
återföring)
TYP AV

GEO-INFO

Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik
Genomförande av grundläggnings- och
schaktningsarbeten, erosionsskydd.
Val av arbetsmaskiner, lägen för transportvägar
och materialupplag i samråd med förplanerare
Materialkrav

1\,1 arkprofil

Huvudrestriktioner
Kontrollåtgärder - kontroll och uppföljningsplan
Grundförstärkningsritningar
Mängdförteckning
Tidplan
Kalkylunderlag
VEM GÖR VAD?
ANSVAR FÖR
GEO-INFO

Beräkningar, planering
redovisning geo-info

-

Geotekniker

Redovisning i slutprodukt

-

Projektledare

SGI Varia 338
GEO-INFO
FÖRMEDLING

BILAGA .3;-

Detta skede

Geotekniker -

Nästa skede

Projektledare - Entreprenör
• Bygghandling
• byggmöten
Entreprenör Geotekniker
• kontrollåtgärder

F.g. skede
(erfarenhetsåterföring)

7

Väg- och broprojektör
• muntlig info
• Byggnadsteknisk
beskrivning. geoteknik,
(BGeo)
Projektledare - Entreprenör
upphandlare
• Förfrågningsunderlag
• Bygghandling
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KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
ANVÄNDNING AV GEO-INFO
VÄGVERKET

SKEDE

INVESTERING/UNDERHÅLL (Byggande}

PRODUKT

Kontroll- och uppföljningsdokument

VARFÖR BEHÖVS
GEO-INFO

e Kontroll av utförande
• Underlag för ändrings- och tilläggsarbeten
• Uppföljning/reglering av verkligt utfall
• Godkännande

VEM BEHÖVER
GEO-INFO

Byggledare
Entreprenör
Kontrollant

VEM TAR HAND
SLUTPRODUKTEN

Detta skede

Byggledare

l

Entreprenör - Egen regi
Kontrollant
Nästa skede

Driftsavdelning

F.g. skede
Projektledare
(erfarenhets- Byggledare
återföring) Entreprenör - Egen regi
TYP

AV
GEO-INFO

Kontroll- och uppföljningsplan
Ändring/tillägg av mark- och grundläggningsarbeten
Mängduppgifter
Besiktningar/godkännande

VEM GÖR VAD?
ANSVAR FÖR
GEO-INFO

Kontroll och uppföljning - Geotekniker
Relationsritningar - Entreprenör - Egen regi
Drift- och underhållsplan - Geotekniker. kontrollant

GEO-INFO
FÖRMEDLING

Detta skede

Geotekniker-+ Entreprenör
• muntlig info
•kontroll-och uppfölj
ningsplan antingen
separat eller som en
punkt i BGeo
Geotekniker-+ Byggledare
• muntlig info
• mängduppgifter
• besiktningsprotokoll
Entreprenör-+ Projektledare
• relationsritningar

Nästa skede

Driftavd.-+

Geotekniker
• avvägningar

SGI Varia 338

F.g. skede

Byggledare -

BILAGA

3

Projektledare, geo
tekniker
Entreprenör - Entreprenör, geotekni
ker
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KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
ANVÄNDNING AV GEO-INFO
VÄGVERKET

SKEDE

DRIFT- OCH UNDERHÅLL {Förvaltning)

PRODUKT

Driftsjournal

VARFÖR BEHÖVS
GEO-INFO

e Förutsäga behov av justeringar och åtgärder på
grund av tex sättningar
• Vid förbättringsarbeten
e Vid bidrags- och tillståndsärenden och dispenser

VEM BEHÖVER
GEO-INFO

Driftsavd.

VEM TAR HAND
OM SLUTPRODUKTEN

Detta skede

Driftsavd.

Nästa skede

Utredare

F.g. skede
Projektledare
{erfarenhets- Byggledare
återföring) Entreprenör - Egen regi
TYP AV

GEO-INFO

Mätdata om pågående sättningar, grundförstärkning,
grundläggning och konstruktioner
Underhåll för brunnar
Relationsritningar geokonstruktioner

VEM GÖR VAD?
ANSVAR FÖR
GEO-INFO

Insamling mätdata - Driftspersonal, geotekniker
Utvärdering och förslag - Geotekniker
till åtgärder

GEO-INFO
FÖRMEDLING

Detta skede

Driftspersonal - Geotekniker
• mätdata
Driftsavd.
Geotekniker e åtgärdsförslag

Nästa skede

Geotekniker/driftsavd - Utredare
o åtgärdsförslag
reparation, om
byggnad

F.g. skede
Geotekniker/driftsavd - Projekt
(erfarenhets
ledare, entreprenör
återföring)

10
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BILAGA 3

KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
ANVÄNDNING AV GEO-INFO
VÄGVERKET

SKEDE

PLANERING (Förnyelsetillägg)

PRODUKT

Beslutsunderlag

VARFÖR BEHÖVS
GEO-INFO

För att utreda behov av ev. nybyggnad eller
förbättringsarbeten
Beslut om grundläggningssätt och grundförstärk
ningsmetoder

VEM BEHÖVER
GEO-INFO

Utredare

VEM TAR HAND
OM SLUTPRODUKTEN

Detta skede

Utredare

Nästa skede

Utredare

F.g. skede
Driftsavd.
(erfarenhetsåterföring)
TYP AV GEO-INFO

Utredning
Åtgärdsförslag beroende på insatsbehov
Sättningar
Avvattning

VEM GÖR VAD?
ANSVAR FÖR
GEO-INFO

Arkivborrning, stickprov - Geotekniker
i fält, redovisning
geo-info
Beslutsunderlag - Utredare

GEO-INFO
FÖRMEDLING

Detta skede

Geotekniker - Utredare
• muntlig info
• utredning

Nästa skede

Utredare -

F.g. skede
(erfarenhets
avvägningar

Geotekniker/utredare - Driftsavd

Utredare
e beslutsunderlag

11
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1

BILAGA 4
sid 1 (;f}

MODELL FÖR KVALITETSSTYRNING
VID GEOTEKNISKA UTREDNINGAR OCH GRUNDLÄGGNINGSARBETEN
GEOTEKNIKEN I FYSISK PLANERING

PRODUKT: Översiktsplan, fördjupad översiktsplan eller detaljplan

@Ni@
Kommun
Entreprenör
Konsult

-

~

Kvalitetsstyrande/säkrande aktiviteter

_ _ _ _ Redovisning _Utvärdering 1
av fält+
GeoprojekLab.under- lab samt
tering
~------sökning
handläggning------undersökn.

Planerare/projektör

1) Handläggning
Geoteknikern utvärderar:
•Fält-och laboratorieundersökningar
• Restriktioner - stabilitet, geohydrologi, radon, sättningar, miljö
• Resurser - naturmaterial, markvärme, grundvatten
• Byggnadsgeologi - lämplig lokalisering byggnader, vägar mm
• Ekonomi - markbyggnadskostnader
2) Redovisning
• Dokumentation av motiv och förslag
• Underlag för fortsatt process
- muntlig info/dialog
- kartor+ text
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1

BILAGA 4
2
MODELL FÖR KVALITETSSTYRNING
sict
VID GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR OCH GRUNDLÄGGNINGSARBETEN

GEOTEKNIKEN I PROJEKTERING
PRODUKT: Förfrågningsunderlag och bygghandlingar

@tio@
Byggherre
Konsult
Entreprenör

-

T

Kvalitetsstyrande/säkrande aktiviteter

Detalj Labunder- Redovisning Utvärdering 1
sökning av fält+
under
Geoprojektering
lab samt
sökning
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ handläggning _ _ _ _ _ __

Projektör/projektledare

1) Handläggning

2) Redovisning

Geoteknikern utvärderar/föreslår:
•Fält-och laboratorieundersökningar • Dokumentation av motiv och
•Grundläggnings-och förstärkningsförslag
• Underlag för upphandling
åtgärder
-bärighet, stabilitet
och byggande
-muntlig info/dialog
-konsekvensbeskrivning
-kostnadsbedömning
-byggnadsteknisk beskrivn.
-utförande (ritningar, arbetsordn.)
(geoteknik)
-konstruktionsritningar
-materialkrav
• Erosion, tjäle och länshållning
(jord-)
-geoteknisk rapport
• Miljökonsekvenser-grundvattensänkn.,
(undersökningsresultat)
radon, förorenad jord, vibrationer
• Mängdförteckning
• Kontrollåtgärder
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BILAGA 4
3
MODELL FÖR KVALITETSSTYRNING
sid
VID GEOTEKNISKA UTREDNINGAR OCH GRUNDLÄGGNINGSARBETEN

GEOTEKNIK I BYGGSKEDET
PRODUKT: Kontroll- och uppföljningsdokument

Byggherre/beställare
-

Kvalitetsstyrande/säkrande aktiviteter

Beställarens
geotekniker

Handläggning 18

,·

Entreprenörens
geotekniker

Handläggning 1 A
B

Beställare

Entreprenör
Beställare

lA) Handläggning
Entreprenörens geotekniker handl.:
• Kontroll av utförande
• Förslag till altern. utföranden
• Relationsritningar
• Uppföljning av ändr./tilläggsarb.

2A} Redovisning
@Dokumentation av utförande
-Muntlig info
-Relationsritningar
-Dokumentation av kontroll och
uppföljning

1B} Handläggning
Beställarens geotekniker handl.:
• Kontrollplan
• Uppföljning av ändr./tilläggsarb.
• Besiktningar/godkännande

2B) Redovisning
• Dokumentation av kontroll
-Muntlig info
-Kontrollplan
-Besiktningsprotokoll
-Mängduppgifter
-Ändrings/tilläggsarbeten
-Serviceplan (för drift och
underhåll}
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BILAGA 5

1(10)

KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
UPPGIFTER HÄMTADE FRÅN FALL BERÖRDA AV K0NSULTANSVARSNÄMNDEN
SAMMANFATTNING
Fall 1

ÄRENDE:

Grundundersökares ansvar för mängden bergschakt {1984).

PARTER:

Beställare: 11 Stiftelsenn
Konsult:
"Konsulten"

OBJEKT:

Ett servicehus

SAK:

På uppdrag av stiftelsen utförde konsulten under
november 1984 en geoteknisk undersökning, vars syften,
enligt utlåtandet, var "att klarlägga grundläggningsför
hållanden inom planerade byggnadsytor, främst med avse
ende på bergförekomst. Utlåtandet ingick sedermera i
förfrågningsunderlaget för entreprenaden. Arbetena upp
handlades till fast pris.
Totalt verkligt utfall av bergvolym blev 2284 m3 • Tolk
ning, gjord av stiftelsen, av konsultens utredning gav
660 m3 • Merkostnaden uppgick till 350 000 kr, som stif
telsen belastas med. Beloppet utgör krav från entrepre
nörens sida som konsulten bör svara för.

DISKUSSION:

Stiftelsen anför att:
- trots att man tom hittat berg i dagen har tätheten
mellan borrhålen inte ökats för att bättre redovisa
bergets omfattning och därmed öka entreprenörens
möjlighet att beräkna denna
- grundundersökningen är inte tillräcklig för att kunna
utläsa omfattningen av berg
- genom upptagning av provgropar inom området som
redovisats som berg med tunt jordtäcke eller berg i
· dagen borde bergets karaktär, dvs berggrundens
sprickighet, hårdhet mm kunnat anges {mycket tvek
samt om detta har haft någon ivnerkan på stiftelsens
bedömning av mängden bergschakt).
Konsulten anför att:
- utförd borrning/grävning i 23 punkter är godtagbar
enligt undersökningens syfte
- stiftelsens tolkning av undersökning gällande mängden
berg är ej fackmässig. En korrekt bedömning gav 2009
m3 • Stiftelsens feltolkning härrör från en interpole
ring mellan borrpunkterna, hänsyn ej tagen till upp
gifter som lämnats om området mellan borrpunkterna.

NÄMNDENS
BEDÖMNING:

En grundundersökning:

- är en stickprovsundersökning
- ger aldrig exakt besked om undergrundens beskaffenhet
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- inga säkra kalkyler kan baseras på undersökningen. I
detta fall i fråga om mängden berg.
- med hänsyn till att områden mellan borrhålen redovi
sats med berg i dagen och berg med tunt jordtäcke ger,
såsom konsultens beräkningar visar, en bild av mängden
berg som uppfyller rimliga anspråk på tillförlitlig
het.
Enligt nämndens mening är undersökningen utförd och redovisad på ett
godtagbart sätt. Konsulten kan därför inte anses skadeståndskyldig.
Utlåtandet enhälligt.

EGNA
FUNDERINGAR:

Framgår klart att det finns ett missförstånd mellan be
ställare och konsult när det gäller omfattning av under
sökningen. Missförståndet kan bero bl a på
- bristande dialog/information mellan beställaren och
konsult om syfte och uppdragets omfattning
- bristfälligt tillgängligt material, tillhandahållet
från beställaren.
Visste konsulten om att undersökningen skulle ingå i
förfrågningsunderlaget? Hade redovisningen av under
sökningen sett annorlunda ut då? Var den person/de
personer utsedd(a) av stiftelsen, kompetent(a) att
utföra tolkning av undersökningsresultaten? Tillfrågades
konsulten om sannolik bergkontur?

2
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Fall 2

ÄRENDE:

Geokonsults ansvar för extrakostnader i samband med
exploatering (1976)

PARTER:

Beställare: "Kommun"
Konsult:
"Konsult"

OBJEKT:

Ca 50 st enfamiljshus.

