
391 

Enkät om tillämpningen av Boverkets 
Nybyggnadsregler (NR) - avsnittet om 
geokonstruktioner 

Lars Göransson 
Leif Jendeby 
Connie Olsson 

December 1992 

SGI Varia 391



391 

Enkät om tillämpningen av Boverkets 
Nybyggnadsregler (NR) - avsnittet om 
geokonstruktioner 

Lars Göransson 
Leif Jendeby 
Connie Olsson 

December 1992 

SGI Varia 391



Enkät om tillämpningen 
av Boverkets 

Nybyggnadsregler (NR) -
avsnittet om 

geokonstruktioner 

SGI Varia 391



Sida 
Innehållsförteckning 2 
Förord 3 
Geokonstruktioner enligt NR - resultat av branschenkät 4 

Bilagor 
1. Frågeformulär med följebrev 7 
2. Svarsammanställning, stapeldiagram 19 
3. Svarsammanställning, kommenterande svar 47 

SGI Varia 391



3 

Förord 

Under hösten 1991 genomfördes en branschenkät gällande tillämpningen av kapitlet 
Geokonstruktioner i Boverkets Nybyggnadsregler (NR). Syftet var att undersöka hur 
den för branschen nya typen av regler, som NR representerar, hittills hade tillämpats. 
Man ville med enkäten också försöka kartlägga vilka oklarheter, som finns i 
normskrivningen och få enkätsvararna att ta ställning till ett förslag om om
disponering av geokonstruktionskapitlet inför kommande revidering av NR. Enkäten 
avsåg versionerna NRl och NR 2 av nybyggnadsreglema, vilka utkom 1989 respek
tive 1990. 

SGF Grundläggningskommitte och Boverket utförde undersökningen i samverkan. 
Enkäten distribuerades till cirka 1700 personer via adressregister hos branschorga
nisationerna SGF, SKIF och FSB. Drygt 200 personer svarade. 

Denna Varia omfattar dels en kommenterad sammanfattning av hela enkäten i form 
av en tidkriftsartikel (Bygg & Teknik, nr 7-8 , 1992), dels en redovisning av samt
liga svar i form av stapeldiagram och en utskrift av enkätsvararnas nedskrivna kom
mentarer och synpunkter i anslutning till frågorna. 

Lars Göransson Leif Jendeby Connie Olsson 
Boverket CTH/NCC SGI 
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4t R 
- resultat av branschenkät 
Många av landets geotekniker, 
konstruktörer och byggnadsin
spektörer finner Nybyggnads
reglernas (NR:s) avsnitt om geo
konstruktioner knepigt och 
svåranvänt. Detta är ingen 
djärv gissning efter att resulta
tet från Svenska Geotekniska 
Föreningens och Boverkets ge
mensamma enkätundersökning 
sammanställts. Enkätsvaren ger 
ett antal tydliga signaler. 

De svarande gavs möjlighet att komplette
ra sina svar med kommentarer. Här följer 
ett axplock ur dessa: 
-Övergång till funktionskrav ger utrymme 
för olika tolkningar och bäddar för kon
flikter. 
- Mycket är oklart eftersom jag inte har 
någon större erfarenhet. 
- Svårt att tillämpa. Inblandade parter 
kan oftast inte NR kapitel 6. 

Fordrar större kunskap hos projektören. 
- NR är mycket tungarbetad jämfört med 
SBN80. 
- Omöjlig att använda utan handböcker. 
- Tummen ner för partialkoefficientmeto-
den. Svår att greppa! 

Ett överraskande stort antal av enkät
svararna har tillämpat NR:s avsnitt om ge
okonstruktioner vid enkättillfället ( oktober 
-91). Resultatet innehåller många funde
ringar kring kontroll- och ansvarsfrågor. 
Arbets- och kontrollplaner på geosidan har 
föranlett ett flertal kommentarer som visar 
att oklarhet råder om tillämpningen av 
NR:s text. 

Orsakerna till att geoavsnittet i NR an
ses svårt att nyttja är säkert flera. Över
gången från detaljregler till funktionsreg
ler kan vara en. En annan är införandet av 
partialkoefficientmetoden i geosamman
hang. En tredje kan vara den mycket spe
ciella struktur som innehållet ordnats efter. 
Avsikten var att skapa två delar inom av
snittet geokonstruktioner, avsedda för oli
ka målgrupper, en del för vardera genera
list och specialist. Vid slutbearbetningen 
av NR I gjordes dock vissa avsteg från 
denna princip. 

Vem svarade på enkäten? 
Enkäten gick ut till totalt cirka 1700 

personer fördelade på grupperna geotekni
ker (600), konstruktörer (450) och bygg
nadsinspektörer (650). Drygt 200 personer 

Artikelförfattare är Lars Göransson, Bo
verket, LeifJendeby, CTH!NCC och Con
nie Olsson, SGI. 

Bygg & teknik 7-8192 

svarade. Antalet svar från respektive kate
gori var: 
• geotekniker ...................................... 50 
• konstruktörer .................................... 60 
• byggnadsinspektörer ........................ 90 

Fördelningen mellan de olika yrkes
grupperna framgår av figur 1 

Utfallet av varje frågeställning redovi
sas här dels totalt, dels uppdelat på grup-
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0% 
Geotekniker Statiker 

perna geotekniker, statiker, granskare och 
övriga. I denna artikel har vi valt att be
handla några av de ca 20 frågor som enkä
ten omfattade. 

Detalj- eller funktionsregler 
Övergången från detaljnorm enligt 

"kokboksprincipen" i SBN 80 till funk
tionsnorm i NR vållar problem. SBN 80 

KATEGORI 

~ Samtliga 

Geotekniker 

[111111111 Statiker 

00 Granskare 

~ ~ ~ ~ ~ 
~~.111111 8111111m~ 

Granskare Övriga Figur 1. Jag ar
betar idag som ... 
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70% 70%Geotekniker Geotekniker 

60% UIIIIIII Statiker Statiker 

ffi Granskare W Granskare 
50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

~IIIL ~IIL0% 
Byggherre Kontrollant Projektör Entreprenör BN Byggherre Kontrollant Projektör Entreprenör BN 

Figur 2. Ansvaret för att arbetet genomförs enligt arbetsplan, Figur 3. Ansvaret för att kontrollen genomförs enligt kon-
vilar normalt på... 

var både regler och handbok i samma för
packning. Detta innebar både för- och 
nackdelar. Föreskrifter, råd och emellanåt 
godtagbara lösningar (råd) fanns lättill
gängligt samlade på ett och samma ställe. 
Normens parallella funktion som regel
verk och kunskapsspridare var positiv. 
Samtidigt medförde den dubbla rollen pro
blem. Brukarna hade ibland svårt att skilja 
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trollplan, vilat normalt på... 

mellan råd och föreskrift, eller mellan råd 
och råd. En oönskad styrning mot vissa 
lösningar förekom och den naturliga ut
vecklingen hämmades härigenom. 

Råd kopplade till föreskrifter kan vara 
av två typer. I det ena fallet utgör rådet en 
av många godtagbara lösningar - ett kan
råd. I det andra är innehållet av sådant slag 
att ett avsteg medför avsevärd bevisbörda 

KATEGORI 

~ Samtliga 

Geotekniker 

~lm[m Statiker 

ffl Granskare 

Figur 4. Bruks
gränsdimensio
nering hör utfor
mas enligt NR:s 
metod (variabla 
värden för Yn,). 

