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FÖRORD

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 1997 att
Statens geotekniska institut (SGI) skulle följa upp och
värdera kvaliteten i geotekniska tjänster och produkter.
Anledningen var att regeringen uppmärksammat att bris-
tande kvalitet medfört att kostnaderna inom byggsektorn
ökat avsevärt jämfört med de planerade kostnaderna. In-
stitutet har därför under 1997 � 2001 genomfört rampro-
jektet �Kvalitetsvärdering inom geoteknikområdet�.

Syftet med projektet har varit att få en erfarenhets-
återföring som annars inte kommer till stånd. Erfarenhe-
terna från arbetet skulle dokumenteras och publiceras
årligen samt förmedlas till branschens olika aktörer.

Denna rapport utgör en sammanfattning av det arbe-
te som utförts inom kvalitetsvärderingsprojektet. Rappor-
ten bygger på det underlag som redovisats i ett 25-tal
delrapporter, tidskriftsartiklar etc. En sammanställning
över dessa finns i rapporten.

Värderingsarbetet har genomförts som ett ramprojekt,
där huvudansvarig varit Connie Olsson fram till somma-
ren 2000 och därefter Åke W Johansson. Projektet har
följts av institutets ledning med Bengt Rydell som an-
svarig. De olika delprojekten har genomförts av medar-
betare vid institutet.

Värderingsarbetet har i förekommande fall utförts i
samarbete med beställare, konsulter och entreprenörer
som medverkat i de värderade objekten. Institutet vill här
framföra ett tack till de många som medverkat i projekt,
enkäter, djupintervjuer och seminarier. Utan dessas med-
verkan hade inte detta värderingsprojekt kunnat genom-
föras.

Linköping i oktober 2001

Bengt Rydell Åke W Johansson
Representant SGI:s ledning Ramprojektledare
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SAMMANFATTNING

Uppdraget
Regeringen gav 1997 SGI i uppgift att genomföra en sär-
skild satsning om Kvalitetsvärdering inom geoteknikom-
rådet. Syftet var att kartlägga de geotekniskt relaterade
kvalitetsnivåerna vid planering/byggande och att ge för-
slag till hur kvalitetsbrister kan avhjälpas. Denna rapport
utgör en sammanfattning av slutsatserna från hela värde-
ringsprojektet.

Geotekniska kvalitetsbrister
Arbetet har i stort verifierat flera tidigare kända förhål-
landen om geotekniska kvalitetsbrister. Det finns många
orsaker till dessa brister. Alla kan inte helt elimineras,
åtminstone inte till försvarbara kostnader. De huvudsak-
liga orsakerna till kvalitetsbrister kan hänföras till föl-
jande orsaker:
� Kommunikationsproblem mellan olika aktörer såväl

inom en projektgrupp som mellan beställare och ut-
förare

� Oklarheter beträffande beställningar och upphandling
� Bristande helhetssyn hos geoprojektörer. Många frå-

geställningar faller mellan stolarna på grund av bris-
tande �helikoptersyn�

� Bristande dokumentation
� Bristande erfarenhetsåterföring. Misstag upprepas i

onödan
� Kompetensluckor hos såväl beställare som konsulter

och entreprenörer

Angelägna uppgifter för att förbättra
kvaliteten
I kvalitetsvärderingsprojektet har framkommit behov av
ett antal aktiviteter avseende information, branschstöd,
kunskapsuppbyggnad och FoU, nödvändiga för att för-
bättra den geotekniska kvaliteten. Ansvaret för att till-
fredsställa dessa behov vilar på hela branschen. Det är
viktigt att nätverk bildas mellan intressenterna inom det
geotekniska området för samverkan som syftar till att
åstadkomma erforderliga kvalitetsförbättringar. I Bilaga

4 redovisas en sammanställning av ett antal aktiviteter
som föreslagits i värderingsprojektet.

Förslag till utvecklingsarbete
Institutet föreslår att ett fortsatt utvecklingsarbete inrik-
tas på sex områden:

Upphandling/beställning av geotekniska utredningar
En av de viktigaste kvalitetsstyrande momenten är den
hantering som görs vid själva upphandlingen/beställning-
en av ett geotekniskt arbete. Det finns därför behov av
branschgemensamma riktlinjer för utformning av och
innehåll i förfrågningsunderlag till geotekniska utredning-
ar. Försök till förbättringar har dock gjorts på senare tid
men rutinerna tillämpas sparsamt. Modeller för anbuds-
värdering som beaktar andra parametrar än priset bör tas
fram branschsamordnat.

Det kan i de flesta fall underlätta om beställaren anli-
tar en geoteknisk expert som biträder med att upprätta
förfrågningsunderlag, utvärdera anbud och kontrollera att
den beställda tjänsten också levereras.

Kompetens
Kompetensfrågorna har kommit upp vid värdering av
samtliga studerade objekt. Marknadssituationen under
1990-talet har medfört en omfördelning av geotekniska
resurser från husbyggnadsverksamhet till infrastruktur
och miljögeoteknisk verksamhet. Detta har inneburit stora
krav på kompetensutveckling.

Sålunda finns det behov av vidareutbildning för ny-
utexaminerade och yngre geotekniker och miljötekniker.
Utbildningsbehovet är störst i början av karriären. Kur-
serna bör varvas med praktisk handledd verksamhet inom
företagen eller med hjälp av särskilt utsedda mentorer.
Kompletterande kortkurser eller seminarier i speciella
teman bör anordnas och även omfatta geotekniker med
längre erfarenhet. Användare av geotekniska utredning-
ar (beställare, projektledare m.fl.) behöver ökad förståel-
se och kunskaper för geotekniska frågor.
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Kvalitetsstyrande dokument
Det finns indikationer på att vissa normer kan ge över-
kvalitet jämfört med tidigare regelverk. Det är viktigt att
tekniska och ekonomiska konsekvensanalyser utförs och
värderas innan nya regler införs.

Det finns behov av utveckling av nya kvalitetssty-
rande dokument, som bl.a. anger undersökningsstrategier
för geotekniska insatser i tidiga planeringsskeden och
branschgemensamma dokument för redovisning och kva-
litetssäkring. Dokumenten skall vara kvalitetsstyrande när
de åberopas i avtal. Det är väsentligt att de dokument
som finns används på ett sådant sätt att de inte hämmar
teknikutvecklingen. Möjlighet till avsteg i kraven kan
medges under förutsättning att de är tekniskt och ekono-
miskt motiverade.

Objektsspecifika kvalitetsplaner/genomförandebe-
skrivningar (dokument som beskriver genomförandet och
pekar ut kvalitetsstyrande delar, ordningsföljd mellan
olika moment m. m.) tillämpas inte på det sätt som är
önskvärt. Rutiner saknas för tillämpning i avtal och prak-
tiskt arbete.

Teknikfrågor
De behov av teknikutveckling och FoU som framkom-
mit i värderingsarbetet redovisas i Bilaga 4. Samman-
fattningsvis erfordras insatser bl.a. inom området �fast-
marksgeoteknik� och frågor som rör hantering och an-
vändbarhet för jord- och bergmassor. Detta gäller även
restprodukter  t.ex. förbränningsaskor och återvunnet väg-
byggnadsmaterial. Strategier och metoder för provtag-
ning, provanalys och fältanalyser för förorenade mark-
områden behöver vidareutvecklas. Det är angeläget att
göra systematiska sättningsuppföljningar av geokonstruk-
tioner på lös jord så att prognosernas träffsäkerhet kan
värderas. Erfarenheterna måste sedan tas tillvara i prak-
tiken samt i tekniska anvisningar och metodbeskrivning-
ar.

Erfarenhetsåterföring från utförda arbeten måste ut-
vecklas. Både positiva och negativa erfarenheter måste

föras tillbaka inom projekt, i den egna organisationen och
till branschen i övrigt, helst genom av s.k. erfarenhetsda-
tabaser.

Dokumentation
I relationshandlingar bör beskrivas hur det verkliga ar-
betet utföll jämfört med undersökningsresultat, planering
och projektering. Särskilt viktigt är det att utförda geo-
tekniska förstärkningsarbetena dokumenteras. Relations-
handlingarna bör få ökad betydelse och vara ett instru-
ment för erfarenhetsåterföring samt planering av drift-
och underhåll.

Information och FoU � viktiga byggstenar
En viktig del i kvalitetsvärderingsprojektet har varit att
klargöra angelägna informations- och FoU-uppgifter. I
värderade projekt, vid enkäter och vid seminarier har det
framkommit behov av ett antal aktiviteter avseende in-
formation, branschstöd, kunskapsuppbyggnad och FoU,
nödvändiga för att förbättra den geotekniska kvaliteten.
En sammanställning av dessa finns redovisade i Bilaga 4.