SAK:

Kommunen gav i uppdrag åt en konsult att utföra en
geoteknisk undersökning avsedd att utgöra underlag för
upprättande av stadsplan omfattande område för ca 50 en
familjshus. Inom ett område omfattande ca 3 ha area,
utförde konsulten 9 viktsonderingar och provtagning med
skruvborr i två punkter. Avståndet mellan borrhålen var
stort - 50 m. (Arvodet enligt självkostnadsprincip
uppgick till 8 463:-)
Konsultens rapport rubricerades "Översiktlig geoteknisk
undersökning". Avsikten med undersökningen var att kart
lägga berg i dagen, översiktligt redovisa jordlagrens
sammansättningar och lämna synpunkter på valet av grund
läggningssätt för de planerade byggnaderna.
Rapporten lades till grund för kommunens planläggning av
området, varefter SCG (Skånska Cementgjuteriet) anlita
des för att uppföra 22 kedjehus. Deras geotekniker ifrå
gasatte därvid tolkningen av mätresultatet från ett
borrhål liksom möjligheten att av konsultens undersök
ningsresultat dra sådana slutsatser beträffande grund
läggningsmetod och uppfyllnad som angetts i rapporten.
SCG gjorde på eget initiativ en kompletterande provtag
ning i det borrhål som föranlett misstanke. Resultatet
innebar ändringar i den ursprungliga projekteringen.
Grundläggningssättet ändrades från plattgrundläggning
till pålgrundläggning för 7 av de 22 husen. Viss omdi
mensionering av de resterande husens plattor gjorde att
ursprunglig grundläggningsmetod kunde utnyttjas. Det
framkom även vid den kompletterande undersökningen att
vissa stabilitetsproblem förelåg.
Kommunen drabbades av merkostnader på sammanlagt 472 404
kr (370 000 kr av desa kunde tas ut av husköparna).

DISKUSSION:

Kommunen anför att:
- intentionen med konsultens uppdrag var att få reda på
områdets lämplighet för småhusbebyggelse samt rekom
dationer för grundläggningssätt och uppfyllnadshöjder.
- konsulten fick uppdraget utan konkurrens.
- oavsett utlåtandets rubricering ("översiktlig geoteknisk undersökning") har konsulten utan reservation
lämnat konkreta uppgifter om jordlagrens beskaffenhet
och grundvattenyta samt även föreslagit grundlägg
ningssätt utan att beakta eller varna för stabilitets
problem.
- konsultens utlåtande är felaktigt i sin redovisning av
grundförhållandena.
konsulten har dragit felaktiga slutsatser i sin egen
undersökning, exempelvis om uppfyllnaders höjd.

SGI Varia 338

- en konsult skall kunna bedöma hur långt hans rekommen
dationer kan utsträckas med ledning av de undersök
ningar som gjorts.
- hade konsulten tolkat undersökningen på ett riktigt
sätt hade området ej omfattats av den stadsplan som
utarbetades.
Konsultsidan anför att:
- undersökningen var av översiktlig natur. Man kan inte
av en sådan översiktlig undersökning i detalj få fram
hur ett område ser ut.
- det borrhål som föranlett diskussion utfördes enligt
gällande standarder.
NÄMNDENS
BEDÖMNING:

Avtalet mellan konsult och kommun var muntligt. Uppdra
get var tämligen ospecificerat. Konsulten har endast
gjort en översiktlig undersökning, vilket framgår ut
tryckligen av utlåtandets rubricering och den beskriv
ning konsulten har lämnat av hur undersökningen gått
till. Kommunen borde ha förvissat sig om att undersök
ningen tillgodosåg kommunens intention och reagerat om
så inte var fallet.
Uttalandena om lämplig grundläggning har i utlåtandet
rubricerats som "synpunkter" och beträffande valet av
grundläggningssätt sägs endast att "de flesta byggnader
na" kan grundläggas med kantförstyvad platta av betong.
Det framgår att mera detaljerade undersökningar behövs
innan man kan avgöra hur grundläggningen för varje
enskilt hus bör utföras. Även det som sägs om uppfyll
nadshöjder måste läsas mot bakgrund av den reservation
som ligger i uttrycket "synpunkter". Konsulten borde
kanske på ett tydligare sätt varnat för att dra alltför
långtgående slutsatser av undersökningen. De uttalanden
som sägs i undersökningen om grundläggningen är inte
missvisande på sådant sätt att det kan medföra skade
ståndsansvar.
Slutsatserna beträffande ett borrhål rörande mätresulta
tet föranleder nämnden ej till någon anmärkning. Den
valda sonderingsmetoden, viktsondering, får med hänsyn
till undersökningens översiktliga karaktär ej anses vara
olämplig i detta fall.
Nämnden finner att konsulten ej är skadeståndsskyldig.
Utlåtandet är enhälligt.
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Fall 3

ÄRENDE:

Huruvida konsulten är ansvarig för att en kontors- och
lagerbygnad med pålad stomme och frikopplat golv direkt
på mark erhållit ojämna och kraftiga sättningar i golvet
(1975).

PARTER:

Beställare: "Entreprenadföretaget"
Konsult:
"Konsultföretaget"

OBJEKT:

En kontors- och lagerbyggnad.

SAK:

Byggherren ämnade bygga en kontors- och lagerbyggnad,
huvudsakligen för uthyrning. En arkitekt presenterade
ett skissförslag på byggnaden, som överlämnades till en
treprenadföretaget med begäran om prisuppgift för uppfö
randet av huset. Entreprenadföretaget kontaktade kon
sultföretaget för att "ta fram de uppgifter som behövdes
för" ett anbudslämnande. Konsulten redovisade uppdraget
genom anteckningar och markeringar direkt på arkitekt
skissen. Efter ett par förhandlingsrundor avlades till
entreprenören en muntlig beställning att uppföra byggna
den, fast pris= 1 005 000 kr.
Någon grundundersökning förelåg inte vid anbudslämnan
det. Kort efter beställning (5 dagar) gjordes en unders
ökning omfattande avvägning av markytan och borrning i
åtta punkter till förmodat fast berg, företrädesvis i
tomthörn. En befintlig fyllning inom tomten förblev
okänd både för konsult och entreprenör.

DISKUSSION:

Entprenörföretaget anför att:
- han ej var utsatt för någon anbudskonkurrens men att
de ekonomiska ramarna var pressade.
han fick uppfattningen att huset redan var uthyrt och
hyresintäkterna fastlagda.
inga diskussioner har förts med byggherre eller kon
sult om vilken grundkonstrukton som skulle användas
(behovet av grundundersökning har ej varit på tal}.
aktuell konstruktion har valts av konsulter som fått
förutsättningslöst uppdrag.
Konsultföretaget anför att:
- uppdraget innebar att konstruera en byggnad med pålad
stomme och golv direkt på mark.
- direktiven ifrågasattes aldrig då beställaren besitter
stor teknisk-ekonomisk sakkunskap.

NÄMNDENS
BEDÖMNING:

Byggnadskonstruktionen med stödpålad stomme och frikopp
lat golv direkt på mark är väsentligt billigare än en
helt stödpålad grundläggning. Konstruktionen är emeller
tid förenad med vissa risker för ojämna sättningar. En
konsult som föreslår en sådan konstruktion bör vara
skyldig att fästa uppdragsgivarens uppmärksamhet på
dessa risker och på den därmed sammanhängande frågan om
vilka sättningar som med hänsyn till lokalens användning
skall kunna accepteras. Det bör också åligga konsulten
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att påtala behovet av grundundersökning om så anses än
damålsenlig för att riskerna närmare skall kunna
bedömas.
Om konsulten fått ett förutsättningslöst konstruktions
uppdrag kan han inte undgå ansvar för sin underlåtenhet
att föra dessa förhållanden på tal. Om inte bör visser
ligen konsulten ha ett visst ansvar. Emellertid kan det
inte läggas konsulten till last om han ej ifrågasätter
beställarens riskbedömning, då beställaren själv besit
ter stor sakkunskap. Skulle konsulten känna till eller
under uppdragets utförande få vetskap om något särskilt
förhållande som beställaren inte kan antas känna till
och som påverkar riskbedömningen, bör det emellertid
åligga honom att påpeka detta. Konsulten kan därför inte
göras ansvarig för den inträffade skadan om uppdraget
har haft den begränsade karaktär som han gör gällande.
Avgörandet i ansvarsfrågan är alltså vilken omfattning
uppdraget har haft. Skriftligt avtal föreligger ej. Kon
sultuppdraget avsåg ett arbete som entreprenadföretaget
skulle utföra som totalentreprenad, vars ekonomiska ram
var i stort sett fixerad redan när entreprenören tog
första kontakten med konsulten.
På grund av det anförda anser nämnden att konsulten inte
är ansvarig för den inträffade skadan. Utlåtandet är en
hälligt.
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Fall 4
ÄRENDE:

Ersättning pga dels påstådd onödig pålning, dels att
erforderlig pålning blev avsevärt dyrare än b eställaren
förutsatt.

PARTER:

Beställare: "Stiftelsen".
Konsult:
"Arkitektkontoret och Ingenjörsbyrån".

OBJEKT:

Två sexvånings punkthus med två envånings låghusdelar.

SAK:

I egenskap av totalprojektör har arkitekten svarat för
projekteringen av bl a två sexvånings punkthus med två
envånings låghusdelar. Byggnaderna skulle grundläggas på
pålar. Den verkliga pållängden avvek från vad grundun
dersökningen hade indikerat. Avvikelsen från vad som
upphandlats var ännu större.
I antaget anbud hade pållängden maximerats till 13 m.
Verklig pållängd för de flesta pålarna var mellan 25-30
m och var skarvade två gånger.
Arkitekten anlitade som underkonsult ingenjörskontoret
till att utföra grundundersökningen. Undersökningen
avsåg endast höghusdelen (beslut om låghusdelarna togs
först senare). Undersökningen indikerade pålstopp efter
ca 20 m. Det framhölls att "Skall exakta pållängden be
stämmas måste provpålning utföras". Grundundersökningen
ingick i förfrågningsunderlaget.
Stiftelsen uppdrog åt AIB att kontrollera riktigheten i
ingenjörskontorets grundundersökning. Vid två punkter
påträffades betydande avvikelser. AIB fann fast botten 9
resp 14 m djupare än ingenjörskontoret. Det gick ej att
sondera exakt där de tidigare borrningarna hade utförts
(borrningarna utfördes 5-6 m vid sidan om).
Stiftelsens krav, ca 1,9 Mkr, består huvudsakligen av
förseningskostnader för byggnadsentreprenören, ca 500
kkr, och ränte- och kreditivkostnader, ca 700 kkr.
Därtill kommer ca 600 kkr utgörande merkostnad för
påstådd onödig pålning under envåningsdelarna. Totalbe
loppet motsvarar 14% av anbudssumman för entreprenaden.

Stiftelsen anför att:
ingenjörskontorets grundundersökning varit felaktig i dessa två
punkter, vilket föranlett oriktiga slutsatser ifråga om pålläng
der.
om det var lämpligt att föreskriva pålgrundläggning under enplans
delarna, borde i varje fall detta diskuteras med beställaren.
arkitekten och ingenjörskontoret borde ha tagit fasta på att prov
pålning skulle utföras.
utformningen av förfrågningshandlingarna borde ej ha innehållit
rätt till extra ersättning för entreprenören vid försening.
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NÄMNDENS
BEDÖMNING:

Nämnden anför att:
den extra borrningen utförd av AIB nära ett par av
ingenjörskontorets borrhål berättigar inte i och för
sig till slutsatsen att ingenjörskontorets undersök
ning har varit felaktigt utförd.
- det framgår av undersökningen att "exakta" pållängder
ej bestämts.
- undersökningen getts tillräcklig omfattning.
- redan vid upphandingen måste pållängden 13 m ha varit
orealistisk m h t grundundersökningen {att detta ac
cepterades berodde sannolikt på att kostnader för
skarvning tillkommer vid pållängder överstigande 13
m). {Ett par andra anbud räknade också med väsentligt
större pålmängder.)
- det ej normalt ingår i en teknisk konsults uppgift att
bistå med juridisk rådgivning i samband med kontrakts
skrivning (stiftelsen själv får antas ha en inte obe
tydlig kompetens).
Nämnden finner att varken arkitekten eller ingenjörskon
toret är ersättningsskyldiga för stiftelsens merkostna
der. Utlåtandet är enhälligt.
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Fall 5

ÄRENDE:

Oklarhet i geoteknisk undersökning föranledd av olämp
ligt vald grundförstärkningsmetod.

PARTER:

Beställare: "Beställaren"
Konsult:
"Konsulten".

OBJEKT:

Grundförstärkning av två fastigheter.

SAK:

Det uppdrogs åt konsulten att utföra en geoteknisk un
dersökning och upprätta ett förfrågningsunderlag angåen
de grundförstärkning på två fastigheter. Anbudet som
antogs gällde stålkärnepelare på en fastighet och tryck
pålning, dvs nedpressning av korta betongpålar, på den
andra. Nedpressning av korta betongpålar gick ej att
utföra pga omfattande hinder i form av sten samt
rester av tidigare grundläggning av hus och kajer.
Arbetet fick avbrytas och grundförstärkningen utfördes
med stålkärnepelare.
Beställaren drabbades av merkostnader för ändrad pål
ningsmetod uppgående till 1,6 Mkr.

Beställaren anför att:
-

konsulten handlat försumligt och inte fäst uppmärksamheten på de
indikationer på allvarliga pålningshinder som framkom vid grundun
dersökningen.
konsulten borde ha varnat för hinder, då det är känt att sådana är
vanliga inom områden av aktuell typ.

Konsulten anför att:
formuleringarna i texten saknar betydelse då det av ritnignarna
klart framgår sonderingsstopp, provgropar etc.
ritningarna ingick i förfrågningsunderlaget.
-

den inledningsvis valda metoden är den för pålningshinder känsli
gaste metoden som tillämpats i Sverige. Metoden har därför fått en
markant minskad användning.

-

med hänsyn till att grundförstärkningsentreprenaden skulle upphand
las som totalentreprenad ansåg sig konsulten inte böra ge några
föreskrifter angående val av metod för pålningen.

Nämnden anför att:
-

något fel i grundundersökningen har ej påträffats.

-

undersökningen har haft avtalad omfattning.
någon direkt felaktighet i beskrivningen har ej kunnat påvisas.
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det i och för sig hade varit lämpligt att upplysa om att sonde
ringsstopp erhållits relativt tidigt i 3 av 8 punkter.
Att i allmänna ordalag varna den lilla grupp erfarna anbudsgivare som
är aktuella vid arbeten av denna art för risken för hinder vid pål
tryckningen i aktuellt område är enligt nämndens mening inte behöv
ligt.
Nämnden finner ej konsulten skadeståndsansvarig för beställarens mer
kostnader. Utlåtandet är enhälligt.