KATEGORI 

~ Samtliga 

Geotekniker 

ITTffi~~ Statiker 

mGranskare 

Figur 5. Partial
koefficenten 'Ym 
bör alltid sättas 
lika med 1,0 vid 
bruksgränsdi
mensionering. 

- ett bör-råd. En tydlig gräns mellan de två 
typerna av råd finns ej. 

Nybyggnadsreglerna innehåller ett stort 
mätt av frihet. Möjlighet att nyttja sin er
farenhet och sitt kunnande utgör en grund
förutsättning. Till detta fogas ett fåtal väl 
fungerande metoder/lösningar att använ
das i de enklaste fallen. 

Utvecklingen frän SBN. 80 via NR mot 
Europanorm (Eurocode) kommer drama
tiskt att öka utbildningsbehovet för bran
schens samtliga aktörer. 

Arbets- och kontrollplaner 
I NR föreskrivs att arbetsplan och kon

trollplan i vissa fall skall upprättas för geo
konstruktioner. Hur brukas då dessa två 
styrmedel i branschen? För att fä kunskap 
om detta ställdes följande frågor. Vem har 
i praktiken ansvar för att arbetet utförs en
ligt arbetsplan? Vem har i praktiken an
svar för att kontrollen utförs enligt kon
trollplan? Svarsutfallet framgår av figur 2 
respektive 3. 

Figurerna 2 och 3 ger en splittrad bild. 
Flera parter upplevs som praktiskt ansva
riga. Detta innebär problem vid använd
ning av arbets- och kontrollplan som styr
medel. 

Nedan följer ett urval kommentarer 
kring problematiken arbets- och kontroll
plan: 
- Upprättas verkligen dessa planer? 
Grundplan görs - därefter vid oklarheter 
kontaktas konstruktör/ geotekniker. 

Saknas oftast. 
- Har aldrig utförts i vår kommun. 
-Arbetet med planerna har gått trögt. Vis-
sa stora entrep,_'.enörer arbetar med detta. 

Detta är en av enkätens tydligaste sig
naler. Förändra NR:s avsnitt om arbets
och kontrollplaner. Frågeställningen berör 
inte enbart geokonstruktioner utan också 
flera av de andra konstruktionstyperna 
inom NR:s ram. Detta talar för en allmän 
skrivning under NR:s avsnitt 6: 1. 

Alternativ dimensionering i 
bruksgränstillstånd? 

Hur bör 'Ym, dvs den partialkoefficient 
som beaktar osäkerheten i materialegen
skap, hanteras vid bruksgränsdimensione-

Bygg & teknik 7-8192 14 
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ring av geokonstruktioner? Två olika möj
ligheter finns. 

1. I NR anges idag följande beträffande 
partialkoefficienten 'Ym vid dimensionering 
i bruksgränstillständ (rådstext under NR 
6:355 ). 

Materialegenskap Partialkoeffi
cienten y,,, 

Modul 1,3-1,6 
Förkonsolideringstryck 1,1-1,3 
Hällfasthets-
1?.arametern tan <j> 1,0-1,3 
Ovriga hållfasthets
parametrar 1,4-1,8 

NR föreskriver att egenskapens karak
teristiska värde, dvs det värde som skall 
"belastas" med partialkoefficienten, skall 
bestämmas med utgångspunkt frän egen
skapens medelvärde. 

2. Internationellt är det emellertid van
ligt att använda y,,, = 1,0 vid bruksgränsdi
mensionering av geokonstruktioner. Detta 
förutsätter dock att spridningen i material
egenskaper beaktas på annat sätt än via 
partialkoefficienten 'Ym· 

Figur 4 och 5 illustrerar de olika grup
pernas syn på val av partia!koefficienten 
'Ym vid bruksgränsdimensionering av geo
konstruktion. 

KATEGORI 

~ Samtliga 

• Geotekniker 

lllllllll Statiker 

ffl Granskare 

Figur 6. Struktu
ren bör föränd
ras. 

Svaren på dessa frågor ger inga tydliga 
tendenser. Svarsfrekvensen föt: detta av
snitt är också markant lägre än för de öv
riga. 

Enkäten som helhet har uppvisat rela
tivt små skillnader i uppfattning mellan 
olika yrkeskategorier. I det senare dia
grammet skymtar dock en sådan tendens. 
Konstruktörer/statiker har en större benä
genhet än övriga kategorier att välja mo
dellen y,,, = 1,0. En förklaring kan vara att 
angreppssättet är vanligt för andra typer av 
konstruktioner. Granskare har ä andra si
dan en större benägenhet att följa NR. 

Handböcker och andra 
kunskapskällor 

Frågorna kring handböcker dyker ofta 
upp när NR debatteras. De inledningsvis 
återgivna citaten bekräftar denna bild. 
Ofta, för att inte säga alltid, är handböcker 
för geokonstruktioner synonymt med det i 
SGI:s regi pågående arbetet med ytgrund
läggnings- respektive pälgrundläggnings
handboken. 

Det finns emellertid även andra kun
skapskällor. Utländsk litteratur samt kurs
litteratur frän de tekniska högskolorna kan 
tex mycket väl fungera som ett alternativ 
till de relaterade handböckerna vid dimen
sionering av geokonstruktioner enligt NR. 

NR:s struktur 
Normtextens struktur prövades i enkä

ten med hypotesen - Strukturen bör för
ändras. Ett förslag till nytt upplägg för 
geoavsnittet i NR presenterades också i en
kätförfrågan. Utfallet framgår av figur 6. 

Den nya NR-strukturen uppvisar stora 
likheter med föreliggande förslag till Eu
rocode 7. (Europanorm som behandlar di
mensionering av geokonstruktioner.) Det
ta är avsiktligt, eftersom ett framtida utby
te av regelverk skall förenklas. De väsent
liga kraven i EG:s byggproduktdirektiv 
kommer med stor sannolikhet att tjäna 
som modell för NR 4 (kommande revide
rad version av NR). En så stor andel som 
95 % av samtliga svarande ställde sig po
sitiva till föreslagen omstrukturering av 
geoavsnittet. 

Slutord 
Intresse- och kunskapsmässigt repre

senterar enkätsvararna säkert ett positivt 
urval ur Geosverige. Tankar finns, om en 
direkt kartläggning av de geokonstruktio
ner som projekterats efter NR:s införande, 
och att därefter göra en jämförelse med ti
digare "SEN-lösningar". Denna undersök
ning planeras bli utförd i samarbete med 
byggnadsnämnderna. En fullständigare 
och mer nyanserad bild skulle, på detta 
sätt, framtona. 

Avslutningsvis - ansvaret för kvaliteten 
hos våra geokonstruktioner vilar på oss 
alla, på hela branschen. NR som hjälpme
del och verktyg måste förändras i takt med 
utvecklingen. Kunskapen att på ett opti
malt sätt "producera" dagens och morgon
dagens bygghandlingar och byggnadsverk 
är ett vasst konkurrensmedel på en tuff 
marknad. 

Enkäten har genomförts av Svenska 
Geotekniska Föreningens (SGF) Grund
läggningskommitte och Boverket i sam
verkan. En arbetsgrupp bestående av Lars 
Göransson, Boverket, Leif Jendeby, 
CTH/NCC och Connie Olsson, SGI har 
ansvarat för enkät och sammanställning av 
resultaten. 

