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Kvalitetsstyrning - geoteknik och grundläggning
1.

Bakgrund och syfte

I början av 1990-talet gjordes några studier av geoteknisk kvalitet vid Statens geotekniska
institut (SGI), dels i form av en kartläggning av kvalitetsfrågor inom markbyggandet, dels två
fallstudier av kvalitetsstyrning vid grundläggningsarbeten. Erfarenheterna av dessa studier
skulle ligga till grund för en informationsskrift som skulle fungera som en handbok för
geoteknisk kvalitetsstyrning. Under arbetet med denna informationsskrift har
förutsättningarna förändrats, bl a genom förändringar inom byggsektorn och
kvalitetsutveckling i branschen samt den ökade användningen av informationsteknik. Ett stort
antal skrifter som på olika sätt behandlar praktisk hantering av kvalitetsfrågorna har
publicerats och kvalitetssystem med tillhörande kompetens har byggts upp i företagen.
I samråd med Byggforskningsrådet, som tillsammans med SGI finansierat detta projekt, har
därför beslutats att ändra imiktningen på projektet till att medverka och påverka arbetet i olika
branschgemensamma aktiviteter, främst inom Svenska Geotekniska Föreningen (SGF).
Arbetet har utförts vid olika tillfällen under flera år. Under de sista åren har kvalitetsområdet
utvidgats till att även omfatta miljöfrågor och miljöledningssystem. Detta har berörts endast
översiktligt i utredningen.
I denna rapport redovisas det arbete som genomförts inom projektets ram och de
sammanställningar och förslag som utarbetats.

2.

Geoteknisk kvalitetsstyrning i en byggsektor under förändring

Inledningsvis gjordes en sammanställning över kvalitetsfrågor inom det geotekniska området,
ett inlägg i arbetet med geoteknisk kvalitetsutveckling. Med utgångspunkt från byggsektorns
förutsättningar och struktur i mitten på 1990-talet diskuteras i sammanställningen de
förutsättningar och de utmaningar som gäller för geoteknikområdet och dess aktörer. I
sammanställningen redovisas en attityd och ett arbetssätt som borde tillämpas i fortsättningen
där kvalitet och informationsteknik är huvudbegrepp och som tillsammans utgör oerhört
kraftfulla verktyg för verksamhetsutveckling inom företag och organisationer.
Sammanställningen med titeln "Geoteknisk kvalitetsstyrning i en byggsektor under
förändring" redovisas som Appendix A i denna rapport.
3.

Branschgemensam kvalitetsutveckling

SGF Kvalitetssatsning 2000
Kvalitetsfrågor inom geotekniken är en av SGF:s viktigaste arbetsuppgifter. Genom
långsiktigt och kontinuerligt arbete i kommitteer och arbetsgrupper har under åren många
dokument, arbetsutföranden och metodbeskrivningar tagits fram för undersökning i fält och
laboratorium, för beräkning och för redovisning.
SGF:s styrelse gav under 1997 i uppgift till en arbetsgrupp att utarbeta en handlingsplan för
föreningens kvalitetsarbete. Förslaget med rubriken "SGF Kvalitetssatsning 2000" redovisas
som Appendix B i denna rapport.
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Visionen för kvalitetsarbetet år 2000 är att "Geoteknisk kvalitet skall vara definierad för varje
arbetsmoment som utförs i fält, laboratorium och genom handläggning. Utredningar och
handlingar skall genomföras och presenteras med utgångspunkt från entydigt angivna
kvalitetskrav".
I handlingsplanen föreslås som mål att säkerställa rätt geoteknisk kvalitet i projektering och
byggande, att reducera kvalitets bristkostnader med 20 % samt att åstadkomma en bred
samverkan mellan olika aktörer i byggsektorn. SGFs kvalitetssatsning 2000 föreslås omfatta
tre huvudområden nämligen Kvalitetssystem, ackreditering och certifiering, Kvalitetskrav
samt Kompetensförsörjning.

Seminarium
För att diskutera och förankra förslaget till kvalitetssatsning inbjöds ett urval av föreningens
medlemmar till ett seminarium om "Kvalitet i geotekniken" 1997-12-02. Efter ett antal
presentationer av kvalitetsarbete av representanter för olika organisationer diskuterades
handlingsplanen och andra kvalitetsfrågor i grupper. Redovisning av föredrag och
sammanfattning av gruppernas diskussioner återfinns i Appendix C i denna rapport.
Fortsatt arbete
Förslaget har överlämnades i mars 1998 till SGF:s styrelse, som beslutat att tills vidare
delegera till föreningens kommitteer att arbeta vidare med kvalitetsfrågorna.
4.

Behörig fältgeotekniker för geotekniska fältarbeten

SGF:s styrelse har under de senaste åren även diskuterat hur kvalitetsnivån på geotekniska
fältundersökningar skall säkerställas och gett SGF:s fältkommitte i uppdrag att komma med
förslag. En av insatserna har varit att anordna en "Huvudkurs för fältgeotekniker" med
avslutande kunskapsprövning. Detta har sedan utvecklats till att eventuellt ge möjlighet till en
behörighet som fältgeotekniker.
Sådan behörighet kan komma att krävas av beställare efter hand. I avsikt att inte erhålla olika
bedömningar borde SGF gå före och utforma gemensamma krav för branschen. SGF:s
styrelse har därför gett en arbetsgrupp i uppgift att ge förslag till en sådan
kompetensprövning. Avsikten var att lägga fast kriterierna för och prövningen av erforderlig
kunskap för att genomföra geotekniska fältarbeten.
Arbetsgruppen presenterade under 1997 ett förslag till hur en sådan kompetensprövning
skulle kunna genomföras. Avsikten var att etablera ett system som olika aktörer i branschen
var beredda att ställa sig bakom och tillämpa. Förslaget ingår som Bilaga 2 i handlingsplanen
för" SGF Kvalitetssatsning 2000", Appendix Bi denna rapport.
Förslaget har överlämnats till SGF:s styrelse, som ännu inte (december 1998) fattat beslut om
förslagets tillämpning eller fortsatt arbete.
5.

Förslag till fortsatt arbete

K valitetsfrågorna kommer i ökad utsträckning att behöva vidareutvecklas inom det
geotekniska området. SGF måste även fortsättningsvis på olika sätt arbeta för att åstadkomma
rätt kvalitetsnivå på geotekniska utredningar, bl a genom att ge ut rekommenderade
standarder, genom utbildning och kommittearbete. Nya utmaningar finns bl a i att integrera
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kvalitet och miljöledning, att bygga verksamhetssystem i företag och organisationer så att ett
helhetstänkande på alla ingående aktiviteter åstadkommes.
SGI har av regeringen fått i uppdrag att följa upp och värdera kvaliteten på ett urval av
geotekniskt intressanta projekt. Syftet är att möjliggöra en erfarenhetsåterföring som annars
inte kommer till stånd. Avsikten är att stödja aktörer på marknaden så att rätt kvalitetsnivå
erhålls. Insatser i "kedjan" från tidig planering till handlingar för utförande/åtgärder skall
kvalitetsvärderas. Detta innebär att konsekvenser av dessa geotekniska insatser i senare
skeden måste analyseras.
Regeringen bedömer att insatser inom detta område är samhällsekonomiskt lönsamma genom
möjligheter till kostnadsbesparingar hos statliga myndigheter och medverkan till en sund
privat marknad för geotekniska tjänster och grundläggningsarbeten. SGI har främst inriktat
arbetet mot kompetensfrågor hos olika befattningshavare och att i samarbete med övriga
aktörer och myndigheter driva frågor om kompetenskrav inom geoteknikområdet. Ett annat
område är utveckling av kvalitetssystem, bl a en analys av befintliga system och att föreslå
förbättringar vid framtagning av nya system.
SGI kommer i årliga rapporter fram till 1999 redovisa erfarenheterna av detta arbete och de
behov av åtgärder som identifieras. Detta kommer att vara ett underlag för det långsiktiga och
kontinuerliga arbete för kvalitetsutveckling som erfordras för att uppnå rätt kvalitet för mark
och grundläggningsarbeten.

Linköping i december 1998
Bengt Rydell
Statens geotekniska institut
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Förord
Ännu en skrift om kvalitet! Vad finns det för anledning att än en gång lyfta fram ett funne om
vilket det skrivits och talats oerhört mycket under lång tid? Anledningen är att ämnet ständigt
behöver behandlas och att inom en "grundläggande" del av byggsektom - geoteknik fortfarande finns behov av att utveckla och förankra ett synsätt som möjliggör rätt kvalitet.
Denna skrift är ett försök att öka kunskapen om avgörande förhållanden inom byggsektom,
hur dessa påverkar geoteknik och markbyggnad och visa på vägar att nå väl fungerande
byggnader och anläggningar.
I början av 1990-talet gjordes några studier av geoteknisk kvalitet, dels i form av en
kartläggning av kvalitetsfrågor inom markbyggandet, dels två fallstudier av kvalitetsstyrning
vid grundläggningsarbeten. Erfarenheterna av dessa studier skulle ligga till grund för en
informationsskrift som skulle fungera som en handbok för geoteknisk kvalitetsstyrning. Under
arbetet med denna informationsskrift har förutsättningarna förändrats, bl a genom
förändringar inom byggsektorn och kvalitetsutveckling i branschen samt den ökade
användningen av informationsteknik (IT). Ett stort antal skrifter som på olika sätt behandlar
praktisk hantering av kvalitetsfrågorna har publicerats och kvalitetssystem med tillhörande
kompetens har byggts upp i företagen.
Denna skrift har därför fått ett delvis annat innehåll än vad som avsågs från början.
Författaren har valt att utifrån byggsektorns förutsättningar och struktur i mitten på 1990-talet
peka på de förutsättningar och de utmaningar som gäller för geoteknikområdet och dess
aktörer. Jag har alltså avstått från att ge handfasta mallar, instruktioner eller råd och i stället
beskrivit min uppfattning om en attityd och ett arbetssätt som jag tror måste tilläinpas i
fortsättningen. Kvalitet och informationsteknik är huvudbegreppen, vilka jag ser som oerhört
kraftfulla verktyg för företagsutveckling.
Skriften är avsedd för alla som på olika sätt tar fram eller använder information om jord, berg
och grundvatten för utformning, byggande eller förvaltning av byggnader och anläggningar.
Avsikten är att få igång en diskussion, ett samtal om förändring och utveckling tillsammans
med branschens olika aktörer.
Skriften har finansierats av Byggforskningsrådet (anslag nr 910873-4) och Statens
geotekniska institut.
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Geoteknisk kvalitetsstyrning i en byggsektor under
förändring
1.

Kvalitet och geoteknik i ett postmodernt samhälle

Geoteknik är grunden för allt byggande - i dubbel bemärkelse. Att arbeta för rätt kvalitet
genom att göra rätt från början är därför avgörande för all grundläggning och markbyggande
eftersom det i många fall är svårt och alltid onödigt kostsamt att rätta till fel som är inbyggda i
en konstruktion. Bristande kunskap och felaktig bedömning av risker kan leda till att
skredfarliga områden bebyggs med risk för människors liv och hälsa.
Geoteknisk kunskap måste användas på rätt sätt genom hela byggprocessen - från ide till
förverkligande. Förutom att täppa till kunskapsluckor genom FoU-verksamhet måste
kunskapen föras ut till praktiker, var de än befinner sig. Att föra tillbaka erfarenheter, att lära
av misstagen är en förutsättning för att åstadkomma de hus, vägar och den miljö vi alla strävar
efter.
I ett historiskt perspektiv har vi nu tagit steget från industrisamhället till
informationssamhället - men frågan är hur detta har påverkat och kommer att påverka vårt sätt
att arbeta. Vi befinner oss i det postmoderna samhället där andra värderingar gäller och nya
frågor finns på den politiska dagordningen än de som gällde tidigare. Inom byggsektorn gäller
en ny konkurrenssituation bl a beroende på minskade investeringar i samhället, avreglering
och EU-medlemskap.
Detta påverkar självfallet geoteknikerns dagliga arbete. En hård konkurrens om pengar och
kompetens gör att frågor om hur man kan säkerställa effektivitet och kundtillfredsställelse blir
allt viktigare. Att upprätthålla rätt kvalitetsnivå i geotekniska undersökningar och vid
grundläggning förutsätter en väl genomtänkt och i organisationen förankrad strategi för
kvalitet men också praktiskt anpassade hjälpmedel och rutiner. Informationstekniken (IT) ger
möjlighet till kraftfulla hjälpmedel och det är av stor betydelse att rätt använda dessa
möjligheter.

2.

Kvalitet och IT - av strategisk betydelse

Kvalitetssäkring är sedan några år väl etablerat i byggbranschen och ett av
företagsledningarnas strategiska styrinstrument. Samtidigt har användning av datorer ökat
dramatiskt och ger möjlighet till stora effektivitetsvinster. Både kvalitet och
informationsteknik medför stora ekonomiska och organisatoriska konsekvenser men har
hittills i de flesta fall behandlats separat, ofta av specialister till vilka överlåtits ansvaret för att
ta fram erforderliga rutiner och hjälpmedel. Det är nu dags att integrera kvalitet och IT, att se
hur dessa hjälpmedel kan användas för att öka konkurrenskraften i Sverige och på den
internationella marknaden.
Både kvalitet och IT bygger på ett systemtänkande med väl strukturerade rutiner och
arbetssätt. Detta kan skapa konflikt med den i huvudsak hantverksdominerade byggsektorn.
Alla medverkande i byggsektorn måste därför vara väl införstådda med ett nytt synsätt,
företagsledningen för att driva och skapa erforderliga resurser, medarbetarna för att kunna
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arbeta effektivt och motiverat. Det krävs en ny insikt och nya former för hur ett byggprojekt
skall organiseras och genomföras där informationsförmedlingen står i centrum.

3.