IRKULÄR
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Handläggare
Annika Gustafsson

1984-08-28
Cirkuläret har postats till
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden

HO-domar angående fel och försummelse vid byggnadsnämnds
myndighetsutövning
Högsta domstolen (HO) avgjorde den 17 maJ 1 år tre mål där
huvudfrågan var vilket skadeståndsansvar en kommun har för
påstådda fel i samband med planläggning och byggnadslovsgiv
ning när en uppförd byggnad skadats genom sättningar (två
fall) och inträngande vatten (ett fall). Målen var
Conradson ./. Skövde kommun, T 298/81, DT 16/84
Nyköpings kommun ./. Bohlin, T 342/81, DT 17/84
Lidsten ./. Österåkers kommun, T 504/~l, DT 18/84.
Domarna är intressanta därför att HO har försökt lägga fast
en standardnivå för byggnadsnämndens verksamhet. Underskrids
den nivån blir kommunen skadeståndsskyldig på grund av fel
och försummelse enligt reglerna i 3 kap skadeståndslagen.
Beträffande byggnadsnämndens verksamhet ges regler i bygg
nadslagen och byggnadsstadgan samt i de tillämpningsföre
skrifter som utfärdats med stöd av dessa lagar, nämligen
Svensk Byggnorm (SBN).
I Österåkersmålet vann kommunen. I Nyköpings- och Skövdefal
len förlorade kommunen. I Skövdemålet var domstolen oenig.
Ordföranden och ytterligare en ledamot friade kommunen.
HUVUDFRÅGOR I DOMARNA
I samtliga fall gällde tvisten om byggnadsnämnden gjort sig
skyldig till fel och försummelse vid myndighetsutövning när
den

* inte föranstaltat om grundundersökning före eller i sam
band med byggnadslovsgivning.
4

GR/C

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

1-ljälp oss att sprida cirkuläret snabbt
till rätta personer Behöver dt:J fler exemplar - kopiera !

-
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I Nyköpingsmålet påstods kommunen ansvarig för att ha

* antagit stadsplan utan grundundersökning,
* godkänt uppläggning av fyllnadsmassor utan föreskrift

om

särskilda grundläggningsåtgärder,

* försummat vissa föreskrivna besiktningar,
* låtit en jävig person delta i beslut om byggnadslov,

* godtagit ett byggnadsbolag som ansvarig arbetsledare.
I Skövdemålet gjordes kommunen ansvarig för

*

att den grundundersökning som gjorts under planarbetet ej
varit tillräckligt detaljerad,

* att källare tillåtits trots olämpliga grundförhållanden
och utan krav på grundundersökning,

* att byggnadsnämnden inte föreskrivit betryggande åtgärder
till skydd mot vatteninträngning i byggnaden.

I målet mot Österåkers kommun grundades skadeståndsanspråken
på

* att byggnadsnämnden ej krävt grundundersökning,
* att byggnadsinspektören felbedömt grundbottens beskaffen
het,

* underlåtit att anmäla ändrat grundläggningssätt till
nämnden,
* inte bevakat att den byggande rättat sig efter givna på
pekanden.
HD:s DOMSKÄL
I ett avsnitt som lyder lika i de tre målen går HD igenom
vilka krav som bör ställas på byggnadsnämnderna. HO anför
bl a att frågan om skadestånd i huvudsak blir beroende av en
bedömning enligt 3 kap 3 § skadeståndslagen, dvs den sk
standardregeln. Byggnadsnämnderna har att speciellt uppmärk
samma kontrollen av mark- och grundförhållanden. Man måste
emellertid se realistiskt på byggnadsnämndens möjlighet att
ingripa mot olika skaderisker. Mot bakgrund av nämndernas
begränsade resurser kan tveksamhet uppstå vilka uppgifter
som bör prioriteras.
HD framhåller att avsikten med skadeståndsansvaret vid
bristande myndighetskontroll inte kan vara att man på kommu
nen ska överflytta den skyldighet att se till att arbetet
utförs med omdöme och sakkunskap som enligt byggnadsförfatt-

(
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ningen åvilar den byggande. Det är byggherren som tillsam
mans med bladen ansvarige arbetsledaren i första hand sva
rar för att skador på byggnaden förebyggs.
Det är framför allt i sådana fall då kommunen kan anses ha
speciell kännedom om förhållandena på platsen och klart
bättre möjligheter än den byggande att inse skaderisker och
bedöma vilka åtgärder som lämpligen bör vidtas som skade
ståndsansvar kan komma att åläggas kommunen. HD menar att
detta får betydelse just när det gäller skador på grund av
markens beskaffenhet. Viss hänsyn bör också tas till den
byggandes egna kvalifikationer; utförs arbetet av ett väl
renommerat byggnadsföretag, behöver nämnden inte på samma
sätt som annars räkna med förbiseenden och misstag. Bygg
nadsnämnden bör dock inte helt lita ens på den kompetens som
finns hos erfarna byggherrar eller entreprenörer. Bl a när
ett bygge är rörbundet med påtagliga risker för framtida
sättningsskador av betydelse, får nämnden anses skyldig att
se till att skadeförebyggande åtgärder blir vidtagna.
I Skövdemålet slår HD fast att det hade legat nära till
hands för kommunen begära en kompletterande grundundersök
ning innan byggnadslov meddelades. Om icke, borde nämnden ha
sett till att åtgärder vidtogs för att förebygga vattenska
dor. Byggnadsnämnden brast i sin omsorg, menar HD, genom att
bevilja byggnadslov utan att ge föreskrift om skyddsåtgärder
eller i vart fall informera den byggande om skader isken.
Frågan om besiktningarnas omfattning och innehåll berörs i
alla tre domarna. Vad som närmare fordras i olika situatio
ner får enligt HO bedömas från fall till fall. Av betydelse
är hur pass viktig kontrollen framstår enligt byggnadsför
fattningarna, bl a om den är obligatorisk eller bara behöver
vidtas stickprovsvis eller när särskild anledning förekom
mer. I Nyköpingsdomen uttalar HD exempelvis att nämndens
bristande omsorg medverkat till skadornas uppkomst. Kommunen
hade underlåtit att företa grundbottenbesiktning trots att
några sådana skäl för underlåtenheten som avses i 64 § l mom
andra stycket byggnadsstadgan inte kan anses ha förelegat.
ANALYS AV RÄTTSrALLEN
Till att börja med får konstateras att HO anslutit sig till
den tolkning av byggnadslagen och byggnadsstadgan som kom
munförbundet rörfäktat och som innebär att det primärt är
den byggande som ansvarar för det som byggs. Se förbundets
cirkulär 1983:51. HO begränsar dock detta ansvar på olika
sätt. Som exempel på omständigheter vilka kan aktualisera
kommunens ansvar anges fall då det hos en byggande saknas
erforderlig kunskap för byggnadsarbetenas rätta fullgörande
i det enskilda fallet.
I detta sammanhang kan nämnas att utgången i Skövdemålet be
ror på skilda uppfattningar om den inträffade skadan var
ofÖrutsedd eller ej. 11ajor it eten menar att kommunen borde ha
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förutsett att olägenheter kunde inträffa under det att mino
riteten menar att skadeorsaken varit av tillfällig och svår
förutsebar art och att riskerna därför varit så vanskliga
att bedöma att det framstår som tveksamt vilka föreskrifter
som skulle varit av värde i sammanhanget. HD:s minoritet
ville på den grunden fria kommunen från skadeståndsansvar
med hänvisning till den ovan nämnda standardregeln.

GRUNDUNDERSÖKNING
Domen i Skövdemålet tyder på att kraven på kommunernas bygg
nadsnämnder ställs högt när det gäller grundundersökningar.
Principen om den byggandes ansvarighet kvarstår visserligen
men Skövde- och Nyköpingsdomarna antyder att skärpt uppmärk
samhet är påkallad hos byggnadsnämnderna vid planläggning
och byggnadslovsgivning. Större ansvar kan i vissa fall
komma att åläggas byggnadsnämnderna. Beträffande grundunder
sökning får tidsutdräkten och de ökaae kostnaderna för den
byggande vägas mot riskerna vid underlåten grundundersök
ning. Exempel på fall finns där kommunen stämts under påstå
ende att krav på grundundersökning varit onödigt och medfört
fördyring. Av HD:s resonemang framgår att byggnadsnämnderna,
om någon oklarhet råder, bör föreskriva grundundersökning
före byggnadslovs beviljande om sådan inte gjorts vid plan
läggningen. Om grundundersökning gjorts vid planläggningen
bör nämnden kunna underlåta att infordra sådan om inte sär
skilda skäl talar för att en sådan undersökning behövs i det
enskilda fallet.

BESIKTNING
När det gäller besiktningar framstår det som klart att bygg
nadsnämnderna och byggnadsinspektörerna inte kan lite på ens
välrenommerade byggares åtgärder. Viktigt är tydligen att i
varje särskilt fall söka ta reda på om den byggande är kom
petent att utföra just den åtgärd varom fråga är. Byggnads
nämnden bör tydligen räkna med att misstag och förbiseenden
kan förekomma om den som bygger ej är välrenommerad. Här har
HD särskilt pekat på att obligatoriska besiktningar inte får
underlåtas utan särskilda skäl och att vissa delar av bygg
nationen, de som rör mark- och grundförhållanden, kräver
extra uppmärksamhet.
Oå byggnadsnämnden föreskrivit viss åtgärd under byggnads
arbetenas gång bör byggnadsinspektören, i största möjliga
utsträckning, kontrollera att föreskriften följts och givit
åsyftat resultat.
När det gäller skälig standard, särskilt på besiktningsom
rådet, påpekar HO i Nyköpingsdomen att en rad smärre fel och
försummelser från myndigheternas sida kan, om de medverkat
till skadan, tillsammans innebära att verksamheten inte hål
ler den standard som skäligen får begäras i det aktuella av
seendet (jämför prop 1972:5 s 324 f).

(
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DEN ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE KRETSEN
Spörsmålet om den ersättningsberättigade kretsen gäller
vem eller vilka som kan ifrågakomma som berättigad till er
sättning. Beträffande senare ägares rätt till ersättning
säger HO följande. I de fall då skadeståndsskyldighet på
grund av brister i byggnadskontrollen aktualiseras saknas
anledning att göra principiell skillnad mellan ersättnings
krav från den fastighetsägare som meddelas byggnadslov och
från senare ägare av fastigheten. Båda kategorierna av ägare
har sålunda möjlighet att erhålla skadestånd av kommunen för
inträffad skada på byggnaden.
I vad mån domarna får betydelse när en ny plan- och bygglag
träder i kraft kan inte bedömas nu.

SVENSKA KOMMUNFÖKBUNDET
Juridiska avdelningen
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KVALITETSSTYRNING
GEOTEKNIK
OCH GRUNDLÄGGNING
VÄRDERING AV KVALITETSFEL OCH BRISTER
Sammanställning från seminarium 1990-11-22
Bedömning av påståenden
Instämmer helt
Instämmer delvis
Stämmer ej
Irrelevant fråga
Markera med"-" om Du inte anser Du har möjlighet att bedöma påståendet

3
2

1
0

-

Påståendena har indelats i "Externa brister" som avser förhållandena
mellan olika aktörer i byggprocessen respektive "Interna brister"
som beskriver förhållanden hos olika kategorier (beställare, konsult
och entreprenörer).
Grupp
Grupp
Grupp
Grupp

1:
2:
3:
4:

Statliga myndigheter/verk
Kommuner, byggherrar, bostadsföretag och byggherreombud
Konsultföretag
Entreprenadföretag

Påstående

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

[

medel

EXTERNA BRISTER
Ett stort flöde av geoteknisk
information mellan många olika
medverkande och mellan olika
skeden - "stafettväxling" gör risken stor att informationen ej når fram eller feltolkas

3

2

3

2

2.5

Risk för feltolkningar av geohandlingar, man talar inte
samma språk

2

3

2

2

2.3

Geotekniken har låg prioritet
i förhållande till andra
teknikområden

2

3

2.5

2

2.4

Det saknas en genomtänkt plan
för den geotekniska insatsen
i projektet

2

2

3

2

2.3
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Grupp 1
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Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

[

medel
Geotekniska konsultinsatser är
för dyra i projekteringsskedet

1

1

1

1

1

Samråd mellan olika katego
rier fungerar dåligt i projek
teringsskedet

2

2

2

3

2.3

Samråd mellan olika katego
rier fungerar dåligt i bygg
skedet

2

3

2

3

2.5

Erfarenhetsåterföringen mellan
skedena är bristande

3

3

2

3

2.8

För kort projekteringstid gör
att erforderliga geotekniska
utredningar ej kan utföras

2

2

1

2

1.8

För pressad byggtid ger brist
ande kvalitet i utförandet

2

3

3

Beställaren ställer inte
eller klargör inte kvalitets
krav

2.5

3

3

Anvisningar för kvalitets
kontroller på byggplatsen är
bristfälliga

3

3

2

Otillräcklig kontroll under
byggskedet

2

3

2

2

2.3

Geoteknikern medverkar sällan
vid upprättande av förfråg
ningsunderlag

2

2

1

2

1.8

Många geotekniska frågor ut
reds ej i projekteringsskedet
utan förutsätts lösas i bygg
skedet

2

3

1.5

2

2.1

Geoteknikern saknas i bygg
skedet för att kunna följa upp
de råd och anvisningar som
getts i projekteringsskedet

2

2

3

2

2.3

2.5

3

2

2

2.4

2.7
2

2.6

2.7

INTERNA BRISTER

Beställare
Beställarna har alltför dålig
kunskap om geotekniken och
dess betydelse
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Grupp 1
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Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

3

I:

medel

Otillräckligt geotekniskt beslutsunderlag i tidiga skeden

3

2

2

2

2.3

Geotekniska handlingar görs
ej i flera steg

1.5

2

1.5

3

2.0

Geotekniska handlingar används
i skeden de ej är avsedda för

1.5

2

2.5

2

2.0

Geotekniken kompletteras inte
trots ändrade förutsättningar
för planering och projektering
(tex lokalisering av byggnad)

