
Varia 
451 

Kvhlitetsstyrning i Rraktiken 
BENG11!YDELL 

KARL-GUSTAV JOELSON 

Checklista: 

0. Befintliga anläggningar, tomt etc. 

1. Befintliga byggnader med 
grundläggning, kondition etc. 

2. Rivning av befintliga byggnader, 
konsekvenser. 

3. Befintliga ledningar. 

4. Geotekniskt program. Geoteknisk 
undersökning, utvärdering 
för ev kompletteringar . 

.L Schaktplan 

1. Mått och plushöjder 

2. Sektioner genom 

schakt 

Statens geotekniska institut 





STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE 

Varia 451 

Geoteknisk kvalitetsstyrning i praktiken 

Bengt Rydell 
Karl-Gustav Joelson 

Detta projekt har finansierats av Byggforskningsrådet (BFR), anslag 9 I 0413-9 och SGI. 

LINKÖPING 1997 



Varia I Statens geotekniska institut 
581 93 Linköping 

Beställning Statens geotekniska institut 
Biblioteket 
Tel:013-20 1804 
Fax: 013-20 19 09 
E-post: info@geotek.se 
Internet: http://www.sgi.geotek.se 

ISSN 
ISRN 

1100-6692 
SGI-VARIA--97 /45 I --SE 

Författare Bengt Rydell 
Karl-Gustav Joelson 

Projektnummer SGI 19101209 

Redigering och layout SGI 

Upplaga 300 

Tryckeri Roland Offset AB, Linköping, november 1997 

SGI Varia 451 2 



Förord 

I bö1jan av 1990-talet gjordes en studie av geoteknisk kvaliet i fo1111 av en kartläggning av kva
litetsfrågor inom markbyggandet. Studien gjordes av SGI i ett projekt samfinansierat med BFR. 
I samråd med BFR beslöts att komplettera med en fallstudie där två byggnadsobjekt följdes från 
projektering till byggande. 

Projektet har genomförts av en arbetsgrupp vid SGI bestående av Bengt Rydell, projektleda
re, och Karl-Gustav Joelson. Arbetet har bedrivits i nära kontakt med respektive byggherres 
organisation. 

Skriften vänder sig till alla dem som på olika sätt tar fram eller använder information om 
jord, berg och grundvatten för utformning, byggande eller förvaltning av byggnader och anlägg
ningar. Avsikten är att få igång en diskussion om kvalitetsstyrning av mark- och grundläggning
sarbeten för att tillsammans med branschens olika aktörer utveckla den geotekniska kvaliteten i 
samhället. 

Vi tackar alla dem som på olika sätt medverkat i vår studie vid sammanträden, under projek
terings- och byggtiden och som lämnat synpunkter under sammanställningen av denna rapport. 

Projektet har finansierats av Byggforskningsrådet (anslag nr 910413-9) och SGI. 

Linköping i oktober 1997 

Bengt Rydell Karl-Gustav .foelson 
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Sammanfattning 

K valitetstänkandet har blivit allt viktigare vid plane
ring, projektering och byggande såväl i Sverige som 
i utlandet.Även inom geoteknik- och grundläggnings
området diskuteras hur beställare skall kunna ställa 
erforderliga kvalitetskrav och hur geotekniska utred
ningar och grundläggningsarbeten skall utföras för att 
säkerställa den önskvärda funktionen. 

SGI genomförde en utredning i början av 1990-
talet (Rydell et al, 1991) för att få fram de viktigaste 
åtgärderna för att säkerställa och även höja kvalitets
nivån vid geotekniska utredningar och grundlägg
ningsarbeten. Då framkom bl a att byggherrarna mås
te formulera kvalitetskrav för konsulternas och entre
prenörernas arbete samt att kvalitetskraven måste 
följas upp genom lämpliga rutiner. 

Detta projekt har syftat till att i två byggnadspro
jekt studera tillämpningen av kvalitetsstyrning vid 
geoteknisk projektering och grundläggningsarbeten. 
I samband med två innerstadsprojekt i Motala respek
tive Linköping följdes grundläggningsarbetena från 
programskedet till garantibesiktning. En viktig del 
var att studera hur beställarens kvalitetskrav fo1mule
rades och följdes upp i olika skeden. I samarbete med 
beställaren och olika deltagande i byggprojekten dis
kuterades och utformades förslag till kvalitetsstyran
de aktiviteter. 

I denna rapport redovisas var för sig för de båda 
projekten geotekniska förutsättningar och problem
ställningar, kvalitetsstyrning i projektering och utfö
rande samt erfarenheter och oförutsedda händelser. 

ERFARENHETER OCH SLUTSATSER 

Fokusering på geofrågor 
De geotekniska har frågorna lyfts fram särskilt i de 
båda byggprojekten. Det har funnits en beredskap för 
olika konsekvenser och etablerade kontakter vid even
tuella problem. En ökad förståelse och väsentligt mer 
dialog om dessa frågor har åstadkommits än i vanliga 
fall. Det har samtidigt lett till viss utbildning i mark
och grundläggningsfrågor hos dem som varit engage
rade i byggprojekten. 

Genom att FoU-projektet fokuserat på geoteknis
ka kvalitetsfrågor har en dialog om geo-frågorna 
kommit till stånd. Vissa geotekniska frågor hade 
troligen inte beaktats om inte de geotekniska förhål
landena lyfts fram särskilt. 

Entreprenadform 
Entreprenaderna genomfördes som Construction 
Management (CM) respektive generalentreprenad. 
När det gäller mark- och grundläggningsarbetena 
bedöms inte entreprenadformen inneburit någon av
görande skillnad när det gäller geoteknisk kvalitets
styrning. I båda fallen har markarbetena upphandlats 
av en underentreprenör, varvid förutsättningarna hade 
varit likartade. Beställaren hade dock sannolikt und
vikit vissa extrakostnader som uppkom till följd av 
förseningar av vissa delar i CM-entreprenaden. 

Oförutsett 
I byggprojektet uppkom en mycket liten del oförut
sedda händelser med tillhörande extrakostnader. Det 
fanns en beredskap för de flesta av de aktiviteter som 
behövde genomföras. Till en del var detta en följd av 
den uppmärksamhet som geotekniska frågor fick i 
processen genom FoU-projektet och inte minst de 
dialoger som beställarna skapade utrymme för i pro
jekteringsskedet. 
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HUR UNDVIKA OFÖRUTSEDDA 
KOSTNADER? 

Behov av geoteknisk kunskap 
Från flera håll uttryckte de medverkande i byggpro
jektet att man saknade kunskap om geotekniska frå
gor. Det kan handla om att läsa geotekniska handling
ar, att förstå och ta till sig beskrivningstexter och att 
veta när det är dags att fråga en geotekniker innan 
beslut tas. Det finns alltså ett stort informations- och 
kunskapsbehov om geoteknik, mark och grundlägg
ning. En utmärkt form som praktiserats i detta bygg
projekt är dialogen - att olika kategorier samtalar med 
geotekniker i avsikt att lösa aktuella problem med 
samtidig möjlighet att vidga samtalet för att öka 
kompetensen. 

Köp rätt tjänst 
Det är väsentligt att vid upphandling av geotekniska 
tjänster klargöra vilka frågor som geoteknikem skall 
ge svar på. Vilken geo-information behövs för att 
projektören skall kunna utforma rätta konstruktioner 
och entreprenören praktiskt kunna genomföra sina 
arbeten? Först när dessa frågor besvarats kan man 
bestämma vilken omfattning de geotekniska fält- och 
laboratorieundersökningarna bör ha och vad som 
skall redovisas. Förutsättningarna finns då för att den 
geotekniska utredningen motsvarar "uttalade eller 
underförstådda behov" och den avsedda kvalitetsni
vån. 

Geotekniker blir geoprojektör 
Geoteknikern måste ta ökat ansvar och verka som 
geoprojektör, en likvärdig part i projektgruppen med 
ansvar för konstruktioner i jord och berg. Det är också 
viktigt att geoteknikerna får möjlighet att följa projek
tet under genomförandet för att kunna tillvarata erfa
renheter och tillföra dessa i kommande projekt. Dess
utom måste den kunskap om mark och vatten som 
ligger till grund för dimensionering och utförande 
sammanställas, förädlas och föras vidare till dem som 
förvaltar och brukar byggnaden eller anläggningen. 
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KAPITEL I. 

Syfte och bakgrund 

SYFTE 
Detta projekt har syftat till att i två byggnadsprojekt 
studera tillämpningen av kvalitetsstyrning vid geo
teknisk projektering och grundläggningsarbeten. Av
sikten har varit att visa hur kvalitetskrav från bestäl
laren kan formuleras och följas upp. Målet är att nå rätt 
kvalitet, dvs avsedd funktion till rätt pris och i rätt tid. 