Kvalitetssäkring - geoteknik

Att fukt- och mögelskador, ombyggnad på grund av markradon liksom sättningar i hus och
vägar är en följd av bristande kvalitet är självklart. Men hur ser vi på förseningar orsakade av
oförutsedda händelser vid schaktning, tex stillestånd och omprojektering därför att en
schaktgrop måste spontas? Eller att jorden under en redan formsatt och armerad bottenplatta
måste schaktas bort eftersom schaktbottnen inte skyddats mot frysning?
Det finns många exempel på brister någonstans i byggprocessen, från ide till förverkligande.
Eftersom kvalitet är "alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att
tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov" är det uppenbart att exemplen ovan inte kan
motsvarar de förväntningar en beställare eller entreprenör ställer, med andra ord - produkten
har bristande kvalitet.
Mark- och grundläggningsarbeten omfattar drygt 20 miljarder kronor årligen. En
undersökning utförd av SGI visar att bristande kunskap i projektering och byggande, skador
och oförutsedda åtgärder medför merkostnader som kan uppskattas till storleksordningen 4
miljarder kronor varje år.
I många fall är anledningen missförstånd mellan beställare och utförare när det gäller
omfattning och utförande av uppgiften. Med de nya spelregler som gäller framöver med ökad
internationalisering, miljötänkande och hushållning med naturresurser måste också den
geotekniska kunskapen utvecklas och på rätt sätt tas med i beslutsfattandet.
En stor del av felen uppkommer redan i projekteringen. I en felkostnadsstudie för en byggnad
i Göteborg i slutet på 1980-talet konstaterades att cirka 20 procent kunde härledas till
projekteringsstadiet, medan 34 procent orsakades av bristande planering och ledning av
produktionen (Augustsson et al, 1989). Studien omfattade inte grundläggningsarbetena men
det finns anledning att förmoda att motsvarande fördelning gäller även här. Eventuell kan
ännu större andel fel begås i projekteringsskedet, bl a beroende på ofullständiga geotekniska
utredningar och därmed felaktiga förslag till grundläggning och markarbeten.
Frågan är varför det då finns så många kvalitetsbrister inom området geoteknik och
grundläggning. Vi har ju välutbildade konsulter och entreprenörer, omfattande regler och
normer och en riklig flora av handböcker och hjälpmedel. Kvalitetsarbete utgörs förenklat
emellertid till hälften av teknik och till andra hälften av psykologi. Detta är kanske en
förklaring, att det mesta beror på mänskliga svagheter. Det finns alltså många kvalitets brister
och för att avsedd kvalitet skall bli verklighet krävs att alla medverkande i ett byggprojekt
drar åt samma håll.
Geoteknisk kunskap kommer till nytta på olika sätt i byggprocessens alla skeden. I
planeringsstadiet har framförallt politiska beslutsfattare samt lokala och centrala myndigheter
störst nytta av bättre geotekniskt kunnande. I projekteringsskedet är det projektören, i
byggstadiet entreprenören och i förvaltningsskedet fastighets/anläggningsägaren.
Geoteknikern behöver å andra sidan fördjupad förståelse om hur de geotekniska kunskaperna
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skall tillämpas inom de olika skedena och hur denna kunskap skall kommuniceras till andra
aktörer.

Hur ser branschen på geoteknisk kvalitet?
En undersökning utfördes i början av 90-talet för att kartlägga "kvalitetsterrängen" och ange
kompassriktningen för den fortsatta vandringen mot rätt kvalitet för grundläggning och
markbyggnad (Rydell et al 1991). Genom att intervjua ett 40-tal representanter från
byggbranschen sammanställdes vanliga geotekniska fel och brister. Detta diskuterades vid ett
seminarium med företrädare för olika aktörer såsom byggherrar, konsulter, entreprenörer samt
statliga och kommunala myndigheter.
Slutsatsen var att de flesta felen och skadorna kunde hänföras till någon av följande
anledningar:
- bristande erfarenhetsåterföring
- avsaknad av kvalitetsstyrande rutiner och kvalitetskrav
- bristande samråd mellan olika kategorier
- bristande kunskap i geoteknik hos olika medverkande i byggprocessen.
Deltagarna i seminariet diskuterade också vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa
rätt kvalitet och för att i vissa fall höja kvalitetsnivån. En "handlingsplan" i 10 punkter
upprättades på basis av diskussionerna och de viktigaste insatserna var att
- byggherrar, geo-konsulter och entreprenörer måste systematiskt arbeta med kvalitets
utveckling
- samspelet och erfarenhetsåterföringen mellan olika skeden och aktörer i byggprocessen
måste förbättras
- ökad information och utbildning i geoteknik erfordras för olika kategorier i byggsektorn.
Kvalitetsstyrning i praktiken
Som en fortsättning på inventeringen av geoteknisk kvalitet genomfördes en fallstudie av två
innerstadsprojekt, som omfattade nybyggnad av en bostads- och affärsfastighet respektive en
kyrka (Rydell och Joelson, 1997). Det första projektet genomfördes som en mycket delad
entreprenad (Construction Management) medan det andra projektet upphandlades som en
samordnad generalentreprenad.
Avsikten var att studera hur olika aktörer arbetade med kvalitetsstyrning och följa
kommunikationen i geotekniska frågor mellan byggherren, geotekniska konsulten, övriga
konsulter och entreprenören för de båda projekten. Genom att delta i projekterings- och
byggmöten kunde kvalitetsfrågorna föras upp på dagordningen och ideer och nya angreppssätt
diskuteras.
Sammanfattningsvis visar dessa fallstudier att de geotekniska frågorna lyftes fram
särskilt i de båda byggprojekten. Det fanns en beredskap för olika konsekvenser och
etablerade kontakter vid eventuella problem. En ökad förståelse för dessa frågor och
väsentligt mer dialog än i vanliga fall förekom. Det ledde samtidigt till viss utbildning i
mark- och grundläggningsfrågor hos dem som var engagerade i byggprojekten.
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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 troligen inte beaktats om inte de geotekniska
förhållandena lyfts fram särskilt.
När det gäller mark- och grundläggningsarbetena bedöms inte entreprenadformen ha inneburit
någon avgörande skillnad när det gäller geoteknisk kvalitetsstyrning. I båda fallen
upphandlades markarbetena av en underentreprenör, varvid förutsättningarna var likartade.
Beställaren hade dock sannolikt undvikit vissa extrakostnader som uppkom till följd av
förseningar av vissa delar i CM-entreprenaden.
I byggprojektet uppkom en mycket liten del oförutsedda 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 beställaren
skapade utrymme för i projekteringen.

Hur gå vidare?
Systematiskt kvalitetsarbete har kommit för att stanna och framförallt utvecklas inom
byggsektorn. Men hur hittar vi nyckeln som gör att de hinder och problem som skissats ovan
undanröjs? En allmän välvilja finns nog men inte alltid förmågan. Alltför många inser inte
heller hur nödvändig kvalitetsutveckling är för att säkra företagens långsiktiga överlevnad.
De snabba förändringarna i vår nationella men framförallt internationella omvärld ställer stora
krav på företagen. Processtänkande, kundtillfredsställelse, miljö-och kretsloppstänkande gör
att kvalitetsutveckling blir synonymt med verksamhetsutveckling.
I denna skrift lyfts fram hur förändringar inom och utom företagen ser ut inom mark- och
grundläggningsområdet och hur detta påverkar olika aktörer. En ide presenteras om hur
förändringarna kan mötas och vara en positiv drivkraft för att utveckla företagen men
framförallt människorna verksamma i byggsektorn.

Produktkvalitet och processkvalitet
I fortsättningen skiljs på produktkvalitet och processkvalitet. Med produktkvalitet avses
teknisk kvalitet på varor och tjänster och utifrån ett kundperspektiv de av kunden önskade
egenskaperna hos byggnaden eller anläggningen, hur den bärande iden finns med genom hela
projektet. Detta behandlas närmare i avsnitt 6. Processkvalitet eller administrativ kvalitet är
det sätt på vilket produkten framställs, dvs ett svar på frågan hur vi arbetar, våra rutiner och
metoder för vår kvalitetsstyrning samt hur vi bemöter kunderna. I avsnitt 7 utvecklas närmare
hur detta kan påverka olika aktörer.
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4.

En iörändrad omvärld

Stora förändringar har skett inom byggsektorn under 90-talet. Det enda som är säkert för den
framtida verksamheten är att det kommer att bli ytterligare förändringar - vilka kan vi inte
alltid förutse. Det är framförallt fyra tendenser som kommer att styra verksamheten inom
byggsektorn de närmaste åren, nämligen internationalisering, avreglering, miljöansvar och en
ändrad behovsbild i samhället. Samtidigt ökar konkurrensen, vilket ställer krav på effektivare
produktion och processer. Behovet av att snabbt kunna leverera tjänster och produkter
förutsätter goda kommunikationer vilket leder till satsningar på infrastruktur.
Vad får detta för konsekvenser för aktörerna inom markbyggnadsområdet och hur kan kvalitet
säkerställas?
Internationalisering
Genom den alltmer nära samverkan med övriga länder i Europa kommer utländska företag
och metoder för mark- och grundläggningsarbeten att bli aktuella även i Sverige. Upphandling
av större objekt måste göras i internationell konkurrens. Svenska beställare måste känna till
och kunna värdera utländska metoder och förutsättningarna för att tillämpa dessa för svenska
förhållanden. Å andra sidan har svenska företag möjlighet att medverka i projekt utomlands
och där använda svensk spetskunskap.
Harmonisering av regler och standarder är ett annat förhållande som påverkar
geoteknikbranschen i stor utsträckning. I Sverige har vi lärt oss att anpassa markbyggandet till
vår geologi som - till skillnad från stora delar av Europa i övrigt - i stor utsträckning utgörs av
fast berg och lös lera. Vi har utvecklat metoder för att undersöka jorden samt att bygga
kostnadseffektivt och säkert även på lös jord. Utomlands har man inte denna erfarenhet och
det finns därför risk för att standarder kommer att innehålla onödigt höga säkerhetsfaktorer
jämfört med det vi har idag. Det är därför viktigt att påverka de förutsättningar som kommer
att styra den framtida byggverksarnheten. I annat fall kanske vid tvingas acceptera normer
som missgynnar svenska förhållanden och teknik.
Avreglering av byggsek:torn
Under 1990-talet har byggsektorn omvandlats på många sätt. En genomgripande förändring
av konkurrensförutsättningarna har gjorts och spelreglerna har ändrats på marknaden - allt i
avsikt att avreglera, konkurrensutsätta och effektivisera byggmarknaden.
Det svenska välvuxna 11 regelträdet 11 har kraftigt beskurits. Detta är en följd av krav från
marknaden men också en anpassning till ett europeiskt synsätt. Detaljkrav har minskat och
funktionskrav kommit i stället, med betoning på säkerhetsaspekter. Inom geoteknikområdet
innebär detta ett mer nyanserat synsätt baserat på delsäkerheter i stället för totalsäkerhet. Detta
gör det möjligt att bättre ta hänsyn till noggrannheten i olika geotekniska data. Dessutom skall
man beskriva geo-konstruktioners funktion i förvaltnings- eller bruksgränstillstånd, tex
genom att förväntade sättningar anges. Nu förväntas byggherrarna ta ställning till hur deras
byggnad skall se ut och vilka åtgärder som man är beredd att ta till för att erhålla en viss
funktion.
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Den nya Plan- och bygglagen (PBL) lägger också fast de nya spelreglerna för myndigheter,
beställare och utförare. Samhället tar ett tydligt ansvar för att tillse att kraven på hälsa och
säkerhet är uppfyllda men lämnar till den byggande att visa hur detta skall gå till.
K valitetssäkring är ett nyckelbegrepp och nya aktörer såsom kvalitetsansvarig och sakkunnig
skall hjälpa byggherren att åstadkomma ett väl fungerande byggnadsverk.
Myndigheterna har genom kommunens byggnadsnämnd under lång tid kontrollerat
grundförhållandena genom bygglovsprövning och genom grundbottenbesiktningar. Nu måste
byggherren se till att grundläggningen utförs på rätt sätt och i kontrollplan lägga fast hur detta
skall vidimeras. Vem skall göra bedömningen av att grundkonstruktioner är anpassade till
rådande mark- och grundvattenförhållanden? Här ställs krav på erfarenhet och förmåga att
göra en samlad bedömning som tar hänsyn till såväl teknik som ekonomi.

Hushållning och kretslopp
Miljöfrågor kommer in i all planering och allt byggande. Aktörerna i byggsektorn har börjat
att ta sin del av ansvaret för miljöanpassning av material och utförande. Byggprodukter har
lång livslängd och i en byggnad eller anläggning ingår också många olika sorters produkter.
Det finns många olika ansvariga för en byggnad från projektering till rivning. Själva
byggandet utgör en mindre del av livscykelkostnaden och en ökad vikt borde därför läggas på
förvaltningsskedet. En tydlig specifikation av ingående material borde därför sammanställas
för att kunna bedöma vad som kan återanvändas och vad som måste deponeras, t ex
miljöfarliga produkter.
En miljöriktig inriktning kommer framöver att leda till att återvunna råvaror används i största
möjliga utsträckning. Projektörer bör ha ytterligare kunskap om byggprodukterna, tex
energiförbrukning vid tillverkning, transportbehov och hantering vid rivning. Val av de
material som ingår i markanläggningar är särskilt betydelsefullt eftersom det i många fall är
helt omöjligt att byta ut eventuella olämpliga material i efterhand.
För att kunna bedöma hur mark- och vattenförhållandena påverkas måste geotekniska
kunskaper tillämpas. PBL och naturresurslagen (NRL) ställer krav på hushållning med
naturresurser och att marken används på riktigt sätt. Detta innebär att man bör ta vara på
möjligheterna att tex återanvända restprodukter och byggavfall för fyllningsarbeten för vägar
och därigenom spara naturgrus.
Miljökonsekvenser skall beskrivas för fysisk planering, lokalisering av miljöstörande
anläggningar och för vägar och järnvägar. Hur skyddar man yt- och grundvatten mot
föroreningar från det urbana samhället eller vid olyckor med olja eller kemikalier? Förorenade
markområden inom industriområden eller gamla avfallsupplag måste saneras för att inte skada
omg1vnmgen.
Många befintliga byggnader har bristfällig funktion till följd av fukt och mögel, radon eller
sprickor till följd av sättningar. Det finns stora behov av att åtgärda dessa defekter för att
skapa sunda hus och skapa en inomhusmiljö som inte ger allergier och andra skadliga
hälsoeffekter.
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För att kunna åtgärda skador och för att förebygga fel måste geoteknisk kunskap användas när
byggherrar ställer krav på sin byggnad eller anläggning, när projektörer väljer material och när
entreprenören skall förverkliga det hela. Erfarenheterna från det som tidigare byggts - goda
och dåliga - måste tas om hand och beaktas. Kvalitetsarbetet skall fokuseras på att säkerställa
funktionen under hela byggnadens eller anläggningens livslängd, tillse att utformningen och
ingående produkter är sunda och miljövänliga samt möjliga att återanvända.
Från bostäder till infrastruktur till ....