Fortsatt arbete – ansvar och
genomförande
Vid projektets slutseminarium konstaterade representan-
ter för branschen att det är viktigt att kvalitetsutveck-
lingen går vidare med utgångspunkt från erfarenheterna
från detta projekt. SGI avser att tillsammans med SGF
som geo-branschens företrädare ta fram ett konkret åt-
gärdsprogram för att förbättra kvaliteten.

För att nå den önskade högre kvalitetsnivån och mins-
ka kostnaderna krävs ett engagerat deltagande av alla som
på olika sätt kommer i kontakt med geotekniska frågor.
Samarbete med det nya Rådet för byggkvalitet är också
väsentligt för att få genomslag i byggsektorn.
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UPPDRAG

Statens geotekniska institut (SGI) analyserade 1996, på
uppdrag av regeringen, de geotekniska skadekostnader-
na i anläggnings- och byggnadsverksamhet i Sverige samt
behovet av ökad geoteknisk kunskap i samhället.

Som en följd av detta gav regeringen 1997 SGI i upp-
gift att genomföra en särskild satsning om Kvalitetsvärde-
ring inom geoteknikområdet. Syftet har främst varit att
kartlägga de geotekniskt relaterade kvalitetsnivåerna vid
planering/byggande och att ge förslag till hur kvalitets-
brister kan avhjälpas. Projektet påbörjades under 1997
och huvuddelen av arbetet har utförts under 1998 � 2000
med sammanställning och avslutning under 2001.

Denna rapport utgör en sammanfattning av slutsat-
serna från hela värderingsprojektet. Enligt regleringsbrev
för institutets verksamhet skulle SGI årligen redovisa de
principer som styrt urvalet av de geotekniskt intressanta
projekt som studerats samt kortfattat redogöra för på vil-
ket sätt resultaten har spritts. I årliga verksamhetsrap-
porter finns därför redovisat utfört arbete och slutsatser
för respektive verksamhetsår. Dessutom redovisas i se-
parata delrapporter erfarenheter från de olika värderings-
objekten, seminarier och enkäter. En förteckning över
dessa dokument återfinns i Bilaga 1.
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BAKGRUND

I byggsektorn pågår en ständig diskussion om kvalitets-
frågor. Problem har uppmärksammats så länge som bygg-
verksamhet har pågått. De mer spektakulära  misstagen,
som medför kollaps av konstruktioner, t.ex. jordskred,
broras eller svår miljöpåverkan,  får ofta stora rubriker.
De mer vardagliga problemen får ingen uppmärksamhet
alls, vilket gör att  samma misstag upprepas gång på gång.

Med ganska enkla medel kan man undvika de vanli-
gaste felen. Detta borde vara självklart men förtjänar ändå
att uppmärksammas då bristande kvalitet kostar i stor-
leksordningen 30 miljarder kronor årligen, motsvarande
ca 15 % av investeringarna i nybyggnad och underhåll
inom byggsektorn. Såväl ur samhällsekonomisk som fö-
retagsekonomisk synvinkel finns därför anledning att ta
detta på största allvar.

Ett resultat är att ett samverkansorgan för byggsek-
torn, Rådet för byggkvalitet, nyligen har  bildats för att
�påverka hela bygg- och fastighetssektorns kvalitetsut-
veckling i riktning mot noll fel, nöjda kunder och ända-
målsenliga produkter samt ökad konkurrenskraft�.

Inom det geotekniska området, inklusive mark- och
grundläggningsarbeten, är förhållandet likartat. På upp-
drag av regeringen värderade SGI  1996 de årliga geo-
tekniska skadekostnaderna till ca 4,0 miljarder. Siffran
är hög men visar samtidigt att det finns en stor potential
till förbättringsåtgärder som kan reducera kostnaderna
för geotekniska skador. Enligt utredningen är det möjligt
att reducera skadekostnaderna med upp till 25 %, dvs en
årlig besparing på ca 1 miljard kronor.

I denna rapport ingår i begreppet geoteknik kunskap
om jords och bergs tekniska egenskaper samt tillämp-
ningar i byggnads- och anläggningsverksamhet. Kunska-
pen kommer till användning inom olika samhällssekto-
rer och delområden (undersökningar i fält och på labora-
torium, grundläggning, förstärkning, släntstabilitet, för-
orenad mark, restproduktanvändning, markvärme osv).
Begreppet miljögeoteknik används endast där det i sam-
manhanget är viktigt att markera just detta delområde.
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MÅL OCH INRIKTNING

Under de senaste åren har konstaterats att kvalitetsnivån
för geotekniska utredningar och handlingar varit brist-
fällig i en del objekt. Effekterna av bristfälliga utredningar
visar sig ofta först efter flera år i form av fukt, sättnings-
skador eller förorening av mark och grundvatten. Detta
leder till reparations- och underhållskostnader under lång
tid framöver.

SGI har därför under tre år genomfört detta projekt
om geoteknisk kvalitet. Målet som regeringen formule-
rade var �att SGI:s arbete med kvalitetsvärdering skall
medföra ett säkrare och mer kvalitetsmedvetet arbetssätt
i statliga myndigheter, kommuner och bland aktörer i
branschen. SGI skall följa upp och värdera kvaliteten på
ett urval av geotekniskt intressanta projekt för att däri-
genom få en erfarenhetsåterföring som annars inte kom-
mer till stånd. Erfarenheterna skall dokumenteras och
publiceras årligen samt ligga till grund för institutets pri-
oritering av insatser för forskning och kunskapsförmed-
ling.�

Institutet har strävat efter att identifiera såväl över-
som underkvalitet samt analysera orsaker med fokus på
åtgärder som kan ge förbättring/anpassning av kvalite-
ten. Värderingen har även omfattat kvalitet i tekniska lös-
ningar och metoder.

Projektet har gett en god överblick av nivåer och för-
delning av den geotekniska kvaliteten hos aktörer och
produkter. Institutet har utvärderat hur kunskaper tilläm-
pas, analyserat inom vilka områden som bristerna är mest
framträdande och gett förslag till hur dessa brister kan
avhjälpas.
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Arbetets uppläggning
Efter inledande programarbete och litteraturgenomgång
under 1997 indelades arbetet i fyra etapper. De två första
etapperna genomfördes under 1998, under 1999 utfördes
etapp 3 och slutligen genomfördes etapp 4 under år 2000.
Sammanfattning av resultat och erfarenheter för samtli-
ga etapper har utförts under 2001.

Institutet valde att koncentrera verksamheten på tre
delområden:
� Kompetens � i samarbete med branschen verka för

att rätt kompetens finns hos olika aktörer för att lösa
geotekniska frågeställningar.

� Kvalitetssystem � analysera befintliga kvalitetssys-
tem, föreslå förbättringar och medverka till utveck-
ling av nya system.

� Kvalitetsnivå � följa och värdera den geotekniska
kvaliteten på intressanta projekt samt återföra erfa-
renheter till FoU- och informationsverksamheten.

Urvalet av de värderade objekten var avgörande för
de slutsatser som kunde dras av värderingsarbetet. I någ-
ra av objekten har värderingen inriktats på teknik och
tekniska lösningar, i andra har fokuserats på processrela-
terade frågor, dvs. hur man organiserar arbetet. Som stöd
för vissa av de slutsatser som redovisas nedan ligger en-
kätundersökningar som utförts 1998 och 1999 samt djup-
intervjuer som utförts hösten 1999 med kompletteringar
under 2000.

Det framstår tydligt att krafttag behövs för att för-
bättra kvaliteten inom geoteknikområdet. Generellt sett
ger den bild som framträder från värderingsarbetet an-
ledning till att peka ut vissa nyckelfrågor och förbätt-
ringsåtgärder, som bedöms vara särskilt viktiga för att
säkerställa kvalitetsnivån inom geoteknikområdet.

Arbetets omfattning i de olika etapperna framgår av
Bilaga 2.

Medverkande
Värderingsarbetet har genomförts som ett ramprojekt, där
huvudansvarig varit Connie Olsson fram till sommaren
2000 och därefter Åke W Johansson. De olika delprojek-
ten har huvudsakligen genomförts av personal vid insti-
tutet, där medarbetare från kontoren i Linköping, Sunds-
vall och Göteborg svarat för projektledning och genom-
förande av värderingsarbete och djupintervjuer. För vart
och ett av värderingsobjekten har en erfaren SGI-geo-
tekniker varit projektledare.

Värderingsarbetet har i de flesta fall utförts i samar-
bete med de beställare, konsulter och entreprenörer, som
varit engagerade i de värderade objekten. Detta innebär
att utöver den resurs som SGI nedlagt på arbetet har be-
tydande externa resurser satsats, vilket har varit nödvän-
digt för genomförandet.