1.5

2

2

2

1.9

Upphandling av geotekniska ut
redningar och grundläggningsarbeten görs enligt lägsta
pris-principen i

2

2

2

2

2.0

• projektering

2

2

2

2

2.0

• byggande

2.5

2

2

2

2.1

Otillräcklig kunskap att
handla upp geotekniska konsulttjänster

2

3

2.5

2

2.4

Beställaren/byggherren saknar
kvalitetssystem

2

3

3

3

2.8

Beställarna följer inte upp
kvalitetskrav

2.5

3

3

2

2.6

Geoteknikern är för anonym
och passiv

3

3

2

2

2.5

De geotekniska insatserna är
otillräckliga för att man ska
uppnå rätt kvalitet vid

3

2

3

2

2.3

• fysisk planering

3

2

3

1

2.3

o program

2

2

2.5

2

2.1

• projektering

2

2

2

2

2.0

byggande

2

2

2.5

2

2.1

e förvaltning

2

0

-

2

1.3

Geoteknisk konsult

••
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Påstående

Grupp 1
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Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

[

medel
Geotekniska undersökningar
görs schablonmässigt och ger
inte optimal utdelning

2

2

2

Konsultföretaget saknar kva
litetssystem, vilket leder
till fel och brister i geo
handlingar och utförande

2

2

2

Geoteknikern klargör inte
tillsammans med beställaren
vad som krävs av utredningen
(vilka kvalitetskrav som
gäller)

3

2

2.5

Geoteknikern är dålig på att
ange kvalitetskrav på fält
och laboratorieundersökningar

3

3

1

2.3

Fältpersonalen vid geotekniska
undersökningar har dålig
kunskap om rådande kvalitets
krav

3

1

2.0

Laboratoriepersonalen har
bristande kunskap om rådande
kvalitetskrav

1

1

1.0

Kvalitetskontroll av geotek
nikerns eget arbete saknas
(egenkontroll)

2

3

1

2.0

Konsekvensanalyser saknas dåligt med värdering av alter
nativa grundläggningsformer

2.5

3

2

2

2.4

För lite ekonomiska bedöm
ningar i geotekniska utred
ningar

2.5

2

3

2

2.4

Redovisning av fakta (under
sökningsresultat) och värde
rad information separeras ej

1.5

2

1.5

2

1.8

Geoteknikern använder ett
tillkrånglat språk som gör
handlingarna svårtillgängliga

1.5

1

2.5

1

1.5

Den geotekniska erfarenhets
återföringen är otillfreds
ställande

3

2

3

3

2.8

3

2.3

2.0

3

2.6
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Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4
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[

medel

Entreprenör
Entreprenörer saknar kvalitetssystem, vilket leder till
fel och brister vid utförandet

2.5

3

2

1

2.1

Checklistor på byggplatsen
fungerar dåligt

2

".>
J

-

2

2.3

Ofullständig information till
"den enskilde", direktiv och
restriktioner ges ej

2

2

2

2

2.0

I byggskedet premieras kvantitet före kvalitet

2

3

3

2

2.5

Entreprenörer är dåliga på att
läsa geotekniska handlingar läser inte text, endast ritningar

2.5

2

2.5

3

2.5

Byggaktiviteter anpassas inte
efter väderlek

2.5

2

3

2

2.4

Bristande erfarenhetsåterföring, samma fel upprepas

2.5

3

2

3

2.6
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LITIERATUR OCH HJÄLPMEDEL VID UPPHANDLNG AV KONSULTIJÄNSTER
OCH ENTREPRENADER

1.1

Befintligt material för upphandling av tjänster och entreprenader

1(9)

Hjälpmedel för upphandlingar kan indelas i två slag - upphandling av
tjänster och entreprenader. En inventering av material som finns att
tillgå för hjälp med upphandling av geoutredningar har sammanställts.
A. Generella skrifter som behandlar upphandling

A.1 Bestämmelser för statlig upphandling
A.2 Kommunalt upphandlingsreglemente jämte anvisningar
Skrifterna är utgivna av Riksrevisionsverket (RRV) respektive av Kom
munförbundets förlag. De båda skrifterna behandlar och reglerar all
slags upphandling inom stat och kommun på ett allmänt sätt.
B. Upphandling av tjänster
B.1 Upphandling av geotekniska utredningar, anvisningar och
kommentarer, SGF och SKIF, 1971
B.2 Kvalitetsrekommendationer Geo, Geokonsultens redovisning SKIF,
1989
B.3 Upphandling av geotekniska utredningar, SGI kurslitteratur basut
bildning
B.4 Geotekniska utredningar. Omfattning och genomförande. Handbok riktlinjer, SKIF, 1989
B.5 Handboken BYGG, Del G
B.6 Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och
ingenjörsverksamhet (ABK 87}
B.7 Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom Arkitekt- och
Ingenjörsverksamhet (AI 84)
B.8 Geolistan 1988-1990
B.9 Redovisning av geotekniska utredningar, Bo Orre {BFR T33:1979}
C. Upphandling av entreprenader

C.1 Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installa
tionsarbeten (ABT 74)
C.2 Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avsedda för bygg
nads-, anläggnings- och installationsarbeten (ABT 74}
C.3 Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader, där enskild konsument är köpare (ABS 80)
C.4 Administrativa Föreskrifter till AMA 83 (AF AMA 83}
C.5 Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA 83)
C.6 Ersättningsregler - markarbeten (MR 83 Mark)
C.7 Praktisk entreprenadjuridik, Peter Guter m fl
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1.2

Beskrivning av några av hjälpmedlen

A.1

"Bestämmelser för statlig upphandling",Riksrevisionsverket,
1986

Grundläggande princip är att upphandlingen skall ske affärsmässigt (i
vissa enstaka fall kan undantag från detta göras). Myndighet skall
verka för att de satta (statens) målen uppnås. Myndighet skall utnytta
möjligheter att samverka med andra myndigheter.
Upphandlingsform kan vara sluten upphandling, förhandlingsupphandling
eller direkt upphandling. Myndighet väljer vid varje fall som bedöms
lämpligt med hänsyn till kravet på affärsmässighet. Upphandlingen
skall bli så ekonomisk och ändamålsenlig som möjligt för myndigheten
själv.
Upphandling av geotekniska utredningar eller mark- och grundläggnings
arbeten omnämns ej speciellt. För myndighet skall lämnas ett förfråg
ningsunderlag där det skall framgå vilken upphandlingsform och vilka
krav, bestämmelser och upplysningar som gäller för upphandlingen.
A.2

"Kommunalt upphandlingsreglemente jämte anvisningar"
Svenska Kommunförbundets förlag, 1983

Vid upphandling skall myndighet utnyttja förefintliga konkurrensmöj
ligheter och även i övrigt iaktta affärsmässighet samt behandla anbud
och anbudsgivare objektivt. Samverkan skall ske med andra kommunala
organ för att tillgodose kommunens intressen, kraven på kvalitet och
prestanda ej ställs högre än vad som i varje särskilt fall behövs.
Upphandling skall ske genom sluten upphandling, förhandlingsupphand
ling eller direktupphandling.
Ersättningsformen för utfört arbete väljs till fast pris eller rörligt
pris. Löpande räkning bör användas restriktivt.
Geotekniska utredningar, mark- och grundläggningsarbetens underlag be
handlas ej nämnvärt. Det föreskrivs att gängse standard skall använ
das, om ej särskilda skäl föranleder annat.
Förfrågningsunderlag skall tillhandahållas åt leverantören som under
lag. Vid upphandling av tjänster med ideskapande och problemlösande
karaktär kan det vara svårt att inledningsvis utforma upphandlingsun
derlag som uppfyller några större krav på precisering och detaljrike
dom. Det kan därför vara lämpligt att upphandlingen sker i flera steg.
B.1

"Upphandling av geotekniska utredningar, anvisningar och
kommentarer", SKIF och SGF, 1971

Upphandlingsformen varieras från fall till fall. Faktorer som inverkar
är bl a undersökningens karaktär (översiktlig eller detaljerad)
arten av byggnadsverk, undersökningsområdets storlek och belägenhet,
ev föreliggande resultat från tidigare utförda undersökningar samt
jordlagrens mäktighet och beskaffenhet. Ibland kan även tidsaspekten
överta undersökningens omfattning. Undersökningen skall vara "lagom"
omfattande (generellt sett torde det dock vara tillrådligt med någon
överarbetning av projekt hellre än motsatsen).
I ersättningen skall även ingå skälig vinst.
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Ersättning för konsultens arbete kan beräknas enligt någon av
följande metoder:
Fast ersättning (preciserad omfattning)
Självkostnad/löpande räkning (noggrannare uppfattning/omfattning
saknas)
Taxa (ej lämpligt}
i5ag: eller timarvode (vid behov av direkt kostnadsutveckling)
Annan avtalad ersättningsgrund =tex kvantitetsbaserat anbud (lämplig
för fält-, laboratorie- och redovisningsarbete av större omfattning).
Förfrågningsunderlaget bör innehålla bl a följande punkter:
Namn på beställare och uppdragsbeslutsunderlag
Befintligt underlag för arbetets genomförande
Undersökningsprogram (målsättning samt önskade undersökningar/metoder)
Kvalitetskrav (ett fullgott arbete på vedertaget sätt, dvs i enlighet
med av SGF angivna generella regler samt vad i övrigt anses vara
praxis inom facket, jfr SGI:s meddelandeserie och handboken
Bygg).
Redovisning, anpassas lämpligen efter förhållandena från fall till
fall.
Tidplan, ingångsättningsdatum samt slutredovisningsdatum. Det kan även
erfordras delredovisning eller redovisning fortlöpande.
Betalningsplan, månadsvis, vid uppdragets fullgörande eller annan
överenskommelse.
Övriga bestämmelser, ansvarsförsäkring, avtalets upprättande etc.
Förfrågningar och tidpunkt för offertens avlämnande.
Bilagor, mängdförteckning, a-prislista.
En ny skrift med motsvarande innehåll är under utarbetande, jfr 4.3.
B.2

"Kvalitetsrekommendationer Geo, Geokonsultens redovisning",

SKIF 1989
Handlingen består av två delar, 11 Specifikation till Geokonsultens
redovisning (A)" och "Geokonsultens redovisning" (B).
Kvalitetsrekommendation Geo är Konsultföreningens rekommendation om
normalt lämplig kvalitet och omfattning på Geokonsultens redovisning
av ett projekteringsuppdrag avseende nybyggnader. Kvalitetsrekommenda
tion Geo ingår i en serie kvalitetsrekommendationer, som Konsultföre
ningen publicerar.
Boverkets nybyggnadsregler - kap 6:3, geoteknisk klass 2, ligger till
grund för Kvalitetsrekommendation Geo. I "Specifikation till Geokon
sultens redovisning 11 (A) förklaras den rekommenderade nivån. Utgångs
punkten är att redovisningen bör ske så att projektörskostnader ej
medvetet förs över på entreprenörledet. Detaljeringsgraden på bygg
handlingarna anpassas så att de geotekniska åtgärderna skall kunna
genomföras på ett rationellt sätt. Den rekommenderade nivån är inte i
detalj heltäckande men ger konsulten riktlinjer att arbeta efter. För
bygghandlingsskedet anges alternativa redovisningsnivåer. Den rekom
menderade nivån är angiven i tonade fält. Kvalitetsnivån på bygghand
lingarna har direkt ekonomisk betydelse för produktionsskedet.
Om beställaren och konsulten överenskommer om att redovisningen skall
ske enligt Kvalitetsrekommendation Geo, dvs riktlinjerna inom tonade
fält i publikation (A), är det lämpligt att dokumentera detta i den
kompletterande handlingen 11 Geokonsultens redovisning 11 (B).
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De avsteg från kvalitetsrekommendationen som eventuellt kan finnas
skäl att göra i bygghandlingarna markeras i handlingen (B). Den rekom
menderade nivån är markerad med färgton.

B.3

"Upphandling av geotekniska utredningar", skrift utgiven av
SGI

Skriften används i SGis kursverksamhet och är en sammanställning av
rekommendationer för statlig och kommunal upphandling, ABK 87, samt
branschpraxis. Texten hänvisar till Riksrevisionsverkets (RRV) skrift
"Bestämmelser för statlig upphandling". I den anges riktlinjer för
statlig upphandling, jfr A.1. Skriftens huvuddrag sägs också vara
tillämpligt för annan offentlig upphandling och även för privata be
ställare.
Det hänvisas vidare att "myndighet skall vid varje upphandling välja
den upphandlingsform som bedöms lämplig med hänsyn till kravet på
affärsmässighet". Principen är att "lägsta pris" i alla situationer
inte har något stöd i nuvarande statliga bestämmelser.
Prövning av anbud och val av konsult skall vara affärsmässig och ob
jektiv. Är förfrågningsunderlaget otydligt blir prövningen svår. Ob
jektiviteten kräver att prövningen skall ske mot uppställda krav.
Målet är att få en vara med "tillräcklig kvalitet" till ett känt eller
åtminstone budgeterbart pris. Konsulten ska kunna leverera varan med
skälig vinst och utan avkall på kvalitet.
Förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlaget är viktigt vid all upphandling. Preciseringen
av tjänsten är den viktigaste förutsättningen för köpet. Önskad tjänst
måste på något sätt kvantifieras och definieras till kvalitet eller
beskrivas på något annat, i efterhand för båda parter entydigt, sätt.
För genomförandet av fält- och laboratorieundersökningar bör
angivandet av kvalitetskrav ingå. Grundläggande för allsidig och
optimal projektering och säkert byggande. Konsulten har också
anledning att få kvalitetskraven med i avtalsunderlaget, särskilt med
tanke på eventuella framtida tvister där konsultansvaret ställs på sin
spets.
B.5

"Handboken bygg - Geoteknik, kapitel G07"

Kapitlet beskriver syften med geo-utredningar i olika skeden, upphand
ling samt redovisning av utredningar.
En geo-utrednings innehåll består av två huvuddelar:
• undersökningsarbeten
•planerings-eller projekteringsarbeten.