Byggsektorn i Sverige befinner sig i en djup och långvarig konjunktursvacka. Avregleringen
av byggandet och ändrat system för bostadsfinansiering i kombination med högt ränteläge har
medfört att bostadsbyggandet minskat kraftigt under 90-talet. Behovet av nya bostäder och
underhåll av befintlig bebyggelse finns dock kvar.
Däremot har pågått en omfattande utbyggnad av vägar, järnvägar och telenätet. Samverkan
med övriga Europa förutsätter snabba och kostnadseffektiva transporter för att svenska
tjänster och produkter skall kunna konkurrera på den gemensamma marknaden. Stora
investeringar erfordras för nya vägsträckor, för förbättring och ökad standard samt till
underhåll av det befintliga vägnätet. Järnvägsnätet behöver också byggas ut med med nya
bandelar och ombyggnad av befintliga sträckor för att möjliggöra ökad hastighet.
Väg- och järnvägsbyggnad handlar till stor del om byggande i mark, uppskattningsvis en
tredjedel av allt arbete avser jord, berg och grundvattenfrågor. Omgivnings- och
miljöpåverkan förutsätter också kunskaper om geoteknik. Att ta hänsyn till geotekniska
möjligheter och restriktioner, att omsätta dessa i praktisk tillämpning, förutsätter att det finns
en genomtänkt ide för hur den önskade produkten skall fungera och hur sättet att komma dit
skall styras - att nå rätt kvalitet.
IT har medfört helt nya möjligheter för distansarbete, vilket vid en första tanke skulle minska
behovet av resande. Erfarenheterna visar emellertid att resandet ökar, bl a beroende på en
ökad kontaktyta. När informationen transporteras på digitala motorvägar ökar kraven på
säkerhet vid överföring men också på rätt kvalitetsnivå i alla led.
För geotekniska utredningar och grundläggningsarbeten har detta medfört stora möjligheter att
snabbt presentera resultat från undersökningar i fält och genom kommunikation med
geoteknikern fatta beslut om ytterligare undersökningar när man är på plats i stället för att
göra ytterligare besök vid ett senare tillfälle. I samband med grundläggningsarbeten kan
geoteknikern stå i kontakt med arbetsplatsen, följa kritiska arbetsmoment och genom att
analysera mätdata ge förslag till eventuellt ändrat arbetsutförande.
Förändrat synsätt

Ökad konkurrens, pressade tidplaner och ändrade spelregler gör att byggprocessen måste
analyseras. Hur skall vi arbeta för att på bästa sätt tillfredsställa kunderna antingen de finns
inom den privata eller offentliga sektorn? Vad finns för hinder för att nå den avsedda
kvaliteten i grundläggning och markbyggande? Hur kan vi använda ny teknik för att på
effektivaste sätt åstadkomma byggnader och anläggningar som har den avsedda funktionen till
avtalat pris och levererad i rätt tid?
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Många nya och nygamla sätt att upphandla projekt prövas i 90-talets byggande. Genomgående
är att upphandlingsformer som underlättar parallell projektering och upphandling många
gånger måste användas för att klara kraven på kort tid mellan beslut och färdigställande.
Viktigt är att få ett nära samspel mellan olika aktörer i hela processen från ide till
förverkligande.
Det finns en "Byggandets onda cirkel" men också en "Byggandets goda cirkel". (Efter Per
Westlund, Skanska)

"Upphuggen"
byggprocess

Bristande

Figur 4.1 Byggandets onda cirkel
Den onda cirkeln utgörs av en mycket uppdelad process, där utföraren har att förverkliga
mycket detaljerade beställningar utan helhetssyn. Upphandlingen görs enbart efter pris, vilket
innebär att det inte finns utrymme för att utveckla metoder eller ta tillvara kompetensen hos
personalen. Varje projekt är unikt och det viktigaste är att hålla en ofta alltför snäv budget.
Prisdiskussioner och svårigheter att göra det bästa möjliga försvåras och dåliga relationer
mellan beställare och utförare blir följden.
Den goda cirkeln kännetecknas av en sammanhållen byggprocess där kunden tydligt uttalar
vilken funktion byggnaden eller anläggningen skall ha. Utförarna kan använda sina speciella
metoder och kunskaper och konkurrerar med kompetens och produktens utformning. Detta
ställer krav på en kontinuerlig utveckling som också ger ökad konkurrenskraft. Genom att
arbeta mot funktionskrav kan olika delar samordnas till en bättre helhetslösning och detta ger
en bättre produkt och en mer nöjd beställare
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bygg process

Effektiv
helhetslösning
Utveckling av
funktion och
produkt

Figur 4.2 Byggandets goda cirkel
Den goda cirkeln ställer större krav på både beställare och utförare (projektör och
entreprenör). Kunden tvingas att tydligt både för sig själv och utförarna tala om vad han vill
ha och formulera detta i kvalitets- och funktionskrav. Projektörer och entreprenörer måste ta
ett helhetsansvar och genom kvalitetsstyrning i alla led säkerställa att funktionskraven uppnås.
Samtidigt är det viktigt att alla parter funderar över hur respektive arbetsinsats skall
kvalitetssäkras. Vad är mitt ansvar, hur lämnar jag min (digitala) information och hur skyddar
jag mig mot att obehöriga får tillgång till mitt datasystem? En nära samverkan i projekt är en
förutsättning och ställer krav på att tydligt gå igenom rutiner, kvalitetssystem och datasystem
hos de olika aktörerna.
Detta skapar förutsättningar för kvalitet i dess egentliga innebörd - kundtillfredsställelse.
Kvalitetssäkring blir då att i varje projekt använda de för projektet mest lämpliga lösningarna
och metoderna. men också - som en del i den goda cirkeln - föra tillbaka erfarenheterna till
olika medverkande i projektet så att misstag inte upprepas.
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5.

Förändring inom byggsektorns företag

De nya spelreglerna är en utmaning för dem som skall utforma och utföra mark- och
grundläggningsarbeten. De olika företagen måste tävla om att lösa uppgifterna med större
krav på snabbhet, kvalitet och kostnad. Konkurrensen kommer i allt större utsträckning att
finnas även från utländska företag. Vad finns då för konkurrensmedel och hur skall företagen
möta dessa?
Förutom kraven på rätt pris (vilket förutsätter effektivitet) och produkt (robust, miljövänlig
och säker) ställs nu krav på kvalitet, kompetens och teknikstöd.

Kvalitet
Kvalitet i betydelsen kundtillfredsställelse innebär inom geotekniken att kunden kan lita på att
projektören byggt sina förslag på tillförlitliga data och att entreprenören utfört
grundläggningsarbeten på rätt sätt. Lätt sagt men hur få det att fungera i alla sammanhang?
Som tidigare nämnts finns det tillräckligt många dokument som beskriver undersökning av
mark och vatten, hur man bygger med olika metoder och hur detta skall kontrolleras.
Den stora utmaningen ligger i att få organisationen - både beställare och utförare - att ständigt
sträva efter att utvecklas, att ta tillvara varandras erfarenheter och varje dag tillämpa någon
liten förbättring. Detta förutsätter att ledningen skapar en kultur där kvalitetsfrågorna ständigt
hålls aktuella och där chefer på olika nivåer i det dagliga arbetet lever som man lär.

Kompetens
Den ökade konkurrensen gör att bara de företag som har förmågan att lösa kundernas problem
kommer att överleva. Ett av de starkaste konkurrensmedlen är medarbetare som har förmåga
att tänka själva, att omsätta ett önskemål från en beställare till en färdig produkt. Kunskaps
och informationsflödet är så enormt att ett kontinuerligt och livslångt lärande är en
förutsättning för att vara intressant på arbetsmarknaden.
Geoteknikdisciplinen bygger till stor del på emperi - att utgå från en hypotes om jords
beteende och sedan pröva om detta är sant genom tillämpning i full skala tillsammans med
uppföljande mätningar och analys. Det är då väsentligt att säkra erfarenhetsåterföringen
genom att delta i byggskedet och att verifiera funktionen i praktiken.
Ansvaret för kompetensutvecklingen måste primärt ligga hos den enskilde. Men
förutsättningarna och kraven måste ges från företaget. De flesta ser väl idag utbildning och
utveckling av medarbetarna som en investering, en investering som bör prövas som alla
investeringar men som nästan alltid är lönsam genom ökad motivation och bättre förmåga att
lösa arbetsuppgifterna.

Teknik/IT-stöd
Hög kompetens tillsammans med rätt hjälpmedel är ett utomordentlig konkurrensmedel. Det
pågår en kontinuerlig utvecklingen inom geoteknik och grundläggningsområdet, en utveckling
som kännetecknas av att mer precist beskriva egenskaper hos det mycket heterogena
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materialet jord och berg. Användning av elektronik och datorer för att samla och analysera
mätdata är en förutsättning för denna utveckling. Grundläggningsmetoder utvecklas successivt
och ger förutsättningar att förstärka lösajordar och utnyttja hållfastheten i större utsträckning.
Men det finns många möjligheter som ännu inte utnyttjats. Datoriseringen har hittills lett till
effektivare redskap för redovisning och dokumentation, dvs en mekanisering av traditionella
arbetsmetoder. Detta har i och för sig gjort det möjligt att hantera större datamängder, att
snabbare ställa samman resultat och producera ritningar men inte på något avgörande sätt
förändrat det tidigare arbetssättet.
Informationen är samlad i en objektdatabas och kommunikationen med omvärlden sker via ett
datanät. Inom geoteknikområdet har utvecklingen gått stegvis, jfr Figur 5.1.
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Figur 5.1. Illustration av IT-utvecklingen inom geo-området med tänkbar fortsättning.
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Som ett exempel kan visas hur informationsflödet kan se ut i en geoteknisk utredning.

EXTERN
MOTTAGARE

FÄLT- OCH LABORATORIEDATA
PRODUCERADEAVANDRA
KONSULTER,ENTREPRENÖRER

RITNINGAR, KARTOR
ETC

Figur 5.2

L_\..;...,;...~~½~----~5)

EXTERN
MOTTAGARE

Illustration av geotekniskt informationsflöde inom ett företag och i samarbete
med andra.

Informationstekniken är - förutom ett kraftfullt verktyg - en möjlighet till att kraftigt
strukturera verksamheten för ökad konkurrenskraft. Genom att konsekvent utnyttja IT
hjälpmedel kan informationsflödet effektiviseras både inom företagen och mellan företagen.
Med produktmodellering och genom att tillämpa objektorienterade relationsdatabaser finns
oanade möjligheter till ett säkert och snabbt sätt dokumentera design och utförande av en
byggnad eller anläggning.
Den framtida geoteknikem beskriver då geotekniska förhållanden och sättet att grundlägga i
en datorbaserad produktmodell som är gemensam för all medverkande i projektet. Ritningar
kommer inte i första hand att användas för att dokumentera den tänkta byggnaden eller
anläggningen. I stället kommer ett informationssystem byggt på en mångsidigt användbar
representation av objektet att användas. Det ställs då ökade krav på att de data som levereras
är tillförlitliga. Avstärnning eller "fotografering" av databasen för att klargöra vilken
information som finns vid bestämda tillfällen samt uppdatering av databasen är väsentligt för
att undvika fel som kan leda till felaktiga förutsättningar för övriga medaktörer. Enkel
kommunikation och säkerhetsaspekter mellan det lokala nätverket och den gemensamma
databasen är andra viktiga kvalitetsförhållanden.
En gemensam databas måste också bygga på en branschgemensam systematik för byggdelar
och produktionsresultat. BSAB-systemet erbjuder sådana möjligheter men behöver utvecklas
och kompletteras för grundläggnings- och markbyggnadsområdet.
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6.

Kvalitet ur ett kundperspektiv

När vi uppfyllt kundens önskemål har vårt arbete rätt kvalitet. Men en strävan bör vara att ge
kunden lite mer än han förväntat sig - att få en förtjust kund! Detta förutsätter att den som
formulerar funktionskraven och de som skall förverkliga dem har en helhetssyn och en
gemensam bild av det färdiga objektet. Frågan är då hur vi skall förverkliga detta, hur skall
byggprocessen se ut för att undvika misstag, säkerställa information mellan olika aktörer och
skapa en delaktighet hos de medverkande.
I avsnitt 4 beskrivs byggandets onda och goda cirklar. Det finns ett antal möjliga bilder av
byggprocessen, dels dem vi har i dag, dels en ide om hur det kunde se ut framöver. I de olika
beskrivningarna finns många gemensamma komponenter men med olika tyngdpunkter.

Den linjära processen
Dagens vanliga entreprenadformer, general- och totalentreprenader, bygger på en
skedesindelad byggprocess där strikta gränser finns mellan projektering, byggande och
förvaltning. En välkänd bild är stafettloppet där var och en gör sin sträcka och sedan lämnar
över pinnen till nästa aktör. För att undvika misstag vid överlämnandet av pinnen mellan varje
skede finns etablerade rutiner för upphandling och kontroll av de olika aktörernas tjänster eller
produkter. Detta har lett till att förtroendet och yrkesstoltheten har fått ge vika för
formaliserade rutiner.
Inom geoteknikområdet fungerar det ofta så att geoteknikern lämnar uppgifter till statiker och
markprojektör som sedan skall göra bedömningar och utforma sina konstruktioner. Alltför
ofta finns inte tid eller pengar till den nödvändiga överföringen av information, den
information som inte kan noteras i handlingar. Ett exempel från grundläggningsområdet är
generalentreprenören som handlar upp en markentreprenör för schaktningsarbeten men denne
saknar kunskap om varför jobbet görs och var de kritiska momenten finns i just detta projekt.