En komplett redovisning av enkätsva
ren publiceras i SGI:s Variaserie. Kopior 
av Varian kan beställas frän SGI:s biblio
tek tel 013-1151 00. Il 
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91-09-24 

1 
SVENSKA GEOTEKNISKA FÖRENINGEN·SGF Bilaga 1 SWEDISH GEOTECHNICAL SOCIETY 

GRUNDLÄGGNINGSKOMMITIEN 

Box 534 37123 KARLSKRONA 

Enkät om tillämpningen av Boverkets Nybyggnadsreg
ler (NR) - avsnittet om Geokonstruktioner 

Syftet med enkäten är att utröna hur NR tillämpas i branschen samt att få en uppfattning om 
ev. oklarheter. Svaren skall bl.a. bilda undertag för Boverkets pågående revidering av regler
na. Vi är ute efter att få Dina personliga synpunkter och erfarenheter och ej ditt företags upp
fattning. Det är inte fråga om kunskapskontroll i någon form. 

Enkäten är uppdelad i tre delar: 

A Uppgifter om Dig som svarar på enkäten. 

B Frågor om Dina erfarenheter och synpunkter på NR uppdelat på: 

* Allmänna erfarenheter 
* Geotekniska klasser 
* Dimensionering 
* Arbets- och kontrollplan 

C Förfrågan om vad Du anser om ett förslag till omstrukturering av texten i avsnittet 
om Geokonstruktioner till nästa utgåva av NR. 

Vi hoppas Du har tid och möjlighet att i första hand besvara 'kryssfrågoma' i enkäten. Det 
behöver faktiskt ej ta mer tid än en något förlängd kafferast. Vi vill gärna att Du tar ställning i 
samtliga frågor. Uteblivet svar på en fråga tolkas som att Du ej förstått frågans innebörd eller 
saknar erfarenhet av frågeställningen. Sist i varje delavsnitt efterfrågas Dina 'övriga erfaren
heter, oklarheter eller synpunkter'. Ange här det som Du anser vara mest angeläget med 
tanke på revideringen av NR. Se detta som en chans för Dig att påverka innehållet i kom
mande NR. 

Vi önskar Ditt svar i bilagt svarskuvert senast 30 oktober. Bearbetning av svaren inleds då 
direkt för att undersökningen skall kunna beaktas vid revidering av NR. 

Resultatet av enkäten kommer senare att publiceras i sammanställd form. Om Du som för
handsinformation önskar en kopia av sammanställningen får vi be Dig att till enkätsvaret bi
lägga Din adressetikett eller ett A4-kuvert med Din adress påskriven. 

Denna enkätförfrågan riktas till geotekniker, konstruktörer/statiker och granskare som tillämpar 
avsnittet om Geokonstruktioner i NR. Förfrågan distribueras via adressregister erhållna från 
branschorganisationerna SGF, SKIF och FSB. Enkätundersökningen genomförs av SGFs 
Grundläggningskommitte' i samverkan med Boverket. Observera att enkäten enbart avser 
avsnittet om Geokonstruktioner i NR. Med NR avses här såväl NR 1 (BFS 1988:18) som änd
ringarna publicerade i NR 2 (BFS 1990:28). 

Eventuella förfrågningar med anledning av enkäten besvaras av: 

Leif Jendeby, SGFs Grundläggningskommitte', tel 031-715055 
Connie Olsson, SGFs Grundläggningskommitte', tel 013-115100 
Lars Göransson, Boverket, tel 0455-53000 

Ett varmt tack på förhand för Dina synpunkter! 

Leif Jendeby Connie Olsson 

SGI Varia 391
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A. UPPGIFTER OM DIG SOM SVARAR PÅ ENKÄTEN 

Jag som svarar på enkäten heter: (frivillig uppgift * ) 

/
Namn tel fax 

• Namnuppgiften registreras ej tillsammans med svaret vid bearbetningen. Uppgiften skall användas för eventuell 
senare kontakt, exempelvis vidareutveckling av lämnade svar. 

PJliitt $el
A.1 Jag arbetar idag som 

- Geotekniker □ □ 
- Statiker I Konstruktör □ □ 
- Granskare (Byggnadsnämnd etc ) □ □ 
- Övrig □ □ 

A.2 Jag har medverkat i projekt vilka projekterats 
enligt NR avsnitt 6:3 

- inte i något fall □ □ 
- i 1 fall □ □ 
- i 2-5 fall □ □ 
- i mer än 5 fall □ □ 

Fråga A.3 besvaras ej av den som saknar praktisk erfarenhet av projek
tering I granskning av geokonstruktioner enligt NR. 

A.3 I de projekt jag medverkat, har geokonstruk-
tionerna projekterats 

- i geoteknisk klass 1 (GK 1) □ □ 
- enligt övergångsregeln till kapi-

tel 23 i SBN 80 (Jfr NR 6:354) □ □ 
- i geoteknisk klass 2 (GK 2) □ □ 
- i geoteknisk klass 3 (GK 3) □ □ 

SGI Varia 391



B. ERFARENHETER AV OCH SYNPUNKTER PÅ NR AV
SNITT 6:3 

.. 
ALLMANNA ERFARENHETER 

B.1 Tillfälliga geokonstruktioner omfattas av NR 

- inte i något fall 

- i de fall de påverkar omgivningen 

- i samtliga fall 

B.2 Yttersta ansvaret för att en konstruktion utförs 
i enlighet med NR bör vila på 

- Byggherre 

- Projektör 

- Entreprenör 

- Byggnadsnämnd 

B.3 Övriga erfarenheter, oklarheter eller syn
punkter beträffande NR i allmänhet. 

/ 

&'lätt $el 

□ □ 
r, 

□L...I 

□ □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
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GEOTEKNISKA KLASSER 

B.4 Vilken geoteknisk klass en geokonstruktion 
skall utföras i, bestäms vanligen av 

- Geotekniker 

- Konstruktör 

- Byggnadsnämnd 

B.5 Geoteknisk klasstillhörighet avgör detalje-
ringsgraden för konstruktionens 

- geoundersökning 

- dimensionering 

- arbetsplan 

- kontrollplan 

B.6 Man kan ha olika geotekniska klasser för 
geokonstruktioner inom ett och samma bygg
nadsobjekt. 

B.7 En konstruktions geotekniska klass kan för
ändras under genomförandetiden. 

B.8 Omfattningen av vägledningen i NR 6:33, 
för klassificering av konstruktioner i olika 
geotekniska klasser 

- bör ökas 

- bör minskas 

- har lagom omfattning 

f!Jtatt ~I 

□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
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B.9 Klassificera följande geokonstruktioner i 
GK 1, 2 eller 3. Omgivningspåverkan förut-
sättes ej vara avgörande. 

a) Utsiktstorn (25 m) grundlagt och 
inspänt i berg. 

b) Villa, plattgrundlagd på gyttjig 
lera (10 m). 

c) 5-vån kontorshus, grundlagt dels 
med stöd pålar (längd 3-50 m), 
dels med sulor på friktionsjord. 

- pålad del 

- plattgrundlagd del 

d) 5-vån kontorshus, grundlagt på hel 
bottenplatta med sättningsreduce-
rande kohesionspålar. 

B.10 Ev. motivering av klassificeringen ovan. 

B.11 Övriga erfarenheter, oklarheter eller syn
punkter beträffande geotekniska klasser i NR. 

/ 

<f}k -1 <f}k 2 <(}i 3 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 
□ □ □ 

□ □ □ 
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DIMENSIONERING 

B.12 Dimensionering av geokonstruktioner en
ligt NR innebär vanligen större grundplat
tor och fler pålar än enligt tidigare dimen
sioneringspraxis pga 

- brottgränsberäkningar 

- bruksgränsberäkningar 

B.13 Dimensionering av geokonstruktioner en-
ligt NR innebär vanligen att grundplattor kan 
göras mindre och att pålantalet kan reduceras 
jämfört med tidigare dimensioneringspraxis. 

