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Byggregler och standarder
SGFs synpunkter avseende utsända frågeställningar inför Rundabordssamtal 1 juni, 2017.
SGF, Svenska Geotekniska Föreningen är en ideell organisation med drygt 1500 personliga
medlemmar som aktivt arbetar i hela byggprocess, från utredningar/detaljplaner, via
projektering/design till utförande/underhåll. Det som knyter medlemmarna samman är arbete
med jord, berg och vatten som byggmaterial.
Naturens oberäknelighet, människans påverkan och klimatförändringar gör att det ställs stora
krav på geoteknikern att utifrån begränsad mängd information (stickprov) bedöma jord, berg
och vattens lämplighet som byggnadsmaterial utan att tumma på samhällets krav på erforderlig
säkerhet och rekommendera robusta lösningar med tillfredställande säkerhet.
Riskhantering finns med i samtliga moment inom geotekniken och en felbedömning kan leda
till stora konsekvenser. Några exempel på sådana konsekvenser är vägar som dras med av skred,
schakter som kollapsar, sättningar som orsakar tågurspårningar, oväntade förorenade områden.
För den enskilde medborgaren är dock snedsättningar på den nya villan, föroreningar på tomten
och vattenproblematik tillräckligt stora problem som man vill undvika.

1. Behov ändringar byggregler

Frågeställningen: Behövs ändringar av byggreglerna? I så fall varför och vilka ändringar är
viktiga att göra?
SGFs synpunkter:
Ja, det behövs en översyn av byggreglerna. Här vill vi bl.a. lyfta fram följande:
- Tydlighet avseende ansvarsfördelning mellan olika aktörer och konsekvenser om man
"väljer" att frångå gällande regelverk. Tyvärr ser vi att beställare som själva inte har
sakkunskap lätt blir "lurade" att köpa eller sätter "press" på entreprenörer att utföra
billiga lösningar som på sikt blir dyra. I flera fall noterar vi även att såväl utförande
som slutprodukt kan vara en risk för tredje man.
-

Markens lämplighet för byggnation, behöver komma in som en mer uttalad styrande
faktor redan i tidiga planeringsskeden. I dag sker en översiktlig bedömning av
markens lämplighet, men den huvudsakliga planeringen sker utifrån andra aspekter.
Det är därför inte ovanligt att man under byggprocessen får omfattande
kostnadsökningar, då marken ska anpassas till den valda byggnaden, istället för att
byggnation tar nytta av de naturliga förutsättningarna.

-

Ökad kunskap om förutsättningarna i området där byggnationen föreslås, ska ge
positiva effekter avseende kravnivåerna. Det bör tydligare framgå att bristande
underlag, som därmed kommer att resultera i större osäkerheter i den valda lösningen,
gör att samhället ställer högre krav på säkerhetsnivån för lösningen. M.a.o. lite
kunskap om marken gör att du tvingas göra en grov/dyr lösning, men om du kan visa
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att du har god kunskap om marken och hur den samverkar med din konstruktion så
kan marginalen i säkerhet som krävs reduceras.

2. Enkla förbättringar

Frågeställningen: Vilka eventuella förslag på enkla förbättringar av Boverkets byggregler och
konstruktionsregler (BBR och EKS) har ni?
SGFs synpunkter:
En förbättring, som vi redan har lyft fram till Boverket, som vi ser som mycket angelägen är
att klarlägga tillsynsansvaret för att projektering och utförande av geokonstruktioner sker i
enlighet med gällande regelverk. I dag så har, enligt uppgifter, detta delegerats till
kommunerna men utifrån vår erfarenhet så saknar merparten av Sveriges kommuner egen
sakkunskap inom ämnesområdet. Detta gör att tillsynen idag i praktiken är obefintlig.
Resultatet är osäkra arbetsplatser med stora risker både för arbetare och tredje man och i
värsta fall olyckor med dödlig utgång. Bifogar en artikel i bilaga 1, som exemplifierar denna
problemställning.
Notera att det är ett exempel och önskar ni fler exempel eller diskussioner runt
problemställningen så tar vi gärna fram kompletterande material.