Den kundbehovsstyrda processen
Alla beställare är primärt intresserade av att få en byggnad eller anläggning som fyller sin
funktion. Vägen dit kan vara olika mödosam men borde kunna underlättas. Under senare år
har funktionsentreprenader blivit allt vanligare. Här upphandlar beställaren den produkt som
han vill ha direkt. De tekniska lösningarna får bestämmas av utföraren och ansvaret för att det
blir en bra produkt ligger också på denne.
Detta är ett helt annat synsätt än vid en utförandeentreprenad, där beställaren indirekt köper
sin produkt. De tekniska lösningarna bestäms här av beställaren och beskrivs _i
bygghandlingar. Ansvaret för att det blir en bra produkt med avsedd funktion ligger således på
beställaren medan utföraren bara svarar för att de olika byggdelama är utförda enligt
specifikationerna.
En kundbehovsstyrd process överensstämmer i mycket med byggandets goda cirkel i avsnitt
3. Här finns möjlighet till parallell projektering och upphandling, möjlighet att snabbare
komma från start till mål och att utnyttja varje projekts specifika möjligheter till materialval.
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Inom geoteknikområdet kan ett sådan synsätt leda till att konsulter och entreprenörer
uppmuntras till att pröva nya lösningar och söka efter "Best -Practice" i Sverige eller
internationellt.

Den lärande processen
Det är påtagligt och besvärande hur misstag ofta upprepas från plats till plats. Att erkänna
misstag och att förmedla dem annat än till dem som närmast berörs är svårt. Men just genom
att samla erfarenheter, såväl bra som dåliga, och få till stånd en naturlig återföring av hur en
konstruktion fungerar i verkligheten till dem som projekterar och bygger, är grunden för en
utveckling inom och mellan företagen. Drifts- och underhållsfrågor måste också beaktas redan
vid ritbordet.
I begreppet TQM (Total Quality Management) eller på svenska "Offensiv kvalitetsutveckling"
ligger just detta att på alla plan och i all verksamhet arbeta för ständig förbättring. Att lära av
misstag och att mäta effekterna av förbättringar är centrala uppgifter.
Här är det också viktigt att fundera över formerna för presentation och redovisning av
underlag från olika specialister. Hur skall resultaten visualiseras för andra fackområden för att
bli förstådda och använda på rätt sätt? Även här gäller ju att min kund skall bli tillfredsställd.
Självklart skall fakta presenteras på vedertaget sätt. Men viktigare är att sätta sig in i den roll
som avnämaren av uppgifterna har.
Inom geoteknikområdet kan felaktigheter eller otillräcklig kunskap leda till stora kostnader
för åtgärder som ofta är svåra att genomföra sedan byggnaden är färdigställd. Ett sätt att
successivt lära är att delta i utförandeprocessen, att få tillfälle att se hur de föreslagna mark
och grundläggningsarbetena genomförs i verkligheten.
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7.

Framgångsfaktorer för rätt geoteknisk kvalitet

På morgondagens byggmarknad är det viktigt att effektivisera byggprocessen så att byggnader
och anläggningar kan åstadkommas så effektivt som möjligt utan att ge avkall på funktion
eller avtalad tid och pris. För geoteknik- och markbyggnadsområdet är det väsentligt att delta
och påverka sin roll i en allt snabbare produktionsprocess. Vi vill lyfta fram tre
framgångsfaktorer för att få rätt kvalitet i geoteknik och markbyggnad, nämligen ansvar och
spelregler, nytt arbetssätt och kompetensförsörjning.
Dessa förutsätter i sin tur ett konsekvent arbete med kvalitetsutveckling som ett led i
utvecklingen av hela verksamheten. Dessutom behövs en helhetssyn och en sammanhållen
och integrerad byggprocess. Slutligen gäller det att använda informationsteknikens
möjligheter fullt ut.

Ansvar och spelregler
Från stafett/opp till rugbylag
Den framtida byggprocessen måste ändras från att vara ett stafettlopp till att bli ett rugbylag
(Wikforss, 1993). Olika aktörer ingår då i ett nätverk och aktörens funktion i det aktuella
projektet är det väsentliga och inte den traditionella yrkes- eller rollfördelningen. De
medverkande bildar ett "rugbylag" som tillsammans kämpar sig fram till målet. De
geotekniska frågeställningarna blir i en sådan modell belysta på ett mer användbart sätt. Fakta
dokumenteras och geoteknikern en idegivare och "möjlighetsbeskrivare" men också en
bollvägg till dem som skall utforma bärande konstruktioner, markanläggningar och göra
kostnadskalky ler.
Livstidskostnader
Ett nytt sätt att bedöma investeringar i byggnader och anläggningar är nödvändigt för att
kunna bedöma om ett projekt skall komma till utförande. Den totala kostnaden under hela den
tid objektet skall användas, livscykelkostnader, kommer att behöva beräknas. Detta inbegriper
förutom anläggningskostnader även drift och underhåll och avveckling/rivning av byggnaden
eller anläggningen.
Det normala för grundkonstruktioner och markanläggningar är att "bygga bort" allt framtida
underhåll, att bygga så att sättningar inte uppkommer. Med den nya filosofin om bruks- och
brottgränstillstånd, motsvarande en väl fungerande konstruktion respektive en säker
konstruktion, måste ett mer nyanserat synsätt tillämpas. Det kan kanske vara bättre att
acceptera vissa sättningar för en köryta och kalkylera med justeringar i samband med planerat
underhåll till följd av tex slitage.
Detta kommer att ställa nya krav på projektörer och byggare. Totalåtaganden och
funktionsansvar förutsätter ett större ansvarstagande från dem som levererar produkter och
tjänster. I vilken mån är man beredd att stå för sina förslag och utföranden, kan vi garantera en
viss driftskostnad eller hur säker kan beställaren vara att inte grundvattnet förorenas? Det
kommer att krävas av geoteknikern att förslagen är utvärderade och kostnadsberäknade före
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genomförandet och kanske ansvar för att underhållskostnader inte överskrider vissa
förutbestämda nivåer. Relevanta mätmetoder och system för uppföljning behöver utvecklas.
Köp rätt tjänst
Upphandling av produkter och tjänster har utvecklats till en "vetenskap" i sig. Juridiska
aspekter och heltäckande handlingar har lett till stora kostnader innan ett uppdrag kan
beställas. Ett ökat intresse för etik och moral i samhället kommer sannolikt inom byggsektorn
att leda till att långsiktiga relationer byggda på förtroende kommer att värderas mer än det
skenbart lägsta priser.
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 insatser
måste göras. Den största nyttan gör geoteknikern 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 geoteknikerna skall ge svar på. Vilken geo-information behövs för att projektören skall
kunna utforma funktionella 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 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 genomföras. Betala
för denna utbildning och handla sedan upp konsulter med den upphandlings- och
ersättningsform som är mest lämplig för det aktuella projektet.
Geotekniker blir geoprojektör
Ett förhållande som ofta medför tvister och extrakostnader är den historiska och felaktiga roll
som geoteknikern alltför ofta har - rollen som borrentreprenör och leverantör av ett utlåtande.
Undersökningsmetoderna har successivt förfinats, allt fler geotekniska mätvärden samlas in
och behandlas i dator. Men geoteknikern har oroväckande liten kunskap om hur resultaten
används och vilka entreprenadjuridiska konsekvenser det får. Geoteknikern är ovan att
diskutera olika konsekvenser av sina resultat med planerare, konstruktörer och entreprenörer.
Denna roll för geoteknikern lever också kvar därför 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 den riktiga modellen
för geoteknisk redovisning där undersökningsresultat (fakta) redovisas för sig och ingår i
bygghandlingarna, värderade uppgifter för planering och projektering redovisas som ett
underlag i planerings/projekteringsarbetet och underlag för projektets utförande redovisas i
byggnadsbeskrivningar och är underlag för anbud.
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Geoteknikern måste här själv ta ansvar för att verka som geoprojektör, en likvärdig part i
projektgruppen/rugbylaget med ansvar för konstruktioner i jord och berg. De övriga
aktörerna/medlemmarna i laget upplever detta som en tillgång sedan den första
misstänksamheten övervunnits. 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 möjlighet att följa projektet under genomförandet för
att kunna tillvarata erfarenheter och tillföra dessa i kommande projekt. Dessutom 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.
För den som beställer en geoteknisk utredning gäller det att inse fördelarna med denna nya
geoteknikerroll som innebär att den som har kunskapen om materialen jord och berg också är
den som svarar för värdering och bedömning av olika åtgärder.

Geokontroll
Kontroll på byggplatsen är sista möjligheten att undvika fel och skador. Det hjälper inte om
projekteringen utförts enligt konstens alla regler om inte personalen på arbetsplatsen förstår
eller tar till vara projektörens ritningar och arbetsbeskrivningar. Den nya Plan- och bygglagen
förutsätter att byggherren tar ansvar för att det som skall utföras uppfyller samhällets krav på
hälsa och säkerhet liksom de tekniska egenskapskraven. Byggnadsnämnden har numera en
renodlad tillsynsroll och kommer att koncentrera sina insatser inom det geotekniska området
till bl a förändring av grundvattennivåer i bebyggd miljö, skredrisker 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 dokumenteras och lämnas till byggnadsnämnden. Kvalitetsansvarig och sakkunnig är två
delvis nya funktioner som byggherren utser för dessa uppgifter.
När det gäller geokonstruktioner indelas dessa i tre geotekniska klasser beroende på
grundförhållandena, typen av konstruktion och förväntade konsekvenser för omgivningen.
Utförandekontrollen skall utföras som dels grundkontroll (gäller generellt), dels som
tilläggskontroll (objektsanpassad). Vid komplicerade grundläggningsarbeten (geoteknisk klass
3) skall "oberoende sakkunnig" utföra kontrollen.
Sammantaget innebär detta en större tydlighet i ansvaret för ett byggprojekt. En ökad insats av
geotekniskt sakkunniga i byggskedet är nödvändig för bedömning av
grundläggningsförhållandena men också för att kunna ta ställning när verkligheten avviker
från projekteringsförutsättningarna.
I många fall behöver förhållanden om mark och vatten följas upp även i förvaltningsskedet.
Det kan vara helt avgörande att tidigt få information om t ex sjunkande grundvattennivåer
inom områden med sättningsbenägnajordarter för att i tid kunna vidta åtgärder för att undvika
skador. Uppföljning av eventuell föroreningsspridning till grundvattentäkter från en väg.
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Nytt arbetssätt
De förändringar inom byggsektorn som beskrivits i avsnitt 5 ställer krav på ett nytt arbetssätt.
Önskemålen om snabbare process från ide till förverkligande gör att parallell projektering och
upphandling blir allt vanligare. Förhandlingsupphandling, incitamentsavtal och funktions
entreprenader blir allt vanligare med avsikten att skräddarsy funktion till överenskommen
kostnad. Utformningen görs samtidigt som bygget pågår och entreprenörerna kan påverka val
av material och metod. Upphandling och leverans görs just-in-time. Detta innebär att metoder
för geotekniska undersökningar och för markbyggnad måste anpassas till en byggverksarnhet
där tid inte finns för långvariga mätserier eller där naturliga processer inte kan utnyttjas.
Några exempel på konsekvenserna av detta: Grundvattnets nivå är avgörande för många
geotekniska beräkningar och arbetsutföranden. Exempelvis blir det svårt i en tidspressad
produktion få relevanta mätningar av variationer med årstid och nederbörd. Ett annat exempel
är vid vägbyggnad där tidigare sättningar ofta kunnat tas ut genom att i god tid belasta marken
innan vägen byggs. Detta hinns nu inte med utan andra metoder måste tillämpas för att
förstärka eller byta ut jord som inte har tillräcklig bärighet.
Men den största förändringen av arbetssättet finns sannolikt i användning av
informationsteknik. Wikforss (1993) beskriver en utveckling från traditionella bygghandlingar
och skedesindelad byggprocess till produktmodellering och objektorienterade
relationsdatabaser. Informationen om byggnaden eller anläggningen 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 modellorienterade IT
system. Genom att knyta ihop kunskaper hos olika aktörer i nätverk kan fler kompetenser
samtidigt delta i utformnings- och beslutsprocessen.
Fördelarna är uppenbara. En och samma uppgift förekommer bara en gång i modellen, lagras
på ett enda ställe men är tillgänglig för alla aktörerna i projektet. Standardiserade
markbyggnadsprodukter och grundförstärkningselement kan hämtas och läggas in i modellen,
entydigt och med mindre risk för fel. Samordning underlättas eftersom alla medverkande har
tillgång till uppgifterna i produktmodellen, uppgifter som dessutom alltid är uppdaterade.
Detta ger möjlighet till bättre projektstyrning. Genom digital dokument- och ritningshantering
minskar också kopieringskostnaderna radikalt.
Kvalitetsstyrningen bör också baseras på IT. Kvalitetsstyrningen måste omfatta såväl kontroll
av handlingar som kompetensen hos det företag och de personer som tar fram handlingarna.
Företagsledningen måste bestämma den gemensamma "banstrukturen", de regler och system
som alla måste följa. Detta ställer stora krav på styrning av såväl kvalitetssystem som de IT
stöd som används.
Kvalitetskontroll 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 t ex slänters stabilitet eller sättningars storlek. En gemensam utformning
av dokument fört ex brev, tidplaner, ritningar, beskrivningar, protokoll, kalkyler,
kvalitetsplaner och egenkontroll kan lagras som mallar i datorn. Kvalitetssystem kan vara
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tillgängliga via det gemensamma datornätverket. Även företagsspecifika handböcker kan
läggas in digitalt.
Ett sådant sätt att arbeta innebär att den som lämnar information är tvungen att meddela detta
till alla berörda. Den som utför arbetsuppgiften kommer också att vara ansvarig för att rätt
data lämnas till interna och externa "kunder" i processen. Å andra sidan är den som vill ha
information skyldig att hämta den.
Lagen om offentlig upphandling (LOU) föreskriver, i enlighet med EU:s regler, att om
europastandarder finns så skall dessa åberopas vid offentlig upphandling över vissa
tröskelvärden. Standarderna kommer att inarbetas i bl a kommande versioner av AMA och
måste finnas tillgängliga för projektörer och helst inarbetade i företagets kvalitetssystem.