Vid upphandling av geoutredningar - förutom att klarlägga förhållande
na för projekteringsändamål - skall ges information om förutsätt
ningarna för markarbetenas genomförande. Detaljeringsgraden för geo
tutredningen, vilken teknisk information den skall innehålla, bedömer
beställare, geotekniker och övriga projektörer från fall till fall.
Faktorer som är av väsentlig art är då entreprenadform, tidplaner,
tekniska och ekonomiska konsekvenser av oförutsedda förhållanden, risk
för förseningar etc.
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I byggskedet förekommer insatser av geotekniker för bl a medverkan i
projektledning, kontroll, kompletterande projekteringsarbeten, medver
kan i genomförandet av grundläggning, temporära och permanenta för
stärkningar, övervakningssystem och i förekommande fall grundförstärk
ningar av befintlig bebyggelse samt byggandet av brunnar och infiltra
tionsanläggningar.
Formen på upphandlingen bestäms av två faktorer: formen av förfrågan
och ersättningsformen.
Affärsmässig, konkurrenspåverkad upphandling av en geoutredning skall
uppfylla två krav:
• Förfrågan skall ange antingen ett specificerat ändamål eller ett
specificerat arbete.
• Det förslag eller anbud på basis av förfrågan skall antas med
beaktande av samtliga bevingande omständigheter är att anse som
förmånligast.
Ersättningsform för ersättning till konsulten för geoutredningar:
självkostnad {löpande räkning), tim- eller dagarvode, kategoriersätt
ning, fast ersättning med eller utan indexreglering, kvanitetsbaserat
avtal, incitamentsavtal.
Geoutredningar redovisar i separata delar:
1. Undersökningsresultat
2. Underlag för planering eller projektering
3. Förfrågnings- och bygghandlingar (i samband med projektering)
Geoutredningar i tidigt skede ger det största ekonomiska utbytet.
Detta gör att geotekniskt bra mark kan lokaliseras och därmed undvi
kande av dyrbara misstag. Utredningarna i projekterings- och byggskede
är nödvändiga för bestämning av grundläggningssätt mm och för markar
betens genomförande. För att erhålla bästa möjligt resultat vid grund
läggningen bör geoteknikern aktivt medverka i samtliga skeden av bygg
processen. Upphandling av geoutredningar gäller speciella förutsätt
ningar som leder till att utredningar mot fast pris sällan ger bestäl
laren optimal produkt.
B.6

"Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och
ingenjörsverksamhet av år 1987 (ABK 87)"i utarbetade och an
antagna av Byggandets kontraktskommitte (BKK)

Vid upphandling av konsulttjänster gäller för uppdrag ABK 87 om denna
åberopas i kontraktshandlingarna. Skriften särskiljer ej konsulttjän
ster av geoteknisk natur från andra typer av konsulttjänster. ABK 87
behandlar bl a uppdragets omfattning, genomförande, tider, ansvar, er
sättning, försäkring mm. När det gäller uppdragets omfattning är det
konsultens ansvar att i samråd med beställaren precisera uppdraget,
budget, om detta ej är klarlagt. Konsultens ersättning består av
arvode och, om så avtalats, särskild ersättning. Ersättningen skall
indexregleras om så avtalats. Arvodet är rörligt eller fast.
B.7 "Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom Arkitekt- och
Ingenjörsverksamhet"(AI 84), utgiven av Svenska Konsultföre
föreningen (SKIF) och Föreningen Sveriges Praktiserande Arki
tekter (SPA)
AI 84 är en allmänt behandlande skrift som reglerar tidplan, ansvar,
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ersättning etc vid konsultuppdrag. Någon speciell behandling av geo
tekniska undersökningar görs ej i skriften. Kostnaden utöver ersätt
ning för utfört konsultuppdrag, exempelvis geoteknisk utrustning etc,
ersätts enligt Geolistan.
AI 84 utarbetades av SKIF och SPA i väntan på ABK 87 och förankrades
ej i Byggandets kontraktskommitte. AI 84 tillämpas ej längre utan har
ersatts av ABK 87.
B.8

"Geolistan 1988-1990", Vägverket och konsultföreningen SKIF

Handlingen har tagits fram av Vägverket och konsultföreningen SKIF.
Geolistan är en "normalkostnadslista för användningen av geoteknisk
och mätningsteknisk utrustning och utförande av geotekniska laborato
rieundersökningar vid konsulterande verksamhet".
Geolistan definierar för olika utrustningsenheter kostnader per fält
arbetsdag (för fullt färdigt arbete). I normalkostnaderna ingår redo
visning i form av fältprotokoll, tex geoprinterdata, handskrivna pro
tokoll eller protokoll från skrivare.
C.1

"Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och in
stallationsentreprenader" (AB 72), Svenska Teknologföre
ningen, 1972

AB 72 är avsedd att användas vid upphandling och kontraktsteckning av
seende entreprenader. Om det förekommer i kontraktshandlingarna mot
varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de om icke om
ständigheterna uppenbarligen föranleder till annat sinsemellan enligt
den omvända tidsordningen för handlingarnas tillkomst, dvs kontrakt,
AB 72 osv. En geoteknisk undersökning, om inte annat anges, ingår
under "17. Övriga handlingar" (sist i förteckningen giltighetshand
lingar). För riktigheten av uppgifter, undersökningsmaterial och hand
lingar jämte däri angivna konstruktioner svarar den part som tillhan
dahållit dem. Motpartens godkännande befriar icke från här angivna
ansvar. I övrigt behandlar AB 72 omfattning, utförande, organisation,
tider, ansvar, ekonomi, besiktning, hävande och tvist.
C.2 "Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avsedda för
byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (ABT 74)",
utgiven av AB Svenska Teknologföreningen
ABT 74 (formulär 22/74) är avsedd för byggnads, anläggnings- och in
stallationsarbeten, där beställaren sluter avtal med entreprenör om
hela eller en väsentlig del av projekteringen förutom själva utföran
det. Omfattar entreprenörens uppdrag inte hela eller en väsentlig del
av projekteringen skall ABT 74 inte tillämpas av avtalet. ABT 74 utgör
i sig själv inget fullständigt regelstystem. AB 72 (formulär 20/72)
ligger i botten och bestämmelserna i ABT 74 utgör enbart ändringar av
eller komplement till vissa bestämmelser i AB 72.
C.3

"Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader, där
enskild konsument är köpare (ABS 80}". Utgivare - Byggför
laget.

Allmänna bestämmelser, ABS 80, gäller i den mån annat inte följer av
kontrakt eller annan överenskommelse. Oriktigheten i uppgifter, under-
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sökningsmaterial och konstruktion svarar den part för som tillhanda
hållit dem. Om uppgifter mm, för vilka köparen svarar, visar sig vara
oriktiga, har säljaren rätt till ersättning för de merkostnader som
föranletts av detta. Uppgifter om visst förhållande som saknas vid
kontraktets upprättande skall säljaren i skälig omfattning skaffa sig
kännedom om. Säljaren äger härefter utgå från vad som kan förutsättas
enligt ett fackmässigt bedömande. Om förhållandena avviker från vad
som sålunda förutsatts, har säljaren rätt till ersättning för de mer
kostnader som föranletts av detta.
Ansvaret för att lagar, författningar, föreskrifter och normer iakttas,
i den mån det berör åtagandet, svarar säljaren för. I de fall det sker
omskrivningar av dessa gäller de i sin nya lydelse. Säljaren har rätt
till ersättning för de merkostnader som föranletts av detta om han
rimligen inte borde ha förutsatt detta.
ABS 80 reglerar och är giltig vid småhusentreprenader, där enskild
konsument är köpare. Vid upphandlingsskedet behandlar bestämmelserna
bl a "Ansvar för uppgift mm". Det befintliga undersökningsmaterialet,
och i vårt fall någon geoundersökning, och dess riktighet svarar den
part, köparen eller säljaren, som tillhandahåller uppgiften för. Är
förutsättnignarna sådana att markens beskaffenhet ej är känd eller
saknas före avtalets träffande {dvs det saknas uppgifter om tex
jordart, jorddjup, grundvatten, markradon etc) ger detta säljaren
härigenom möjlighet att "i skälig omfattning skaffa sig kännedom
därom". Säljaren har också därigenom rätt till ersättning för
merkostnaderna.
C.4 "Administrativa Föreskrifter till AMA 83 (AF AMA 83)
Vid utarbetande av AF AMA 83 har man utgått ifrån att AB 72 skall
vara gemensamma för hela byggnads- och installationsbranschen. AF AMA
83 har samordnats med AB 72 och kan härigenom tillämpas vid upphand
ling av olika slags entreprenader. Man har vidare utgått ifrån att de
upphandlingsregler som skall tillämpas utges av annan instans än den
som står bakom AF AMA och AB. AF AMA bygger på att SBN och övrig
lagstiftning gäller generellt.
Föreskrifterna i AF AMA 83 skall motsvara en inom branschen vedertagen
riskfördelning, vara kalkylerbara samt tillåta en rationell produk
tion. De har vidare uppställts så att de skall vara oberoende både av
beställarkategori och entreprenadform. Tillämpning av AF AMA blir be
roende av entreprenadformen. Vid delad enptreprenad måste koderna an
vändas med hänsyn till det ansvar för samordning som ligger på bestäl
laren. Alternativkoderna måste väljas så att de olika fackanbuden kom
pletterar varandra. Vid generalentreprenad kant ex byggherrens före
skrifter för allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten bli mera summa
riska. I de fallen måste dock generalentreprenören utarbeta egna AF
när det gäller upphandling av underentreprenader.
C.6

"Ersättningsregler - markarbeten" MR 83 Mark, utgiven av

AB Svensk Byggtjänst
MR 83 Mark ansluter till Mark AMA 83 och gäller vid mätning och
ersättning ar markarbeten.
Syftet med MR 83 Mark är att utgöra enhetliga regler vid reglering av
ersättning. För att få giltighet skall MR 83 Mark åberopas i det för
frågningsunderlag som upprättats. Därmed gäller MR 83 Mark som hand-
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ling "07 Särskilda ersättnings- och mätningsbestämmelser" enligt AB 72
kap 1 § 4 vid reglering av mängdbeskrivning/mängdförteckning, upptagen
mängd och vid beräkning av värdet av ändring eller tilläggsarbete
enligt AB 72 kap 6 § 3. Detta innebär att MR 83 Mark inte är tillämp
lig för kontraktsarbeten vid förfrågningsunderlag utan förteckning av
mängder. Enligt tillämpningsanvisningarna är mängder antingen regler
bara eller oreglerbara. I de fall mängder helt eller delvis ej skall
vara reglerbara, kan AF 1.61, "Entreprenörens kontroll av mängduppgif
ter" åberopas.
Vid upprättande av förfrågningsunderlag kan MR 83 Mark utnyttjas på
olika sätt. Handboken tar upp sju olika alternativ, där MR 83 Mark
ingår vid reglering av ersättning.
C.7 "Praktisk entreprenadjuridik", Peter Guter m fl, (2:a
upplagan)

Upphandling av geotekniska konsulttjänster kan i grova drag delas upp
i samma faktorer som i första hand är avgörande när det gäller upp
handling av entreprenadtjänster. Vid beställarens val av lämpligaste
kombination av entreprenad är i första hand följande faktorer avgöran
de:
e Tid
• Kostnad
• Kvalitet
•Egnapersonella resurser
Tid
Betalningsformen löpande räkning ger möjlighet till smidig anpassning.
Det är inte nödvändigt att i förväg precisera åtagandet för geokonsul
ten. Fördelen när det gäller snabbhet och flexibilitet är uppenbar,
men nackdelarna kommer när det gäller kostnadsutfall och kostnadsstyr
ning.
Kostnad
De kostnader som är av intresse bildar två huvudgrupper:
e "Anskaffningskostnad"
• "Tidsberoende kostnad"
Anskaffningskostnaden kan jämföras med beställarens kostnader för geo
tekniska undersökningar som ingår i ett förfrågningsunderlag vid pro
grammeringsskedet, kompletterande/detaljerade geotekniska undersök
ningar vid projekteringsskedet samt möjligen också teknisk geokonsul
tation/rådgivning under byggskedet.
Tidsberoende kostnader kan jämställas med att i ett mycket tidigt
skede i byggprocessen koppla in geokonsulten för diskussion och gene
rella riktlinjer. Genom att på ett tidigt stadium få klargjorda vilka
förutsättningar och problem som kan förväntas kan beställaren dra upp
"rätta" riktlinjer och ge vinst genom tidig start av verksamheten vid
korta byggtider.
Kvalitet
Här är det en fråga om att värdera kombinationerna med tanke på säker
heten för att uppnå avsedd kvalitetsnivå. En stor säkerhet innebär gi
vetvis att man ibland får en högre nivå än vad man tänkt sig, med åt
följande högre kostnader. Största säkerheten ger de former där bestäl
laren har direkt inflytande på produktbestämningen och val av geokon
sulten. Vid ett för sent inkopplande av geokonsult förhindras helt
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eller delvis möjligheten att få en produkt som är optimal när det
gäller krav på nyttjande och erforderlig kvalitet.
1.3

Pågående/planerade hjälpmedel

Svenska geotekniska föreningen (SGF} har i en åtgärdsinriktad satsning
kallad "Kvalitetssatsning 88" initierat ett antal projekt för att på
olika sätt säkerställa och i vissa fall höja kvalitetsnivån på geotek
niska utredningar.
Ett sådant projekt är att utarbeta en informationsskrift om "Hur man
upphandlar/väljer geotekniska konsulttjänster". Skriften har samman
ställts av Rune Lundström och planeras utkomma under våren 1991.