Avsikten med projektet har varit att resultaten 
skall leda till 
• ökad kunskap och förståelse hos byggherrar om 

hur man kan arbeta med kvalitetsstyrning av geo
tekniska utredningar, projektering och utförande 
av grundläggningsarbeten; 

• uppmuntra konsulter att föra en dialog med bygg
herrarna om kvalitetskrav; 

• visa på kvalitetsstyrning som ett hjälpmedel för 
entreprenörer att utföra mark- och grundläggning
sarbeten på rätt sätt och till lägre totalkostnader. 

BAKGRUND 
K valitetstänkandet har blivit ett allt viktigare element 
vid planering, projektering och byggande såväl i 
Sverige som i utlandet. Även inom geoteknik- och 
grundläggningsområdet diskuteras hur beställare skall 
kunna ställa erforderliga kvalitetskrav och hur geo
tekniska utredningar och grundläggningsarbeten skall 
utföras för att säkerställa den önskvärda funktionen. 

Genom Plan- och bygglagen (PBL) har ansvars
förhållandet i större utsträckning än tidigare överförts 
på byggherren. I Boverkets konstruktionsregler (BKR) 
har kraven skärpts på såväl dimensionering som utfö
rande genom att olika typer av kontroller skall utföras 
beroende på objektets svårighetsgrad (säkerhetsklass 
och geoteknisk klass). 

Projektet genomfördes med den bygglagstiftning 
som gällde 1992-93, tex Nybyggnadsreglerna (NR), 
där samhällets ansvar i mindre utsträckning var över-

fört på byggherren än vad som är fallet i den PBL som 
gäller från 1995. 

SGI undersökte under 1991 formerna för kvali
tetsstyrning vid geo-utredningar och grundläggnings
arbeten. Genom intervjuer med representanter för 
beställare, konsulter och entreprenörer kartlades då
varande förhållanden. Vid ett seminarium med en 
bred representation från byggsektorn utarbetades ett 
förslag till handlingsprogram för det fortsatta kvali
tetsarbetet. Projektet har redovisats 1 SGI 
Varia nr 338. 

Vid seminariet framkom att en av de viktigaste 
åtgärderna för att säkerställa och även höja kvalitets
nivån vid geotekniska utredningar och grundlägg
ningsarbeten är att byggherrama måste formulera 
kvalitetskrav för konsulternas och entreprenörernas 
arbete samt att kvalitetskraven måste följas upp ge
nom lämpliga rutiner. 

I dagsläget har många byggherrar och byggherre
ombud kunskap och metoder för att tillämpa kvalitets
styrning för byggnadsarbeten och installationsarbe
ten. Däremot saknas tillämpningsmetoder och vana 
att genomföra kvalitetsstyrning vid projektering och 
utförande av mark- och grundläggningsarbeten. 
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KAPITEL 2. 

Metod 

I samband med två innerstadsprojekt i Motala (kv 
Prinsen) respektive Linköping (kv Detektiven) följ
des geoteknik- och grundläggningsarbetena från pro
gramskedet till slutbesiktning och garantibesiktning. 
K valitetssynpunkteroch förslag till kvalitetssäkrande 
aktiviteter behandlades vid upphandling, projekte
ring och utförande. 

Speciellt studerades kvalitetssäkring i samband 
med överlämnande mellan olika skeden. En viktig del 
var att studera hur beställarens kvalitetskrav formule
rades och följdes upp i olika skeden. I samarbete med 
beställaren och olika deltagande i byggprojekten dis
kuterades och utformades förslag till kvalitetsstyran
de aktiviteter. FoU-projektets arbetsgrupp medverka
de främst i följande delar av byggprojektet: 

• Geotekniska utredningar och geo-prcJjektering -
upphandling, redovisning av geo-utredningar, upp
rättande av fö1frågningsunderlag och bygghandling
ar. 

• Mark- och grunclläggningsarhete - upphandling, 
utförande och resultatkontroll. 

För att kunna genomföra projektet krävdes ett nära 
samarbete med byggherre och byggherreombud samt 
konsulter och entreprenörer. Information om projek
tet gavs till olika aktörer före och under projektets 
gång, jfr Bilaga I. 

En illustration av arbetsmodellen redovisas 
Figur 2.1. 

(Projektets) 
FoU-AKTIVITET PROJ-MÖTEN BYGG-MÖTEN 

Q-krav GEO- GEO Upp Utförande För-
utredning projektering handling valtning 

(Bygg herrens) Upp- Projek- Anbuds- Bygg- Över- Garanti-

AKTIVITET handling terings- handling handling lämnande/ besiktning 
underlag Slutbe-

siktning 

Figur 2.1 Arbetsmodell för FoU-insatser i olika skeden. 
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KAPITEL 3. 

Praktikfall - Motala 

3.1 TYP AV PROJEKT 
I de centrala delarna av Motala stad uppfördes inom 
kv Prinsen en byggnad med bostäder och kommersi
ella lokaler. På den aktuella fastigheten fanns ett 
flertal äldre byggnader och byggnadsgrunder. 

Byggprojektet bedrevs i entreprenadformen Con
struction Management, en s.k. samarbetsentreprenad 
eller mycket delad entreprenad. Detta innebär att 
projektet delas i ett antal delar, vilka upphandlas i 
samråd med byggherren och i konkurrens mellan 
specialiserade entreprenörer. Ersättningsformen var 
fast pris. Beställaren hade överfört ansvaret för ge
nomförandet av entreprenaden på ett särskilt bygg
ledningsföretag. I fortsättningen avses detta företag 
när uttrycket "beställaren" används. 

3.2 GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNING-
AR OCH PROBLEMSTÄLLNINGAR 

Med utgångspunkt från befintliga omgivningsförhål
landen, planerade byggnader och förväntade geotek
niska förhållanden bedömdes att följande geoteknis
ka problemställningar var väsentliga att undersöka: 
• Jordlagerföljd och grundvattenförhållanden samt 

läge och omfattning av befintliga grundkonstruk
tioner; 

• Eventuell skadlig påverkan på omgivningen, till 
följd av markarbetena; 

• Utformning och status för grundkonstruktioner 
under den befintliga "Saluhallen" samt lämplig 
grundläggning för planerad angränsande bygg
nad; 

• Möjlighet att förlägga skyddsrum i källarplan i 
någon av byggnaderna; 

• Schaktning och stabilitet mot Drottninggatan med 
hänsyn till gatan och befintliga ledningar; 

• Förutsättningar att använda befintliga jordmateri
al till under- respektive överbyggnad för hårdgjor
da ytor. 

Den geotekniska utredningen visade att jordlagren 
överst bestod av utfylld och omgrävd jord. Fyllningen 
hade varierande mäktighet och utjordes av en bland
ning av sand och grus, rivningsrester som betong och 
tegel samt viss organisk jord. Under fyllningen fanns 
naturligt avsatta jordlager av fast lagrad silt med 
inslag av lera och sand. Under detta fanns finkornig 
morän. 

Grundvattennivån var belägen under grundlägg
ningsnivån för samtliga av de planerade byggnader
na. Risk fanns för grundvattenströmning i mer vatten
genomsläppliga lager vid långvarig och riklig neder
börd och vid snösmältning. 

Ett flertal rester från tidigare bebyggelse fanns i 
form av grundkonstruktioner och delar av källare. 

3.3 KVALITETSSTYRNING - PROJEK
TERING 

Upphandling av geoteknisk utredning 
Beställaren valde att genomföra förhandlingsupp
handling av den geotekniska utredningen. Konsulten 
lämnade budgetpris med debitering enligt särskild 
timprislista baserat på av konsulten föreslaget under
söknings- och mätprogram. Utgångspunkten för detta 
var bl a ovan angivna förväntade problemställningar. 

Upphandlingen omfattade tre delar, nämligen un
derlag för projektering, upprättande av geotekniskt 
underlag för bygghandlingar samt kontroll och råd
givning under byggnadstiden. Beställaren angav inte 
gränsen mellan geotekniker och konstruktör/statiker 
utan överlät åt konsulterna att själva lösa detta. 

K valitetsplan begärdes inte av geo-konsulten och 
några formulerade kvalitetskrav ställdes inte av be
ställaren. Detta berodde dels på att konsulten förvän-
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tades ha erforderlig kunskap att genomföra relevant 
utredning, dels på att beställaren saknade detaljerad 
kunskap om geoteknik. 

Geoteknisk projektering 
Geo-konsulten redovisade i dokumentet "Geoteknisk 
rapport" tabeller och diagram från geotekniska under
sökningar (faktasammanställningar) samt ritningar 
över befintliga grundkonstruktioner. Denna handling 
bifogades förfrågningsunderlaget. Rapporten inne
höll enbart resultat utan någon tolkning eller värde
ring av förutsättningarna för dimensionering och ut
förande. 