Kompetensiörsörjning
De nya förutsättningarna gör att kompetensen hos byggprocessens aktörer hela tiden måste
utvecklas. Inte minst ställer en bred tillämpning av IT krav på ändrat synsätt, nya rutiner och
ny utrustning. Beställaren måste utbildas för att ställa kvalitetskrav och kontrollera funktionen
i byggnaden eller anläggningen, projektörer och entreprenörer behöver lära sig att förstå och
kunna förverkliga intentionerna medan förvaltaren behöver utbildas 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.
Harmoniseringen av standarder med övriga länder i Europa gör att svensk teknik och metoder
måste kunna konkurrera med övriga länders markbyggnadsteknik. Kunskap om standarder
som en ram för verksamheten är nödvändig och skall kompletteras med en kreativitet som den
ändrade bygglagstiftning möjliggör och uppmuntrar till.
FoU-resultat måste omsättas i praktiken och påverka planering, projektering och byggande.
Då når forskningen sitt slutliga syfte. Ibland är det ett stort steg mellan FoU och en bred,
praktisk tillämpning. Många av de misstag och skador som uppkommer vid mark- och
grundläggningsarbeten beror på bristande kunskap om elementära samband och
förutsättningar. Kunskapsförmedlingen måste inriktas mot tekniker, förtroendevalda och
beslutsfattare med ingen eller begränsad geoteknisk kompetens.
I kvalitetsutveckling ligger också att för varje projekt använda de specifika och lämpligaste
lösningarna samt att föra tillbaka erfarenheter till hela branschen på ett systematiserat sätt.
Nationella och internationella erfarenheter bör sammanställas, vidareutvecklas och omformas
till praktiskt användbar kunskap. I takt med att metoder, utrustningar mm blir introducerade
och allmänt accepterade bör standarder utarbetas. Detta leder till en kontinuerlig fortbildning
av geotekniker och grundläggare efterhand som nya arbetsområden och metoder tillkommer.
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Kvalitetsstyrning - geoteknik och grundläggning

SGF K valitetssatsning 2000
Förslag till handlingsplan

Bengt Rydell
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SGF arbetsgrupp för kvalitet

1997-11-26

SGF K valitetssatsning 2000
Förslag till handlingsprogram

Mål
•

Säkerställa rätt geoteknisk kvalitet i projektering och byggande

•

Reducera kvalitets bristkostnader med 20 %

•

En bred samverkan mellan olika aktörer i byggsektom

Vision år 2000
Geoteknisk kvalitet skall vara definierad för varje arbetsmoment som utförs i fält,
laboratorium och genom handläggning. Utredningar och handlingar skall genomföras och
presenteras med utgångspunkt från entydigt angivna kvalitetskrav.

Handlingsplan
Ett flertal studier har gjorts om kvalitet och kvalitetsbristkostnader i geo-branschen. Flera av
dessa visar att bristande kvalitet i handlingar och vid utförande av mark- och grundläggnings
arbeten orsakar stora kostnader. SGI har i en utredning uppskattat dessa kostnader till 3,5 - 4
miljarder kronor/år. Det finns alltså all anledning att fokusera på kvalitet inom geo-området.
Arbete med kvalitetsfrågor inom geo-området pågår i flera sammanhang, inom Svenska
Geotekniska Föreningen (SGF), på SGI och inom företag och organisationer. En
sammanställning finns i Bilaga 1.

SGFs kvalitetssatsning 2000 föreslås omfatta tre huvudområden:
•

K valitetssystem, ackreditering och certifiering

•

Kvalitetskrav

•

Kompetensförsörjning

• Kvalitetssystem, ackreditering och certifiering
Kvalitetssystem
K valitetssystem med ändamålsenliga kvalitetsstyrande dokument är viktiga för att rätt kvalitet
skall uppnås. K valitetssystem måste byggas upp inom enskilda företag och organisationer.
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Certifiering av kvalitetssystem pågår eller har genomförts inom bl a geokonsultbranschen.
SGF bör här ha en roll att stödja medlemmarna och deras företag på olika sätt.

Ach'editering och certifiering
SGF måste också forma vilken policy som föreningen skall verka för i branschen, t ex behov
av certifiering och vilka kompetenskrav som skall gälla.
Företagscertifiering har genomförts inom flera företag inom geo-branschen.
Personcertifiering kan vara ett sätt att säkerställa att geotekniker med särskilt svåra
arbetsuppgifter eller arbetsmoment som är svåra att i efterhand kontrollera, har tillräcklig
kompetens för arbetsuppgiften. Ett förslag till modell för detta beskrivs nedan under avsnittet
"Kvalitetskrav".
Personcertifiering är sannolikt mer lämpligt för handläggningsarbete medan ackreditering bör
krävas för undersökningar i fält och laboratorium. Ackreditering och certifiering måste
ombesörjas av särskilda organ, bedömda av SWEDAC. Eftersom ackreditering och
certifiering innebär en verifiering av överensstämmelse av kompetens/förmåga jämfört med
en given kravspecifikation bör SGF medverka när kompetenskraven formuleras. Principerna
som föreslagits för "Behörig fältgeotekniker" kan vara en utgångspunkt för vidare diskussion,
Bilaga 2.

Standarder och metodbesh'ivningar
Ett viktigt led i säkringen av kvalitet är att mätningar utförs på liknande sätt som är
"normerat". Därför är behovet av metodbeskrivningar stort. Tidigare har SGF benämnt dessa
handlingar "rekommenderad standard". För att inte fastna i diskussioner om vad som är
"standard" eller ej, har styrelsen beslutat att istället använda ordet "metodbeskrivning". Redan
finns flera metodbeskrivningar, men flera kan utformas. Här har kommitteerna ett stort ansvar
att se över situationen för mätningar på laboratorium och i fält, såväl inom klassisk geoteknik
som miljögeoteknik och andra tänkbara områden.
SGF och dess kommitteer kommer fortsättningsvis att ha en viktig roll när det gäller att
utforma metodbeskrivningar och underlag för standarder. SGFs rapporter, skrifter, blanketter
o dyl har sådan karaktär. SGis serie Information är en annan samling, flera av
Skredkommissionens och Pålkommissionens publikationer, vissa BFR-skrifter,
Naturvårdsverkets anvisningar m fl. I viss mån utgör AMA kvalitetsdokument, där man har
möjlighet att välja kvalitetsnivå.

Geoteknisk terminologi
För att säkerställa kvaliteten i rapporter, beskrivningar och andra handlingar är det viktigt att
använda korrekt terminologi, speciellt viktigt när handlingen har en juridisk position. SGF
genomför för närvarande en utredning som skall genomlysa detta.
Nästa steg för att fastlägga korrekt terminologi skulle kunna vara att revidera TNC Rapport m
59 "Geoteknisk ordlista", som utgavs1975, till ett modernt dokument. Dokumentet skulle
också levandegöras genom aktiv marknadsföring.
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* Kvalitetskrav
En av de viktigaste förutsättningarna för rätt kvalitet är att beställarna ställer kvalitetskrav och
även följer upp dessa i det fortsatta arbetet. Kvalitetskraven skall gälla både arbetets
utförande, personalens kompetens, utrustning, handlingar etc. När det gäller geoteknikems
kompetens finns ett antal frågor att ta ställning till.
Vad kännetecknar en geotekniker? Hur definieras kompetensen? Är man geotekniker när man
• har högskoleutbildning (allmän kurs) men är utan erfarenhet?
• har högskoleutbildning (allmän kurs och fortsättningskurs) men är utan erfarenhet?
• har allmän teknisk utbildning (ingenjör) och har erfarenhet av geoteknikarbete under ett
visst antal år ?
• inte har någon teknisk utbildning men har erfarenhet av geoteknikarbete under ett visst
antal år?
Skall certifiering innebära skriftliga prov för att man ska få använda benämningen
"geotekniker"?
Vad käm1etecknar en fältgeotekniker? Vilken utbildning krävs och vilken erfarenhet? Man
skall notera att för en fältgeotekniker fordras inte endast kunskap om mätningar men också
kunskap om maskinhållande m m. Skall fältgeoteknikem certifieras genom skriftliga prov
eller praktiska? På vilket sätt skall dessa prov tillgå? Vem ansvarar?

Kompetenskrav - handläggare
En faktor som bör beaktas är i vilket sammanhang den geotekniska kompetensen utnyttjas. En
utgångspunkt kan vara geoteknisk klass enligt BKR 94 (Bilaga 3). Det är inte självklart att
samma kompetens krävs geoteknisk klass 1 som i geoteknisk klass 3. Det är önskvärt att
denna fråga diskuteras, gärna med utgångspunkt från något förslag på klassindelning. Nedan
följer ett första utkast, som endast skall ses som utgångspunkt för denna diskussion.
Beroende på konstruktionens geotekniska klass rekommenderas en certifiering enligt viss nivå
hos handläggande geotekniker.

Certifieringsnivå för handläggande geotekniker

GK1

1

GK2

2

GK3

3
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Krav på geotekniker i olika certifieringsnivåer utgår från erfarenhet och utbildning. En
certifierad geotekniker får utföra konstruktion i lägre certifieringsnivå med avdrag för
erforderlig erfarenhet.

Certifieringsnivå Utbildning
för geotekniker

1

Erfarenhet av allmänt
geotekniskt arbete
Minst 10 år

2

Tekniskt gymnasium

Minst 10 år

3

Teknisk högskola, allmän utbildning

Minst 5 år

I samtliga fall gäller för kravet av erfarenhet av liknande konstruktionsarbete att vederbörande
skall ha deltagit i minst 6 liknande projekt och varit ansvarig handläggare i minst 3 av dessa.
Kompetenskrav - fältgeotekniker
För fältgeotekniker har en arbetsgrupp utarbetat ett förslag till "Behörig fältgeotekniker",
Bilaga 2.
Ett annat alternativ är ett liknande system som för handläggare. Krav på fältgeotekniker i olika
certifieringsnivåer utgår från erfarenhet och utbildning. En certifierad fälttekniker får utföra
konstruktion i lägre certifieringsnivå med avdrag för erforderlig erfarenhet.

Certifieringsnivå Utbildning
för
fåltgeotekniker

Erfarenhet av allmänt
geotekniskt arbete

1

Kompetensbevis allmän metod

Minst 3 år

2

Tekniskt gymnasium, kompetensbevis
allmän metod

Minst 5 år

3

Tekniskt gymnasium, kompetensbevis
allmän metod, kompetensbevis
specialmetod

Minst 8 år

SGF måste således definiera vad som är allmän metod och vad som är specialmetod.
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I samtliga fall gäller för kravet av erfarenhet av fältmetod av visst slag att vederbörande skall
ha deltagit i minst 6 projekt och varit ansvarig fälttekniker i minst 3 av dessa.

* Kompetensförsörjning
Kompetens hos branschens aktörer är en kvalitetsstyrande faktor - kanske den viktigaste.
Behov av kompetenshöjning och information om betydelsen/vikten av rätt geoinsatser behövs
från tidig planering till drift/underhåll.
Flera aktörer behöver medverka till att säkerställa kompetensen och successionen inom det
geotekniska området. Gymniasie- och högskolorna har ansvar för grundutbildningen och en
medverkan från praktiskt arbetande geotekniker skulle vara önskvärt. En uppgift för SGF är
att medverka till att erforderlig vidareutbildning kommer till stånd. SGFs uppgift är att
identifiera utbildningsbehov hos medlemmarna och att sträva efter att kurser/konferenser
kommer tillstånd i egen regi eller i samverkan med andra organisationer. Den praktiska
utbildningen och erfarenhetsåterföringen måste det enskilda företaget svara för.
SGF har delvis början till en struktur för utbildning genom bl a "Huvudkurs för geotekniker"
och "Huvudkurs för fältgeotekniker". En strukturplan för vidareutbildning av geotekniker och
nyttjare av geoteknik borde tas fram.
En strukturplan över vidareutbildning är välkommen ur flera aspekter. SGF och dess
kommitteer skulle få ett mål som är konkret och möjligt att nå inom ramen för kommitteernas
verksamhetsvolym. Marknaden med geotekniker och blivande geotekniker inom konsult- och
entreprenadföretag samt myndigheter m f1 skulle säkerligen välkomna en möjlighet att planera
den individuella vidareutbildningen inom företagen. Man kan även tänka sig att i planen
inrymma utbildning för nyttjare av geoteknisk kunskap, detta för att nå målet att höja
kunskapsnivån även hos nyttjarna.
En fråga som kan ställas är om SGF skall medverka/hjälpa till att utforma lämplig
kurslitteratur vid de många nya högskolor som grundats. Erfarenheten visar på stora behov av
ändamålsenlig litteratur.

* Fortsatt arbete
Samverkan - förankring
En kvalitetssatsning enligt ovan måste genomföras i nära samverkan med övriga aktörer och
de aktiviteter som pågår inom byggsektorn enligt Bilaga 1. Kontinuerlig information om
pågående aktiviteter och resultat måste utbytas. Gemensamma seminarier kan anordnas och
arbetsgrupper för att lösa olika frågor bör etableras.
Handlingsplan
Följande aktiviteter föreslås:
" Detta förslag diskuteras, utvecklas och fastställs av SGFs styrelse. En första diskussion
hölls vid styrelsemötet 1997-10-08.
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• Arbetsseminarium genomförs 1997-12-02 under ledning av SGFs kvalitetsgrupp, SGFs
styrelse och kommitteordföranden, representanter för korporativa medlemmar samt särskilt
inbjudna, bl a representanter för "Västeråsgruppen"
• I samråd med SGFs kommitteer prioritera kvalitetsstyrande aktiviteter
Kvalitetssatsningen hålls samman av "Arbetsgruppen för kvalitet" i nära samråd med
styrelsen.