9

SGI Varia 338
BILAGA 9 1(4)

KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING

FÖRTECKNING ÖVER ARBETSGRUPP, REFERENSGRUPP, INTERVJUER MED
BRANSCHFÖRETRÄDARE SAMT DELTAGARE I SEMINARIUM
ARBETSGRUPP
Agne Gunnarsson
KarlrGustav Joelsson
Yvonne Rogbeck
Bengt Rydell

VIAK
SGI
SGI
SGI (projektansvarig)

REFERENSGRUPP
Östen Andersson
Lars Bjerin
Allan Ekström
Jan Hartlen
Sten Jacobsson
Mårten Lindström
Evert Lundqvist
Ove Magnusson

Vägverket, VBg/VFAB .
Byggnadsstyrelsen
Banverket
SGI
SBUF
J&W
Byggnadsstyrelsen
SKANSKA

INTERVJUER MED BRANSCHFÖRETRÄDARE
Statliga myndigheter/verk
Banverket - Allan Ekström
Byggnadsstyrelsen - Evert Lundqvist
Statens Geotekniska Institut - Ulf Bergdahl, Bo Berggren, Leif

Eriksson, Göran Holm, Cönnie Olsson, Elvin Ottosson och Jan Schälin
Vattenfall - Urban Norstedt, Malte Cederström, Erik Olovsson,

Carl-Philip Ehrencrona och Sam Ekholm
Vägverket, huvudkontoret - Inge Brorsson, Östen Andersson,

Hans Frisk och Per Löfling, VBg, Anders Håkansson, VBv,
Robert Ronnebrant, VBb och Hans Skalin, BDu
Vägverket, vägförvaltningar - Björn Hedberg, Lars- Erik Larsson,

VFS och Leif Säfström, VFD
Vägverket, byggnadsdistrikt - Lars Noren, BYV
Kommuner
Linköpings kommun - Bennert Engblom
Mjölby kommun - Alf Werbro
Svenska kommunförbudnet - Annica Gustafsson

SGI Varia 338
BILAGA 9

_!!yggherrar och bostadsföretag
Bostadsstiftelsen Platen, Motala - Walter Gustafsson och
Martin von Doorn

HSB Riksförbund - Jan Floden och Peri Kuldkepp
Konsultföretag
Jacobson & Widmark - Eskil Sellgren och Ole Paus
Kjessler & Mannerstråle - Mats Werner
Entreprenadföretag
SIAB + Diös Bygg - Per Ekström och Leif Jackson

NCC Bygg - Rolf Hörnfeldt
Skanska - Ove Magnusson

2
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BILAGA 9

Seminariwn
KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK
OCH GRUNDLÄGGNING
Deltagarförteckning
Statliga myndigheter/verk
Per Anderberg
Östen Andersson
Lars Bjerin
Allan Ekström
Jan Hartlen
Karl-Gustaf Joelson
Evert Lundqvist
Leif Pettersson
Yvonne Rogbeck
Bengt Rydell

Vägverket, VFAB
Vägverket, VBg + VFAB
Byggnadsstyrelsen
Banverket
SGI
SGI
Byggnadsstyrelsen
Vägverket
SGI
SGI

Kommuner

Roland Bengtsosn
Bennert Engblom
Birger Karlsson
Enno Penno

Stadsbyggnadskontoret, Eskilstuna
Linköpings Kommun
Tekniska Verken, Eskilstuna
Stockholms Stadsbyggnadskontor

Byggherrar. bostadsföretag och byggherreombud
Jan Floden
Göran Gentzchein
Lennart Åkerström

HSB Riksförbund
Riksbyggen
AB Projektgaranti, Linköping

Konsultföretag
Åke Bengtsson
Anders Eliasson
Agne Gunnarsson
Axel Hallin
Rune Lundström
Bo Orre
Ole Paus
Olof Sahlberg
Jim Sunden

ELU-konsult
VBB
VIAK
ADG Grundteknik
Geoteknisk Rådgivning AB
Bo Orre Markråd AB

J

&

w

KM

K-Konsult

3
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Entreprenadföretag

Arne Bohman
Bertil Grandinsson
Ingemar Hermansson
Rolf Hörnfeldt
Jan Svensson
Lars Lindskog
Ove Magnusson

Hercules Grundläggning AB
SBUF
Europile
NCC
SIAB, Stockholm
SKANSKA
SKANSKA

4
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FORSLAG TILL FORANDRINGAR OCH ATGARDER
Sammanställning från seminarium 1990-11-22
I formuläret anges förändringar som kan medverka till att rätt
kvalitet erhålls. Ange Din bedömning av de olika förändring
arna i en skala 0-3.
Bedömning av förändring/åtgärd

to
...... ,_

[/l

Mycket viktigt/Måste utföras
Viktigt/Bör utföras
Mindre viktigt/Kan utföras
Irrelevant
Markera med"-" om du inte anser Du har
möjlighet att bedöma förändringen/
åtgärder

3
2

1
0

-

Q,

t-<

,...
cnO
►

Gruppernas sammansättning framgår enligt bifogad
gruppindelning

-►

,...
0

,.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

[ medel

Införande av kvalitetssyst~m

2

2

2

2

3

2.2

Byggherrar måste klargöra och
ställa kvalitetskrav

3

3

3

3

3

3.0

Förändring/åtgärd

..

It

EXTERNA FORANDRINGAR

1

I

Upprätta dokument som erfordras för att uppnå ditt kvali.tet

2

Anvisningar för kvalitetskontrol~ i utförandeskedet
(egenkontroll)

2

3

2

2

I

2.2

2

I

i

:

I
I
I

3

2.5

2

2

2.3

i
...

- ---

.l

2
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Påstående

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

[ medel

Auktorisation/certifiering
av geotekniska konsulter

1

1

1

1

-

0.8

Upprätta en branschgemensam
upphandlingsanvisning för
geotekniska utredningar

1

2

1

2

3

1.8

Öka samverkan över skedesgränser

3

3

3

2

2

2.6

Samråd mellan byggherre och
geoprojektör för att klargöra
uppdragets syfte och omfattning

3

3

3

3

3

3.0

Samråd mellan geotekniker,
bestäl~are, projektör och
byggare

2

3

2

2

2.5

2.3

Öka geoteknikerns status skall ingå i konsultgruppen
som geoprojektör

2.5

3

2.5

2

2.5

2.5

Införa "byggmöte noll" innan
starten av ett byggprojekt
för att klargöra och diskutera
geotekniska förutsättningar

3

3

3

3

3

Deltagande av geoteknikern i
tillämpliga byggmöten

2

3

2

3

3

Geoteknikern skall utnyttjas
i samtliga skeden i byggprocessen

1

· 3 .0

I
2

1

2

3

i

1.8

~-

-

-

··-
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Grupp 1

Gcupp 2

G1·upp 3

Grupp 4

Grupp 5

i:: medel

Intern och extern information
om erfarenheter från grundläggnings arbeten

2

2

2

2

2

·2.0

Erfarenhetsåterföring

2

3

2

2.5

2

2.3

-

2

-

-

-

0.4

3

3

3

3

3

3.0

3
3
3

2.5
2.5
2.5

3
3
3

3
3
3

2
2
2

2.7
2.7
2.7

Utbildning i att hantera och
förstå geotekniska frågeställningar

2

2

2

2

2

2.0

Utbildning av beställare i
konsultupphandling

2

2

2

2

2

2.1

Upphandla mest förmånliga
tjänst/produkt och ej alltid
lägsta pris

3

3

3

3

3

3.0

Påstående

'.

Revidera och komplettera
gamla dokument på basis av
nya erfarenheter

INTERNA FÖRÄNDRINGAR

Beställare
Kravspecifikation vid upprättande av undersökningsprogram
Följa upp att ställda kvalitetskrav uppnås
- vid fysisk planering
- vid projektering
- i byggande

-

-

---

I

I

I

---

-- --
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Påstående

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

L medel

Arbeta med aktiv design och
handla upp även alternativa
utföranden

2

2

2

2

-

1.6

Angeläget att geoteknikern
kommer in i tidiga skeden

3

3

3

3

3

3

Minska tidspressen vid projektering

1

2

1

1

2

1.4

Minska tidspressen vid byggande

1

2

1

2

2

1. 6

Kvalitetsstyrning

2

3

2

3

2

2.4

I projekteringen bör ingå
konsekvensanalyser av alternativa grundläggningsformer

3

3

3

2

3

2.8

Ekonomisk konsekvensbeskrivning av olika alternativ

3

2

3

2

3

2.6

Det skall klart framgå vilket
skede handlingen är avsedd för

3

3

3

3·

2

2.8

Mer "distinkta" uttalanden av
geoteknikern

2

3

2

3

2.5

2.5

Tillämpning av "Orre-modellen"
dvs skilj på dokument med
fakta respektive värdering

3

.o

Geoteknisk konsult

I
I

!
i

I
3

3

3

2

2.8

iI
i

I
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Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Användning av AMA-modellen för
beskrivning av geotekniska
förhållanden och arbetsutförande i bygghandlingar

3

3

3

2

1.5

2.5

Redovisning i form av ritningar med tolkade geoprofiler
och väsentlig geoteknisk information

2

3

2

2

2

2.2

"Varudeklaration" beträffande
undersökningens syfte, omfattning och vilken geoteknisk
klass som använts

2

3

2

3

3

2.6

Ökad kunskap om entreprenadjur-idik

2

2

2

2

2

2.0

Medverkan av geoteknikern i
byggskedet för att följa upp
projekteringen och arbeta med
aktiv design

2

3

2

2

2

2.2

Egenkontroll

3

3

3

3

2

2.8

Högre kompetens hos fältpersonal

2

2

2

2

2

2.0

2

3

2

3

3

2.6

Påstående

Grupp 5

I:: medel

Entreprenör
Information och utbildning
till/av arbetsplatsens personal om geoteknik, mark- och
grundläggningsarbeten mm

.,,

----*-•--

··-
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Påstående

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

I: medel

Geotekniker skall ingå i
byggplatsens organisation

1

1.5

1

2·

2

1.5

Egenkontroll

3

3

3

3

3

3.0

Dokumentera verkliga förhållanden och utförande i relationshandlingar

3

2.5

3

2

-

2.1

Uppföljning av markentreprenader med avseende på inträffade fel och brister

2

3

2

2

2

2.2

Erfarenhetsåterföring

2

3

2

3

2

2.4

3

-

-

3

2

1. 6

Plats för egna påståenden
Geoteknikern bör medverka vid
upprättandet av förfrågningsunderlaget

i
'

\
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KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
KVALITETSDOKUMENT
!LAGAR,

FÖRESKRIFTER och ANVISNINGAR

I

NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

Ny plan- och bygglag SFS 1987:10
(PBL)

1988

Lag/
normerande

Planering Förnyelse

Lämplighet

Nybyggnads regler
BFS 1988:18 NR 1

1989

Föres1<rift och
allmänna råd/
normerande

Program Förnyelse

Ett projekt indelas
i någon av de geo
tekniska klasserna:
GK1,GK2,GK3.(Bero
ende på komplexi
itet). Lägsta god
tagbara genomfö
randenivå på proj.

Svensk Byggnorm
SBN 80 utgåva 2

1983

Föreskrift och
allmänna råd/
normerande

Program Förnyelse

Lägsta möjliga
toleransnivå
Exempel godtag
bara lösningar

BRISTER
BEHOV KOMPL

PÅGÅENDE
AKTIVITET

Handböcker
som exempel
och principer
i handhavandet

Ytgrundläggning och
djupgrundl.
färdigställs 1990

Ersätts av
NR fr.o m
91-01-01
(gäller un
der tiden
parallellt
med NR)

to
,...,._
C/)

Cl,

p.,
I-'

t"'

::i>
0

S I-'
►
I-'
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NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT*

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

BRISTER
BEHOV KOMPL

PÅGÅENDE
AKTIVITET

SBN, Godkännande
regler
Pålar 1975:8

1975

Föreskrift/
normerande

Projektering
Byggande (gäller
tills. med NR)

Stoppslagningsvillkor i pålningsklasserna
A, B och C.
Tillåten pållast
anpassad till
funktionskrav

Anpassning
till NR 1

Revidering
pågår

Naturresurslagen
(NRL} SFS 1987:12

1988

Lag/
normerande

Planering Förnyelse

Miljöskyddslag
SFS 1969:387

1988

Lag/
normerande

Miljöskadelag
SFS 1986:225

Lag/
normerande

Projektering förvaltning

Vattenlag (ändrad)
SFS 1983:291

Lag/
normerande

Projektering förvaltning

Fornminnes lagen
FML 1988
(SFS 1942:350}

1988

Lag/
normerande

Projektering byggande

Arbetsmiljölag
SFS 1977: 1160

1988

Lag/
normerande

Byggande

Bronorm 88

1988

Allm. Tekn.Beskriv- Projektering,
ning/Föreskrifter
byggande

Normalt godtagbar

tv
...........

UJ

Cl.. t"'

p, ►
N>

0

►

.

I-"
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SGI Varia 338
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT*

BYA -84

1984

Föreskrift, allmän- Projektering,
na råd och rekombyggande
mendationer, metodbeskrivning

BYA nytt 86

1986

tl

tl

tt

BYA komplem. 4/89

1989

tl

tl

tl

TV 121 Anvisning
Bankpålning

1974

1987: Lastföreföreskrifter
geoteknik

Pågår

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

Föreskrift, allm.
Projektering
råd och rekommenda- byggande
tioner, metodbeskr.

Föreskrift

-

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

BRISTER
BEHOV KOMPL

"Minsta godtagbara
utformning och ar
betsutförande för
att uppnå en god
totalekonomi för
samhället"

Materialskilj ande lager av
jord. Tjälfarl.
klassning.
Bankfylln. av
finkornig jord

Normalt godtagbar

PÅGÅENDE
AKTIVITET

Stoppslagning Pågår rev.
Plattäckn.grad
Förutsättn. att
utnyttja sep.
plattor

tl

1986:6 Handledning för geotekniska beräkningar

1986

Allmänna råd och
rekommendationer

Projektering

BP 101 Handledning
i väg och brobyggnadskontroll. 1978

1978

Hjälpmedel

Byggande

UJ td
.........
CL t-<
P-'l::i,,.

wo
>
f--l
f--l
f--l
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KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
KVALITETSDOKUMENT
!GEOTEKNISK UPPHANDLING I
TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

BRISTER
BEHOV KOMPL.

Upphandling av geo- 1971
geotekniska utredningar
SGF, SKIF

Rekommendation/
Branschpraxis

Upphandling

Angivet i klasser
samt minsta avvikelse och uppnådda
resultat samt även
observationer

Anpassning till
NR och standarder
Revidering

Spara pengar genom
bl a bra geotekniska utredningar

1985

Information

Vägprojektering
1986:52

1986

Hjälpmedel

NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

Program Förnyelse

to
......