METODIK OCH GENOMFÖRANDE
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Allmänna synpunkter
Arbetet har i stort verifierat flera tidigare kända förhål-
landen om geotekniska kvalitetsbrister. Det finns många
orsaker till dessa brister. Alla kan inte helt elimineras,
åtminstone inte till försvarbara kostnader. De huvudsak-
liga orsakerna till kvalitetsbrister kan hänföras till föl-
jande:
� Kommunikationsproblem mellan olika aktörer såväl

inom en projektgrupp som mellan beställare och ut-
förare

� Oklarheter beträffande beställningar och upphandling
� Bristande helhetssyn

hos såväl geoprojektö-
rer som beställare.
Många frågeställningar
faller mellan stolarna
på grund av bristande
�helikoptersyn�

� Bristande dokumenta-
tion

� Bristande erfarenhets-
återföring. Misstag
upprepas i onödan

� Kompetensluckor hos
såväl beställare som konsulter och entreprenörer

Under årens lopp har detta med jämna mellanrum kon-
staterats och vissa förhållanden  förändrats till det bättre,
inte minst genom det arbete som Svenska Geotekniska
Föreningen (SGF) bedriver. Men ibland faller rutiner och
goda exempel i glömska, nya aktörer kommer till som
inte har samma bakgrund och som kanske inte får del av
erfarenheterna av äldre kollegor. Ökad tids- och kostnads-
press i alla skeden gör att man glömmer eller inte anser
sig ha tid eller råd att göra det som alla egentligen är
överens om. De små besparingarna  i de tidigare skedena
får ofta betalas dyrt senare.

Med tanke på de kostnadsvinster som finns att hämta
är det förvånande att inte beställare, konsulter och entre-

prenörer lägger större vikt vid dessa frågor. Från såväl
samhällsekonomisk som företagsekonomisk synpunkt är
det angeläget att så långt som möjligt undvika onödiga
kostnader genom kvalitetsbrister.

Med utgångspunkt från värdering av projekt har iden-
tifierats några speciella förhållanden som lyfts fram ned-
an.

Teknikfrågor
Enkäter och djupintervjuer visar att tekniska brister är
vanligt förekommande i geotekniska sammanhang. Bris-

terna gäller såväl dimen-
sioneringar för driftskedet
som geotekniska hänsyn i
byggskedet. Generellt kan
sägas att teknikfrågor be-
handlas mer ingående och
med färre kvalitetsbrister
i större projekt än i min-
dre. Med undantag för om-
rådet markmiljö har de
studerade projekten varit
relativt stora och i de fles-
ta fall har också beställa-

ren haft tillgång till geoteknisk sakkunskap.
I de studerade vägprojekten har förstärkningsarbe-

ten i form av kalkcementpelare och vertikaldränering
fungerat förhållandevis väl. Brister har dock förekommit
vid den tekniska uppföljningen av dessa arbeten. I flera
av de värderade objekten har brister funnits vid utform-
ning och utförande av ledningsarbeten i anslutning till
vägar.

För de  studerade järnvägs- och husbyggnads-
projekten har heller  inte några stora problem utpekats.
Generellt är dock dokumentationen ofullständig eller
bristfällig.

Erfarenhetsåterföring och uppföljning är generellt
bristfällig inom samtliga projekt.

Ständiga förbättringar krävs för att höjs kompeten-

GEOTEKNISKA KVALITETSBRISTER
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sen och för att ta fram bättre rutiner och metoder för un-
dersökningar och dimensioneringsmetoder. En systema-
tisk erfarenhetsåterföring är nödvändig för att rätt kunna
värdera och föra ut lösningar på olika problemställningar.

Kvalitetsbristkostnader
Värderingsarbetet visar att innebörden i begreppet �geo-
tekniskt relaterade kvalitetsbristskostnader� varierar kraf-
tigt. Klart är att man sällan tar med kostnader för s.k.
externa kvalitetsbrister, dvs. sådana brister som upptäcks
efter det att en anläggning färdigställts. Det skall också
påpekas att kostnaderna för kvalitetsbrister inte kan kom-
ma ner till noll.

I två av de värderade vägprojekten har försök gjorts
att analysera kvalitetsbristkostnaderna. Dessa har här de-
finierats som differensen mellan kalkylerad kostnad en-
ligt mängdförteckning och priser  och verkligt utfall. För
väg E20, där analysen utfördes under 1999, var den in-
terna kvalitetsbristkostnaden ca 25  % av kostnaderna för
markarbeten och grundförstärkning. För de båda dels-
träckorna på väg E6, som analyserades i etapp 4, var dif-
ferensen mindre och uppgick till ca 4 % för den ena del-
sträckan och 16 % för den andra sträckan

Kostnaderna beror på brister i uppgifter om förhål-
landen om jord, berg och grundvatten samt på brister i
mängduppgifterna. De större differenserna beror huvud-
sakligen på brister i uppgifter om bergkvalitet och mängd
bergschakt.

Bidragande till kvalitetsbristkostnaderna är bristan-
de information, samordning och redovisning av jord, berg
och grundvattenförhållandena.

Markmiljö
Vid seminarium i april 2000 diskuterades separat kvali-
tetssituationen inom det miljötekniska området. Vid se-
minariet bekräftades slutsatserna från en tidigare genom-
förd miljöenkät samt från värderingsobjekten avseende
förorenad mark. En del av de svårare problemen är:

� Resursbrist hos myndigheter
� Såväl resurs- som kompetensbrist hos både beställa-

re och utförare
� Begränsade ekonomiska resurser
� Osäkerhet beträffande riskbedömningar och åtgärds-

mål
� Bristande dokumentation
� Avsaknad av gemensam informationskanal och en

enkel, fungerande form för erfarenhetsåterföring

Några åtgärder för att förbättra kvaliteten och att få
en förenklad och bättre strukturerad hantering av miljö-
tekniska utredningar och sanering av förorenad mark är:
� Ökade resurser, riktad utbildning och satsning på FoU,

miljögeoteknisk kartläggning och inventering samt
stöd för genomförande av saneringsprojekt.

� Upprättande av fungerande, enkla informationskana-
ler

� Bildande av en intresseförening för miljögeoteknis-
ka frågor, antingen i SGF:s regi eller som en separat
förening

En intressant jämförelse har gjorts med förhållande-
na i Danmark, där större resurser finns för hantering av
miljögeotekniska frågor. Danmark har varit tidigt ute med
att instifta miljölagar. Den danska motsvarigheten till Na-
turvårdsverket är Miljöstyrelsen och där arbetar ungefär
10 gånger så många personer som i Sverige. Det finns
100 � 150 st heltidstjänster på den danska motsvarighe-
ten till Länsstyrelsen, som jobbar med myndighetsfrågor
vad gäller grundvattenföroreningar etc.

I detta perspektiv är det uppenbart att resurserna för
motsvarande frågor i Sverige är otillräckliga. I Sverige
tar kommunerna över mer och mer ansvar från Länssty-
relserna, vilket gör att den helhetssyn som finns i Dan-
mark försvinner. Dessutom minskar möjligheterna att få
specialister på miljömyndigheterna eftersom kommuner-
nas miljöinspektörer i regel har mer varierande arbets-
uppgifter.
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Synpunkter från branschen
I verksamhetsrapporten från 1998 från projektet redovi-
sades fem nyckelområden inom vilka det var särskilt an-
geläget att genomföra förbättringar. Dessa områden var
följande:
� Kompetens
� Kvalitetsstyrande doku-

ment
� Dokumentation
� Teknikfrågor
� Upphandlingsfrågor

I syfte att verifiera den-
na slutsats utfördes ett 10-tal
djupintervjuer under hösten
1999 med personer, som inte
tidigare varit engagerade i
värderingsobjekten. Djupin-
tervjuerna kompletterades med ytterligare några intervju-
er, främst för att bredda bedömningsunderlaget.

En detaljerad sammanställning av synpunkter som
framkommit i dessa intervjuer tillsammans med tidigare
inhämtade synpunkter redovisas i detalj i Bilaga 3.

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA DEN
GEOTEKNISKA KVALITETEN

Angelägna uppgifter för att förbättra
kvaliteten
I kvalitetsvärderingsprojektet har framkommit behov av
ett antal aktiviteter avseende information, branschstöd,
kunskapsuppbyggnad och FoU, nödvändiga för att för-

bättra den geotekniska kva-
liteten. Ansvaret för att till-
fredsställa dessa behov vilar
på hela branschen. SGF,
Svensk Teknik och Design,
enskilda företag och organi-
sationer samt statliga myn-
digheter med byggverksam-
het förutsätts vara drivande i
kvalitetsfrågorna. Det är vik-
tigt att nätverk bildas mellan
intressenterna inom det
geotekniska området för

samverkan, som syftar till att åstadkomma erforderliga
kvalitetsförbättringar.