SGF arbetsgrupp för kvalitet

Bengt Rydell

Bo Berggren

Appendix B
Bilaga 1

SGF K valitetssatsning 2000
Pågående aktiviteter i byggsektorn
Arbete med kvalitetsfrågor inom geo-området pågår i flera sammanhang, inom Svenska
Geotekniska Föreningen (SGF), på SGI och inom företag och organisationer. Som underlag
för fortsatta diskussioner finns nedan en sammanställning av några av de aktiviteter som för
närvarande pågår. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara komplett.

Svenska Geotekniska Föreningen
SGFs styrelse har tillsatt en arbetsgrupp för kvalitetsfrågor. Avsikten är att göra en
handlingsplan för arbetet med att säkerställa rätt kvalitet på geotekniska utredningar och
handlingar samt grundläggningsarbeten. I ett första steg har inventerats vad som händer inom
Vägverket och Banverket samt de olika insatserna som SGFs kommitteer genomför.
Som exempel kan nämnas att en kurs för fältgeotekniker genomförts under april 1997 och
avslutats med ett kunskapsprov. Detta kunskapsprov kan ligga till grund för en formaliserad
process för kompetensprövning av personal som utför geotekniska fältundersökningar.
Avsikten är att etablera ett system som branschen står bakom för "certifiering" av "Behörig
fältgeotekniker".
Någon form av motsvarande prövning av dem som utför miljötekniska undersökningar
diskuteras också.
Ett förslag till "Sakkunnig - geokonstruktioner" har utarbetats för att klargöra kontroll och
ansvar vid mark- och grundläggningsarbeten. En provkurs hölls under 1996 i SIFUs regi.

Statens geotekniska institut
SGI har fått regeringens uppdrag att göra en kvalitetsvärdering av geotekniska arbeten. Detta
innebär att följa upp och värdera kvaliteten på ett urval av geotekniskt särskilt intressanta
projekt eller där tidigare oprövad teknik använts. Avsikten är att kunna föra tillbaka
erfarenheter till samhället för att åstadkomma dels ett högre kvalitetsmedvetande vid
upphandling och utförande, dels till ett förbättrat underlag vid prioritering av forskning och
utveckling.
Arbetet har påbörjats under 1997 och genomförs i samråd med de statliga beställarna och
branschen i övrigt. Arbetet kommer att omfatta kvalitetsfrågor om geotekniska utredningar,
förfrågnings- och kontraktsunderlag, kvalitetssystem, värdering av praxis och nuvarande
förhållanden samt kompetensförsörjning och utbildningsbehov. En årlig redovisning kommer
att lämnas till regeringen och publiceras för allmän kännedom.

Branschorganisationer
Geo-utskottet inom A&I-företagen har gjort en översyn och komplettering av tidigare
kvalitetsrekommendationer i skriften "Geokonsultens uppdrag - omfattning och
redovisningsnivå".
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En informell arbets- och diskussionsgrupp, "Västeråsgruppen", arbetar sedan några år med att
utveckla kvalitetsstyrningen inom byggsektorn. I gruppen ingår representanter för Banverket,
Vägverket, större entreprenad- och konsultföretag. Gruppen har regelbundna möten och
initierar olika typer av utvecklingsprojekt och studier.
SFKBygg
Inom Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) arbetar en särskild sekton, SFK Bygg, med
kvalitetsfrågor inom byggsektorn.

Appendix B
Bilaga 2
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Förslag till riktlinjer för

BEHÖRIG FÄLTGEOTEKNIKER VID GEOTEKNISKA FÄLTARBETEN

1.

BAKGRUND
Kvalitetsfrågor är högst väsentliga inom geotekniken. Svenska Geotekniska Föreningen
(SGF) har under årens lopp på olika sätt arbetat för att åstadkomma rätt kvalitetsnivå på
geotekniska utredningar, bl a genom att ge ut rekommenderade standarder, genom
utbildning och kommittearbete.
SGFs styrelse har under det senaste året diskuterat hur kvalitetsnivån på geotekniska
fältundersökningar skall säkerställas och gett fältkommitten i uppdrag att komma med
förslag. En av insatserna är att anordna en "Huvudkurs för fältgeotekniker" med
avslutande kunskapsprövning. Detta har sedan utvecklats till att eventuellt ge möjlighet
till en behörighet som fältgeotekniker.
Sådan behörighet kan komma att krävas av beställare efter hand. I avsikt att inte erhålla
olika bedömningar bör SGF gå före och utforma gemensamma krav för branschen.
SGFs styrelse har därför gett en arbetsgrupp i uppgift att ge förslag till en sådan
kompetensprövning. Avsikten är att lägga fast kriterierna för och prövningen av
erforderlig kunskap för att genomföra geotekniska fältarbeten. Nedan redovisas ett
förslag till hur en sådan kompetensprövning kan genomföras. Avsikten är att etablera ett
system som olika aktörer i branschen är beredda att ställa sig bakom och tillämpa.
I arbetsgruppen ingår Bennert Engblom, Linköpings kommun, Ulf Eriksson, AB
Jacobsson & Widmark, Per Löfling, Vägverket, Björn Möller, SGI, Bengt Rydell, SGI,
och Peter Zackrisson, Banverket.

2.

UPPGIFTER OCH KLASSINDELNING AV BEHÖRIG FÄLTGEOTEKNIKER

2.1

Uppgifter för Behörig Fältgeotekniker
Behörig Fältgeotekniker, nedan kallad "BFG", skall leda och genomföra
geotekniska fältarbeten, och för detta ha dokumenterad kompetens.
Följande moment ingår i "BFGs" uppgifter:
"BFG" skall ha teknisk kompetens och befogenheter inom området för att kunna
utföra och leda fältarbete mot avtalat utförande och i enlighet med SGFs
fälthandbok eller andra specificerade utförandekrav.
"BFG" skall tillse att uppdragsgenomgång 1 och 2 enligt SGFs fälthandbok (SGF
Rapport 1:96) genomförs.

Förslag 1997-04-21

2.2

3

Klassindelning
En klassindelning av "BFG" förutsätts för olika typer av fältarbeten med
behörighet motsvarande arbeten i klass N (normala) och K (kvalificerade)
undersökningar. Klassindelningen bestäms av kraven definierade i avsnitt 3,
påvisade genom examination.

Klass N
Kompetens för att utföra normala geotekniska undersökningar enligt bilaga 1.
Kompetensen skall vara verifierad genom examination enligt avsnitt 4.
Klass K
Kompetens för att utföra geotekniska undersökningar enligt klass N och dessutom
speciella undersökningar och mätningar. Kompetensen skall vara verifierad
genom examination enligt avsnitt 4. Inom klass K finns ett antal delområden
avseende olika metoder med tillhörande kunskapskrav.
3.

KOMPETENSKRA V
3.1

Allmänt
Kompetensen för "BFG" definieras på tre områden, nämligen
• erfarenhet
• teknisk grundutbildning/lång erfarenhet
• fackteknisk kunskap
Krav på erfarenhet och fackteknisk kunskap förutsätts definieras för varje klass,
medan kraven på teknisk utbildning/lång erfarenehet gäller generellt.

3.2

Krav på e,farenhet
Person som skall kunna få behörighet som "BFG" skall ha ansvarat för/utfört
fältarbete på den svårighetsnivå som motsvarar klass N minst tre år och för klass
K minst fem år under den senaste 8-årsperioden.

3.3

Krav på teknisk grundutbildning, alt lång e,farenltet
Genom betyg skall styrkas att personen har examen från
- gymnasieutbildning på yrkesförberedande linje med inriktning bygg-,
anläggnings- eller maskinteknik eller motsvarande tekniska utbildningar
Ovanstående krav på teknisk grundutbildning rar ersättas med krav på längre
erfarenhet. Härvid skall genom intyg styrkas att personen under den senaste 10årsperioden skall ha ansvarat för och utfört fältarbete motsvarande klass
N under minst sex år, varav tre sammanhängande och för klass Kminst åtta år,
varav fyra sammanhängande.

3.4

Krav på fackteknisk kunskap
Krav på praktisk erfarenhet av de metoder som anges för respektive klass enligt
bilaga 1.
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För behörighet inom olika klasser erbjuds utbildning med examinationskrav som
svarar mot behoven inom respektive klass.
Den facktekniska kompetensen utgörs av kunskap om grundläggande teknik,
tekniska regler samt kvalitetsstyming.
Sammanfattningsvis skall "BFG" inom respektive klass
- behärska grundläggande teknik
- kunna avgöra vilka tekniska regler som är tillämpliga och kunna tillämpa dessa
vid arbetets utförande och vid kontroll
- ha kompetens att genomföra erforderlig kvalitetsstyrning
Grundläggande teknik avser:
- utrustning och dess användning
- metoder och arbetsutförande
- normala sätt att specificera arbeten och kontrollförfaranden
- redovisning av fältundersökningar
Tekniska regler avser:
Regler som anger krav på utförande av arbete samt förfaranden vid kontroll.
Reglerna är normalt utgivna som standarder, metodbeskrivningar eller handböcker
av normerande karaktär.
Kvalitetsstyrning avser:
- grundläggande principer för kvalitetssäkring enligt SGFs fälthandbok, med
tyngdpunkten i dokumenterad egenkontroll, som underlag för mer detaljerad
inriktning på kvalitetsstyrning för fältarbeten i respektive klass
- val av lämpliga metoder för utförande och kontroll för att möta
specificerade krav
- ledning av utförande och kontroll
- utvärdering och bedömning av kontrollresultat och avvikelser

4.

EXAMINATION

4.1

Integritet
Examination eller prövning av facktekniska kunskaper, med betyg över godkänt
resultat, förutsätts enligt avsnitten ovan gälla för respektive klass.
Examination kan göras i SGFs eller av SGF anlitad utbildares regi, varvid
examinationen skall ske i de former som anges nedan och i närvaro av utbildaren
eller av SGF utsedd fristående person ("censor"), tex från myndighet eller
certifieringsorgan.
Examination kan genomföras utan föregående särskild utbildning anordnad för
denna prövning. Examinationen avgör kompetensen. Vid ej godkänd examination
finns möjlighet att senast inom fyra veckor genomgå ny kunskapsprövning.
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Eventuell framtida prövning för certifiering genomförs i samråd med
certifieringsorgan. Förslag till principer för personcertifiering ges i bilaga 2.

4.2

Form för examination
För examinationen gäller följande:
Den skall
- genomföras i skriftlig form
- bestå av en del utan hjälpmedel omfattande ett större antal frågor med enkla
svarsalternativ
- bestå av en del med hjälpmedel. Hjälpmedlen får utgöras av all slags
dokumentation och räknehjälpmedel, dock ej tidigare examinationsfrågor med
svar
- om skrivningen är godkänd resultera i betyg med beteckningen "Godkänd"
Kommentar
Regler och instruktioner bör utarbetas för examinationsproceduren, med
godkännandekriterier, regler för omskrivning vid icke godkänt resultat mm.
Lämplig tid för examination bedöms vara 2-4 tim.

4.3

Intyg för behörighet
För person som kan uppvisa intyg från anställning, utbildning/lång erfarenhet
motsvarande kraven i avsnitt 3.2 respektive 3.3 samt genomgått godkänd
examination intyg kan SGF utfärda intyg över behörighet för arbeten i respektive
klass. Intyget gäller i fem år. Ny examination erfordras om ny teknik eller nya
metoder tillkommit, som kan motivera särskild kunskapsprövning. I annat fall
förlängs behörigheten för ytterligare fem år efter beslut av SGF.
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Bilaga 2:1

Behörig fåltgeotekniker för geotekniska fältarbeten
Kompetenskrav för utförande i olika klasser
Klass N (normala undersökningar)
Kompetens enligt avsnitt 3 avseende erfarenhet, teknisk utbildning och fackteknisk kunskap,
verifierad genom examination enligt avsnitt 4.
Kompetensen skall omfatta följande undersökningsmetoder och övriga moment:
- Sondering (Vim, Tr, CPTl, Slb, HfA, Jbl
- In situ-metoder (Vb, Gw, Pp)
- Provtagning (störd och ostörd)
- Utsättning och inmätning
- Symboler och beteckningar
- Arbetsmiljö och ergonomi
- Orienterande geologi och okulär bedömning av jord- och bergartsprover
- Kvalitetsstyming
- Maskinkunskap

Klass K (kvalificerade undersökningar)
Kompetens enligt avsnitt 3 avseende erfarenhet, teknisk utbildning och fackteknisk kunskap,
verifierad genom examination enligt avsnitt 4.
Kompetens skall finnas motsvarande klass N och dessutom skall kunskap finnas avseende
vissa undersökningsmetoder. Klass K omfattar således verifierad kompetens för grupp av
specialmetoder eller mätmetoder. Exempel på sådana grupper av metoder för vilka
kompetensen kan verifieras är följande:
- Sonderingsmetoder (CPT2 och 3, Jb2 och 3 ..... )
- In situ-metoder (PMT, DMT... )
- Miljötekniska undersökningar

Kommentar
Arbetsgruppen har diskuterat omfattningen av klass K. Ett alternativ är att behörighet ges för
hela klass K utan underliggande indelning i grupper.
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Bilaga 2:2

Behörig fåltgeotekniker för geotekniska fältarbeten
Struktur för personcertifiering
Det kan även övervägas om någon form av personcertifiering skall tillämpas. Detta
behöver studeras närmare. Som ett underlag för fortsatt samtal ges nedan några
kommentarer, som hämtats från ett förslag avseende personcertifiering av arbetsledare i
byggproduktion. Detta förslag har anpassats till geotekniska fältarbeten.
Behörighet för fältgeotekniker för geotekniska fältarbeten, "BFG" inom olika klasser för
geotekniska fältundersökningar skall bekräftas genom personcertifiering. Denna procedur
innebär prövning av en persons kvalifikationer mot en "kravspecifikation" av ett organ som
har kompetens för prövningen. Kraven på "BFG" framgår av avsnitten ovan. I samband med
certifieringen ges personen vissa befogenheter och skyldigheter, i form av tex en generell
instruktion som anges i beslutet om certifiering.
Organ som skall få pröva och utfärda personcertifikat för "BFG" skall förutsättas uppfylla
europastandarden för personcertifieringsorgan SS-EN 45 013. Detta innebär bl a att
organet har ett kvalitetssystem, att det har kompetent personal, att organets integritet
inte kan ifrågasättas, att certifikaten normalt tidsbegränsas och att organet har tillsyn
över certifikatinnehavarna. Organet har också sanktionsmöjlighet mot innehavare som
inte följer villkoren för certifikatet. Organens kompetens enligt 45 013 kan efter ett
uppbyggnadsskede prövas genom ackreditering.
För att initiera och fortlöpande vidmakthålla personcertifieringen av "BFG" behöver
etableras ett certifieringsråd, sammansatt av berörda intressenter inom området som
branschföreträdare, representanter för kunder och myndigheter. Råden skall vara
fristående från certifieringsorgan.
Rådets uppgifter skall vara
att fastställa kraven på "BFG" med utgångspunkt från de gemensamma riktlinjerna
enligt ovan;
att initiellt värdera att certifieringsorgan har tillräcklig kompetens enligt ovan;
att initiera/godkänna/rekommendera generella utbildningar med examinationer;
att låta utarbeta underlaget för den facktekniska utbildningen med examination enligt
ovan och initiera utbildningstillfällen;
att bedöma och godta tidigare facktekniska utbildningar med betyg;
att följa utvecklingen av certifieringsverksamheten inom sitt område;
att samverka på lämpligt sätt med motsvarande råd på andra områden inom
byggbranschen;
att eventuellt fungera som överklagandeinstans i examinations- och
certifieringsärenden.