B.14 Värden på partialkoefficienten Ym* bör 
i första hand bestämmas av 

- Geotekniker 

- Konstruktör 

- Byggnadsnämnd 

- Boverket, dvs specifika värden anges i NR 

- Anges i handböcker 

( * Partialkoefficienten Ym gives i NR 6:354 
och 6:355 som intervall.) 

B.15 Värden på partialkoefficienten YRd* bör i förs-
ta hand bestämmas av 

- Geotekniker 

- Konstruktör 

- Byggnadsnämnd 

- Boverket, dvs värde anges i NR 

- Anges i handböcker 

( * Partialkoefficienten YRd• finns endast angiven 
i NR 6:363 för dimensionering genom provning.) 

□ □ 
□ □ 

□ □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
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Dimensionering i bruksgränstillstånd kan utföras med i NR angivna värden för partial
koefficienten Ym (6:355). En annan möjlighet, som är vanlig internationellt, är att alltid 
välja Ym lika med 1,0 i bruksgränstillstånd. Eftersom NR föreskriver att karakteristiska 
värden för materialegenskaper skall väljas med utgångspunkt från medelvärdet innebär 
detta att spridningen i materialegenskaper i det senare fallet ( Ym alltid lika med 1,0 ) i 
stället måste beaktas på annat sätt än genom Ym· 

Vilket av alternativen 8.16a eller 8.16b är att föredra 
enligt Din uppfattning? 

B.16a Bruksgränsdimensionering bör utföras enligt 
NRs metod (variablavärden för Ym). 

8.16b Partialkoefficienten Ym bör alltid sättas lika 
med 1,0 vid bruksgränsdimensionering. 

B.17 Redovisning av sättningsberäkningar inklu
sive förutsättningar skall normalt infordras 
av Byggnadsnämnd i GK 2 och GK 3. (Jfr 
NR 6:144.) 

8.18 Redovisning av sättningar/sättningsskillna
der bör innehålla 

- sannolik sättning 

- gränsvärde 

- sannolikt spridningsinterva/1 

- sannolikt tidsförlopp 

8.19 Godtagbar storlek vad avser sättningar/sätt-
ningsskillnader i bruksgränstillstånd bör i 
första hand bestämmas av 

- Boverket, dvs värden anges i NR 

- Byggherre 

- Byggnadsnämnd 

- Geotekniker 

- Konstruktör 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ ,+ 
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B.20 Övriga erfarenheter, oklarheter eller syn
punkter beträffande dimensionering av 
geokonstruktioner i NR. 

/ 

SGI Varia 391



16 

ARBETS- OCH KONTROLLPLAN 

I NR föreskrivs, i vissa fall, att arbetsplan och kontrollplan skall upprättas för geokon
struktioner. Ytterst ansvarig för att detta görs i projektet, är dess byggherre. Vad gäller 
arbetsplanen anges särskilt i NR (6:356) att den skall 'upprättas i samråd med geopro
jektören'. Frågorna B.21 och B.22 nedan avser vem som enligt Din uppfattning i prakti
ken har ansvar för att arbetet utförs enligt arbetsplan respektive kontrollen enligt kon
trollplan. 

Vi förutsätter vidare att entreprenadarbeten utförs på generalentreprenad. 

B.21 Ansvaret för att arbetet genomförs enligt 
arbetsplan, vilar normalt på 

- Byggherren eller dennes ombud 

- Byggherrens kontrollant 

- Projektör 

- Entreprenör 

- Byggnadsnämnd 

B.22 Ansvaret för att kontrollen genomförs en-
ligt kontrollplan, vilar normalt på 

- Byggherrens ombud 

- Byggherrens kontrollant 

- Projektör 

- Entreprenör 

- Byggnadsnämnd 

B.23 Övriga erfarenheter, oklarheter eller syn
punkter beträffande arbets- och kontroll
plan i NR. 

/ 

&liitt fffel 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
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C. OMSTRUKTURERING AV NYBYGGNADSREGLERNAS 
AVSNITT 6:3 

En omstrukturering av innehållet i avsnittet om geokonstruktioner överväges av Bover
ket. Avsnittets befintliga struktur och föreslagen, ny struktur framgår av rubrikuppställ
ningar i bilaga 1. 

För en förändring talar att den nya strukturen 

- bedöms vara mer 'överskådlig'. 

- liknar strukturen i övriga av-
snitt av NRs konstruktionsdel. 

- liknar strukturen i föreliggan
de förslag till Eurocode No.7 
(Europanorm). 

Mot en strukturförändring talar,att man inte kan finna eftersökt information på det ställe 
man vant sig vid. 

f!llätt f!kl 

C.1 Strukturen bör förändras. □ □ 

C.2 Strukturen bör förändras i enlighet med för
slaget. □ □ 

C.3 Strukturen hos NR 6:3 bör förändras en
ligt följande. 

/ 
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BILAGA 1 

Befintlig struktur avseende Föreslagen struktur avseende 

kapitel 6:3 Geokonstruktioner i kapitel 6:3 Geokonstruktioner i 

NR1 

6:3 Geokonstruktioner 

6:31 Geoteknisk utredning 

6:32 Beständighet 

6:33 Geotekniska klasser 

6:34 Geoteknisk klass 1 (GK1) 

:341 Grundplattor 

:342 P§lar 

:343 Kontroll 

6:35 Geoteknisk klass 2 (GK2) 

:351 Dimensionering 

:352 Material 

:353 M§ttawikelser 

:354 Dimensionering i brottgränsti/1-

st§nd 

:355 Dimensionering i bruksgränsti/1-

st§nd 

:356 Utförande 

:357 Kontroll 

6:36 Geoteknisk klass 3 (GK3) 

:361 Jord-, berg- och grundvatten-

förMllanden samt material 

:362 Dimensionering genom provning 

:363 Dimensionering av en geokonstruk-

tion med hjälp av provbelastning 

(fätalsprovning) 

:364 Utförande 

:365 Kontroll 

1NR31 

6:3 
6:31 

:311 

:312 

:313 

6:32 

:321 

:322 

:3221 

:3222 

:323 

:3231 

:3232 

6:33 

6:34 

:341 

6:35 

:351 

6:36 

6:37 

Geokonstruktioner 

Dimensioneringsförutsättningar 

Geotekniska klasser 

Geoteknisk utredning 

M§ttawikelser 

Dimensionering i brottgränstill-

stånd 

Jordtryck 

Grund plattor 

Geoteknisk klass 1 

Geoteknisk klass 2 och 

geoteknisk klass 3 

P§lar 

Geoteknisk klass 1 

Geoteknisk klass 2 och 

geoteknisk klass 3 

Dimensionering i bruksgräns-

tillstånd 

Dimensionering genom prov-

ning 

F§talsprovning 

Material 

Beständighet 

Utförande 

Kontroll 

SGI Varia 391



A.1 Jag arbetar idag som ... 
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90% KATEGORI 

80% ~ Samtliga 
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~mfffj) Statiker60% 
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70% 

65% - GRUPP 
60% 

~ Samtliga55% -50% Geotekniker 
45% -

Statiker 
40% 

35% ■ Granskare 
30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 
0 fall i ett fall i 2-5 fall > 5 fall 

A.2 Jag har medverkat i projekt vilka projekterats 
0enligt NR avsnitt 6:3 NI 
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110% 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
GK1 ö-regel GK2 GK3 