Konsultents tolkning av jordlagerföljden, grund
vattenförhållanden samt värdering av ovanstående 
frågeställningar redovisades i en separat handling 
"Underlag för projektering". I denna handling redovi
sades geotekniska förutsättningar för projektering av 
konstruktioner/grundläggning, markanläggningar och 
yttre VA-ledningar. Resultaten presenterades även 
vid projekteringsmöten för övriga konsulter. Kom
pletterande uppgifter och samråd hölls successivt 
främst mellan geotekniker och statiker i den fortsatta 
projekteringen. 

Beställaren utförde ingen egen kvalitetskontroll 
utan bedömde att konsulten hade erforderlig kunskap 
och förmåga att genomföra utredningen med rätt 
kvalitetsnivå. Övriga konsulter anmodades emeller
tid att lämna kontrollplan och vissa delar avseende 
grundläggning och markarbeten ingick i checklista i 
statikerns kontrollplan, Figur 3 .2. 

Förfrågningsunderlaget upprättades av byggled
ningsföretaget. Anvisningar avseende mark- och 
grundläggningsarbeten utformades av geo-konsulten 
och infördes i byggnadsbeskrivningen. En dialog 
hölls också mellan beställaren och medarbetarna i 
FoU-projektet om innehållet i administrativa före
skrifter och byggnadsbeskrivning. Ett flertal kom
pletterande uppgifter infördes därefter i förfrågnings
underlaget. 

Byggnadsbeskrivningen innehöll ingen mängd
förteckning. För några markarbeten, tex spont, begär
des uppgifter om a-priser. 

Kvalitetskrav 
Med utgångspunkt från bedömda eventuella problem 
avseende mark- och grundläggningsarbeten infördes 

krav på dessa arbeten i byggnadsbeskrivningen och 
på ritningar. Normalt användes föreskrifterna i Mark
AMA men i vissa fall kompletterades med objektspe
cifika uppgifter, främst baserade på synpunkter från 
geo-konsulten. 

3.4 KVALITETSSTYRNING -
UTFÖRANDE / ENTREPRENAD
ARBETEN 

Kontrollplan 
Entreprenadformen "mycket delad entreprenad" inne
bar att i en första etapp, "Grovschakt", upphandlades 
grovschaktarbeten och rivning av vissa äldre grund
konstruktioner. Denna entreprenad övertogs i en an
dra etapp, "Finschakt", där schaktbottnen justerades, 
varefter fyllning och packning efter urgrävning samt 
dräneringslager för byggnader utfördes. De två delen
treprenaderna utfördes av olika företag. 

Byggledningsföretaget tillämpade en modell för 
kvalitetsstyrning där entreprenören förutsattes lämna 
en kontrollplan där arbetsmoment som krävde sär
skild uppmärksamhet redovisades. Kontrollplanen 
skulle godkännas av beställaren. Dessa arbetsmo
ment förtecknades och utförd egenkontroll signera
des på särskild blankett. Ett exempel på en sådan 
egenkontroll plan redovisas i Figur 3 .3. Det skall 
observeras att denna typ av kontrollplan inte är den
samma som kontrollplan enligt PBL95. 

Avsikten med en sådan kontrollplan var att entre
prenören innan arbetet påböijades skulle tänka ige
nom vilka moment som kunde vara särskilt kritiska i 
just denna entreprenad. Grovschaktentreprenaden ut
fördes av en mindre lokal markentreprenör utan eta
blerade kvalitetssäkringsrutiner. Beställaren upprät
tade därför i samråd med entreprenören kontrollpla
nen. Entreprenören genomförde sedan egenkontrol
len och dokumenterade denna till beställaren. Bestäl
laren bedömde också att entreprenaden var relativt 
liten och okomplicerad och att behovet av alltför 
omfattande fonnaliserad kvalitetsdokumentation inte 
var nödvändig. 

Finschaktentreprenaden genomfördes med mot
svarande rutiner. Denna entreprenad utfördes av ett 
större entreprenadföretag med etablerad kvalitets
styrning. En mall för kontrollplan avseende detalj
schaktarbeten framgår av Figur 3.4. 

SGI Varia 451 12 



ARNEHILLAB 

Checklista: 

0. Befintliga anläggningar, tomt etc. Anm. 

1. Befintliga byggnader med grundläggning, 
kondition etc. 

2. Rivning av befintliga byggnader, 
konsekvenser. 

3. Befintliga ledningar 

4. Geotekniskt program. Geoteknisk under
sökning, utvärdering för ev. komplette
ringar. 

1. Schaktplan 

1. Mått cx:h plushöjer 
2. Sektioner genom schakt visande 

släntlutningar baserade rå geotekniskt 
utlåtande. 

3. Led.ni ngsgravar 
4. Befintliga ledningar 

2. Grundplan 

1. Grundförstärkning 
.1 Plintar 
.2 Sulor 
.3 Pålar 
. 4 Pålfundament 

2. Grundl äggni ngsni våer 
3. Gol vhöjder 
4. Dränering 

.1 Lutning 

.2 Dimensioner 

.3 Spolbrunnar 

.4 Materialkvalitet 
5. Kapilärbrytande lager 

Figur 3.2 Utdrag ur kontrollplan för projektering av grundkonstruktioner. Källa: Arne Hill AB. 
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~ Projektgaranti 

KV. PRINSEN 
MOTALA 
1992-05-20 

DETALJSCHAKT - Schaktbotten - uppluckring - packning 

Kontrollera att: 

Omfattning: 

Uppluckring kontrollställe 

1 

2 

3 

Packning 

A 

B 

Uppluckrade partier av schaktbotten skrapas bort till orörd mark. 
Skiftade områden packas. 

Etapp 1 
Kontrollställen enl. bit. plan. 

Anmärkning Datum Sign. 

Vid utskiftning 

Vid oljeavskiljare och 
hissgropar 

Figur 3.4 Exempel på mall för kontrollplan. Källa: AB Projektgaranti. 

Samråd med byggnadsnämnden hölls innan bygg
start, "Byggmöte O", för att klargöra problemställ
ningar i projektet och behov av kontroll m m. Vid 
vaije ny etapp hölls motsvarande typ av byggmöte 0 
mellan beställaren och aktuell entreprenör. 

Kontroll 

Beställarens löpande kontroll genomfördes av bygg
ledningsföretagets platschef. För markarbetena utför
des kontroll endast i mindre omfattning, bl a av 
fyllnings-och packningsarbeten efterurgrävning. Geo
konsulten kontaktades i vissa fall för att bedöma 
verkliga förhållanden med de som förutsatts i projek
teringen men också för att bedöma beskaffenheten 
hos schaktbottnar. Innan arbetena påbörjades hade en 
syn inom närliggande bebyggelse genomförts. Några 

mätningar av vibrationer utfördes inte. 

Besiktningar 

Den entreprenadform som tillämpades förutsätter att 
en besiktning görs vid övertagande av entreprenader 
för olika delar. För markarbetena genomfördes en 
sådan besiktning mellan grov- och finschaktentrepre
nadema. Denna besiktning omfattade avvägning av 
markhöjder och en bedömning av terrassens bärighet. 
Besiktningen dokumenterades och utgjorde underlag 
för det fortsatta arbetet. 

Schaktbottenbesiktning utfördes av byggnads
nämnden. Geoteknikem deltog även vid denna be
siktning. 
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3.5 MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGS
ARBETEN - ERFARENHETE~ 
OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER MM 

Syftet med FoU-projektet var att följa hur kvalitets
styrning avseende mark- och grundläggningsarbeten 
genomförs i ett praktiskt projekt. K valitetsstyrningen 
skall säkerställa att arbetena utförs så att den önskade 
funktionen hos byggnaden erhålls. I detta ligger också 
att undvika att oförutsedda arbeten måste utföras, 
vilket kan orsaka extra kostnader och förseningar. 

Först skall konstateras att det aktuella byggnads
objektet var ett "normalt" projekt, sannolikt ett sådant 
som helt dominerar svenskt husbyggande. Måttligt 
stora byggnader, relativt goda grundförhållanden och 
för uppgiften kompetenta entreprenörer känneteck
nar sådana projekt. 

Vilka geoteknikrelaterade aktiviteter uppkom i 
detta projekt, vilka var oförutsedda och vad kunde 
gjorts för att undvika dessa? Följande förhållanden 
kan vara värda att nämnas: 

Radon i mark 
I samband med projektering konstaterades attjordla
gerförhållandena klassificerades som normalradon
mark. Detta innebar att konstruktioner dimensionera
des i radonskyddat utförande med förstärkt armering 
i bottenplattor. 

Schaktbottens bärighet 
Jordlagren på schaktbottnar utgjordes av silt med 
inslag av lera och sand på morän. Eftersom silt i 
vattenmättat tillstånd är mycket flytbenägen fanns 
risk för uppluckring av schaktbottnar vid regn och 
vattenmättad jord. Detta var angivet i handlingarna 
och flytjord utbildades också i samband med grov
schakten. En avskärande dräneringsledning lades där
för ned under schaktbotten genom hela fastigheten. 