I Bilaga 4 redovisas en sammanställning av ett antal
aktiviteter som föreslagits i värderingsprojektet. Aktivi-
teterna har indelats i informations- respektive FoU-
uppgifter.
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Med utgångspunkt från de åtgärder som redovisas i av-
snittet �Åtgärder för att förbättra den geotekniska kvali-
teten� föreslår institutet att ett fortsatt utvecklingsarbete
inriktas på sex områden, nämligen:

� Upphandling/beställning av geotekniska utredningar
� Kompetens
� Kvalitetsstyrande dokument
� Teknikfrågor
� Dokumentation
� Information och FoU

Upphandling/beställning av
geotekniska utredningar
En av de viktigaste kvalitetsstyrande momenten är den
hantering som görs vid själva upphandlingen/beställning-
en av ett geotekniskt arbete. Detta leder ofta till oenighet
mellan beställare och utförare. Anbuds- och upphand-
lingsförfarandet, som det fungerar i dag, gör att man ska-
lar bort allt som inte direkt framgår av förfrågningsun-
derlaget. Alla outtalade förväntningar, som beställaren
ofta upplever som självklara, kostar extra. Man köper
borrhål men tror sig ha köpt en geoteknisk utredning.
Detta gäller generellt, men upplevs ofta som obehagliga
överraskningar hos �sällanbeställare�.

Branschgemensamma riktlin-
jer
Det saknas bra och allmänt til-
lämpade rutiner för utformning
av och innehåll i förfrågnings-
underlag till geotekniska ut-
redningar. Försök till förbätt-
ringar har dock gjorts på sena-
re tid men rutinerna tillämpas
sparsamt. Modeller för
anbudsvärdering som beaktar
andra parametrar än priset bör

tas fram branschsamordnat � och helst omgående. Starkt
uttalade önskemål finns  inom och utanför branschen om
att åstadkomma förbättringar på detta område.

Geotekniskt beställarstöd
Ett annat förhållande är att många beställare, framförallt
�sällanbeställare�, ofta saknar kunskap om hur man hand-
lar upp geotekniska arbeten. Det borde vara självklart att
geoteknikerna, som har kunskap, bör kunna bygga upp
ett förtroende hos beställaren, så att man drar åt samma
håll. Här är det nödvändigt med en större ärlighet och
öppenhet mellan beställare och utförare.

Det kan i de flesta fall underlätta om beställaren anli-
tar en geoteknisk expert som biträder med att upprätta
förfrågningsunderlag, utvärdera anbud och kontrollera att
den beställda tjänsten också levereras.

Kompetens
Kompetensfrågorna har kommit upp vid värdering av
samtliga studerade objekt. Marknadssituationen under
1990-talet har medfört en omfördelning av geotekniska
resurser från husbyggnadsverksamhet till infrastruktur
och miljögeoteknisk verksamhet. Detta har inneburit stora
krav på kompetensutveckling. Behov av kompetensför-
bättringar i större eller mindre grad erfordras för i stort
sett alla de aktörer som medverkar i geotekniska arbeten.

Vidareutbildning av geotek-
niker
Det finns behov av en struk-
turerad plan för vidareutbild-
ning, handledning och men-
torskap efter grundutbildning
för nyexaminerade och yngre
geotekniker och miljötekni-
ker. Utbildningsbehovet är
störst i början av karriären.
Utbildningen bör omfatta re-
lativt korta regionalt basera-

FÖRSLAG TILL UTVECKLINGSARBETE
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de kurser i tekniska ämnen men även entreprenadjuridik,
produktionsteknik och kunskap om detalj- och översikts-
planering bör ingå. Kurserna varvas med praktisk hand-
ledd verksamhet inom företagen eller med hjälp av sär-
skilt utsedda mentorer (t.ex. seniorkonsulter).

Den på detta sätt planlagda tiden för vidareutbildning
skulle kunna vara ca tre år. Därefter bör vidareutbildning
kunna erbjudas under hela den yrkesverksamma tiden.
Utbildningen bör vara frivillig och bör i första hand be-
kostas av arbetsgivare, men man kan också diskutera att
kunna erhålla bidrag av avsatta medel från branschen.

Ansvaret för att ta fram en strukturerad  utbildnings-
plan skulle i första hand kunna vila på SGF i samarbete
med högskolor och SGI. Utbildningen skall anpassas till
branschens krav.

Kortkurser eller seminarier med utbildning i speciel-
la teman bör komplettera utbildningen ovan och även
omfatta geotekniker med längre erfarenhet. Bland de äm-
nen som föreslagits finns:
� ökade kunskaper och färdigheter hos geotekniker för

att ta fram de geotekniskt betingade delarna av
förfrågningsunderlag/arbetshandlingar

� ökade kunskaper i entreprenadjuridik hos
geotekniker

� ökade kunskaper inom det område av geo-
tekniken som för närvarande utvecklas snab-
bast � miljögeotekniken � behövs hos beställa-
re, konsulter och utförare

� fastmarksgeoteknik (egenskaper och hantering av fas-
ta jordar och berg). Restprodukters tekniska och mil-
jömässiga egenskaper som alternativa material bör
också kunna ingå i en sådan utbildning.

� utbildning i geostatistik och riskanalys avseende både
geoteknik och miljöteknik

Utbildning av användare av geotekniska utredningar
Det största behoven bedöms vara:
� ökad förståelse och kunskaper inom geoteknikområ-

det hos alla kategorier av beställare samt hos projekt-
ledare för större bygg- och anläggningsprojekt, där
geotekniska arbeten utgör en viktig del

Branschgemensam grupp för kvalitetsfrågor
Det bör övervägas att etablera en branschsammansatt
grupp inom geoteknik och miljögeoteknikområdet för
kvalitetsfrågor. Avsikten skulle vara att verka för att den

geotekniska kvalitetsnivån säkerställs. SGF bör här ta in-
itiativet och arbeta i nära samverkan med Rådet för bygg-
kvalitet. Utbildning av geotekniker i kvalitetsfrågor är
en viktig uppgift, t.ex. motiv och genomförande av  kva-
litetsrevisioner av geotekniska arbeten.

Kvalitetsstyrande dokument
Konsekvensanalyser
Det finns indikationer på att vissa normer kan ge över-
kvalitet jämfört med tidigare regelverk. Det är viktigt att
tekniska och ekonomiska konsekvensanalyser utförs och
värderas innan nya regler införs. Denna typ av analyser
bör göras löpande så att korrigeringar kan genomföras.
Uppföljningar och systematisk erfarenhetsåterföring är
nödvändiga.

Kvalitetsstyrande dokument
Det finns behov av utveckling av nya kvalitetsstyrande
dokument, som bl.a. anger undersökningsstrategier för
geotekniska insatser i tidiga planeringsskeden och

branschgemensamma dokument för redovisning
och kvalitetssäkring. Dokumenten skall vara
kvalitetsstyrande när de åberopas i avtal. Det
kan gälla metodbeskrivningar, standarder och
checklistor. Önskemål finns om nya dokument

för upphandling av planutredningar i olika ske-
den. Dessa kan vara anpassade manualer eller
checklistor med listning av vilka frågor, som bör

besvaras. Branschorganisationerna arbetar med detta men
�takten� behöver ökas.

Det är väsentligt att de dokument som finns används
på ett sätt, som säkerställer kvalitetsnivåerna, dvs. rätt
kvalitetsnivå för aktuellt behov, men att de inte hämmar
teknikutvecklingen. Möjlighet till avsteg i kraven kan
medges under förutsättning att de är tekniskt och ekono-
miskt motiverade.

Kvalitetsplaner
Objektsspecifika kvalitetsplaner/genomförandebeskriv-
ningar (dokument som beskriver genomförandet och pe-
kar ut kvalitetsstyrande delar, ordningsföljd mellan olika
moment m.m.) tillämpas inte på det sätt som är önskvärt.
Planerna upplevs ofta som schablonmässiga och inriktas
på checklistor över lätt kvantifierbara förhållanden, t.ex.
antal borrhål och provtagningsnivåer. Rutiner saknas för
tillämpning i avtal och praktiskt arbete.



Kvalitetsvärdering inom geoteknikområdet 17

Det finns behov av enkla grundläggande kravspecifi-
kationer (manualer eller checklistor) som hjälp för upp-
handling och genomförande av geotekniska undersök-
ningar med anpassade kvalitetsnivåer.

Ansvaret för kompletteringar, anpassning och att im-
plementera tillämpningen är branschgemensam.

Teknikfrågor
Det vore önskvärt med en branschgemensam planering
av teknikutveckling och FoU. I Bilaga 4 finns en sam-
manställning av de FoU-behov som framkommit i vär-
deringsarbetet.

Teknikutveckling
Ökad uppmärksamhet måste  riktas mot ett antal produkt-
relaterade eller tekniska frågor. Traditionellt satsas de
geotekniska resurserna i projekt ofta på sättningar och
stabilitet hos lösare jordar.