A.3 I de projekt jag medverkat, har geokonstruk
tionerna projekterats 

GRUPP 

~ Samtliga 

- Geotekniker 

Statiker 

■ Granskare 

~ 
I-' 
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60% 

55% GRUPP 
50% ~ Samtliga 
45% -- Geotekniker 
40% 

Statiker35% 

30%- ■ Granskare 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 
inget fall omgivningen samtliga 

B.1 Tillfälliga geokonstruktioner omfattas av NR 
i:-, 
Nl 
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110% 

100% 
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80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Byggherre Projektör 

GRUPP 

~ Samtliga 

"""""""' Geotekniker 

Statiker 

■ Granskare 

Entreprenör BN 

B.2 Yttersta ansvaret för att en konstruktion utförs 
t-.:)i enlighet med NR bör vila på c,: 
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110% 

100% 
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80% 

70% 
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50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

GRUPP 

~ Samtliga 

"""""""' Geotelrniker 

Statiker 

La! Granskare 

Geotekniker Konstruktör BN 

Vilken geoteknisk klass en geokonstruktion 
t-.:)skall utföras i, bestäms vanligen av ,.i:,. 

8.4 

SGI Varia 391



120% 

110% GRUPP 
100% ~ Samtliga 
90% - Geoteknik er 
80% -

liil!iii:!ijjjjjijij!iiiij Statiker70% 

60% ■ Granskare 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

Qo/o , rccu: 

geo-us dimensionering arbetsplan kontrollplan 

8.5 Geoteknisk klasstillhörighet avgör detalje
IS)rlngsgraden för konstruktionens c.n 
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120% 

110% 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Rätt 

8.6 Man kan ha olika geotekniska klasser för 
geokonstruktioner inom ett och samma bygg
nadsobjekt. 

GRUPP 

~ Samtliga 

- Geotekniker 

Statiker 

■ Granskare 

Ni 
~ 
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120% 

110% 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Rätt 

8.7 En konstruktions geotekniska klass kan för
ändras under genomförandetiden. 

GRUPP 

~ Samtliga 

--- Geotekniker 

Statiker 

■ Granskare 

N> 
...:i 
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70% 

65% 

60% 

55% 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 
ökas minskas lagom 

8.8 Omfattningen av vägledningen i NR 6:33, 
för klassificering av konstruktioner i olika 
geotekniska klasser 

GRUPP 

~ Samtliga 

- Geotekniker 

Statiker 
1'=::;:;:::;:;:=:;:=:=:::1 

■ Granskare 

t,.!) 
00 
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65% 

60% 

55% 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

GRUPP 

~ Samtliga 

- Geotekniker 
~ 

Statiker 

■ Granskare 

GK1 GK2 GK3 

Klassificera följande geokonstruktioner i 
GK 1, 2 eller 3. Omgivningspåverkan förut
sättes ej vara avgörande. 

Nl 
© 

a) Utsiktstorn (25 m) grundlagt och 
inspänt i berg. 

B.9 

SGI Varia 391



100% 

90% 
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50% 
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20% 

10% 

0% 
GK1 GK2 GK3 

b) Villa, plattgrundlagd på gyttjig 
lera (10 m). 

GRUPP 

~ Samtliga 
_,.. . 

Geotekniker 

Statiker 
GZJJ 

■ Granskare 

w 
Q 
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110% 

100% 

90% 

80%-

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
GK1 GK2 GK3 

c) 5-vån kontorshus, grundlagt dels 
med stödpålar (längd 3-50 m), 
dels med sulor på friktionsjord. 

- pälad del 

GRUPP 

~ Samtliga 

- Geotekniker 

Statiker 
L:.'.:.:.:.:.±J 

■ Granskare 

~ 
1-1 
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100% GRUPP 

90% ~ Samtliga 

80% - Geotekniker 
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Statiker 
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■ Granskare 
50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
GK1 GK2 GK3 

- plattgrundlagd del 
~ 
i:-:> 
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120% 

110% 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
GK1 GK2 GK3 

d) 5-vån kontorshus, grundlagt på hel 
bottenplatta med sättningsreduce
rande kohesionspålar. 

GRUPP 

~ Samtliga 

- Geotekniker 

Statiker 
1::::::::::::::::::::::::1 

■ Granskare 

C,A!) 
C,.? 
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50% 

GRUPP45% 

40% ~ Samtliga 

-35% Geotekniker 

30% Statiker 

25% ■ Granskare 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 
brottgräns bruksgräns 

8.12 Dimensionering av geokonstruktioner en
ligt NR innebär vanligen större grundplat
tor och fler pålar än enligt tidigare dimen c,, 

,i:,.sioneringspraxis pga 
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100% 

GRUPP90% 

80% ■ Samtliga 

70% - Geotekniker-
60% ■ Statiker 

50% ■ Granskare 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Rätt 

8.13 Dimensionering av geokonstruktioner en-
ligt NR innebär vanligen att grundplattor kan 
göras mindre och att pålantalet kan reduceras 

~ 

jämfört med tidigare dimensioneringspraxis. "1 
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120% 

110% GRUPP 
100% ~ Samtliga 
90% - Geotekniker 
80% 

Statiker70% 

60% ■ Granskare 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Geotekniker Konstruktör BN Boverket Handböcker 

8.14 Värden på partialkoefficienten Ym* bör 
i första hand bestämmas av 

c..:> 
Q) 
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100% 

90% GRUPP 

80% ■ Samtliga 

70% - Geotekniker-
60% ■ Statiker 

50% ■ Granskare 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Geotekniker Konstruktör BN Boverket Handböcker 

8.15 Värden på partialkoefficienten YRd"' bör i förs
ta hand bestämmas av ~ 

-:i 

SGI Varia 391



100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Rätt 

8.16a Bruksgränsdimensionering bör utföras enligt 
NRs metod (variablavärden för Ym). 

GRUPP 

~ Samtliga 

- Geotekniker 

Statiker 

■ Granskare 

i:,;) 
00 
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70% 

65% 

60% 

55% 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

GRUPP 

■ Samtliga 

- Geotekniker 

■ Statiker 

■ Granskare 

Rätt 

8.16b Partialkoefficienten Ym bör alltid sättas lika 
med 1,0 vid bruksgränsdimensionering. 

c,,, 
l'.0 
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100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Rätt 

8.17 Redovisning av sättningsberäkningar inklu
sive förutsättningar skall normalt infordras 
av Byggnadsnämnd i GK 2 och GK 3. (Jfr 
NR 6:144.) 

GRUPP 

~ Samtliga 

- Geotekniker-
Statiker 

■ Granskare 

i.i::. 
0 
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110% 

100% 
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30% 
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10% 

Q°/o ruu 

sättning gränsvärde s_intervall tidsförlopp 

8.18 Redovisning av sättningar/sättningsskillna
der bör innehålla 

--
~ 

ill:111::1:1::11:ililillll 

GRUPP 

Samtliga 

Geotekniker 

Statiker 

■ Granskare 

,...~ 
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110% 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Boverket Byggherre BN 

GRUPP 

~ Samtliga 

- Geotekniker 

Statiker 

■ Granskare 

Geotekniker Konstruktör 

8.19 Godtagbar storlek vad avser sättningar/sätt
ningsskillnader i bruksgränstillstånd bör i 

~första hand bestämmas av N) 
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100% GRUPP 

90% ~ Samtliga 

80% J ■ Geotekniker 
70% Wl IITTTII 
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■ Granskare 

V//Am!IISll:::::::::::::::=-s::'l50% = I -
40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Byggherren Kontrollant Projektör Entreprenör BN 

8.21 Ansvaret för att arbetet genomförs enligt 
arbetsplan, vilar normalt på 

~ 
c..:i 

SGI Varia 391



75% 

70%1 GRUPP 
65% 
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Byggherren Kontrollant Projektör Entreprenör BN 

8.22 Ansvaret för att kontrollen genomförs en
ligt kontrollplan, vilar normalt på 

~ 
~ 
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Rätt 

C.1 Strukturen bör förändras. 

t-1::. 
~ 
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Rätt 

C.2 Strukturen bör förändras i enlighet med för
slaget. 