Förslag 1997-04-2 l

Främst i ett inledningsskede behöver samverkan ske mellan olika parter. Denna behöver
inte ske i en särskild organisation i form av ett centralt råd eller liknande. Behovet av
samverkan och intresset för personcertifieringen bör få avgöra om i framtiden fastare
samarbetsformer anses nödvändiga.
De beslutande parterna i rådet skall vara fristående från certifieringsintressen. Rådet bör dock
kunna anlita experter från certifieringsorgan, och adjungera representanter från utbildnings
och certifieringsorgan till sina möten.
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Appendix B
Bilaga 3

Kvalitetsstyrning - geoteknik och grundläggning

SGF Kvalitetssatsning 2000
Utdrag ur Boverkets konstruktionsregler BKR 94
(BFS 1993:58)

4 GEOKONSTRUKTIONER

4

BFS 1993:58

4:1 Krav
4:2 Förutsättningar

GEOKONSTRUKTIONER

4: 1 Krav
Råd:

Allmänna krav finns i avsnitt 2: I.

Geokonstruktioner skall utformas så att
- de inte orsakar sådana förändringar av jord- och grundvattenförhållan
den att skador uppkommer i närbelägna byggnader och anläggningar,
- de inte oskäligt försvårar planerad användning av intilliggande mark
samt
- de inte skadas av tjälrörelser eller av rörelser orsakade av markuppfyll
nader, avschaktningar, grundvattensänkningar, erosion eller vegetation.
Utformning av geokonstruktioner skall ske med hänsyn till samverkan
mellan konstruktion och undergrund.
Råd:

4:2

Förutsättningar
Råd:

4:21

Den kraftomfördelning som kan ske till följd av konstruktionens och
undergrundens styvhet bör beaktas.

Allmänna förutsättningar finns i avsnitt 2:2.

Geotekniska klasser (GK)
Geokonstruktioner skall dimensioneras, utföras och kontrolleras i någon
av de geotekniska klasserna GKI, GK2 eller GK3. GKI får inte tillämpas
för geokonstruktioner i säkerhetsklass 3. Verifieringen enligt avsnitt 2:3
skall, för geokonstruktioner i GK3, ha en sådan omfattning och kvalitet att
en nivå motsvarande GK2 aldrig underskrids. Detaljerade regler för GK3
lämnas inte.
Råd:

GKI och GK2 kan väljas om föreskriftens krav avseende geokonstruk
tioner i säkerhetsklass 3 samt förutsättningar enligt följande tabell (a) är
uppfyllda. Om förutsättningarna för GK2 inte är uppfyllda, bör GK3
tillämpas. Väl dokumenterad lokal erfarenhet kan även beaktas.vid val av
geoteknisk klass.
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I3FS l 993: 58

4:2 Förutsäctningar

4 GEOKONSTRUKTIONER

Tabell a. Förutsättningar för tillämpning av geoteknisk klass I (GKI)
respektive geoteknisk klass 2 (GK2).
Faktor

Geoteknisk klass l (GKl)

Geoteknisk klass 2 (GK2)

Jord-, berg
och grund
vatten
förhållanden

Undergrunden bör, om
den utsätts för större belastning än 5 kPa, bestå av
föga kompressibel jord eller berg.

Undergrunden är sådan att
jordens och bergets egenska
per kan bestämmas med väl
dokumenterade och allmänt
accepterade metoder.

Porvattentrycken är lägre
än de som motsvarar en fri
grundvattenyta i nivå med
schaktbotten, så vida inte
omfattande lokal erfarenhet visar att erforderlig
schaktning under grundvattenytan kan ske med liten risk.

Porvattentrycken är lägre än
de som motsvarar en fri
grundvattenyta
belägen
högst 1,0 meter över schakt
botten alternativt vatten
ytan i schakten.

Geokonstruktian

Liten, konventionell och Allmän praktisk erfarenhet
relativt enkel geokonstruk- föreligger av geokonstruktion.
tionen. Dimensionering och
utförande sker med allmänt
accepterade metoder.

Omgivnings
förhållanden

Risk för ras och skred före- Omgivningsförhållandena
är sådana att de inte väsent
ligger inte.
Närliggande konstruktio- ligt förstorar konsekvenserner och anläggningar är be- na av brott eller deforma
lägna på sådant avstånd tioner i geokonstruktionen.
att geokonstruktionen inte
påverkar deras stabilitet
och deformationer.

Råd:
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Exempel på geokonstruktioner för vilka GKI kan tillämpas:
- Grundkonstruktion till byggnad med normala krav på begränsning av
sättningars storlek och jämnhet. Den dimensionerande lasten i brott
gränstillstånd uppgår till högst 250 kN från enstaka pelare och högst
I 00 kN/m från vägg eller flera närliggande pelare. Lastresultantens lutning
i förhållande till lodlinjen överstiger ej 5°. Fyllningslagret under grund
konstruktionen har högst I meter tjocklek och består av packad självdrä
nerande friktionsjord. Pålarna är oskarvade, förtillverkade, slagna och i
huvudsak spetsburna.
- Stöd konstruktioner, inklusive källarväggar, för vilka skillnaden mellan
motfyllningshöjdema på konstruktionens båda sidor är högst 2 meter, och
återfyllningen inte packas med tyngre redskap än vibratorplatta,
100 kg.
- Uppfyllnader vars mäktighet är mindre än 3 meter.
- Schakter ovan grundvattenytan med djup mindre än 1,5 meter i sitt
eller lös kohesionsjord och mindre än 3,0 meter i fast jord.

4 GEOKONSTRUKTIONER

Råd:

BFS 1993: 58

4:2 Förutsättningar

Exempel på geokonstruktioner för vilka GK2 kan tillämpas:
- Grundkonstruktioner för vilka dels dimensionerande vertikal last i
brottgränstillstånd från enstaka pelare inte överstiger 5 MN respektive
I MN/m från vägg eller flera närliggande pelare, dels medelvärdet av
dimensionerande vertikalrörelse i bruksgränstillstånd är mindre än
0,05 meter.
- Geokonstruktioner som medför schakt till högst 1,5 meters djup i sitt,
3,0 meters djup i lera och 5,0 meters djup i friktionsjord.
- Pålade grundkonstruktioner som utförs med väldokumenterade och
allmänt accepterade metoder.

4:22 Geoteknisk utredning
En geoteknisk utredning skall utföras för alla bärande geokonstruktioner.
Utredningen skall klarlägga de geotekniska förutsättningarna för geokon
struktionens utformning, utförande och kontroll. Utredningens detalje
ringsgrad skall anpassas till konstruktionens geotekniska klass.
Tillgängliga uppgifter om jord-, berg- och grund vattenförhållanden samt
uppgifter om berörda byggnaders grundläggning skall sammanställas.
Ytterligare geotekniska undersökningar för geokonstruktioner i GKl
erfordras inte om följande krav uppfylls:
- Tillgängliga uppgifter ger underlag för en säker bedömning av områdets
mark- och grundvattenförhållanden.
- En besiktning av aktuellt område bekräftar att förekomst av lösa, kom
pressibla jord lager inte befaras. Den aktuella besiktningen skall utföras
av en geotekniskt sakkunnig person.
Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar skall i GK2 och GK3
utföras i sådan omfattning att information erhålls om jord-, berg- och
grundvattenförhållandena i de avseenden som har betydelse för geokon
struktionens säkerhet, funktion och omgivningspåverkan.
Råd:

Förutom tillräcklig information för säker och ekonomisk dimensionering,
utförande och kontroll av bärande konstruktioner bör de geotekniska
undersökningarna ge erforderlig information för dimensionering av drä
neringsåtgärder, tjälisoleringar och åtgärder för att förhindra hygieniska
olägenheter, orsakade av radongas eller andra ämnen som kan avges från
marken.
Informationen bör tolkas och sammanställas, så att dimensioneringsun
derlaget innehåller bl. a. följande uppgifter:
- markytans topografi,
- jordlagerföljd (material, lagergränser),
- grundvattenförhållanden,
- materialegenskaperna hos jord och berg,
- angränsande konstruktioners utformning, läge och kondition.
Resultaten av de geotekniska fält- och laboratorieundersökningarna bör
dokumenteras i en separat rapport, som inte innehåller några tolkningar,
beräkningar eller rekommendationer. Dokumentationen bör göras på
plan- och sektionsritningar samt i tabeller och diagram med användande
av Svenska geotekniska föreningens beteckningssystem. Uppgifter bör
lämnas om använda metoder och utrustningar, årstid, väderlek och
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Appendix C

Kvalitetsstyrning - geoteknik och grundläggning

SGF K valitetssatsning 2000
Seminarium 1997-12-02

Bengt Rydell

SVENSKA GEOTEKNISKA FÖRENINGEN·SGF
SWEDISH GEOTECHNICAL SOCIETY

Inbjudan

Seminarium om Kvalitet i geotekniken
Stockholm 2 december 1997
I samråd med SGFs styrelse inbjuder SGFs arbetsgrupp för kvalitet till ett seminarium avseende
kvalitetsfrågor i geotekniken.
Arbetsgruppen som utgörs av Bo Berggren och Bengt Rydell har av styrelsen fått uppgiften att utreda
kvalitetsfrågorna i geotekniken. Vi har formulerat ett utkast till handlingsprogram som utgångspunkt
för diskussioner inom föreningen. I programutkastet formuleras mål för en kvalitetssatsning som
föreslås gå under namnet "SGF Kvalitetssatsning 2000".
Det övergripande målet, eller visionen, är att geoteknisk kvalitet skall vara definierad för varJe
arbetsmoment som utförs i fält, laboratorium och genom handläggning.
Behovet av kvalitetssystem, ackreditering och certifiering har blivit allt tydligare med tiden.
Kvalitetssystem med ändamålsenliga kvalitetsstyrande dokument är viktiga för att nå rätt kvalitet.
Certifiering har genomförts och genomförs inom flera konsultbolag. Personcertifiering, som kan vara
lämpligt för handläggningsarbete, är ett sätt att säkerställa tillräcklig kompetens för svåra
arbetsuppgifter. Ackreditering skulle kunna vara ett led för säkring av undersökningar i fält och
laboratorium.
SGF bör forma en policy som klargör bl a behovet av certifiering och vilka kompetenskrav som skall
gälla.
SGF Kvalitetssatsning 2000 föreslås omfatta tre huvudområden:
• Kvalitetssystem, ackreditering och certifiering
• Kvalitetskrav
• Kompetensförsörjning
Dessa frågor måste diskuteras i olika sammanhang. Till seminariet inbjuds representanter för olika
grupper såväl inom som utanför SGF.
Vi hoppas att många hörsammar inbjudan, men lokalen begränsar antalet till· 40. Anmälan för
deltagande görs till Annica Jakobsson, SGI.
Sänd anmälan senast 25 november 1997 till
Annica Jakobsson
SGI
581 93 Linköping
E-post: annjak@sgi.se

Seminarium om Kvalitet i geotekniken
Program
09.00

Samling, kaffe

09.30

Inledning
Välkomsthälsning, syfte med dagen, mål för SGF

Bo Berggren, KM

Vad händer i branschen?
09.40

Västeråsgruppen

Tage Forsberg, Banverket

10.00

SGis kvalitetsvärdering

Connie Olsson, SGI

10.20

AI-företagen

Bengt Ludvig, PetroBloc

10.40

SGFs kvalitetssatsning 2000

Bengt Rydell, SGI

11.00

Begrepp - certifiering, ackreditering mm

Kent Gustavsson, Swedac

11.45

Introduktion till grupparbete:

Bo Berggren

Certifiering eller ackreditering eller ....
SGFs aktiviteter inom kvalitetsområdet
12.00

Lunch

13.00

Grupparbete

14.20

Redovisning av grupparbeten samt diskussion
Sammanfattning, fortsatt arbete, avs Iutning

15 .15

Bo Berggren, Bengt Rydell

q_
0

'\.

Anmälan - Seminarium om Kvalitet i geotekniken
Stockholm 2 december 1997
Namn:
Företag:
Adress:

Postadress:

Telefon:

E-post:

Deltagarförteckning

Seminarium Kvalitet i geotekniken 2 december 1997
Bo Berggren, KM
Helena Cedersjö, KM
Per Engström, VBB Viak AB
Lars G Eriksson, MRM Konsult AB
Tage Forsberg, Banverket
Leif Gustavsson, Gatubolaget, Göteborg
Kent Gustavsson, Swedac
Sven Hultsjö, ADG Grundteknik
Anna Jansson, Stockholm Konsult
Bengt Ludvig, Petro Bloc AB
Björn Möller, SGI
Torgny Nilsson, Banverket
Connie Olsson, SGI
Bengt Rydell, SGI
Eskil Sellgren, AB J&W
Lennart Svensson, AB J&W

Tage Forsberg
Banverket

Diskussionspunkter geo

1.