Vid övertagande mellan grov- och finschaktentre
prenaderna konstaterades att schaktbottnar inte hade 
erforderlig bärighet till följd av uppluckrad siltjord. 
Detta var delvis en följd av att grovschakten var 
färdigställd ca sex veckor före övertagandebesikt
ningen. Anledningen var att vissa tidpunkter gällde 
för att uppfylla myndigheternas villkor för lån. Detta 
innebar att schaktbotten låg utan skydd under relativt 
lång tid. 

En avschaktning på ca 10 cm gjordes och ett 
dränerande jordmaterial utlades. Dessa arbeten orsa
kade en tilläggskostnad. För att undvika dessa kostna
der borde gränsen mellan grov- och finschaktentre
prenaderna lagts på ett annorlunda sätt, t ex så att 
dräneringslagret utlades successivt i grovschakten för 
att därigenom stabilisera schaktbotten. Ett annat sätt 
hade varit att avsluta grovschakten på en högre nivå 
och därefter justera nivån vid finschakten. 

Grundförstärkning 
Befintliga byggnaders grundkonstruktioners beskaf
fenhet hade delvis undersökts i samband med den 
geotekniska utredningen men var inte i detalj känd vid 
projekteringen. Vissa förstärkningsarbeten i form av 
injektering skulle eventuellt behöva göras. Omfatt
ningen var inte möjlig att bestämma i projekterings
skedet utan behovet skulle avgöras i samband med 
grovschaktentreprenaden. Detta angavs som förut
sättning i byggnads beskrivningen. Förstärkning i f01m 
av sprutbetong på vissa stenmurar genomfördes 
mindre omfattning. 

Släntstabilitet 
Jorden på platsen innehöll relativt stor mängd fin jord 
(silt) vilket kunde medföra risk för slänterosion vid 
ytvattentillströmning i schaktslänter. I byggnadsbe
skrivningen angavs dessa förutsättningar liksom de 
släntlutningar som bedömdes vara lämpliga. Schakt
slänter täcktes i vissa fall med presenningar för att 
undvika flytjordsproblem och erosion. Schaktningen 
kunde genomföras som planerat genom dessa åtgär
der. 

Stödkonstruktioner 
I förfrågningsunderlaget angavs att schakter kunde 
utföras utan stödkonstruktioner men att entreprenö
ren själv hade att bedöma behovet av eventuell spont. 
Längs Drottninggatan fanns en lågspänningskabel 
och rikstelekabel som bedömdes ligga inom eller på 
gränsen till schaktområdet. Ledningarnas lägen var 
inte helt känt och när schaktningen påbörjades kon
staterades att det fanns risk för att skada framförallt 
telekabeln och dess skyddande betongrör. En provi
sorisk stödkonstruktion utfördes av glest placerade 
stålstämp mot betongrören och däremellan sprutbe
tong på nät på schaktslänterna. Slänterna täcktes med 
presenning för att undvika erosion. Utförandet be
stämdes vid samråd mellan beställaren, geotekniker, 
statiker och entreprenör. 
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Figur 3.5. Stödkonstruk
tion för markförlagda 
ledningar. 

Ledningarna var alltså kända vid projekteringen 
men inte deras lägen. En möjlig åtgärd hade varit att 
i förfrågningsunderlaget ange behovet av förstärk
ningsåtgärder för dessa schaktslänter och att begära a
pris för olika typer av stödkonstruktioner, dvs en 
förberedd åtgärd att ta till vid behov. 

Urgrävning och återfyllning 
Inom vissa delar av schaktbotten förekom körtlar av 
lera och siltig lera. Leran schaktades bort och ersattes 
med packad fyllning av friktionsmaterial. Lerkörtlar
na var relativt begränsade och kunde inte ha observe
rats i projekteringsskedet annat än om ett stort antal 
undersökningspunkter utförts i den geotekniska ut
redningen. 

Driftsskedet 
Under garantitiden konstaterades att vatten trängde in 
i en källardel. Längs grundmuren finns en dränerande 
isoleringsskiva, vilken skulle haft kontakt med 
dräneringsledningarna. Återfy Ilning mot grundmura
rna på vissa avsnitt hade utförts med täta jordmaterial 
som hade skurit av dräneringsvägarna mellan drän
skivan och dräneringsledningarna. Jorden närmast 
källarväggarna fick därför grävas bort och ersättas 
med dränerande material. 

Anledningen till felet berodde på att entreprenören 
inte följt förfrågningsunderlaget och på bristande 
kontroll vid utförandet av beställaren. 

3.6 SAMMANFATTANDE 
ERFARENHETER 

Byggledning 
Projektgruppen för FoU-projektet har huvudsakligen 
haft kontakt med byggledningsföretaget under hela 
projekterings- och byggtiden. Representanter för fö
retaget anser att de geotekniska frågorna lyfts fram 
särskilt i detta byggprojekt. En ökad förståelse och 
väsentligt mer dialog om dessa frågor har åstadkom
mits. 

Om inte FoU-projektet fokuserat på geotekniska 
kvalitetsfrågor hade sannolikt beställaren "gjort som 
vanligt", dvs handlat upp en geo-utredning utan sär
skilda krav och utan aktiv dialog om geo-frågorna. 
Sannolikt hade kostnaderna för oförutsedda åtgärder 
och extraarbeten blivit högre. 

En reflexion från byggledningsföretaget är att 
geotekniska frågeställningar fortfarande har låg prio
ritet. Trots de senaste årens förändringar med kvali
tetsansvariga och sakkunniga saknas kunskap om 
geotekniska frågeställningar hos beställare och kon
trollanter. En bedömning är att branschens aktörer 
även idag i de flesta fall agerar "som man alltid gjort", 
även om kvalitetsfrågorna lyfts fram tydligare i den 
nya Plan- och bygglagen. 

Entreprenören 
Geoteknik och kvalitetsfrågor diskuterades med bygg
ledningsföretagets platschef och entreprenören för 
grovschakten i samband med schaktningsarbetet. 
Markentreprenören ansåg att geotekniska handlingar 
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figur 3.6. Schaktning för 
grundläggning. 

är svåra att tolka och att dessa normalt inte läses av 
personal på arbetsplatsen. Geotekniska handlingar 
och övrigt förfrågningsunderlag används framförallt 
vid kalkylering. Rätt geoteknisk kvalitet är en "bra 
botten och grundläggning". I praktiken löser man 
problemen efterhand som de uppkommer. Erfarenhe
ter överförs från äldre till yngre, man lär i jobbet. 
Entreprenören betonar yrkesstoltheten, att göra ett 
bra jobb. 

I detta byggprojekt informerade entreprenören 
arbetsplatsens personal om arbetet, som inte verkade 
innehålla några större svårigheter. Entreprenören har 
svarat för den egenkontroll som föreslagits av bestäl
laren. 

Entreprenadform 
Den entreprenadform, CM, som tillämpats har, när 
det gäller mark- och grundläggningsarbetena, inte 
medfört någon avgörande skillnad när det gäller geo
teknisk kvalitetsstyrning jämfört med en generalen
treprenad (GE). I en GE hade sannolikt markarbetena 
upphandlats av en underentreprenör, varvid förutsätt
ningarna hade varit likartade med en CM. Beställaren 
hade dock sannolikt undvikit kostnaden för det extra
arbete som uppkom till följd av den uppmjukade 
schaktbottnen om arbetet utförts i en generalentrepre
nad. 

Oförutsett 
I byggprojektet uppkom en mycket liten del oförut
sedda och ej förberedda händelser med tillhörande 
extrakostnader. Det fanns en beredskap för de flesta 
av de aktiviteter som angetts ovan med undantag av 
den uppmjukade schaktbottnen och stödkonstruktio
nen för teleledningen i tomtgränsen. Till viss del är 
detta en följd av den uppmärksamhet som geoteknis
ka frågor fick i processen genom FoU-projektet och 
inte minst de dialoger som beställaren skapade utrym
me för i projekteringen. 
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KAPITEL 4. 

Praktikfall - Linköping 

4.1 TYP AV PROJEKT 
I centrum av Linköping uppfördes inom kv Detekti
ven en kyrkolokal med tillhörande lokaler för olika 
församlingsaktiviteter. I anslutning till fastigheten 
fanns flera byggnader och den nya byggnaden skulle 
förläggas i anslutning till en starkt trafikerad gata. 

Byggprojektet genomfördes som en samordnad 
generalentreprenad, där mark- och grundläggnings
arbetena ingick i byggnadsentreprenaden. Ersättnings
formen var fast pris utan index. 