Ökade resurser bör sättas in både personellt och un-
dersökningsmässigt inom området �fastmarksgeoteknik�.

Frågor som rör hantering och användbarhet för jord- och
bergmassor kräver större geotekniska insatser. Detta gäl-
ler även restprodukter som t.ex. förbränningsaskor och
återvunnet vägbyggnadsmaterial. Detta bedöms vara
mycket lönsamt i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

I samband med förorenade markområden behöver
strategier och metoder för provtagning, provanalys och
fältanalyser vidareutvecklas.

Att göra sättningsprognoser för konstruktioner grund-
lagda på lös jord är en vanlig geoteknisk uppgift. Dis-
kussion förekommer ofta om de modeller som används
och resultaten ifrågasätts. Uppföljningar saknas ofta el-
ler är alltför summariska. Det är då nödvändigt att göra
systematiska  uppföljningar av utförda konstruktioner så
att prognosernas träffsäkerhet kan värderas. Erfarenhe-
terna måste sedan tas tillvara i praktiken och i tekniska
anvisningar och metodbeskrivningar.

Generellt efterlyses fler mätningar av grundvattenni-
våer och portryck i jord. God kännedom om vattentryck
i jord är en viktig förutsättning för dimensionering och
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utförande av geotekniska konstruktioner. Det är viktigt
att utveckla databaser med grundvatteninformation,  helst
också med prognosmöjligheter.

Systematisk erfarenhetsåterföring
Erfarenhetsåterföring från utförda arbeten måste bli  bättre
och vara ett naturligt arbetssätt. Både positiva och nega-
tiva erfarenheter måste föras tillbaka inom projekt, i den
egna organisationen och till branschen i övrigt. Ett red-
skap är uppbyggnad av s.k. erfarenhetsdatabaser, som bör
vara allmänt tillgängliga.

Ansvaret för struktur och uppbyggnad skulle kunna
delas av SGF och SGI. För att uppgifter och problem-
ställningar, lösningar och erfarenheter kommer in i data-
baserna bör ansvaret läggas på beställarna.

Dokumentation
Dokumentation, som är värd namnet, över geotekniska
och grundläggningstekniska förhållanden, saknas helt el-
ler är i vart fall mycket sällsynta. Det gäller undersök-
ningsarbeten, planerings- och projekteringsarbeten och
själva utförandet. Relationshandlingar bör regelmässigt
tas fram som beskriver hur det verkliga arbetet utföll � i
vid bemärkelse � inte bara sakuppgifter i form av mått
och dimensioner. Särskilt viktigt är det att utförda geo-
tekniska förstärkningar dokumenteras. Relationshand-
lingarna bör få ökad betydelse och vara ett verktyg för
såväl redovisning av utförda konstruktioner som ett in-
strument för erfarenhetsåterföring samt för planering av
drift- och underhåll.

System och handledning i hur geotekniska undersök-
ningsresultat och rekommendationer överförs i bestäm-
melser för t.ex. detaljplaner har efterfrågats.

Rutiner för detta bör tas fram branschgemensamt så
att en enhetlig redovisning kan göras. Speciellt gäller detta
inom miljöområdet, där dokumentation av miljötekniska
arbeten behöver utvecklas ytterligare.

Information och FoU – viktiga byggstenar
En viktig del i kvalitetsvärderingsprojektet har varit att
klargöra angelägna informations- och FoU-uppgifter. I
värderade projekt, vid enkäter och vid seminarier har det
framkommit behov av ett antal aktiviteter avseende in-
formation, branschstöd, kunskapsuppbyggnad och FoU,
nödvändiga för att förbättra den geotekniska kvaliteten.
En sammanställning av dessa finns redovisade i Bilaga 4.

Det behövs ett systematiskt och långsiktigt arbete och
för att kunna genomföra dessa uppgifter förutsätts med-
verkan från många olika kompetenser och grupper i bygg-
sektorn.

Fortsatt arbete – ansvar och
genomförande
Vid projektets slutseminarium i mars 2001, med repre-
sentanter för branschen, konstaterades att det är viktigt
att kvalitetsutvecklingen går vidare med utgångspunkt
från erfarenheterna från detta projekt. SGI avser att till-
sammans med SGF som geo-branschens företrädare ta
fram ett konkret åtgärdsprogram för att förbättra kvalite-
ten. Handlingsplanen i detta avsnitt bör då vara basen för
kommande aktiviteter.

För att nå den önskade högre kvalitetsnivån och mins-
ka kostnaderna krävs ett engagerat deltagande av alla som
på olika sätt kommer i kontakt med geotekniska frågor.
Samarbete med det nya Rådet för byggkvalitet är också
väsentligt för att få genomslag i byggsektorn.
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Bilaga 1.
Rapporter och tidskriftsartiklar inom ramprojektet ”Kvalitetsvärdering
inom geoteknikområdet” samt övriga referenser.

Sammanfattande rapport av projektet

SGI Varia 481
Kvalitetsvärdering inom geoteknikområdet. Resultat och förslag
till utvecklingsarbete. Slutrapport över verksamheten 1997�
2001. Sammanfattning av arbetet, redovisning av kvalitetsläget, åt-
gärdsbehov och förslag till fortsatta insatser.

Värdering av projekt

Varia 481:5
Väg E22 genom Kristianstad, etapp 1
Allmän analys av vägsträckan
Väg E22 genom Kristianstad byggdes under senare hälften av 1960-
talet. Syftet med uppföljningen har varit att utnyttja den erfarenhet
och kunskap som driften under drygt  30 år givit på utförd projekte-
ring och byggande. Med undantag av några problemområden med
bankpålning och lättfyllning har vägen fungerat tillfredsställande
under de drygt 30 år den varit i bruk.

Varia 481:18
Väg E22 genom Kristianstad, etapp 2
Analys av bankpålning, km 3/640 � 3/708
Rapporten redovisar en teknisk-ekonomisk jämförelse mellan dimen-
sionering enligt då använd modell (1964) och dimensionering enligt
Vägverket Publikation 1994:68b Bankpålning (dimensioneringsmo-
dell 1998).Aktuell vägsträcka har fungerat tillfredsställande under de
30 åren.

Varia 481:19
Väg E22 genom Kristianstad, etapp 2 och 3
Analys av vertikaldränering för bank över Hammarsjöfältet
Rapporten redovisar en teknisk-ekonomisk jämförelse mellan utförd
dimensionering och dimensionering enligt nu gällande normer och
praxis. Vertikaldräneringen i organisk jord har fungerat väl under de
drygt 30 år som vägen varit i bruk. Uppmätta sättningar är generellt
mindre än förväntade men variationerna är relativt stora.

Varia 481:20
Väg E22 genom Kristianstad, etapp 2 och 3
Analys av korsning med Stordiket
Bron över Stordiket är grundlags på stödpålar och förstärkning av
anslutande vägbankar utfördes med lättfyllning, kombinerad med
vertikaldränering, överlast och tryckbankar. Vägsträckan har inte
fungerat tillfredsställande utan sättningar i vägbanken har uppkom-
mit, som erfordrat återkommande justeringar. Kompletterande för-
stärkning genom utskiftning av lättklinkerfyllning mot skumbetong
utfördes 1993. Därefter har vägen fungerat tillfredsställande.

SGI Varia 481:11
Väg E20. Delen Eskilstuna - Arphus. Arbetsrapport 1
Den totala kostnaden för entreprenadarbetena � generalentreprenad �
uppgår enligt den prissatta mängdförteckningen till ca 232 milj kro-
nor för vägarna och ca 35 milj kronor för broarna. Härav bedöms
geotekniken � markarbeten � påverka ca 45 % (105 milj) av kostna-
den för vägarna. Vid kvalitetsvärderingen har man funnit att kostna-
der som berör geoteknikområdet hittills (feb 1999) ökat med mer än
10 milj kronor.

SGI Varia 481:12
Väg E20. Delen Eskilstuna - Arphus. Arbetsrapport 2

Rapporten redovisar en jämförelse mellan kostnader enligt mängd-
förteckningen (MF) och verkliga kostnader. De kostnader som be-
dömts tillhöra geoteknikområdet - markarbeten - har separerats från
övriga kostnader. Samtliga kostnadsförändringar, exkl indexuppräk-
ning, betraktas som kvalitetsbristkostnader i denna rapport.

SGI Varia 481:13
Botniabanan. Två järnvägsutredningar
Utredningarna omfattar 15�20 km bergtunnel, 3�5 km bro och 40�
50 km spår på mark. Rapporten redovisar kvalitetsstyrande aktivite-
ter hos beställare och konsulter.

Varia 481:22
Botniabanan. Detaljprojektering för en delsträcka.
Rapporten redovisar slutsatser från detaljprojektering för en del-
sträcka av järnvägsutbyggnaden Botniabanan. Analysen omfattar
anbudsvärdering, projektering inklusive dimensionering av vertikal-
dränering och bankpålning.