3. Behov utifrån framtida boendeformer

Frågeställningen: Hur ser era behov ut gällande byggregler utifrån framtida boendeformer och
digitalisering? Beskriv gärna vad ni avser med framtida boendeformer.
SGFs synpunkter:
Här har vi inga direkta synpunkter förutom att vi önskar att i all utveckling av nya
boendeformer så inkluderas även att de ska grundläggas. Att marken kan vara en tillgång som
kan inkluderas i utvecklingen, istället för att vara ett problem som efter avslutad utveckling
ska hanteras.
Det är även mycket viktigt att beakta de klimatförändringar som i stor utsträckning kommer
att påverka våra möjligheter att bygga runt om i Sverige.

4. Uppbyggnad av nytt system

Frågeställningen: Om vi gör om systemet för byggregler, hur ska det vara uppbyggt? Vilka
regler ska beslutas på vilken nivå (lag, förordning, föreskrifter och allmänna råd)? Ska
hänvisningar göras till standarder och i så fall hur? Vilka områden (tekniska egenskapskrav)
är så viktiga att staten behöver reglera dem? Vem/vilka är målgruppen för byggreglerna och
vilken kunskapsnivå kan de förväntas ha?
SGFs synpunkter:
Inom vårt ämnesområde är det viktigt att regelverket byggs upp utifrån det gemensamma
arbete som har gjorts och görs avseende standarder. Standarderna är ett verktyg som
säkerställer att vi har undersökningsmetoder med tillfredställande kvalitet, samsyn om hur
våra konstruktioner ska verifieras för att garantera robusta lösningar med rätt säkerhetsnivå
samt samsyn om hur dokumentation/kontroll ska ske. Detta bör regleras på statlig nivå och
båda våra föreskrivande myndigheter (Boverket och Transportstyrelsen) bör ha en samsyn.
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Det är orimligt att olika krav ska gälla om pålen ska bära en last från en bro
(Transportsstyrelsen föreskriver) eller last från ett hus (Boverket föreskriver).
Byggreglerna är beställarens verktyg för att säkerställa att de får den produkt som de beställt
men det är konsulten/entreprenören som ska kunna tillämpa dem. Här anser vi att det bör
ställas samma krav på användaren som det görs i Eurocode, att användaren är kompetent.
Regelverket ska vara ett rent kravdokument medan motiveringar, råd och rekommendation för
specifika tillämpningar ska vara just råd och hanteras i separat.

5. Tillämpningen av byggreglerna

Frågeställningen: Hur fungerar tillämpningen av byggreglerna? Hur säkerställs kvalitén?
SGFs synpunkter:
Inom grundläggningsbranschen så drivs ett aktivt arbete för att gemensamt säkerställa att de
standarder som fastställs som svenska standarder implementeras, så att vi får en gemensam
branschsyn om tillämpningen. När det gäller införandet Eurokod 7 så beslöts sig branschen
för att gemensamt finansiera en implementeringskommission IEG. Mer om detta arbete
återfinns i artikeln i bilaga 2.
Efter införandet av Eurokoderna 2011 avslutades IEG och det gemensamma arbetet för att
säkerställa kvalitet, utbildning, bra standarder och implementering drivs vidare inom ramen
för Knutpunkt Geostandarder. Se vidare bilaga 3.
Det ska dock noteras att även om branschen driver ett aktivt arbete så är det en pressad
marknad där såväl entreprenörer, konsulter och beställare frestas att ta genvägar. Det är därför
viktigt både utifrån en konkurrenssynpunkt och säkerhetsaspekt att formerna för tillsynen av
att regelverket ses över. Se fråga 2. Upphandlings/kontraktsformer kan i vissa sammanhang
ha en negativ effekt på den tekniska kvaliteten, när kortsiktiga ekonomiska avvägningar styr.
Kvalitet är ett diffust begrepp. Här finns det behov att utifrån intentionerna i Eurokod öka
möjligheten till ett flexibelt kravställande utifrån komplexitet hos byggprojektet, efterfrågad
funktion och konsekvenserna vid en olycka/kollapsad konstruktion.