4.2 GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNING-
AR OCH PROBLEMSTÄLLNINGAR 

En översiktlig geoteknisk undersökning hade utförts 
inom området i samband med kommunens översiktli
ga planering, dock fanns ingen undersökningspunkt 
inom aktuell fastighet. Dessutom fanns information 
om grundförhållandena som inhämtats i samband 
med utbyggnad av ett parkeringshus på grannfastig
heten. Med utgångspunkt från befintliga omgivnings
förhållanden, planerade byggnader och förväntade 
geotekniska förutsättningar bedömdes att följande 
problemställningar var väsentliga att undersöka: 

• Jordlagerföljd och grundvattenförhållanden samt 
läge och omfattning av befintliga grundkonstruk
tioner; 

• Eventuell skadlig påverkan på omgivningen på 
grund av markarbetena; 

• Utfonnning av gnmdkonstruktioner i anslutning 
till i tomtgränsen beläget parkeringshus; 

• Grundvattenförhållanden med hänsyn till källare; 
• Markradonförhållanden; 
• Omhändertagande av dagvatten genom fördröj

ningsmagasin i mark. 

Den geotekniska utredningen visade att jordlagren 
överst bestod av fyllning och därunder torrskorpelera 

till ca 4 m djup. Därunder fanns 1-2 m mäktiga lager 
av halvfast eller fast lagrad sil tig lera. Leran underlag
ras av fast lagrad friktionsjord, sannolikt morän. 

Grundvattennivån var belägen ca 0,6-1,2 m över 
grundläggningsnivån för de lägst belägna källardelar
na (Figur 4.2). 

Ett antal rester från tidigare bebyggelse fanns i 
form av grundkonstruktioner för källare. 

4.3 KVAUTETSSTYRNING -
PROJEKTERING 

Upphandling av geoteknisk utredning 
Beställaren valde att inbjuda fyra konsulter som be
dömdes ha erforderlig kompetens, baserat på referen
ser. Konsulterna lämnade förslag till undersöknings
och mätprogram och angav fast pris för detta. Ut
gångspunkten för detta var bl a ovan angivna förvän
tade problemställningar. 

Upphandlingen omfattade geoteknisk utredning 
som redovisades i två handlingar, dels en del avseen
de undersökningsresultat, dels underlag för projekte
ring. Rådgivning under byggnadstiden upphandlades 
sedan separat. Beställaren angav inte gränsen mellan 
geotekniker och konstruktör/statiker utan överlät åt 
konsulterna att själva lösa detta eftersom man tidigare 
arbetat tillsammans. Konstruktören hade upphandlats 
före geo-konsulten och fick tillfälle att medverka vid 
utformningen av undersökningsprogrammet. 

Kvalitetsplan begärdes inte av geo-konsulten och 
några fo1mulerade kvalitetskrav ställdes inte av be
ställaren. Detta berodde dels på att konsulten förvän
tades ha erforderlig kunskap att genomföra relevant 
utredning, dels på att behov eventuella av komplette
rande undersökningar f01mulerades av konstruktö-
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Figur 4.2 Sektion med jordlagerföljd och grundläggningsnivåer. 

ren. Dessutom hade konsulten god kännedom om de genomföra utredningen med rätt kvalitetsnivå. Arbe
lokala förhållandena. tet förutsattes genomföras enligt "god konsultsed". 

Geo-projektering Konsultens tolkning av jordlagerföljden, grund
Geo-konsulten redovisade sina resultat i tabeller och vattenförhållanden samt värdering av ovanstående 
diagram från geotekniska undersökningar (faktasam frågeställningar redovisades i en separat handling 
manställningar) samt ritningar i "Geoteknisk rap "Underlag för projektering". Denna handling utgjor
port". Denna handling bifogades förfrågningsunder de förutsättningar för projektering av konstruktioner/ 
laget. Rapporten innehöll enbart resultat utan någon grundläggning, markanläggningar och yttre VA-led
tolkning eller värdering av förutsättningarna för di ningar. Resultaten presenterades även vid projekte
mensionering och utförande. ringsmöten för övriga konsulter. Kompletterande 

uppgifter och samråd hölls successivt främst mellan 
Beställaren utförde ingen särskild kvalitetskon geotekniker och statiker i den fortsatta projektering

troll utan bedömde att konsulten i tidigare projekt en. Konstruktören gjorde på basis av detta alla val av 
visat sig ha erforderlig kunskap och förmåga att utförande av grundkonstruktioner. 
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En avgörande frågeställning var om grundlägg
ning skulle utföras på plattor eller pålar. Det närlig
gande P-huset hade nämligen pålgrundlagts. Som 
stöd för bedömningarna anlitade konstruktören ytter
ligare en geotekniker med särskild kompetens om 
grundläggning med plattor på lös jord. Dimensione
ringen baserades på en teroi där jorden betraktas som 
ett fjädrande system. Detta ledde till att plattgrund
läggning valdes och att konstruktionen utformades så 
att en mindre sättning, ca 20 mm, kunde accepteras. 
Som underlag för dimensioneringen utfördes dilato
meterförsök i stället för en planerad undersökning 
med hejarsondering. 

Beställaren utförde ingen separat kvalitetskontroll 
av den geotekniska projekteringen. I praktiken över
tog konstruktören ansvaret för att erforderliga uppgif
ter avseende grundläggningen levererades av geotek
nikern. En form av inbördes kvalitetskontroll fanns i 
samspelet mellan konstruktören och de båda medver
kande geoteknikerna. 

Förfrågningsunderlaget upprättades av särskild 
"beskrivare" på uppdrag av arkitekten. Anvisningar 
avseende mark- och grundläggningsarbeten infördes 
i byggnadsbeskrivningen, där konstruktören lämnade 
underlag till texter avseende mark- och grundlägg
ningsarbeten. I detta arbete deltog inte den geoteknis
ka konsulten. En dialog hölls också mellan beställaren 
och medarbetarna i FoU-projektet om innehållet i 
administrativa föreskrifter och byggnads beskrivning, 
vilket ledde till att vissa kompletterande uppgifter 
infördes i förfrågningsunderlaget. 

Vid ett möte med beställare, konstruktör och FoU
gruppen diskuterades också gränsdragningen mellan 
geoteknik er och konstruktör. Tidigare innehöll det sk 
utlåtandet både undersökningsresultat och rekom
mendationer för grundläggning. Handlingen använ
des både i projektering och för entreprenadarbeten. 
Detta ledde i vissa fall till motstridiga uppgifter, då det 
geotekniska utlåtandet lämnades i ett tidigt skede och 
anvisningarna för arbetets utförande inarbetades i 
bygghandlingarna långt senare då kanske föutsätt
ningarna ändrats. 

För att motverka detta presenterades en modell i 
början av 1980-talet för redovisning av geotekniska 
utredningar. Modellen bygger på att resultat från fält
och laboratorie- undersökningar redovisas separat 
(fakta) och ingår i förfrågningsunderlaget som "Övrig 

handling". Uppgifter till andra projektörer redovisas 
i ett särskilt dokument "Underlag för projektering". 
Slutligen anges föreskrifter för arbetsutförandet in
kluderat i byggnadsbeskrivningar och på ritningar. 

Denna redovisningsmodell tillämpades inte fullt 
ut i detta projekt. Modellen var inte känd av projek
törerna och en diskussion om fördelarna med ett 
sådant arbetssätt fördes mellan FoU-gruppen respek
tive beställare och konstruktör. 

Byggnadsbeskrivningen innehöll ingen mängd
förteckning eller reglerbara mängder. Byggnadsent
reprenören förutsattes bestämma mängder med ut
gångspunkt från förfrågningsunderlaget. För några 
markarbeten, tex jordsten, begärdes a-priser. 

Vid anslutning till P-huset angavs på K-ritningar 
att en plankspont skulle slås. Spantens omfattning 
angavs också medan dimensioneringen av sponten 
överläts till entreprenören. 

Kvalitetskrav för utförandet 
Med utgångspunkt från bedömda eventuella problem
ställningar avseende mark- och grundläggningsarbe
ten infördes krav på dessa arbeten i byggnads beskriv
ningen och på ritningar. Normalt användes föreskrif
terna i MarkAMA men i vissa fall kompletterades 
med objektspecifika uppgifter. 

På K-ritningar angavs för vissa betongkonstruk
tioner ett antal kontrollpunkter som entreprenören 
hade ansvar för att följa upp och dokumentera. Dessa 
avsåg arbetsmoment som ansågs vara väsentliga för 
konstruktionerna. Vid ett möte mellan konstruktören 
och FoU-projektets medarbetare diskuterades möj
ligheten att konstruktören även skulle ange kontroll
punkter för mark- och grundläggningsarbetena. Någ
ra sådana punkter infördes emellertid inte. 