L
;:t>

0

;:t>

.

I-'

1-
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KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
KVALITETSDOKUMENT
GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR I
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

Reference Test
Procedures
CPT-SPT-DP-WST
SGI Information 7

1989

Internationell
standard ISSMFE

Projektering Byggande

Normalt
godtagbar

Viktsondering

1979

Förslag till
standard

Il

"

Totaltrycksondering 1979

Il

Il

"

Spetstrycksondering 1979

Il

It

It

Portrycksondering

1984

"

It

"

Hejarsondering

1979

Il

It

Utvärdering av
skjuvhållfasthet
i kohesionsjord
SGI Information 3

1984

Branschpraxis

Projektering Byggande

Handboken Bygg
Geoteknik

1984

Handbok/
Branschpraxis

Projektering Byggande

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET
Pågående
FoU om CPT

Bör fastställas

Bör fastställas

Normalt godtagbar

-

tf

-

UJ to
...........

0.. t-<

i:,, ►
t--10
c?
___, ►

.

t--'
t --'

c;...:,
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NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

Anvisningar för Geo
tekniska Institutets
fältundersökningar
Del 1
1961

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

BRISTER
BEHOV KOMPL.

Handbok/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Normalt godtagbar

Bör revideras
It

Del 2

1963

It

Il

It

J&W Geotekn.fält
handbok.

1973

It

Il

It

SGI Information 2
Geotekniska under
sökningar i fält

1984

It

It

Il

Kalibrering av
kombinerade spets
portryckssonder i
lab. SGI Varia 223

1988

It

Dilatometerförsök i 1989
lera. SGI Varia 243
Nyare in-situ1988
metoder för bedörnn.
av lagerföljd och
egenskaper i jord.
SGI Information 5

FoU-rapport
It

Projektering

PÅGÅENDE
AKTIVITET

Bör kompletteras

Il

Projektering Byggande
Il

r:n......
tt,
,...

0.. t"'1
p, ►

N:>Q

►
I-'

:i-:::,

~
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NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

Dilatometerförsök.
Utförande/utvärdering. SGI Information 10

1989

Dilatometerförsök
i organisk jord
SGI Varia 258

1989

FoU-rapport

Projektering Byggande

TV 132 Provgropsundersökningar

1976

Föreskrift, allm.
råd pcj rel.

Projektering

TU 158 Geotekn.
undersökn. för
vägar

1984

Föreskrift, allm.
råd och rekommentioner

Planering projektering,
förnyelse

TV 130 Seismiska
undersökningar vid
vägprojektering

1976

Allmänna råd och
rekommendationer

Projektering

1987:59 Användning av georadar
i olika vägverksprojekt

1987

Allmänna råd och
rekommendationer

Program förnyelse

1989:7 Geotekn.
undersökningar
för vägbroar

1989

Allmänna råd och
rekommendationer

Planering projektering,
förnyelse

Vägprojektering
1986:52

1986

Hjälpmedel

Program förnyelse

Il

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET
Projektering Byggande

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

Il

"Tillräcklig
kvalitet för
olika skeden"

Gammalt sätt att
bestämma reduktionsfaktor för
konflytgräns

Cl)

I-'•

IJ:l

,_

CL t-<

p, ►

v:io
►
I-'
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V:,
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KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
KVALITETSDOKUMENT
Geotekniska laboratorieundersökingar
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

SIS-standarder

Standard

Geotekniska prov
ningsmetoder
SIS 02 71 12

Standard

02 71 11
02 71 13
02 71 20
02 71 18
02 71 15
ss 02 71 24
ss 02 71 23
SIS 02 71 22
SIS 02 71 08
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS

SIS 02 71 10
SIS 02 71 09
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS

02
02
02
02
02

BST 113

71
71
71
71
71

21
17
14
19
16

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

Bestämn. av kapilla
ritet ...
Bestämn. av permeabilitet
Jords uppbyggn ....
Konflytgräns
Konsistensgränser ...
Korndens. & kompaktdens.
Hydrometermetoden
Kornfördelning-Siktn.
Krympgräns
Packningsegenskaper.
Beteckn.&beräkningssätt
Packningsegenskaper.
Fältbestämn. av densitet
Packningsegenskaper.
Laboratoriepackning
Plasticitetsgräns
Portal och porositet
Skrymdensitet
Stötflytgräns
Vattenkvot och vattenmättnadsgrad
Översikt

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

.....

{/J

0..
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NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

Utvärdering av
skjuvhållfasthet
i kohesionsjord
SGI Information 3

1984

Branschpraxis

Projektering Byggande

Normalt godtagbar

Handboken Bygg
Geoteknik

1984

Handbok/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Jords egenskaper
SGI Information 1

1989

Handbok/
Branschpraxis

Torv - geotekn.
egenskaper och
byggmetoder. SGI
Information 6

1988

1989:53 Vägbyggnad på torv

1989

Allmänna råd och
rekommendationer

Projektering,
byggande

1989:7 Geotekn.
undersökningar
för vägbroar

1989

Allmänna råd och
rekommendationer

Planering projektering,
förnyelse

Vägprojektering
1986:52

1986

Hjälpmedel

Program Förnyelse

Geotekniska provningsmetoder Mineraljordar Kornfraktioner
ss 02 71 06

1989

Standard

Planering byggande

Geotekniska provningsmetoder Organisk halt i
jord - kalorimetermätning
ss 02 71 07

1989

Standard

Planering byggande

"

-

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

It

"
"

Normalt
godtagbar
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SGI Varia 338

KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
KVALITETSDOKUMENT
!GEOTEKNISK DOKUMENTATION!
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

BRISTER
BEHOV KOMPL.

Geoteknisk ord
lista TNC 59

1975

Hjälpmedel
Branschpraxis

Projektering Byggande

"Språkligt hjälp
medel för konse
kvent begrepps
bildning och obe
hindrad komm."

Samordnat med
andra dokument?

Specifikation till
Geokonsultens
redovisning

1989

Rekommendationer
Branschpraxis

Program byggande

NR kap 6:3 GK 2
ligger till grund
"normalt lämplig
kvalitet och om
omfattning"

Geokonsultens
redovisning
SKIF

1989

Hjälpmedel
Branschpraxis

Program byggande

Geotekniska utredningar, omfattn.
och genomförande
Handbok Riktlinjer
SKIF

1979

Handbok

Planering Byggande

Normalt utförande

Anpassning till
NR och standar
der etc

Geoteknisk utred
ning för stabili
tetsanalyser.
Allmänna råd för
omfattning och
kvalitet.
SGI Information 4

1988

Allmänna råd
Branschpraxis

Planering
Byggande

Lägsta godtagbara
nivå

Vad är säkerhet
mot skred?

PÅGÅENDE
AKTIVITET

tt

r.n ttl
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SGI Varia 338
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

Allmänna grunder
Handboken Bygg

1983

Handbok/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Redovisning av
"normalt" förekommande kunskapsmtrl

Handboken Bygg
Geoteknik

1984

Handbok/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Redovisning av
geotekniska utredningar
BFR T33:1979
Bo Orre

1979

Hjälpmedel/
Branschpraxis

Planering Byggande

Exempel på vald
kvalitetsnivå

Handbok för beräkning av slänters stabilitet
BFR R53:1984
Göran Sällfors

1984

Hjälpmedel/
Branschpraxis

Planering Förnyelse

God statistiskt
underlag för bestämning av hållfasth.
parametrar ger en
hög kvalitetsnivå

Anvisningar för
cisternfundament
KFS serie B 1963
nr 7
Tryckkärlskommissionen
Ras- och skredfrågor i plan- och
byggprocessen
Skredkommissionen

Föreskrift

1990

Rekommendation/
Branschpraxis

-

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

Il

Godtagbart
utförande

Planering Program

Godtagbart
utförande
;!;. to
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SGI Varia 338
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

BRISTER
BEHOV KOMPL.

Medel tidsskala
Grundläggning för
hus på kulturlager
Sven-Erik Bjerking.
BFR R89:1981

1982

Hjälpmedel/
Branschpraxis

Planering Program

Rekommenderat
utförande för att
bevara kulturlager

Uppföljning

Riskhänsyn - om
hälsa och säkerhet
i planer och beslut. Boverket.

1990

Rekommendation/
Branschpraxis

Planering

Normalt
godtagbar

Råd och anvisn.
för upprättande av
Teknisk beskrivn,
för järnvägsbyggn.
"Jvg-AMA"
SJFT 531. 3. 3

1986
Utgåva 3

Metodbeskrivning/
Föret3.gseget

Program Byggande

Anpassad till
funktion

Tekniska redovisn.
normer för ritn.
beteckn. och symboler. SJF 535.2.

1983

Handbok/
Företagseget

Projektering Byggande

Lägsta godtagbara nivå

Industrispår.
Handledning för
konsulter och industrispårägare
SJF 581.0

1978

Handbok/
Företagsegen

Projektering Byggande

Lägsta godtagbara
nivå

Föreskrift

Projektering Byggande

Lägsta möjliga
nivå som uppfyller
ställda krav (bestämmelserna är i
princip utformade
som kompletterande
regler till SBN 80)

Tekniska bestämmel- 1982
ser för skyddsrum.
Civilförsvarsstyr.
TB 78, utgåva 2
1982

Anpassas till
NR 1

PÅGÅENDE
AKTIVITET

~. t:d
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SGI Varia 338
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

Torv - geotekn.
egenskaper och
byggmetoder. SGI
Information 6

1988

Il

Att bygga i jord
vintertid
BFR T4:1986

1986

Il

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

Gammalt sätt att
bestämma reduktionsfaktor för
konflytgräns

Pågår rev.

-

Lantbruksstyrelsens 1983
Allmänna råd för
produktionsbyggn.
inom Lantbruksoch Trädgårdsnäringen. Lantbruksstyrelsen (LALT)
Avd 2, Byggn.
konstrukt. kap 23
grundläggning

It

Byggande

Föreskrift, allm.
råd/normerande

Il

Il

Normalt godtagbar

Normalt godtagbar

Grundläggning,
projektering,
byggande, kontroll

1990

Handbok

TU 139 Nedpressning av vägbank
undersökningar

1979

Föreskrift, allm.
råd och rek. ,
metodbeskrivning

Projektering,
byggande

Normalt
godtagbar

TU 158 Geotekn.
undersökn. för
vägar

1984

Föreskrift, allm.
råd och rekommentioner

Planering projektering
förnyelse

"Tillräcklig
kvalitet för
olika skeden"

Il
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SGI Varia 338
BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

Normalt
godtagbar

Beräkningsmetod

Pågår rev.

Projekteirng
byggande

2-3% sättning
av fyllnikngs
höjden

Utnyttjar ej fyllningen så att en
jämn sättning erhålls i vägens
tvärled, FAD-dimensionering

Föreskrift, allm.
råd och rekommendationer

Projektering,
byggande

Normalt
godtagbar

1987

Allmänna råd och
rekommendationer

Projektering

Att konstruktionens stabilitet
ej nedsätts

1986:77 Bark och
flis som lättfyllning i vägbankar

1988

Föreskrift, allm.
råd och rekommendationer

Projektering
byggande

Normalt
godtagbar

Utnyttjar ej fyllningen så att en
jämn sättning erhålls i vägens
tvärled, FAD-dimensionering

1987:30 Vertikaldränering

1989

Föreskrift, allm.
råd och rek.,
metodbeskrivning

Projektering,
byggande

Normalt
godtagbar

Trafiklast under
liggtid

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TU 1984:3
Isolering av
konstbyggnader
mot tjäle

1984

Projektering
Föreskrift, allm.
råd och rekommendationer

Fullständigt
skydd mot tjälrörelser

1986:72 Kalkpelare
Grundförstärkning
vid vägbyggnad

1987

Föreskrift, allm.
råd och rek. ,
metodbeskrivning

Projektering
byggande

1986:78 Lättklinker som lättfyllning i vägbankar

1987

Föreskrift, allm.
råd och rekommndationer

1987:91 Utförande
av erosionsskydd
i vatten

1987

1987:18 Erosionsskydd i vatten vid
väg- och brobyggn.
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SGI Varia 338
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

1986:76 Syrencellplast som
lättfyllning i
vägbankar

Prel.1990

Föreskrift, allm.
råd och rekommendationer

1986:75 Urgrävning i vägbank

Pågår

Föreskrift, allm.
råd och rek.

1987: Bankpålning

Pågår

Föreskrift, allm.
råd och rek.

1987: Lastföreskrifter geoteknik

Pågår

Föreskrift

BP 111 Packningsteknik

1970

Allmänna råd och
rekommendationer

Projektering,
byggande

TV 115 Geobildtolkning vid
vägprojektering

1972

Allmänna råd,
rekommendationer

Planering

SGI Rapport No 23
TU {3)
Geobildtokning av
grova moräner

1984

Allmänna råd och
rekommendationer

Planering Förvaltning

1986:6 Handledning för geotekniska beräkningar

1986

Allmänna råd och
rekommendationer

Projekteirng

1989:53 Vägbyggnad på torv

1989

Allmänna råd och
rekommendationer

Projektering,
byggande

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

-

It

-

It

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

-

Projektering,
byggande
-

It

Normalt
godtagbar

g], td

Vägprojektering
1986:52

1986

Hjälpmedel

Program Förnyelse

Normalt
godtagbar
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KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
KVALITETSDOKUMENT
IFÖRFRÅGNINGSUNDERLAGI
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

Allmänna bestäm
melser (ABT 74)

1974

AF
AMA 83

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Mark
AMA 83

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

RA 83
Mark

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering By~gande

MR 83 Mark
ersättningsregler

1983

Mätregler/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Byggtoleranser
1975
(Bst Hb 3) Byggstan
dardiseringen

Standard

Byggande

1990 års byggstan
dard (BST Hb 11)
Byggstandardise
ringen

Standi:i.rd

Byggande

TYP AV
DOKUMENT
-

tt

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET
-

Projektering Byggande

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ
-

It

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

-

Anpassad till
funktion- godtag
bart utförande
It

-

11

-

Normal ersätt
ning

;!3. ttJ
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SGI Varia 338

NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

PÅGÅENDE
AKTIVITET

BRISTER
BEHOV KOMPL.