Vad vill kunden ha?
Vad förväntar sig kunden att få?

Dessa frågor skall besvaras innan uppdraget startar.

2.

Resultatet
Så här blev det
sannolikhet % sats

Tf971201

Pågående grupparbeten vid samverkansträffarna

1.

Upphandling på oklara förutsättningar

2.

Dålig kontinuitet i projekten

3.

Informationshantering som inte fungerar som
effektiv kunskapsöverföring

4.

Tidsförskjutningar som leder till tidspress

5.

Resurser och kompetens för helhetssyn

Tf971201

Sammanställning grupparbeten vid samverkansträffarna

kvalitetsplaner
byggherrens kvalitetsstyrning
projektörens roll i byggskedet
kontrollplaner
kvalitetstermer, definitioner
•

granskning av projekteringsresultat

•

kvalitetssäkring vid upphandling
kvalitetsrevisioner
kvalitetsavtal mellan konsult och byggherre
målentreprenader

•

kompetensen hos konsulten
granskning av projekteringsresultat

•

avvikelserapportering
ISO 9000 i konsultverksamhet

•

certifiering

•

erfarenhetsåterföring
kvalitetsbristkostnader

Tf971201

Connie Olsson
SGI

Kostnader för skador orsakade av
bristande hänsyn till geoteknik
* lägst 3 a 4 miljarder årligen !!!!!
* investering totalt ca 115 miljarder för byggnads- och
anläggningsarbeten årligen vara 20 % är mark- och
grundläggningskostnader

* direkt skadekostnad:

1,4 a 1,5 miljarder/år

* indirekt ska.d.ekostnad:

minst " .."

* kostnad for omgivni»-gen: 0,6 - 0,8 miljarder
Kvalitet i geotekniken, Sthlm 971202

Bi ld I
1

Skadeorsaker
Chalmersutredningen (Augustsson, 1989)
- 90 % av kvalitetsfelen - engagemang, kommunikation,
kunskap/erfarenhet

SVR (Bergström, 1989)
- fusk, slarv, otillräckligt kunskapsunderlag, fel i normer,
materialfel mm

Konsultansvarsnämnden
- missforstånd beställare/konsult/entreprenör, dåligt
~pecifiserade uppdrag, för långt gående slutsatser av
geoundersikningar
Kvalitet i geotekniken, Sthlm 971202

Bild 2

Skadeorsaker, forts
SKIF
- oklarhet om geoteknikers uppdrag
- brister i geoundersökningar
- geotekniker ej tillfrågad:e om arbetet eller om ändrad
grundläggning
- geoteknikers rekommen.dationer följs ej
- tjälfarliga massor har ej beaktats

Kvalitet i g€otelrnik0n,

Sthlm 97 i 202

B iilcl 3
1

Skadeorsaker forts
SGI (Rydell, 1991)

.. bristande erfarenhetsåterföring
- avsaknad av kvalitetsstyrande rutiner och krav
- bristande samråd
- bristande kunskaper i geoteknik

Kvalitet i geotekniken, Sthlm 971202

Bi1fol 4

Fördelning av kvalitetsfel
projektering:

ca 50 %

utförande:

ca 25 %

material:

10 - 15 %

övriga orsaker:

10 - 15 %

källor: SVR 1,89, IVA 19·85, m fl

Kvalitet i geotekniken, Sthlm 971202

B1'ld5

Kvalitetsvärdering - nytt insatsområde
på SGI
- kvalitet i utredningar
. . värdera kvaliteten hos ett urval projekt varje år
- konsekvenser för hela "kedjan" från tidig planering till
driftsskedet
- rapportering i å,rlig "revisionsrapport"

Kvalitet i geotekniken, Sthlm 971202

Nyckelfaktorer
- kompetens
- kvalitetssystem, kvalitetsstyrande dokument
- upphandlings- och entreprenadform
- handlingar/ utformning och omfattning, fel och brister
- kommunikati~n mellan aktörer, geoteknikerns roll
. . inverkan av "n@,rm,er"
- över- och untl.t@rkvalitet
- inverkan av kort byggtid

- avsaknad av €Fforderliga insatser
K valit©t i geotelmiken,

Sthlin 971202

Geotekniska undersökningar
* man kan inte klarlägga geotekniska förhållanden till
100 %

* alltid stickprovsundersökningar
* skall bilda und@rlag for en "tillräckligt bra" prognos

* om avvikelse inträffar mellan prognos och verklighet
beror detta vanligen på:
- undersökningsinsatsen för liten
- felaktig tolkning av undersökningsresultatet
- undersökningen är d,åligt prognosverktyg

Geotekniska felkostna<ler

Bi:ld 1

Geoteknisk information i
entreprenad handlingar
* skall redovisa en kalkylerbar "bild"· av förhållandena
- geometri - jordlagerfoljd, bergytans nivå
- schaktbarhet
.. länshållning
-mm

* om mindre avvikelser = OK reglera, inga felkostnader
* om störrre avvikelser (metodbyte) - felkostnader

Geotekniska felkostna<J.er

B·Hd2

Kent Gustavsson
SWEDAC

SWEDACV-------------------

SWEDACV-------------------

Ackreditering och certifiering

övergripande mål enl
regleringsbrev

SWEDAC
Ackreditering
Certifiering
Dagsläget
Framtiden
Sammanfattning

Nationellt verka för att, i öppna system, genomföra
kontrollordningar som ger tillfredsställande säkerhet
och står i överensstämmelse med principerna inom EU
och, även i övrigt, godtas internationellt.

Aktivt ta del av arbetet med att utveckla system som
underlättar internationellt erkännanden av
bedömningar av överensstämmelse samt verka för
internationellt erkännande av svenska organs
provningar och certifieringar.

SWEDACV-------------------

SWEDACV-------------------

Lagar och förordningar

Föreskrifter
SWEDAC utfärdar föreskrifter för bl.a

SWEDAC:s ackrediteringar utgår från
ackrediterade organ
Lag (1992:1119) om teknisk kontroll
Förordning (1993:1065) om teknisk kontroll
Förordning (1989:270) med instruktioner för
SWEDAC

anmälda organ
riksmätplatser
legal mätteknik

Alla ackrediteringar grundas på krav i standarder i EN
45000-serien

SWEDACV-------------------

SWEDACV-------------------

Definitioner

Definitioner

Ackreditering (av certifieringsorgan): formellt
erkännande att ett certifieringsorgan är kompetent att
utföra specificerade certifieringar.

•Tredje part: person eller organ som erkänns vara
oberoende av inblandade parter vad avser det ärende
som behandlas.

Certifiering av överensstämmelse: handling av en
tredje part som visar att tillräcklig tilltro uppnåtts att en
vederbörligt identifierad produkt, process, tjänst eller
persons kompetens är i överensstämmelse med en
bestämd standard eller med ett annat regelgivande
dokument

anm: De inblandade parterna representerar vanligtvis
intressen hos leverantör (första part) och köpare (andra
part).
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SWEDAC"l.l"-------------------

Fördelning uppdragsverksamhet, tid
111 Ackreditering laboratorier, 41 %

SWEDAC"l.l"-------------------

European Accreditation of
Certification, EAC
17 nationellt erkända ackrediteringsorgan är medlemmar

111 Ackreditering certifieringsorgan, 9%

10 st har tecknat multilateralt avtal

111 Ackreditering besiktnings/kontrollorgan, 39%

Utvärdering av ackrediteringsorgan genomförs av "team"
från EAC

111 Övrig uppdragsverksamhet, 1%

Erkänner varandras system och certifikat som utfärdats
under ackreditering

111 Kompletterande verksamhet, 10%

SWEDAC"l.l"-------------------

SWEDAC"l.l"-------------------

Områden där ackrediterade
certifieringsorgan för personal finns

FörUtSättningar för fungerande system för
personcertifiering
Entydiga och tillräckligt detaljerade kravspecifikationer

Boverket: riksbehöriga kvalitetsansvariga, riksbehöriga
funktionskontrollanter

Certifieringsorgan med erforderlig kompetens och
dokumenterade rutiner

Svets: svetsarprövning stål och aluminium

Prövning, bedömning och certifiering av sökande

Oförstörande provning: OFP-personal

Informera om förändringar som berör den certifierade

Naturvårdsverket: köldmedie-personal

Övervakning av den certifierades kompetens under
certifikatets giltighet

Larm: behörig ingenjör för brandlarm
Miljö: miljörevisorer och miljörevisionsledare

Eventuella återkallande av certifikat
Förlängning av certifikat genom förnyad prövning och
bedömning

SWEDAC"l.l"-------------------

SWEDAC"l.l"'-------------------

Grunder i person certifiering

Kravspecifikation

Certifieringsorganet certifierar en person mot en given
kravspecifikation
Kompetens skall "visas" för certifieringsorganet i anslutning
till certifieringen, praktiskt/teoretiskt.
Certifieringsorgan har ett ansvar under certifikatets giltighet
Ingen "automatik" vid förlängning av certifikat

Det är inte SWEDAC som avgör vilka krav som skall
ställas på den certifierade

Ex, för riksbehöriga kvalitetsansvariga och
funktionskontrollanter är det boverket som fastställer krav
på kompetens för certifiering.

SWEDAC bedömer om kravspecifikationer är möjliga att
använda vid certifiering av ackrediterade certifieringsorgan
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SWEDAC"l.l"-------------------

SWEDAC"l.l"'-------------------

Framtiden nya områden

Sammanfattning

Fler certifieringsorgan, branschinriktade

SWEDAC bedöms utifrån europeiska standarder

Fler myndigheter kommer att föreskriva om
personcertifiering

Ackreditering sker enligt europeiska standarder

"Branschgodkännanden" blir certifiering

Ackreditering-certifiering, uppfyllande av krav måste visas
över tiden

Frivilliga områden, statushöjande, vid kritiska
arbetsmoment, där bekräftelse på kompetens saknas idag

SWEDAC avgör inte vilka krav som skall ställas på den
certifierade

Ackrediteringsregler på internationell nivå, ISO

SWEDAC"l.l"-------------------

översikt ackrediteringsprocessen

SWEDAC"l.l"-------------------

Krav på certifieringsorgan

Dokumentgranskning

11 organisationsform

11 underleverantör

Bedömning på plats hos certifieringsorganet

11 oberoende

11 bedömningsrutiner

Granskning av genomförda certifieringar

11 certifieringskommitte

11

certifieringsrutiner

Alla krav uppfyllda, ackreditering

11 personalkompetens

11

övervakningsrutiner

11 branschkunnande

11 etc

Uppföljning på plats minst 1 gång I år

11 kvalitetssystem

Förnyad bedömning vart 5:e år
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Kvalitet i geotekniken
Seminarium 1997-12-02
Grupparbete

Diskussionsfrågor
Fråga 1.

Diskutera begreppen geotekniker - geoproj ektör

Fråga 2.

Behandla frågorna
- Är certifiering nödvändig?
- Vilka kompetenser ska mätas?
- Hur mäta fackteknisk kompetens?
- Vem ska ansvara?

Fråga 3.

Skissera plan för utredning/genomförande av certifieringssystem för
- fält/lab
- handläggare
För speciellt fältarbete:
Diskutera alt ackreditering/certifiering

Sammanfattande kommentarer
Fråga 1
•

Rev BK.Rs begrepp "geotekniskt sakkunnig" och ersätt detta med "geotekniker".

•

Definiera kompetenskrav!

•

Geotekniker

-+

definiera innebörden

Fråga 2
•

Kompetenskrav - definiera för handläggare för senare personcertifiering
11
olika för delar av geo-området
- miljögeo
- anläggningsgeoteknik
- geohydrologi
11
olika produkter
11
"körkort" för olika produkter
11
internt i Q-systemet för företaget eller gemensamt för branschen

•

Kompetenskrav

•

Faktisk kompetens - mätning via examination

- utbildning
- erfarenhet
- fackteknisk kunskap

•

SGF bör formulera kompetenskrav för olika typer av arbeten eller funktioner

•

SGF:s ansvar att lägga "ribban" = kompetensnivå

Fråga3
•

Certifikat kan krävas av en beställare - men konsulten skall kunna ta betalt för det

•

Kompetenskrav för olika delar, gemensamt för branschen. Marknaden styr om den skall
certifieras, granskas av beställarna el dyl. Kraven gemensamma och accepterade av
branschen.

•

Gör inte systemet för komplicerat; bygg på de vanligaste uppgifterna och exkludera de
I 0-15% svåra/spridda uppgifterna.

•

Det måste löna sig - konsulterna måste få betalt för kompetens och kompetensutveckling.

•

Jämför med vattenteknikområdet: Provtagning mest kritisk i kedjan. Utbildning av
provtagare, framtagen av ett antal utbildningsföretag. Hittills ej certifierad men mycket
efterfrågad.

•

Certifiering är mer viktigt internationellt än nationellt

•

Behov av "certifierad beställare"?

•

Mer intressant att mäta kunskap istället för genomgångna kurser, speciellt i praktisk
tillämpning

Fältarbete - ackreditering eller certifiering
•

Personcertifiering av fältpersonal bör eftersträvas. Hantering av utrustning etc bör göras
enligt av SGF angivna metodbesk.rivningar.

•

Ackreditering av hela fältförsöket kräver stora insatser. Certifiera istället kvalitets
systemet, vilket innebär att företaget tar ansvar för produkten, t ex en geoteknisk handling.

•

Personcertifiering är bra även för mindre företag/fåmansföretag

•

Utgå från ansvarskedjan (inkl underkonsulter); företaget står för kompetensen via Q
systemet

•

Krav på kompetens på fältgeotekniker motsvarande "HK Fältgeo". Beställare kan ange
viss tidpunkt, när det skall vara infört.