4.4 KVALITETSSTYRNING -
UTFÖRANDE / ENTREPRENAD
ARBETEN 

Kval itetsplan 
I förfrågningsunderlaget angavs att entreprenören 
skulle lämna en kvalitetsplan till beställaren. En sådan 
plan lämnades men var relativt övergripande och 
berörde endast i begränsad utsträckning det praktiska 
arbetet på "gubbarnas nivå". Entreprenören följde 
annars väl det som angetts i kvalitetsplanen. Markar-
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betena utfördes som en underentreprenad av en sepa
rat avdelning hos generalentreprenören. Några speci
fika uppgifter avseende kvalitetsstyrning för mark
och grundläggningsarbeten fanns inte. 

Entreprenören tillämpade egenkontroll men något 
krav på dokumentation för beställarens uppföljning 
ställdes inte. 

Samråd med byggnadsnämnden hölls innan bygg
start, "Byggmöte O", för att klargöra problemställ
ningar i projektet och behov av kontroll m m. Vid 
mötet deltog beställaren, entreprenören och konsul
ter, dock ej geoteknikern. Ingen särskild diskussion 
avseende grundläggningsfrågor hölls med undantag 
för grundvattenförhållandena. 

Vid samrådsmötet med byggnadsnämnden, bygg
möte 0, medverkade projektgruppen för FoU-projek
tet och informerade om syftet och uppläggningen av 
projektet. Informationen som gavs finns som Bilaga. 

Kontroll 
Beställarens löpande kontroll genomfördes av bygg
ledaren. För mark-och grundläggningsarbetena utför
des kontroll endast i mindre omfattning, bl a fyll
nings- och packningsarbeten efter urgrävning. Geo
konsulten kontaktades i vissa fall för att bedöma 
verkliga förhållanden med de som förutsatts i projek
teringen men också för att bedöma schaktbottnar. 
Innan arbetena påbö1jades hade en syn inom närlig
gande bebyggelse genomförts. Några mätningar av 
vibrationer utfördes inte. 

Besiktningar 
Schaktbottenbesiktning utfördes av byggnadsnämn
den. Geoteknikern var inte kallad till denna besikt
ning. Utöver detta svarade beställarens kontrollant för 
den löpande kontrollen av markarbetetena varvid 
inga förändringar konstaterades jämfört med angivna 
förutsättningar. Observationernoterades endast i dag
bok. 

4.S MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGS
ARBETEN - ERFARENHETE~ 
OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER M M 

FoU-projektet hade till syfte att följa hur kvalitets
styrning avseende mark- och grundläggningsarbeten 
genomförs i en generalentreprenad. K valitetsstyr
ningen skall säkerställa att arbetena utförs så att den 
önskade funktionen hos byggnaden erhålls. I detta 
ligger också att undvika att oförutsedda arbeten måste 
utföras, vilket kan orsaka extra kostnader och förse
ningar. 

Det aktuella byggnadsobjektet innehöll några ar
beten som krävde särskild uppmärksamhet. Inner
stadsbyggande, källarvåning under grundvattenytan 
och grundläggning på lägre nivå än angränsande 
byggnad är några exempel. I övrigt var det relativt 
normala förutsättningar avseende mark- och grund
läggningsarbeten, relativt goda grundförhållanden och 
för uppgiften kompetenta entreprenörer. 

Vilka oförutsedda aktiviteter uppkom i detta pro
jekt och vad kunde gjorts för att undvika dessa? 
Följande förhållanden kan vara värda att nämnas: 

Spont 
Den plankspont som fanns an
given i förfrågningsunderla
get i anslutning till P-huset 
var inte lämplig med tanke på 
grundförhållandena. Plankor
na var inte möjliga att driva 
till erforderligt djup eftersom 
jorden var mycket fast och 
innehöll stenar och block. 
Spontplankorna slogs därför 
sönder i underkanten. 

Figur 4.3 Länshållning för 
grundläggning av källare i 
anslutning till befintligt 
parkeringshus. 
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Figur 4.4 Sönderslagen plankspont efter uppdrag
ning. 

Denna spant ersattes av en Berlinerspont där stål

profiler slogs ner och bräder sattes mellan stålprofi
lerna. Detta orsakade en merkostnad och viss förse
ning. Geoteknikern tillfrågades inte vid val av och 
utförande av detta arbete. 

En näimare analys av förutsättningarna för span

ten borde utförts, t ex borde sondering utförts för att 
bestämma jordens fasthet och förekomst av block. 
Spontarbetena var överhuvudtaget otillfredsställande 
angivna i fö1frågningsunderlaget. Ansvaret överläts 

på entreprenören och angivelserna var inte kalkyler
bara. 

Spantens funktion var att hålla kvar jorden under 

grundkonstruktionen i det intilliggande parkerings
huset, vilket är pålgrundlagt. Ett alternativ hade varit 
att utföra stödkonstruktionen efterhand som schakt
ningen utfördes. 

Grundläggning av hissgrop 
En av de djupare konstruktionerna var en hissgrop, 
vars nivå var belägen ca 1,5 m under källargolvet. Vid 
schaktning för denna kom jorden i flyttillstånd genom 

uppåtriktad grundvattenströmning. I samråd med geo
tekniker och konstruktör gjöts ca 20 cm grovbetong 
på den frilagda schaktbottnen som mothåll och stabi
lisering. Slänterna täcktes med en makadambädd och 

inläckande grundvatten kunde efterhand pumpas bort. 
Därefter utfördes armerades och gjöts konstruktions
betongen. 

Oljetank 
Vid schaktningen upptäcktes en oljetank som inte var 
känd i förväg. Tanken hade sanerats vid ett tidigare 
tillfälle och det vatten som fanns i tanken omhänder
togs. Ståltanken pressades samman av grävmaskin 

och därefter fylldes med friktionsjord som packades. 

Grundvattenläckage 
Under driftsskedet har grundvatten läckt in i källaren 
vid anslutningen mellan kyrkan och P-huset. Sanno

likt sker läckaget i den söm som utbildades när en 
dörröppning togs upp i väggen till P-huset. Tätning
sarbeten har fått vidtas för att förhindra vidare inläck

ning. Konstruktioner under grundvattenytan är för 
övrigt gjutna i vattentät betong och har fungerat utan 
problem. 

Marksättningar 
I anslutning till entreer har vissa sättningar uppkom
mit i plattbeläggningen. Detta beror sannolikt på dålig 
packning av underliggande jord, sannolikt främst i 

överbyggnadsmaterialet. 

Figur 4.5 Utförande av Berlinerspont. 
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4.6 SAMMANFATTANDE 
ERFARENHETER 

Byggherren 
Projektgruppen för FoU-projektet har huvudsakligen 
haft kontakt med byggledaren under hela projekte
rings- och byggtiden. Denne anser att de geotekniska 
frågorna lyfts fram särskilt i detta byggprojekt. Det 
har funnits en beredskap för olika konsekvenser och 
etablerade kontakter vid eventuella problem. En ökad 
förståelse och väsentligt mer dialog om dessa frågor 
har åstadkommits. I huvudsak fungerade entreprena
den tillfredsställande och de problem som uppkom 
vid mark- och grundläggningsarbetena löstes på ett 
lämpligt sätt. 

Entreprenören 
I detta byggprojekt informerades arbetsplatsens per
sonal om arbetet, som inte verkade innehålla några 
större svårigheter. Arbetsberedning genomförs till
sammans med kollektivanställd personal. Detta har 
när det gäller markarbetet i denna entreprenad omfat
tat främst grundschakt, dräneringslager och återfyll
ning. För genomgången svarade arbetschef och plats
chef. Schaktarbeten i denna entreprenad upphandla
des som underentreprenad. Entreprenörens personal 
svarade för utsättning och arbetets utförande. Entre
prenören har svarat för den egenkontroll som föresla
gits av beställaren. Någon kontrollplan för markarbe
tena upprättades inte på grund av tidsskäl. De problem 
som kunde uppkomma bedömdes vara identifierade i 
samband med upphandlingen. 

Vid samtal efter entreprenaden föreslog entrepre
nören att kontrollpunkter anges i förfrågningsunder
laget och såg det som en hjälp för att utföra ett gott 
arbete. Intresse finns hos personalen att utföra ett gott 
arbete och man är beredd att i egenkontrollen signera 
att arbetet utförts enligt anvisningarna. 

Oförutsett 
I byggprojektet uppkom en mycket liten del oförut
sedda eller ej förberedda händelser med tillhörande 
extrakostnader. Det fanns en beredskap för de flesta 
av de aktiviteter som angetts ovan med undantag av 
stödkonstruktionen mot P-huset i tomtgränsen, den 
befintliga oljetanken och grundförstärkning för hiss
gropen. 
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KAPITEL 5. 