SIS-standarder
BST 114

1988

Byggmätning och
toleranser

Byggtoleranser
SS-ISO 6284 (sv-engl)

Byggritningar

Toleransangivelser

Byggmätning
SS-ISO 7078 (sv-engl)

Terminologi och
vägledning

Utsättning, mätning
och inmätning

Ritningar
-Betongritn. SS 03 22 35
-Förenklat ritsätt för
rivn. och ombyggnad
ss 03 22 37
-Markering av ytor
ss 03 22 19
-Måtts.-Allm.regler
ss 03 22 24
-Måtts.-Metoder
ss 03 22 25
-Måtts.-Referenslinj.
ss 03 22 36

Byggritningar

1988

Hjälpmedel
Branschpraxis

Plan- och byggtermer 1989

Specifikation till
Geokonsultens
redovisning

1989

Rekommendationer
Branschpraxis

Projektering Byggande

Program byggande

"Terminologiskt
normeringsinstrument"
NR kap 6 : 3 GK 2
ligger till grund
"normalt lämplig
kvalitet och omomfattning"

-

tt

-

Avser att
inkludera nya
begrepp till
ordlistan
;(J. ttl
CL >-t
t-<
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SGI Varia 338
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

Anvisningar för
cisternfundament
KFS serie B 1963
nr 7
Tryckkärlskommissionen

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

Föreskrift

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

1983

Handbok/
Företagseget

Projektering Byggande

Lägsta godtagbara nivå

Industrispår.
Handledning för
konsulter och industrispårägare
SJF 581.0

1978

Handbok/
Företagsegen

Projektering Byggande

Lägsta godtagbara
nivå

Föreskrift

Projektering Byggande

Lägsta möjliga
nivå som uppfyller
ställda krav (bestämmelserna är i
princip utformade
som kompletterande
regler till SBN 80)

Byggande

Normalt godtagbar

Att bygga i jord
vintertid
BFR T4:1986

1986

Il

1984
BP 105. Ersättnings- och mätningsbestämmelser (EM 84)
för väg- och brobyggnadsarb. 1984.

Kontraktsunderlag

Vägprojektering
1986:52

Hjälpmedel

1986

PÅGÅENDE
AKTIVITET

Godtagbart
utförande

Tekniska redovisn.
normer för ritn.
beteckn. och symboler. SJF 535.2.

Tekniska bestämmel- 1982
ser för skyddsrum.
Civilförsvarsstyr.
TB 78, utgåva 2
1982

BRISTER
BEHOV KOMPL.

Anpassas till
NR 1

Projektering
(Upphandling)
~- ,.....
to
CL
t-<
w::i:,.
Cl
;i:,.

Program Förnyelse
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KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
KVALITETSDOKUMENT
UPPHANDLING AV MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSARBETEN
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

Allmänna bestämmelser (AB 72)

1972

Kontraktshandling/
Branschpraxis

Byggande

Normalt godtagbar

Allmänna bestämmelser (ABT 74}

1974

AF
AMA 83

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Mark
AMA 83

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

RA 83
Mark

1983

Metodheskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

MR 83 Mark
ersättningsregler

1983

Mätregler/
Branschpraxis

Projektering Byggande

-

It

-

Projektering Byggande

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

- " Anpassad till
funktion- godtag
bart utförande
-

Il

-

-

tt

-

Normal ersätt
ning
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SGI Varia 338

NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

Byggtoleranser
1975
(Bst Hb 3) Byggstan
dardiseringen

Standard

Byggande

1990 års byggstan
dard (BST Hb 11)
Byggstandardise
ringen

Standard

Byggande

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

SIS-standarder
BST 114

Byggmätning och
toleranser

1988

Byggtoleranser
SS-ISO 6284 (sv-engl)

Byggritningar

Toleransangivelser

Byggmätning
SS-ISO 7078 (sv-engl)

Terminologi och
vägledning

Utsättning, mätning
och inmätning

Ritningar
-Betongritn. SS 03 22 35
-Förenklat ritsätt för
rivn. och ombyggnad
ss 03 22 37
-Markering av ytor
ss 03 22 19
-Måtts.-Allm.regler
ss 03 22 24
-Måtts.-Metoder
ss 03 22 25
-Måtts.-Referenslinj.
ss 03 22 36

Byggritningar
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SGI Varia 338
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

Plan- och byggtermer 1989

1988

Hjälpmedel
Branschpraxis

Projektering Byggande

"Terminologiskt
normeringsinstrument"

Specifikation till
Geokonsultens
redovisning

1989

Rekommendationer
Branschpraxis

Program byggande

NR kap 6: 3 GK 2
ligger till grund
"normalt lämplig
kvalitet och omomfattning"

Anvisningar för
cisternfundament
KFS serie B 1963
nr 7
Tryckkärlskommissionen
Att bygga i jord
vintertid
BFR T4:1986

Föreskrift

1986

1984
BP 105. Ersättnings- och mätningsbestämmelser (EM 84)
för väg- och brobyggnadsarb. 1984

It

Kontraktsunderlag

PÅGÅENDE
AKTIVITET

BRISTER
BEHOV KOMPL.

-

It

-

Avser att
inkludera nya
begrepp till
ordlistan

Godtagbart
utförande

Byggande

Normalt godtagbar

Projektering
(Upphandling)
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KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
KVALITETSDOKUMENT
JORD- OCH BERGSCHAKT, LÄNSHÅLLNING, GRUNDVATTENSÄNKNING
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

AF
AMA 83

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Anpassad till
funktion- godtag
bart utförande

Mark
AMA 83

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Il

RA 83
Mark

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

tf

MR 83 Mark
ersättnings regler

1983

Mätregler/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Normal ersätt
ning

Gräv säkrare!
Tips om hur jord
fungerar, H7
Arbetarskyddsstyr.

1981

Hjälpmedel/
Branschpraxis

Byggande

Minsta möjliga åt-·
gärder för att upp
nå tillfresdstäl
lande säkerhet

Schaktning i Jord
H13 Arbetarskyddsstyr.

1987

Hjälpmedel/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Lägsta godtagbara
nivå för utförande,
vissa restriktioner

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET
tiden paral-
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SGI Varia 338
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

Länshållning vid
schaktningsarbeten, 2:a upplagan
reviderad 1988

1985

Hjälpmedel/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Rekommenderade åtgärder för funktion

Schaktbarhet
klassificeringssystem -85

1985

Hjälpmedel/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Baseras på Vägverkets mtrl och jordartsklassning enl
svensk modell

1986:75 Urgrävning för vägbank

Pågår

Föreskrift, allm.
råd och rek.

-

It

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

-
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KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
KVALITETSDOKUMENT
IFYLLNING'
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

AF
AMA 83

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Anpassad till
funktion- godtag
bart utförande

Mark
AMA 83

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Il

RA 83
Mark

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Il

MR 83 Mark
ersättningsregler

1983

Mätregler/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Normal ersätt
ning

Jord- och sten
fyllningsdammar
Vattenfall

1988

Hjälpmedel/
Branschpraxis

Projektering Förvaltning

Godtagbart
utförande

1986:78 Lättklin
ker som lättfyll
ning i vägbankar

1987

Föreskrift, allm.
råd och rekommen
dationer

Projektering,
byggande

2-3% sättning
av fyllnings
höjden

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

Utnyttjar ej fyll
ningen så att en
jämn sättning er
hålls i vägens
tvärled, FAD-di
mensionering
en td

~8
I-'

;:t>

,;;- Cl
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.
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<Cl
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SGI Varia 338
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

1987:91 Utförande
av erosionsskydd
i vatten

1987

Föreskrift, allm.
råd och rekommendationer

Projektering,
byggande

Normalt
godtagbar

1987:18 Erosionsskydd i vatten vid
väg- och brobyggn.

1987

Allmänna råd och
rekommendationer

Projektering

Att konstruktionens stabilitet
ej nedsätts

1986:77 Bark och
flis som lättfyllning i vägbankar

1988

Föreskrift, allm.
råd och rekommen-

Projektering,
byggande

Normalt
godtagbar

1986:76 Styren
cellplast som
lättfyllning i
vägbankar

Prel.199O

Föreskrift, allm.
råd och rekommen
dationer

-

It

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

Utnyttjar ej fyll
ningen så att en
jämn sättning er
hålls i vägens
tvärled, FAD-dimensionering

-

en
tel
I-"• .....
Cl,

t-<
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►
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SGI Varia 338

KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
KVALITETSDOKUMENT
IJORDFÖRSTÄRKNINGI

NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

AF
AMA 83

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Anpassad till
funktion- godtag
bart utförande

Mark
AMA 83

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

RA 83
Mark

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

MR 83 Mark
ersättningsregler

1983

Mätregler/
Branschpraxis

Projektering
Byggande

Normal ersätt
ning

1986:72 Kalkpelare
Grundförstärkning
vid vägbyggnad

1987

Föreskrift, allm.
råd och rek.,
metodbeskrivning

Projektering,
byggande

Normalt
godtagbar

1987:91 Utförande
av erosionsskydd
i vatten

1987

Föreskrift, allm.
råd och rekommen
dationer

Projektering,
byggande

Normalt
godtagbar

1987:18 Erosionsskydd i vatten vid
väg- och brobyggn.

1987

Allmänna råd och
rekommendationer

Projektering

Att konstruktio
nens stabilitet
ej nedsätts

1987:30 Vertikaldränering

1989

Föreskrift, allm.
råd och rek. ,
metodbeskrivning

Projektering,
byggande

-

It

-

-

It

-

Normalt
godtagbar

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

Beräkningsmetod

Pågår rev .

[/) t)j
...........

Trafiklast under
liggtid
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SGI Varia 338
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

BP 111 Packningsteknik

1970

Allmänna råd och
rekommendationer

Projektering,
byggande

Normalt
godtagbar

1987: Fiberdukshandbok

Prel.1990

Allmänna råd och
rekommendationer

Projektering,
byggande

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

tr::i
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SGI Varia 338

KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
KVALITETSDOKUMENT
IPÅLVERK I
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

AF

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Anpassad till
funktion- godtag
bart utförande

Mark
AMA 83

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

- " -

RA 83
Mark

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

"

MR 83 Mark
ersättningsregler

1983

Mätregler/
Branschpraxis

Projektering Byggande

AMA 83

SIS-standarder
Betongpålar
SIS 81 11 91
SIS 81 1196
SIS 81 11 98
SIS 81 11 97
SIS 81 11 99
SIS 81 11 92
SIS 81 11 01

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

Normal ersätt
ning

Standard
tt

Bergskor av segjärn
Bergskor av stål för
fastgjutning ...
Bergskor av stål för
fastgjutning ...
Bergskor av stål för
montering
Bergskor av stål för
montering
Bergskor för betong
pålar ...
Kvadratiska betongpålar
med ospänd armering

...._
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Cll
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SGI Varia 338
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

SIS 81 11 95

Plana pålskor för kvadratiska betongpålar
Plana pålskor för runda
betongpålar
Runda betongpålar med
spännarmering
Spiralbyglar för betongpålar

SIS 81 11 93
SIS 81 11 02
SIS 81 11 94
Grävpålanvisningar 1979
IVA Pålkommissionen
rapport 58

Metodbeskrivning/
Branschpraxis·

Projektering Byggande

Dimensionering
i olika säkerhets-·
klasser (1,2 och 3)
anpassad till
funktion

Anpassning till
NR

Anvisningar för
1980
provpålning med
efterföljande
provbelastning
IVA Pålkommissionen
rapport 59

Rekommendation/
Branschpraxis

Projektering Byggande

För att uppnå ett
bättre karakteris-,•
tiskt värde på en
påles bärförmåga.
(Utveckl.mot
mer överensstämmande metoder)"att
acceptabla värden
på sättningar ej
överstigs"

Anpassning till
NR

Pålar för SJ spår
och byggnader.
Föreskrift och
anvisningar.
SJFT 541. 1: 111

Metodbeskrivning
Företagsegen

Projektering Byggande

Lägsta möjliga
nivå som uppfyller
ställda krav. Vissa
delar kompletteras
och hänvisar till
SBN 80

1987: Bankpålniung

1979
Utgåva 1

Pågår

Föreskrift, allm.
råd och rek.

-

"

-

;:!:. to
Cl., >-<

t"'

t:-:J:;t>
Cl

::i>

.

f--'
f --'
f--'
f--'

SGI Varia 338

KVALITETSSTYRNING - GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING
KVALITETSDOKUMENT
ISPONTI
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP AV
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

AF
AMA 83

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Anpassad till
funktion- godtag
bart utförande

Mark
AMA 83

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

RA 83
Mark

1983

Metodbeskrivning/
Branschpraxis

Projektering Byggande

MR 83 Mark
ersättningsregler

1983

Mätregler/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Normal ersätt
ning

Anvisningar för
spant i led
ningsgrav
Svenska Tekno
logföreningen

1976

Rekommendation/
Branschpraxis

Projektering Byggande

Indelning i 5 grup
per,
1-4 omfattar leror
11
5
friktionsmtrl
(5 indelad i två
undergrupper map
gwy-läge)
zon

Förankring av
provisoriska
sponter,
Rapport 37
Statens planverk

1974

Branschpraxis

Projektering Byggande

Godtas av bestäm
melserna i bygg
nadsstadgan.
Lägsta godtagbara
för funktion

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET

Il

-

Il

-

Anvisningen gäller
under vissa förut
sättningar
-cfu<7 kPa
f ytsand
pålning i schakt
extremt stora be
lastningar i när-

Ul
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SGI Varia 338
NAMN
BETECKNING

UTGIVN.ÅR
EV.REVID.

TYP A1l
DOKUMENT

TILLÄMPNING
SKEDE/AKTIVITET

REDOVISAD
KVALITETSNIVÅ

Spant för kabelskarvningsgrop
invid spår
SJFT 541.1: 10 2

1981
Utgåva 1

Metodbeskrivning/
Företagsegen

Projektering Byggande

Lägsta krav
på utförande

BRISTER
BEHOV KOMPL.

PÅGÅENDE
AKTIVITET
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