~ 
O"l 
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47 Bilaga 3 

Kommenterande svar 

Fråga 8.3 

□ Mycket är oklart eftersom jag inte har någon större erfarenhet. 

D Tummen ner för partialkoefficientmetoden.Svårt att greppa/spridda 
uppgifter/rörigt (även med hjälp av sk handböcker) 

□ Svårt att tillämpa. Geotekniker behärskar inte området. Svårt att 
välja Ym· Risk att detta blir konkurrensmedel. 

□ Väldigt otydlig kapitelindelning. Allmänt svårt att hitta i NR. NR allt
för allmänt hållen. 

□ Svårt att tillämpa. Inblandade parter kan oftast inte NR kap. 6. 

□ NR är mycket tungarbetad jämfört med SBN 80. 

□ Eftersom NR är så fantastiskt oklar använder jag övergångsregeln 
enl NR 6:354. 

□ Beräkningar förutsätter att geotekniskt underlag utförs seriöst och 
med omsorg. Gissningar och höftningar måste uteslutas. 

□ NR:s geokapitel verkar onödigt tillkrånglat, kommer man verkligen 
närmare sanningen när nästan ingen kan hantera reglerna. 

□ Flera stora småhusföretag har ännu inte börjat tillämpa NR för sin 
grundläggning. 

□ Ställer krav på mer kunskap än tidigare både hos "byggherrar" och 
framför allt hos BN:s personal. 

K1 
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D Handbok saknas. 

□ Bättre än SBN 80. 

□ NR undviks om så är möjligt av konstruktörer (6:3). 

□ Övergångsregeln SBN 80 gör att många dras till "löst lagrad fin
sand" i tid och otid. 

D Övergångsregeln tas bort. Emotser spänt "ytgrundläggning" och 
"djupgrundläggning". 

D Exempel på enkel men korrekt utredning i GK1 vore önskvärd. 

D Saknar anvisningar för sättningsberäkningar. 

□ NR hänvisar för ofta till SBN 80 som ju skall ersättas av NR. 

□ Brandskyddskapitlet delvis oklart. 

□ Alldeles för entreprenörtillvända. 

□ Tillämpningspraxis har inte utbildats ännu. 

D Enligt min uppfattning är var och en ansvarig för vad han gör och 
för de uppgifter han lämnar. Det finns då inget yttersta ansvar. An
svar måste innebära: Skyldig att ersätta skador orsakade av fel eller 
brist i geokonstruktion. 

D 1. Synnerligen opedagogisk. 2. Suboptimering av ur kostnadssyn
punkt oväsentliga detaljer förhärskande. 3. Detta indexdille! 

□ Uppläggningen av NR i allmänhet är bra och logisk. Inriktningen att 
enbart ange föreskrifter med ev. förklarande kommentarer är bra 
under förutsättning att det kommer kompletterande handbokstext typ 

K2 
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byggvägledning. 

□ Stabilitetsfrågor / skred i befintlig bebyggelse? Ansvarsfrågor? ... 

□ Något obalanserad; mycket styrande krav i vissa fall - inga alls i 
andra. 

□ Oklara gränser mellan geotekniska klasser. 

□ Är fel man att fråga sysslar inte med dessa frågor sedan 3 år till
baka. 

□ I vissa fall svårt att tolka. 

□ Varför upplevs det så krångligt i jämförelse med SBN 80? Höga 
krav för att använda GK1 ... 

□ Om t ex sponter: permanenta -> NR, temporära -> bör också vara 
NR. Grundförstärkning bör höra till NR. Oklarheter vid övergång från 
GK2 -> GK3. 

□ Jag och många med mig anser att det var ett misstag att gå ifrån 
indelningen enligt SBN 80 ... 

□ Övergång till funktionskrav ger utrymme för olika tolkningar bäddar 
för konflikter.... 

□ Brist att auktoriserade handböcker ej fanns tillgängliga när NR bör
jade gälla. 

□ Närmare underlag för val av partialkoefficienterna! ... 

□ Det bör framgå i NR vem som gör arbetsplan. Rätt svar: Projektör
en (alltså hus-, mark- eller geoprojektören). Kontroll/arbetsplan bör 
definieras i NR. 

K3 

SGI Varia 391



50 

□ Vid den s.k. sneddningsregeln borde det anges att kravet på geo
undersökningar skall vara enligt GK2. 

□ Mycket svårtydbar utan kompletterande handbok. Ta betonghand
boken som exempel hur en handbok bör utformas. 

□ Kap 6:3 har hittills upplevts lite magert. Man har saknat beräknings
hjälpmedel för såväl brott- som bruksgränstillstånd.... 

□ Omöjlig att använda utan handböcker. Fordrar större kunskap hos 
projektören. Ej lika enkelt handhavande som SBN 80. 

D Omöjligt att använda utan handböcker. Funktionskrav utan angivan
de av metod för hur funktionskravet skall uppfyllas är menings 

□ Oklart i ansvarsfördelningen mellan byggprojektör - geotekniker. 
Geoprojektör enligt NR-roll? 

□ NR bör i 'princip' tillämpas på alla geokonstruktioner men bör an
vändas med försiktighet, på områden där tidigare praxis gett andra 
resultat. Ex pålning, bestämning av grunddata. 

□ Dåligt att en bestämmelse om användande beslutas trots att erfor
derliga handböcker litt. mm saknas. Dessutom ofta krångligt och 
oklart uttryckt! Typisk myndighetssvenska, som verkar avsedd en
dast för invigda (geoteknikersjuka, se gamla utlåtanden!) ... 

D NR generellt ej bra. Geoavsnittet allra sämst. Knappt någon kan 
arbeta efter det. Skandal att inte handböcker utkommit ännu. 
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Fråga 8.10 

D Fråga d) Här erfordras speciell undersökning - därför tror jag på 
GK3. 

□ a) Beroende på antal människor. d) Beroende på kohesionspålar
nas effekt på den totala deformationen. 

D c) Gk 2 även för sulor pga högre bärförmåga hos jorden i Gk 2. 
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□ a) Förutsätter normalt berg. B) Beroende av hur mycket pålarna tar 
av lasten, sättningsrisken (-storleken) 

□ a-b enkla konstruktioner, små laster. c-traditionell grundläggning. 
d-krävs kontroll av sättning. 

□ b) med en utförligare undersökning enl GK2 kan en säkrare och 
mer ekonomisk konstruktion väljas. 

□ Saknar erfarenhet av grundiäggning på berg, men sannolikt GK1. 

□ c) Man bör ej blanda två olika grundläggningsätt. 

□ a) SK2 ger min GK2. 

□ c) Beroende på spännvidder/laster. 

□ a) Antar att SK3 gäller varför GK1 faller bort. 

□ a) Permanenta dragstag. b) Ev. GK1 om leran välkänd. 

□ a) Om dragstag GK3, annars GK1 b) betongpålar, oskarvade. 