Erfarenheter och slutsatser 

5.1 GEOTEKNIK I BYGGPROCESSEN 

Fokusering på geofrågor 
De geotekniska har frågorna lyfts fram särskilt i de 
båda byggprojekten. Det har funnits en beredskap för 
olika konsekvenser och etablerade kontakter vid even
tuella problem. En ökad förståelse och väsentligt mer 
dialog om dessa frågor har åstadkommits än vad som 
uppfattas som vanligt hos de deltagande. Det har 
samtidigt lett till viss utbildning i mark- och grund
läggningsfrågor hos dem som varit engagerade i pro
jekten. I huvudsak fungerade entreprenaderna till
fredsställande och de problem som uppkom vid mark
och grundläggningsarbetena löstes på ett lämpligt 
sätt. 

Om inte FoU-projektet fokuserat på geotekniska 
kvalitetsfrågor hade sannolikt beställarna handlat upp 
geo-utredningar utan särskilda krav och utan aktiv 
dialog om geo-frågorna. Vissa geo-frågor hade troli
gen inte beaktats om inte de geotekniska förhållande
na lyfts fram genom den genomförda studien. 

Kvalitetskontroll/Geoteknisk kontroll 
Kontroll på byggplatsen är sista möjligheten att und
vika fel och skador. Det hjälper inte om projektering
en utförts enligt konstens alla regler om inte persona
len på arbetsplatsen förstår eller tar till vara projektör
ens ritningar och arbetsbeskrivningar. Den nya Plan
och bygglagen (1995) förutsätter att byggherren tar 
ansvar för att det som skall utföras uppfyller samhäl
lets krav på hälsa och säkerhet liksom de tekniska 
egenskapskraven. Byggnadsnämnden har numera en 
renodlad tillsynsroll och kommer att koncentrera sina 
insatser inom det geotekniska områet till bl a föränd
ring av grundvattennivåer i bebyggd miljö, skredris
ker och omgivningspåverkan vid grundläggning i 
tätort. 

Byggherren skall alltså genom sitt kvalitetssystem 
eller genom entreprenörens egenkontroll se till att 
arbetena utförs på rätt sätt genom att upprätta en 
kontrollplan. Aktiviteterna i denna skall dokumente
ras och lämnas till byggnadsnämnden. I den nya PBL 
har kvalitetsansvarig och sakkunnig tillkommit som 
två delvis nya funktioner som byggherren utser i 
samråd med byggnadsnämndenför dessa uppgifter. 

Sammantaget innebär detta en större tydlighet i 
ansvaret för ett byggprojekt. En ökad insats av geo
tekniskt sakkunniga i byggskedet är nödvändig för 
bedömning av grundläggningsförhållandena men ock
så för att kunna ta ställning när verkligheten avviker 
från projekteringsförutsättningarna. Erfarenheterna 
från de båda fallen i denna studie visar vikten av ett 
nära samarbete mellan geoteknik er och olika medver
kande i projekterings- och byggnadsarbetet. 

5.2 HUR UNDVIKA OFÖRUTSEDDA 
KOSTNADER? 

Behov av mer geo-kunskap 
Från flera håll uttryckte de medverkande i byggpro
jektet att man saknade kunskap om geotekniska frå
gor. Det handlade om att läsa geotekniska handlingar, 
att förstå och ta till sig beskrivningstexter och att veta 
när det är dags att fråga en geotekniker innan beslut 
tas. 

Det finns alltså ett stort informations- och kun
skapsbehov om geoteknik, mark och grundläggning. 
Här borde alla olika aktörer ta sitt ansvar och ge tid 
och tillfälle att i praktiska projekt diskutera och lyfta 
fram objektspecifika geo-frågor. En utmärkt form 
som praktiserats i detta byggprojekt är dialogen - att 
olika kategorier samtalar med geotekniker i avsikt att 
lösa aktuella problem med samtidig möjlighet att 
vidga samtalet för att öka kompetensen. 
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Nya förutsättningar i byggsektorn Ufr avsnitt 5.3) 
gör att kompetensen hos byggprocessens aktörer hela 
tiden måste utvecklas. Inte minst ställer en bred til
lämpning av informationsteknik (IT) krav på ändrat 
synsätt, nya rutiner och ny utrustning. Beställaren 
måste utbildas för att ställa kvalitetskrav och kontrol
lera funktionen i byggnaden eller anläggningen, pro
jektörer och entreprenörer för att förstå och kunna 
förverkliga intentionerna och förvaltaren för att tidigt 
lära känna sin produkt och tillföra sina erfarenheter. 
Samtidigt vore det en fördel om beställaren mer aktivt 
deltog i projektering och produktion för att tillföra sin 
kompetens och önskemål. 

I kvalitetsutveckling ligger också att för vaije 
projekt använda de specifika och lämpligaste lösning
arna samt att föra tillbaka erfarenheter till hela bran
schen på ett systematiserat sätt. 

Nationella och internationella erfarenheter bör 
sammanställas, vidareutvecklas och omformas till 
praktiskt användbar kunskap för olika aktörer i bygg
processen. I takt med att metoder, utrustningar, m m 
blir introducerade och allmänt accepterade bör stan
darder utarbetas. Detta leder till en kontinuerlig fort
bildning av geotekniker och grundläggare efterhand 
som nya arbetsområden och metoder tillkommer. 

Köp rätt tjänst 
Upphandling av produkter och tjänster har utvecklats 
till en "vetenskap" i sig. Juridiska aspekter och hel
täckande handlingar har lett till stora kostnader innan 
ett uppdrag kan beställas. Ett ökat intresse för etik och 
moral i samhället kommer sannolikt inom byggsek
torn att leda till att långsiktiga relationer byggda på 
förtroende kommer att värderas mer än det lägsta 
priset i ett anbud. 

Ett sådant synsätt måste också få konsekvenser för 
upphandling av geotekniska tjänster. Kostnaden för 
en geoteknisk utredning är normalt låg, oftast mindre 
än en procent av den totala byggkostnaden. Ändå 
begränsar många beställare geoteknikerns uppdrag i 
tidiga skeden av processen vilket kan leda till stora 
kostnader i byggskedet genom att oförutsedda insat
ser måste göras. Den största nyttan gör geoteknikem 
innan projektet är alltför låst i sin utformning eftersom 
det då finns möjlighet att ta hänsyn till de naturgivna 
förutsättningarna. 

Det är därför väsentligt att vid upphandlingen av 
geotekniska tjänster klargöra vilka frågor som geo
teknikerna skall ge svar på. Vilken geo-information 
behövs för att projektören skall kunna utforma rätta 
konstruktioner och entreprenören praktiskt kunna ge
nomföra sina arbeten? Först när dessa frågor besva
rats kan man bestämma vilken omfattning de geotek
niska fält- och laboratorieundersökningarna bör ha 
och vad som skall redovisas. Förutsättningarna finns 
då för att den geotekniska utredningen motsvarar 
"uttalade eller underförstådda behov" och den avsed
da kvalitetsnivån. 

För många beställare känns detta ovant och kanske 
svårt, geoteknikerns fackspråk kan vara mödosamt att 
tränga in i. Ett råd till den beställare som upplever det 
besvärligt - diskutera med en geotekniker och låt 
denne ge förslag till hur geo-utredningen skall ge
nomföras. Betala för denna utbildning och handla 
sedan upp konsulter med den upphandlings- och 
ersättningsform som är mest lämplig för det aktuella 
projektet. 

5.3 EN FÖRÄNDRAD BYGGSEKTOR 
KRÄVER ETT NYTT SÄTT ATT 
ARBETA 

Nytt arbetssätt 
Den svenska byggmarknaden har förändrats kraftigt 
under 1990-talet. Avreglering, en rekordlåg nivå på 
bostadsbyggandetoch en omstrukturering av konsult
och entreprenadföretag har lett till krav på ett föränd
rat arbetssätt. Önskemål om snabbare process från ide 
till förverkligande gör att parallell projektering och 
upphandling blir allt vanligare. Förhandlings upphand
ling, incitamentsavtal och delade entreprenader blir 
allt vanligare med avsikten att skräddarsy funktion till 
överenskommen kostnad. Utfornmingen görs samti
digt som bygget pågår och entreprenörerna kan påver
ka val av material och metod. Upphandling och leve
rans görs "just-in-time". Detta innebär att metoder för 
geotekniska undersökningar och för markbyggnad 
måste anpassas till en byggverksamhet där tid inte 
finns för långvariga mätserier, eller där naturliga 
processer för t ex packning av jord, dränering av 
jordmaterial eller förbelastning kan utnyttjas. 
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En stor potential till att förändra och effektivisera 
arbetet finns genom att använda informationsteknolo
gi (IT). Info1mation om byggnaden organiseras som 
en gemensam projektdatabas, där olika användare i 
olika skeden kan hämta och återanvända information. 
Detta är en mindre revolution inom en konservativ 
sektor - att övergå från dagens arbetssätt med i bästa 
fall ritningsorienterade datorhjälpmedel till modell
orienterade IT-system. Genom att knyta ihop kunska
per hos olika aktörer i nätverk kan fler kompetenser 
samtidigt delta i utformnings- och beslutsprocessen. 