SGI Varia 481:9
Värdering av bygghandlingar för två delsträckor på Väg E6
genom Bohuslän. Delrapport 1
Värdering har gjorts av två delsträckor på väg E6 genom Bohuslän.
Byggnadsarbetena har pågått sedan mitten av 1998 och beräknade
avslutade under år 2000. Anläggningsarbetena genomförs av olika
entreprenörer. Båda delsträckorna innehåller ca 3 km fyrfältsväg (s k
slimmad motorväg). I den ena projektet ingår 6  st och i det
andra ingår 2 st större broar.

SGI Varia 481:10
Uppföljning under byggtiden av två delsträckor på väg E6
genom Bohuslän. Delrapport 2
I etapp 3 av värderingsprojektet har fokuserats på uppföljning av sätt-
ningsprognoser för kalkpelarförstärkta och vertikaldränerade  sträckor.

Varia 481:21
Uppföljning under byggtiden av två delsträckor på väg E6
genom Bohuslän. Delrapport 3
I etapp 3 av värderingsprojektet har fokuserats på uppföljning av det
ekonomiska utfallet. Rapporten redovisar en jämförelse mellan kost-
nader enligt mängdförteckningen (MF) och verkliga kostnader.
kostnader som bedömts tillhöra geoteknikområdet - markarbeten -
har separerats från övriga kostnader. Samtliga kostnadsförändringar,
exkl. indexuppräkning, betraktas som kvalitetsbristkostnader i denna
rapport.

SGI Varia 481:6
Kvalitetsvärdering av undersökning förorenad mark i tre län
Redovisningen omfattar fem projekt i tre olika län avseende:
� Träimpregneringsanläggningar � Ett PCB-förorenat område
� Ett nedlagt glasbruk � Två nedlagda ytbehandlingsverksamheter
Projekten har kvalitetsgranskats framför allt mot den s.k. MIFO-
modellen (Metoder för Inventering av Förorenade Områden).

SGI Varia 481:7
Värdering av efterbehandling av förorenad mark på två platser
Kvalitetsgranskning har gjorts av efterbehandling på två platser. Syf-
tet har varit att granska efterbehandling , men eftersom de undersök-
ningar som föregått åtgärderna varit centrala för hur åtgärderna ut-
förts, har även undersökningarna studerats. Ett större och ett med-
elstort objekt har granskats.
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Varia 481:23
Kvalitetsvärdering av husbyggnadsprojekt.
Skolbyggnad i Mellansverige
Rapporten redovisar slutsatser beträffande den geotekniska under-
sökningen som underlag för dimensionering och beskrivningar samt
geoteknikerns grad av medverkan i upphandlings- och byggskedet.

Enkäter och intervjuer

SGI Varia 481:3
Enkätundersökning. Oktober 1998
Undersökningen har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan
Högskolan i Gävle och SGI. Enkäten omfattade 150 personer verk-
samma inom geoteknikområdet i olika roller. Enkäten vände sig för-
utom till representanter för geoteknikkåren också till beställare av
geotekniska arbeten och till representanter för entreprenörer. 70 % av
de tillfrågade har besvarat enkäten.

SGI Varia  481:4
Massmediaundersökning
Rapporten redovisar en sammanställning av vad som under 1998
skrivits om kvalitetsbrister i bygg- och anläggningsbranschen i några
ledande svenska facktidskrifter inom området.

SGI Varia 481:8
Utvärdering av enkät om kvaliteten i
miljötekniska markundersökningar
Rapporten redovisar resultat från en enkät utförd för att bredare klar-
lägga faktiska förhållanden kring och attityder till kvalitetsrelaterade
frågor som rör miljötekniska markundersökningar och användningen
av deras resultat i byggprocessen.

SGI Varia 481:14
Djupintervjuer
Under hösten 1999 genomfördes 10 st djupintervjuer med represen-
tanter för olika kategorier. De intervjuade personerna var från olika
delar av Sverige och har olika kompetensområden. Avsikten med
djupintervjuerna var att bredda underlaget för tidigare vunna erfaren-
heter i kvalitetsvärderingsprojektet.

Varia 481:24
Djupintervjuer
Under år 2000 med viss komplettering under 2001 genomfördes 4
kompletterande djupintervjuer med  representanter för olika katego-
rier.. Avsikten med djupintervjuerna var att ytterligare komplettera
och bredda underlaget för tidigare vunna erfarenheter i kvalitet-
svärderingsprojektet.

Seminarier

SGI Varia 481:1
Kvalitetsvärdering inom geoteknikområdet. Seminarium i Lin-
köping 1998�06�10. Anteckningar och dokumentation.
Seminariet behandlade dels resultat från projektet, dels kvalitetskrav
vid beställning/upphandling av geotekniska utredningar.

SGI Varia 481:2
Kvalitetsvärdering inom geoteknikområdet. Seminarium i Lin-
köping 1998�12�10. Anteckningar och dokumentation.
Seminariet behandlade dels en redovisning av aktiviteter inom kvali-
tetsområdet i branschen, dels resultat från
projektet

SGI Varia 481:15
Kvalitetskrav på geotekniska utredningar � upphandlingsfrågor.
Seminarium Linköping 1999�02�10. Anteckningar och doku-
mentation.
Seminariet behandlade upphandling av geotekniska tjänster utifrån
både beställarens och utförarens aspekter. Dessutom diskuterades
utformning av förfrågningsunderlag respektive offerter samt värde-
ring av anbud och uppföljning av ställda kvalitetskrav.

SGI Varia 481:16
Kvalitetsvärdering inom geoteknikområdet. Seminarium
Linköping 1999�11�11. Anteckningar och dokumentation.
Seminariet behandlade kvalitetsfrågor inom miljögeotekniska kvali-
tetskostnader i byggbranschen samt en redovisning av projekt som
värderats.

SGI Varia 481:17
Miljögeotekniskt kvalitetsseminarium. Stockholm 2000�04�12.
Anteckningar och dokumentation.
Seminariet behandlade resultat av kvalitetsvärderingsprojektets stu-
dier av miljögeotekniska frågor. Dessutom diskuterades kompetens
och bemanning hos myndigheter inom miljöområdet samt vägled-
ningar, riktlinjer och standarder.

Varia 481:26
Konsekvent och ekonomisk geoteknik. Slutseminarium i Stock-
holm 2001-03-28. Anteckningar och dokumentation.
Seminariet behandlade resultat och slutsatser från kvalitetsvärde-
ringsprojektet. Vidare diskuterades förslag till handlingsplan för att
förbättra och anpassa kvalitetsnivåerna till behovet. Många värdeful-
la synpunkter erhölls från deltagarna

Relationshandlingar

Varia 481:25
Relationshandlingar
Rapporten omfattar en informationsdel och en beskrivningsdel avse-
ende utformning av relationshandlingar avseende geotekniskt och
miljögeotekniskt relaterade arbeten.

Tidskrifts- och konferensartiklar

Johansson, Å, Rydell, B.
Rätt geoteknisk kvalitet?!
Väg- och vattenbyggaren, 2001, no.4

Olsson, C
Kvalitetsvärdering - ett sätt att ta pulsen på geoteknikerbran-
schen
NGM 2000. Nordiska Geoteknikermötet, Helsinki, 2000. Procee-
dings,

Olsson, C, Nylén, KO
Krafttag behövs för att förbättra kvaliteten inom geoteknikom-
rådet. Resultat av en branschenkät.
Väg- och Vattenbyggaren, 1999, no. 4.

Olsson, C
Miljarder att spara. Kvalitetsvärdering inom geoteknikområdet.
Husbyggaren, 1998, no 5.

Rydell, B
Geoteknik och grundläggning - en kvalitetsfråga
Husbyggaren, 1990, no 6.

Verksamhetsrapporter

Årlig redovisning av utförda aktiviteter

Verksamhetsrapport 1998
Verksamhetsrapport 1999
Verksamhetsrapport 2000

Övriga referenser

Geotekniska skadekostnader och behov av ökad geoteknisk kun-
skap. Regeringsuppdrag, 1995-06-01 (K94/1825/3, k95/2010/2 (del-
vis)). 1996. Statens geotekniska institut. Linköping.
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Etapp 1:
Struktur och urval av projekt
Etapp 1 har omfattat framtagning av detaljerade direktiv
för arbetet i form av formell direktivbeskrivning till de
värderingsansvariga som en checklista för vad värdering-
sarbetet skall omfatta. Vidare har i etapp 1 valts ut 6 pi-
lotobjekt som värderats under året. Etapp 1 avslutades
med ett seminarium i juni 1998.