□ För att klassificeringen skall bli korrekta krävs mer kunskap om t ex 
omgivningsförhållanden, jordarterna etc. 

□ a) Last < 250 kN/pelare. b) Gyttjig lera; komprimerad. d) Pålar ej. 
Väldokumenterad och allm. accepterad metod? 

□ b) Ev. bör annan grundläggning övervägas. 

□ Klassificeringen beror på omfattning av utförd grundundersökning. 

□ Ej påläst, därför inget svar. 
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□ a) Konstruktören kan välja metod. b) Förutsättningen plattgrundlägg
ning på gyttjig lera ger avsevärt undersöknings och kontrollbehov. 
c)Blandad grundläggning ger särskilda problem. 

□ På grund av inspänning i berg har man inte en geokonstruktion där 
"allmän praktisk erfarenhet föreligger". c) Skarvade pålar och korta 
pålar kan inte betraktas som "relativt enkel geokonstruktion". 

□ a) Utsiktstorn för få personer. b) Kompressibel mark ger > GK1. c) 
Sättningsskillnader, last q > 15 t/m. d) Ovanlig typ. 

□ a) lnspänning i berg motiverar 2. b) Gyttjig lera, svårt att bestämma 
sättning, 3! c) Stor skillnad på pållängd 3! Plattgrundlagd del konv. 
2! d) Sättningsred. kohesionspålar med tillhörande teknik anses väl 
fortfarande avancerat. 3! 

□ I princip bör det vara OK att grundlägga med kohesionspålar vid d. 
Ur bärighetssynpunkt dvs GK2, dock erfordras GK3 mht att grund
läggning sker med bottenplatta och pålarna utnyttjas för sättnings
reduktion. 

□ Svårigheter med klassificeringen. Jag väntar ivrigt på att handböck
er för yt- och djupgrundläggning färdigställes. (1991 ?) 

D Svårt att avgöra när man inte känner till mer om förhållandena. 

□ Uppgifterna otillräckliga för säker bedömning. 

□ Ju större risk för allvarliga följder vid brott/sättningar desto lägre 
nummer på geoteknisk klass. 

□ a) Noggrann undersökning av sprickfrekvens av berget måste göras 
- lyftkrafter. 

□ c) och d) beroende av schaktdjup för ev. källare. 

□ a) Permanenta dragstag. 
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□ b) Vid större sättning än 5 cm. 

□ Svårt att gissa då erfarenhet saknas. 

□ Klassificering mer känslomässigt betonad än strikt enligt NR. 

□ B) Sättningar > 5 cm. 

□ Be practicaii 

D B) Beror på sättningarnas storlek. 

□ a) Skulle kunna vara GK1 men uppspänningen kan behöva kontrol
leras med provning. b) Bör nog pålas. d) Man bör vara väl förtrogen 
med området vid sådant utförande. God kännedom om lerans 
egenskaper. 

□ b) Schaktdjup och grundvattennivå avgörande. 

□ c) Skarvade pålar. 

□ d) Beroende på sättningens storlek. 

□ a) Säkerhetsklass styr valet. 

□ Beroende på geoteknikerns nedlagda arbete kan olika markförhål
landen redovisas på olika sätt vilket är en svaghet. 

□ Sättningar < 5 cm /GK2 > 5 cm/GK3 eller sättningsreducerande 
krav beroende på omgivningen. 

□ a) Torn i säkerhetsklass 3. 
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Fråga 8.11 

□ Ett bra sätt att ytterligare krångla till geotekniken! 

D Svårt 

□ Lite rörigt i 6:33, spec GK1 ...<5kPa,bestå av föga kompress. jord. 
Passar få konstruktioner. Det blir GK2 el. SBN 80, även om man 

□ Dock är jag frågande varför en schakt i si!t djupare än 1,5 m medför 
GK3 på grundkonstruktionen. Jfr norrländska älvdalar. 

□ Det börjar klarna efterhand som erfarenheten ökar. 

□ Har för lite erfarenhet. 

□ Ur kostnadssynpunkt kan det vara fördelaktigare att snegla på geo
teknisk klass. 

□ Jag kan för lite om detta. 

□ Tenderar att höja från GK1 till GK2 om undersökningen är tillräckligt 
omfattande bara för att tillåta högre belastningar. 

□ Mera vägledning i val av SK i stil med Bergdahls föredrag för FSB 
(Linköping 1991-05-14). 

□ Föreslår att i 6:33 även ges några exempel på GK3-konstruktioner. 

□ Mycket oklart! 

D Betongpålar som skarvas med max 2 skarvar och som utnyttjas < 
75% av sin kapacitet bör ligga i GK1. 
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D För större byggnadsverk känns GK2 naturligt som första alternativ. 
Sedan får man undersöka om kriterierna för GK2 är uppfyllda. Gär
na lite utförligare text i detta avsnitt. 

□ Gränsen för exempelvis tillåtet schaktdjup lera enligt GK2 bör 
ökas. 

□ Önskvärt med klarare tabeller. 

D Har ännu inte någon större erfarenhet av detta kap. pga till övervä
gande delen mycket stabila grundförhållanden. 

□ Bör preciseras - flödesschema lämpligt. 

□ lnnerstadsprojekt har alltid GK3. Klassindelningen är oklar NR. 
Exemplen borde vara betydligt fler. 

□ Klassificeringen är bra, jag har dock inte NR framför mig när jag 
besvarar denna enkät. 

□ När det gäller bedömningar och utredningar rörande GK2 och GK3 
krävs geoteknisk specialistutbildning. 

□ Exempel på bestämning av geotekniska klasser. 

□ Oklart med skillnad i GK2 resp GK3. Ex: pålning med stötvågsmät
ning i GK2 ger samma utnyttjandegrad som i GK3. 

D Mina erfarenheter är ännu små. 

□ Det är ej stor skillnad mellan GK2 och GK3 om man bortser från 
sneddningsregeln. Det är egentligen enbart kontrollens omfattning. 

□ Enligt GK1 får man ej använda denna klass om undergrunden ut
sätts för större belastning än 500 kg/m2 

.... 
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D Vägledningen av klassificering ska ej finnas i NR utan i handböcker. 

□ Svårt att avgöra gränsdragningen med ledning av texten i NR. 

□ GK2 klart dominerande. 

□ Överdramatisera inte valet av geoteknisk klass. 

□ Beroende på geoteknikerns kompetens hänförs marken tili olika 
klasser. En geoteknisk undersökning borde ha en lägsta 'kvalitets
norm'. 

□ Pålavsnittet ofullständigt behandlat. Om oskarvade pålar och slag
ningskontroll finnes bör GK1 och P>300kN kunna accepteras. Vad 
är väldok. och accept. metoder? Vad tillåts på korta pålar? 

D Eftersom mina erfarenheter på detta är mycket begränsade ännu, 
speciellt vad beträffar arbeten av någon egentlig rang ... 

D Svårt! 
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Fråga 8.20 

□ Svårt att sätta sig in i de nya beräkningsmodellerna. Verkar onödigt 
tillkrånglat. 

D Att tillämpa NR kräver tillgång till handböcker. Då handböckerna 
saknas blir naturligtvis mycket oklart betr NR 6:3. 

□ Bestämning av friktionsvinkel. 

□ Detta kapitel innehåller för många "osäkerhetsvariabler". NR bör 
ange riktvärden som geoteknikern kan justera. 

□ ym =1 ,0 skall användas, men ytterlighetsvärden spridningen + 
medelvärde skall insättas i beräkningen. 