Kvalitetsstyrningen kan också baseras på IT. K va
litetskontroll av texter, beräkningar och ritningar kan 
byggas in i standardiserade checklistor i form av 
interaktiva datorprogram. Det är också lämpligt att 
etablera rutiner för rimlighetskontroll av tex slänters 
stabilitet eller sättningars storlek. En gemensam ut
formning av dokument fört ex brev, tidplaner, rit
ningar, beskrivningar, protokoll, kalkyler, kvalitets
planer och egenkontroll kan lagras som mallar i 
datorn. Kvalitetssystem kan vara tillgängliga via ett 
gemensamt datornätverk. 

Geotekniker måste bli geoprojektör 
Ett förhållande som ofta medför tvister och extrakost
nader är den historiska och felaktiga roll som geotek
nikern alltför ofta har - rollen som borrentreprenör 
och leverantör av ett utlåtande. Undersökningsmeto
derna har successivt förfinats, allt fler geotekniska 
mätvärden samlas in och behandlas i dator. Men 
geoteknikern har ofta begränsad kunskap om hur 
resultaten används i projektering och byggande och 
vilka entreprenadjuridiska konsekvenser det kan få. 
Geoteknikern är också ovan att diskutera olika konse
kvenser av sina resultat med planerare, konstruktörer 
och entreprenörer. 

Denna roll för geoteknikern lever också kvar där
för att beställarna i de flesta fall saknar intresse för och 
kunskap om geoteknik och därför överlåter till andra 
medverkande i processen att sköta den "besvärliga 
geotekniken". Många beställare känner inte till mo
dellen för geoteknisk redovisning där undersöknings
resultat (fakta) redovisas för sig och ingår i bygghand
lingarna. Värderade uppgifter för planering och pro
jektering skall redovisas som ett underlag i plane
rings/projekteringsarbetet medan underlag för pro
jektets utförande skall redovisas i byggnadsbeskriv
ningar och utgöra underlag för anbud. 

Geoteknikern måste här själv ta ansvar för att 
verka som geoprojektör, en likvärdig part i projekt
gruppen med ansvar för konstruktioner i jord och 
berg. De övriga aktörerna upplever detta som en 
tillgång sedan den första misstänksamheten övervun
nits. Men det krävs att geoteknikern vågar utnyttja 
denna möjlighet och att han har förmåga att presentera 
sin kunskap så att mottagarna förstår budskapet. 

Det är också viktigt att geoteknikerna får möjlig
het att följa projektet under genomförandet för att 
kunna tillvarata erfarenheter och tillföra dessa i kom
mande projekt. Dessutom måste den kunskap om 
mark och vatten som ligger till grund för dimensione
ring och utförande sammanställas, förädlas och föras 
vidare till dem som förvaltar och brukar byggnaden 
eller anläggningen. 

För den som beställer en geoteknisk utredning 
gäller det att inse fördelarna med denna nya geotekni
kerroll som innebär att den som har kunskapen om 
materialen jord och berg också är den som svarar för 
värdering och bedömning av olika åtgärder. 

5.4 EN VÄG Till BÄTTRE KVALITET 
FÖR MARK- OCH GRUNDlÄGG
NINGSARBETEN 

Varje år drabbas det svenska samhället av ekonomis
ka förluster i anläggnings- och byggnadsverksamhet 
som kan uppskattas till minst 3,5 a 4,0 miljarder 
kronor. Anledningen är bristande hänsyn till geotek
niska förutsättningar och geoteknisk kunskap vid 
planering, utformning, produktion och drift. Detta har 
konstaterats i en utredning som Statens geotekniska 
institut sammanställt på uppdrag av regeringen (SGI 
1996). 

Kostnaderna uppkommer dels genom att de upp
täcks och åtgärdas under pågående produktion, dels 
efter att byggaden eller anläggningen färdigställts, 
dels genom skador på omgivande anläggning, bygg
nad eller mark så att dessa inte fyller sin funktion. 

I SGis utredning anges en väg för att minska dessa 
kostnader. Vägen är en kontinuerlig satsning på kun
skapsuppbyggnad, kunskapsförmedling och tillämp
ning av kunskapen. Kunskapsuppbyggnaden omfat
tar forskning och utveckling inom hela geoteknikom
rådet inklusive fysisk planering och markmiljö. Kun
skapsförmedling handlar om fördjupad kunskap och 
kontinuerlig fortbildning av geotekniker men också 
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praktisk information till andra tekniker, förtroende
valda och beslutsfattare med begränsad geoteknisk 
kompetens. Att tillämpa befintlig och nyframtagen 
kunskap förutsätter en aktiv dialog och samverkan 
mellan geotekniker och olika aktörer i byggproces
sen, att utveckla verklighetsanpassade hjälpmedel för 
kvalitetsstyming och att använda de nya möjligheter
na som informationstekniken erbjuder. 

Detta är ett långsiktigt arbete och i SGI:s utredning 
ges förslag till en femårig handlingsplan. Genom 
sådana insatser bedöms skadekostnadema kunna 
reduceras med upp till 20 % på kort sikt och med 
25-30 % på längre sikt. 

En branschgemensam satsning på en samlad och 
samordnad utveckling av de geotekniska frågorna är 
därför högst angelägen för att skapa förutsättningar 
för en nödvändig och på sikt bestående förändring av 
det geotekniska kvalitetsläget. 
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KV ALITETSSTYRNING I PRAKTIKEN -
TILLÄMPNING VID GEOTEKNISK PROJEKTERING OCH GRUNDLÄGGNING 

Kvalitet och ansvar 

Kvalitetstänkande har blivit ett allt viktigare element vid planering, projektering och byggande. 
Även inom geoteknik- och grundläggningsområdet diskuteras hur beställare skall kunna ställa 
erforderliga kvalitetskrav och hur geotekniska utredningar och grundläggningsarbeten skall utfö
ras för att säkerställa den önskvärda funktionen. 

Genom Plan- och bygglagen (PBL) har ansvarsförhållandet i större utsträckning än tidigare 
överförts på byggherren. I Nybyggnadsreglerna (NR) har kraven skärpts på såväl dimensione
ring som utförande genom att olika typer av kontroller skall utföras beroende på objektets svå
righetsgrad (säkerhetsklass och geoteknisk klass). 

Kvalitet i praktiken 

SGI genomför nu ett utvecklingsprojekt, finansierat av Byggforskningsrådet och SGI, där kvali
tetsstyrning av geoteknik och grundläggning följs i två byggprojekt, kv Prinsen, Motala, och 
kv Detektiven, Linköping. 

SGI kommer under projektens gång att studera hur kommunikationen om geotekniska frågor 
fungerar mellan byggherreombud, geokonsult, övriga konsulter och entreprenör. Vi hoppas att få 
reda på huruvida de rätta frågeställningarna ställs av byggherreombudet till geokonsulten samt 
hur de besvaras. I ett senare skede blir det aktuellt att studera hur den geotekniska informationen 
från geokonsulten når ut till övriga berörda konsulter och till slut entreprenören. Intressant är 
också att se hur uppkomna frågeställningar behandlas under arbetets gång. 

Vad blir resultatet? 

Avsikten med projektet är att resultaten skall leda till 

• ökad kunskap och förståelse hos byggherrar om hur man kan arbeta med kvalitetsstyrning av 
geotekniska utredningar, projektering och utförande av grundläggningsarbeten 

• uppmuntra konsulter att föra en dialog med byggherren om kvalitetskrav 

• visa på kvalitetsstyrning som ett hjälpmedel för entreprenören att utföra mark- och grund
läggningsarbeten på rätt sätt och till lägre totalkostnad. 
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Geoteknik behandlar markanvändning, grundläggnings
teknik, jordförstärkning, säkerhetsfrågor, markvärme 
och miljövård. 

SGI bedriver forskning, information och konsultation 
inom geoteknikområdet. 

Forskningen 
har stark praktisk anknytning, t ex att utveckla 
undersöknings- och grundläggningsmetoder och för
bättra kontrollen av skredfarliga områden. 

Informationen 
innebär att SGI bl a förmedlar kunskap till olika mål
grupper. Föredrag, symposier, kursverksamhet, forsk
ningsrapporter, handböckeroch informationsblad är ex
empel på olika kanaler. 

Världens geotekniska litteratur bevakas av SGI 
litteraturtjänst. Den egna databasen SGILINE innehål
ler mer än 40 000 dokument. 

Konsultationen 
omfattar bl a rådgivning och projektering, geotekniska 
undersökningar, grundläggningskontroll och mättekniska 
uppdrag. Vi arbetar åt såväl offentliga som privata 
beställare. 

Statens geotekniska institut 
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 

Postadress: 581 93 Linköping 
Tel: 013-20 18 00. Fax: 013-20 19 14. 

E-post: sgi@geotek.se. Internet: http://www.sgi.geotek.se 
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