Etapp 2:
Värdering av pilotprojekt och enkäter
Etapp 2 har omfattat värdering av de utvalda pilotobjek-
ten. Dessa objekt har valts inom infrastruktur och miljö-
området. Värderingsobjekten har utgjorts av tre vägpro-
jekt: delavsnitt av E6 i Bohuslän, E20 i Södermanland
och E22 genom Kristianstad. Två järnvägsprojekt har
studerats, del av Västkustbanan och del av Botniabanan.
Inom miljöområdet har studerats utredningar av förore-
nad mark i Småland och i Uppland. Resultatet av värde-
ringsarbetet har redovisats och diskuterats vid ett semi-
narium i december 1998.

Utöver detta har en omfattande enkätundersökning
utförts under november 1998. Enkäten fokuserade på krav
i förfrågningar om geotekniska utredningar, hantering av
kvalitetsplaner samt på hur anbudsgivare/entreprenörer
upplever dokumentationen av geotekniska utredningar.
Enkäten var brett upplagd och var ställd till ca 150 per-
soner representerande beställare, konsulter och entrepre-
nörer i olika funktioner i planerings-, projekterings- och
byggprocessen. Mer än 100 av de tillfrågade personerna
har svarat, dvs ca 70 %. Enkäten utvärderades närmare
under våren 1999 i samarbete med Högskolan i Gävle.

En undersökning av artiklar i byggfacktidskrifter har
också utförts för att studera hur geotekniska kvalitets-
brister uppmärksammas och beskrivs i byggfackpressen.
Undersökningen omfattade tre av Sveriges byggfacktid-
skrifter under kalenderåret 1998. Avsikten med under-
sökningen var att få en ungefärlig uppfattning om frek-
vensen av kvalitetsbristrapporter inom geoteknikområ-
det.

I februari 1999 anordnades  ett seminarium i Stock-
holm med fokus på upphandlingsfrågorna inom det geo-
tekniska området. Underlaget för seminariet var bl.a. re-
sultatet av  den enkätundersökning som utfördes inom
projektet under 1998.

Bilaga 2.
Omfattning av arbetet med geoteknisk kvalitetsvärdering inom olika etapper.

Etapp 3:
Värdering av projekt och enkät
Etapp 3 har omfattat slutredovisning av de 6 pilotprojek-
ten som genomfördes i etapp 2. En fortsatt värdering har
genomförts för tre av dessa. Vidare har ett nytt värde-
ringsobjekt (omfattande två enskilda objekt) utförts inom
området �Efterbehandling av förorenad mark�. Ett 10-
tal djupintervjuer har genomförts under hösten 1999 med
personer som tidigare inte varit engagerade i värderings-
objekten. Resultatet av värderingsarbetet och djupinter-
vjuerna har diskuterats vid ett seminarium i Linköping i
november 1999.

Under hösten 1999 utsändes en separat enkät med rub-
riken �Kvalitetssäkring av miljötekniska markundersök-
ningar� till ett 70-tal personer verksamma inom det mil-
jögeotekniska området. Ett 30-tal personer besvarade en-
käten. Resultat från enkäten diskuterades vid ett semina-
rium i Stockholm i april 2000.

Etapp 4:
Värdering av projekt och djupintervjuer
Etapp 4 har omfattat en fortsatt värdering av vägprojekt
E6 med avseende på kvalitetsbristkostnader. Vidare har
studerats ett järnvägsprojekt för en del av Botniabanan
(detaljprojektering) samt ett husbyggnadsprojekt.

Underlag till en artikel beträffande relationshandlingar
att publiceras i AMA-Nytt har tagits fram. En artikel till
Nordiskt Geoteknikermöte (NGM 2000) i Helsingfors
färdigställdes under 1999 och presenterades vid mötet i
juni 2000.

Fyra ytterligare djupintervjuer har kompletterat de ti-
digare genomförda. Ett seminarium om miljögeoteknis-
ka kvalitetsfrågor har genomförts i april 2000, baserat på
enkätundersökningen under föregående år.

Sammanfattning och handlingsplan
Under år 2001 har  SGI:s särskilda satsning avseende
kvalitetsvärdering avslutats och slutrapporterats. Rappor-
terna från värderingsprojekt , djupintervjuer och semin-
arier redovisas i SGI:s Varia-serie.

I mars  2001 hölls ett slutseminarium, där slutsatser-
na från projektet i sin helhet redovisades med en efter-
följande diskussion  om hur man bör gå vidare för att
rätta till de konstaterade bristerna.
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Bilaga 3.
Branschens synpunkter på behov av åtgärder för bättre kvalitet.

NYCKELOMRÅDE

1 Kompetens

2 Kvalitetsstyrande dokument

3 Dokumentation

BRANSCHENS SYNPUNKTER

- Mera helikoptersyn hos oss alla! Arbeta mera i pro-
jektgrupper

- Förståelse för fackområdet miljögeoteknik hos bestäl-
lare

- Projektörernas kompetens inom området miljögeotek-
nik behöver öka

- Miljögeotekniker - en särskild spetskompetens! Så-
dan kompetens bör integreras mera i traditionella geo-
tekniska utredningar

- För kompetensuppbyggnad och kvalitetshöjning mås-
te högskolorna och SGI känna ett ansvar

- Ständig vidareutbildning av såväl geotekniker som
miljötekniker erfordras

- Nya rön måste bli mer lättillgängliga.
- Lättillgänglig erfarenhetsdatabank
- Nätverk med såväl specialist- som generalistkompe-

tens

- Överkvalitet - om det förekommer - har troligen mins-
kat när det gäller geokonstruktioner som dimensio-
neras efter ny dimensioneringsfilosofi (brottgräns- och
bruksgränsdimensionering)

- Checklistor för upphandlingar och utförande av geo-
utredningar för olika ändamål och skeden

- Skredkommissionens skrifter utvecklas som norme-
rande för stabilitetsutredningar

- Bättre redovisningsrutiner � miljögeoteknik
- Riktlinjer för utförande av geotekniska undersökning-

ar och utredningar finns men efterlevs ofta inte och
beställarna följer inte upp att så görs

- Bättre rutiner för upprättande av relationshandlingar
- Systematisk dokumentation för erfarenhetsåterföring
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- Teknikutveckling behövs för sulfidjord och silt
- I projekteringsledet premieras ej innovationer och ny

teknik
- Fastmarksgeotekniken måste förbättras
- Sättningsuppföljning måste göras oftare
- Mer systematisk uppföljning av grundvattennivåer

och portryck
- Utveckling mot mer allmänt bruk av risk- och konse-

kvensanalys
- Systematisk erfarenhetsåterföring

- Viktigt att vi förbättrar oss, bl.a. gäller det samord-
ning mellan olika teknikgrenar, när det gäller fram-
tagning av geotekniska delar i förfrågningsunderlag

- Rutiner för upphandling av geoteknik för detaljpla-
ner och stabilitetsutredningar

- Checklistor och beställarstöd för beställare utan egen
geoteknisk kompetens

4 Teknikfrågor

5 Upphandlingsfrågor
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KOMMENTAR

Ansvar för detta bör kunna delas av bland annat SGF och
Rådet för byggkvalitet

Budskapet om detta bör upprepas i tidskriftsartiklar, på
geotekniska temadagar och liknande arrangemang samt
göras lättillgängligt via Internet.

Behovet av insatser är störst för väg- och järnvägspro-
jekt, där masshanteringsfrågorna är viktiga.

Det är också viktigt att förståelsen för fastmarksgeotek-
nikfrågorna ökar. Detta gäller för både unga och erfarna
ingenjörer.

Även detta behov är stort och skulle på sikt kunna med-
föra ett  ekonomiskt och miljömässigt bättre utnyttjande
av tillgänglig mark. Besparingspotentialen är stor.

För att få en snabb implementering bör en vägledning tas
fram som publiceras i en tidskriftsartikel.

Behovet är mycket stort. En strategi måste tas fram för
hur denna kunskapsförmedling skall organiseras.

För att få en snabb implementering bör en vägledning tas
fram som publiceras i en tidskriftsartikel i t.ex. AMA-
Nytt.

Bilaga 4.
Förslag till aktiviteter för bättre geoteknisk kvalitet.

Informationsuppgifter

ÅTGÄRD NR AKTIVITET

1 Bildande av en branschsammansatt grupp
inom geoteknikområdet för kvalitetsfrågor

2 Information om de främsta orsakerna till kva-
litetsbrister inom geoteknikområdet.
Samtliga aktörer inom det geotekniska området
behöver upplysas om dessa orsaker och vilka åt-
gärder som kan vidtas  för att minska kvalitets-
bristkostnaderna i branschen.

3 Utbildning av geoprojektörer inom området
�fastmarksgeoteknik�.
Med detta begrepp avses arbeten i morän och an-
dra fasta jordar och arbeten i berg. Utbildningen
bör fokusera på att erforderliga (ökade) undersök-
nings- och projekteringsinsatser utförs inom fast-
marksområden inklusive berg med inriktning på
en optimal hantering och användning.