□ Kontroll av deformationer i brottgränstillstånd? (6:354) 

□ Väl underbyggda geotekniska utredningar "premieras" ej. 

□ Ange partialkoefficienten yf för lasten vid stjälpning och glidning. 

□ Enligt samtal med olika konstruktörer verkar intresset för sättnings
beräkningar litet på vissa håll. 

□ Har inte gjort något eget projekt med ansvar för geokonstruktion i 
GK2-3. 

D För allmänt hållet. Preciseringar fordras typ godtagbara värden, 
pålar B600 o.s.v. 

□ Boverket bör ta fram en handledning för framtagande av partialko
efficienter. 

□ Det mesta. 
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□ Enligt min mening bör geotekniker föreslå ym eftersom de flesta 
konstruktörer och byggnadsnämnder inte har tillräcklig erfarenhet i 
geotekniska frågor. 

D Saknar handbok för ytgrundläggning 

□ Mycket oklart. Handbok saknas. 

□ Jag önskar att geoteknikerna snabbt lär sig att ange de parametrar 
och koefficienter jag som konstruktör behöver för att dimensionera 
geokonstruktioner.... 

D Bättre utbildningspaket bör tas fram. 

□ Gör det enkelt för oss som inte är geotekniker att utföra enkla 
grundläggningsberäkningar. 

□ Jag har ännu ej sett de tillämpningsanvisningar som utlovats, ... 

□ Har ej tillräcklig erfarenhet för att besvara fråga 16. 

□ Frågor rörande dimensionering överlämnas till geotekniker och kon
struktör inom förvaltningen. 

□ Hjälpmedel för bestämning av dimensionerande värden som frik
tionsvinkel och pålars lastkapacitet. 

□ Oklart med hur fåtalsprovning skall tolkas. Begreppet oberoende 
sakkunnig skall strykas. 

□ Vägledning för sättningsberäkningar bör ges av geotekniker. 

D Det bör definieras vad som är en geokonstruktion.... 
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□ Partialkoefficient för jordtryck tabell a, avsnitt 6:1511. Borde den inte 
vara 1,15 liksom för egenvikt i lastkomb. 3. 

□ Svårtydbar text. 

□ B14, B15/ Lämpliga intervall anges i handböcker. Geoteknikern kan 
sedan på grundval av erfarenheter av metoder ,jordart mm välja 
värde inom intervallet, och vid speciella fall även utanför.... 

□ Jfr B3. 

□ Har någon jämförelse mellan SBN 80 och NR gjorts ur konsekvens
synpunkt. ... 

□ I flera fall (bl. a. i ett typgodkännande från Boverket) tycks man tro 
att geoteknisk utredning behövs för att klara bärningen i en geokon
struktion....... 

□ Mycket svårt att få kontrollplaner som är 'vettigt' utformade (kanske 
samråd hjälper). 

□ Saknar erfarenhet. 

□ Handböcker saknas. Samarbetet med statiker i detta hänseende är 
marginellt.(ännu !) 

□ Ej tillämpat hittills. 

□ Konstruktörerna klarar ej av detta. 
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Fråga 8.23 

□ För lite angivet i NR om ansvaret enligt ovan. 

D Att behov finns av en kontrollplan är lätt att förstå. Att däremot ha 
ett generellt (GK2,3) krav på arbetsplan är helt obegripligt. Vad är 
det som skiljer geokonstruktioner från övriga konstruktioner som 
motiverar denna arbetsplan?? 

□ Upprättas verkligen dessa planer? Grundplan görs - därefter vid o
klarheter kontaktas konstruktör/geotekniker. 

□ Bra när kontrollplan upprättas. 

□ Detta är min uppfattning... 

□ Saknas oftast. 

□ Jag tvekar mellan byggherrens ombud och entreprenören, men 
praktiken måste entreprenören ta ansvaret. 

□ Mycket oklart. 

□ Geoteknikern bör biträda kontrollanten. 

□ Aldrig utförts i vår kommun. 

□ BN godkänner av byggherren utsedd(a) ansvarig AA som har det 
övergripande ansvaret gentemot BN.... 

□ I ABs mening är "kontroll" entydigt - den kontroll som beställaren 
utövar enligt eget tycke .... 

□ Arbetet med planerna har gått trögt. Vissa stora entreprenörer ar
betar med detta. 
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□ Ansvarsfördelningen för kontrollen är oklar. 

D Byggherren har ansvaret men han köper i allmänhet 'tjänsten' av 
entreprenören. 

□ Vem rådgör med geoprojektören? Denne kan väl också själv göra 
arbets- och kontrollplan. 

□ Antal projekt för få ännu i genomförandestadiet att jag kan svara 
ovan! 

□ Det mesta är oklart. 

□ Betr upprättande av arbetsplan resp kontrollplan måste både geo
tekniker och konstruktör vara med. 

D NR:s krav på kontrollplaner har inte ännu fått gehör hos konsulter. 
(och byggherrar givetvis.) 

□ Se B20. 

□ Erfarenheter 0, även om jag angivit kontroll i text. Synpunkt: hoppas 
på erfarenheter inom detta område. 

□ Det finns en part som heter ansvarig arbetsledare. 

D Det verkar vara otydligt hur genomförandet skall kontrolleras och 
följas upp.... 
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Fråga C.3 

□ Hänvisningar till var man kan finna värden, beräkningsex, förkla
ringar. Vilka handböcker etc. (Fotnoter) 

□ Eftersom detta för geotekniker är ett nytt betraktelsesätt är det 
tacksamt om även NR 6:3 förändras. 

□ Omfånget bör i vart fall inte minska. 

□ Så att man kan finna eftersökt information på det ställe man vant 
sig vid. 

□ Bör tillbaka till i närheten av SBN 80. 

□ För mig synes både nuvarande uppställning och den föreslagna i 
NR 3 vara användbara. 

□ Svårt att bestämma utan att ha sett texten i förslaget i verkligheten. 
Jag tycker att nuvarande utformningen av NR är oklar. 

□ Om jag förstått saken rätt kommer Eurocode att snart införas inom 
hela byggområdet. Lämpligt att börja anpassningen snarast! 

□ Förtydligande önskas som underlättar klassificeringen. 

□ Jag har faktiskt ingen klar uppfattning om detta. 

□ Svårt att bedöma utan att kunna se innehållet. 

□ ... I så fall är det högst angeläget, att NR håller sig strikt till krav och 
liknande ... 

□ Material bör behandlas under dimensioneringsförutsättningar direkt 
efter "geoteknisk utredning" se bifogade förslag. 
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□ Frågorna i enkäten är så dåligt formulerade att resultatet torde bli 
av ringa värde. 

D Dimensionering av pålar med stötvågsmätning kan även höra till 
avsnitt 6:323 -> fåtalsprovning kan även höra hit. 

□ Framförallt pålar står nu lite här och där = luddigt framställt. 

D Den befintliga strukturen anger ju att geoteknisk klass är viktigare 
än det som byggs. 

□ Man bör komplettera kap 6:33 med underkapitel enligt samma mo
dell som kap 6:32. 

□ Underrubriker under 6:33 lika som under 6:32. 

□ Saknar erfarenhet. 

□ Förändra snabbt! Ännu har NR beträffande geo använts mycket lite 
i praktiken.(Således utanför SGl:s och forskningskretsar!!!) 

□ Bör i så stor utsträckning som möjligt utformas för överensstämmel
se med EC 7. 

□ Strukturen har mindre betydelse. Det är mycket viktigare att be
stämmelserna skrives så att de blir mer lättbegripliga. 
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