I detta sammanhang bör också kunskap om alter-
nativa material, t.ex. restprodukter ingå i utbild-
ningen.

4 Grundläggande utbildning för geotekniker i
ämnesområdet planeringsteknik respektive
planerare i ämnesområdet geoteknik.
Detta syftar främst till att öka förståelsen för hur
olika frågor skall hanteras och hur de geoteknis-
ka förutsättningarna skall redovisas i den fysiska
planeringen.

5 Demonstration av hur genomförandeplaner/
kvalitetsplaner för geotekniska arbeten inklusi-
ve miljögeotekniska arbeten bör utformas.

6 Kurser/temadagar för aktörer inom området
miljögeoteknik. Det gäller beställare, konsulter
och  utförare av miljögeotekniska utredningar och
arbeten.

7 Demonstration av hur relationshandlingar för
geotekniska inklusive miljögeotekniska arbeten
bör utformas.
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Behovet är mycket stort. En strategi måste tas fram för
hur denna kunskapsförmedling skall organiseras. Bover-
ket bör känna ett särskilt ansvar för detta. I många fall
gäller det att få till stånd en attitydförändring hos inblan-
dade parter.

Kurserna skall öka förståelsen för geoteknisk verksam-
het, särskilt hos beställarkategorin.

Behovet av vägledning är särskilt stort hos �sällanbestäl-
lare�.

Behovet av detta är störst för beställare utan egen geo-
teknisk kompetens.

Tillämpning av �husgeotekniker� såväl inom klassisk geo-
teknik som miljöteknik.

Behov finns av allmän kompetenshöjning inom bran-
schen. Det behövs också ett antal geotekniskt sakkunni-
ga som kan fungera som professionella revisorer.

Insatser bör göras för att påverka utbildningsplaner hos
de utbildningsinstitutioner som organiserar utbildning av
ingenjörer och miljöspecialister för verksamhet  inom
geoteknikområdet.  Påverkan gäller både de större tek-
niska högskolorna men också andra högskolor, där s.k.
högskoleingenjörer utbildas.

Behov av systematisk träning genom kurser och hand-
ledning i praktisk tillämpning för utveckling av nya in-
genjörer till geoprojektörer. Ansvaret skulle kunna ligga
på en särskilt tillsatt branschsammansatt grupp och byg-
ga på frivillighet. Avsatta medel för genomförande skul-
le kunna underlätta.

8 Information om hur hänsyn tas till de geotek-
niska frågorna i tidiga planeringsskeden. Mål-
gruppen är kommunerna men också de �byggan-
de� statliga myndigheterna.

9 Kurser/temadagar om beställning av geotek-
niska utredningar. Det gäller beställare från så-
väl öppna marknaden som från de �byggande�
statliga myndigheterna.

10 Vägledning för upphandling av geotekniska ut-
redningar. En branschsammansatt grupp bör eta-
bleras för att ta fram en sådan vägledning.

11 Framtagande av checklistor för vilka frågeställ-
ningar och geotekniska och miljötekniska utred-
ningar som är aktuella för olika objekt.

12 Etablera förståelse för allmän användning av geo-
tekniskt beställarstöd. Erfarna geotekniskt kun-
niga personer kan anlitas för översiktliga bedöm-
ningar, behovsinventeringar, upprättande av FU
samt som beställarstöd för upphandling, utföran-
de och kontroll.

13 Utbildning om betydelsen av och genomförande
av kvalitetsrevisioner. Det gäller samtliga aktö-
rer, såväl beställare som utförare.

14 Grundutbildning av ingenjörer och miljöspe-
cialister för verksamhet inom det geotekniska om-
rådet. Det gäller teknisk utbildning inom basom-
rådena: fastmarksgeoteknik, sättningsberäkning-
ar, stabilitetsberäkningar och miljögeoteknik.

15 Systematisk vidareutbildning och handledning
av geotekniker

ÅTGÄRD NR AKTIVITET KOMMENTAR
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Behovet är stort men svåradministrerat. Det borde vara
lätt att dela med sig av �smarta� lösningar men svårt att
erkänna misstag. Ansvaret för upprättande och underhåll
borde kunna ligga på de byggande och förvaltande ver-
ken och företagen. SGI och SGF borde kunna spela en
aktiv roll för den tekniska uppbyggnaden.

KOMMENTAR

För dessa insatser måste SGI och de �byggande� statliga
myndigheterna känna ett särskilt ansvar.

För dessa insatser måste SGI och de �byggande� statliga
myndigheterna känna ett särskilt ansvar.

Utveckling och kunskapsförmedling inom detta område
är nödvändigt för planering och byggande. Prognoser för
bestämning av dimensionerande portryck bygger oftast
på för korta mätserier och för få undersökningspunkter.
Viktigt att strukturera databaser efter avnämarnas behov

Osäkerheten när det gäller bedömning av sättnings- och
stabilitetsegenskaper är särskilt stora i dessa jordar.

Att spetsa våra beräkningsmetoder är viktigt för praktisk
arbetande geotekniker i rollen som prognosmakare för
slänters beteende. Ett nätverk bör utvecklas för att tackla
detta mellan SGI och högskolorna.

Viktigt att strukturera databaser efter avnämarnas behov.
Detta är en fråga för SGI och branschen att ta tag i.

Behovet av detta är särskilt stort inom det kommunala
området.

16 Utveckling av lättillgängliga kanaler för infor-
mationsutbyte. Här bör man kunna få en enkel
sökbar information om geotekniska problemställ-
ningar, bra och mindre bra lösningar samt länkar
till detaljerad information och kontaktpersoner. In-
formationskanalerna bör vara allmänt tillgängli-
ga, kunna byggas ut successivt och vara IT-base-
rade.

FoU-uppgifter

ÅTGÄRD NR AKTIVITET

1 Uppföljning av beteende hos geokonstruktio-
ner. Det gäller särskilt förstärkningsmetoder inom
jordförstärkningsområdet men även andra geokon-
struktioner och bergslänter. Angelägenhetsgrade-
ring bör göras för olika geokonstruktioner.

2 Uppföljning och erfarenhetsåterföring av sätt-
ningar och rörelser hos geokonstruktioner. Det är
viktigt att sådan uppföljning organiseras så att til-
lämpade prognosmetoder vid behov kan justeras.

3 Framtagning av metoder för prognos av grund-
vattennivåer/porvattentryck samt utveckling
av grundvattendatabaser. Sammanställning av
befintlig kunskap, utveckling och implementering
av ändamålsenliga metoder för praktiskt arbetan-
de geotekniker. Uppgiften gäller både kvantitati-
va och kvalitativa aspekter på grundvattnet. Be-
hovet av uppgifter om grundvattennivåer över ti-
den är stort.

4 Utveckling av riktlinjer och hjälpmedel för geo-
tekniska bedömningar i silt och sulfidjord.
Behovet bör ytterligare förankras genom intervjuer
med intressenterna.

5 Slänters beteende. Utredning av fall där veder-
tagna beräkningar ger låga säkerhetsnivåer men
där verkligheten ej visar några tecken på låg sta-
bilitet. Även fall där skred har inträffat och äldre
beräkningar inte visar att stabiliteten skulle vara
extremt låg förekommer.

6 Utveckling av modeller för organisation av da-
tabaser för erfarenhetsåterföring inom det geo-
tekniska området. Jämför informationsbehovet un-
der punkt 16.

7 Framtagning av kalkylmetoder för geotekniska
arbeten i tidiga skeden.
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Med riskbedömning avses här kvantifiering av risk

Om åtgärdsutredningen inte görs på ett riktigt sätt finns
risk för att åtgärdsmålen sätts så att efterbehandlingen
får fel kvalitet.

Nödvändigt för att optimera undersökningsinsatserna

Tillförlitliga sådan instrument är nödvändiga för att ef-
fektivisera undersökningar inom det miljögeotekniska
området. Behov finns av att beskriva fältmetoder och att
ge vägledning om hur man värderar dem.

Behovet gäller särskilt det miljögeotekniska området, men
är även tillämpbart inom den klassiska geotekniken.

8 Utveckling av riktlinjer för riskbedöming och
fastställande av åtgärdsmål samt utveckling av
verktyg för riskbedömning.

Ta fram riktlinjer för hur åtgärdsmål ska fast-
ställas vid efterbehandling av förorenad mark.

9 Utveckling av metoder för tidig riskanalys som
underlag för planering av geotekniska undersök-
ningar och utredningar.

10 Utveckling av instrument för direkt detekte-
ring av miljöfarliga ämnen i fält.

11 Utveckling av provtagningsstrategier baserat på
förhandskunskap och statistiska metoder. Meto-
der behövs för att hantera osäkerheterna vid un-
dersökningar.

ÅTGÄRD NR AKTIVITET KOMMENTAR
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