6. Funktionskrav kontra krav tekniska lösningar

Vilka eventuella hinder ser ni för etablering och tillväxt inom byggsektorn på grund av
kombinationen byggreglernas funktionskrav och hänvisningar till standarder? Vilka
personer/organisationer kan hjälpa oss att beskriva, kartlägga och analysera eventuella hinder?
SGFs synpunkter:
Ur ett geotekniskt perspektiv så formuleras funktionskrav ofta i form av maximala
deformationer och eftersträvad säkerhetsnivå.
Geoteknikstandarderna är ofta av karaktären metodstandarder som anger hur du ska
undersöka för att bestämma byggmaterialets egenskaper, hur du ska verifiera att din
konstruktion är robust och har tillräcklig säkerhet samt hur du ska bygga för att säkerställa att
du får kvalitet på din produkt.
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Dessa standarder är lika tillämpbara om du formulerar ett funktionskrav, skillnaden är att det
är entreprenören som använder standarden för att påvisa för beställaren att de metoder de valt
för att ta fram lösning kommer att säkerställa att funktionskravet uppfylls.

7. Medverkan standardisering

Frågeställning: Hur ser ni på Sveriges och branschens deltagande i standardiseringsorgan på
internationell och EU nivå (ISO/TC och CEN/TC) på byggområdet? Behöver medverkan
underlättas och i så fall hur?
SGFs synpunkter:
De standarder som utvecklas på Europanivå blir fastställda som svenska standarder. Det finns
flera anledningar att engagera sig, huvudsakligen för att säkerställa att våra byggmetoder även
framöver är accepterade samt att våra lokala förutsättningar (geologi, klimat) formuleras som
krav även för utländska aktörer. Detta för att säkerställa både en sund konkurrens och att det
som byggs i Sverige fungerar i vårt klimat och vår geologi.
Inom grundläggningsbranschen har ett nordiskt nätverk etablerats där vi utifrån ett nordiskt
perspektiv påverkar såväl Eurokod samt utförandestandarder och undersökningsstandarder.
Denna samverkan har varit mycket effektiv och vi kan redan se flertalet konkreta resultat. Läs
mer om NMGEC7 i bilaga 4.
NMGEC7 sker helt utan extern finansiering. Istället står varje företag själva för såväl arbetstid
som resor. Arbetet som görs skapar förutsättningar för att våra nordiska företag ska ha en
sund konkurrenssituation och ha möjligheten att i större utsträckning finnas på den europeiska
marknaden. Här skulle det behövas någon form av möjlighet till finansiering som kan
underlätta för deltagarna. Det är inte helt enkelt att utifrån affärsmässiga avvägningar för det
egna företaget finansiera arbete som gynnar inte bara en själv utan lika mycket
konkurrenterna.
Det finns ett intresse och en vilja i grundläggningsbranschen men tyvärr kan vi se att t.ex. SIS
affärsmodell missgynnar branscher där många vill engagera sig. En modell där den som
engagerar sig får betala för att utföra ett arbete medan den som inte bryr sig betalar samma
kostnad för den slutliga standarden. Det finns inget incitament för företagen att engagera sig i
arbetet. Detta eftersom standarden som tas fram i grundläggningsbranschen inte gynnar det
enskilda företaget, utan är något som påverkar samhällets funktioner. Det borde därför ligga i
statens intresse att bidra med finansiering till detta arbete och inte förlita sig på ideella
insatser.
I dag är Sverige väl representerad i det internationella arbetet med standarder. Projektgruppen
SC7.PT2 som har till uppdrag att skriva nästa generation av Eurokod (EN 1997 Geoteknik,
Allmänna regler) leds av Sverige. Det finns även möjligheter att Sverige kommer att
medverka i kommande projektgrupper avseende del 2 (EN 1997 Materialegenskaper) och del
3 (EN 1997 Geokonstruktioner) av samma standard. Nationell finansiering av detta arbete,
skulle skapa bättre förutsättningar för svensk medverkan i arbetet som i morgon kommer att
vara basen i vårt nationella regelverk.
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8. Andra frågor

Frågeställningar: Är detta de centrala frågeställningarna eller är det något ni saknar?
SGFs synpunkter:
Vi ser att de viktigaste frågeställningarna har täckts in ovan, men återkommer gärna med
kompletterande information om respektive frågor.
Bilagor:
Bilaga 1 Samhällsbyggaren 3-2016, Tar husbyggare geoteknisk säkerhet på allvar?
Bilaga 2 Bygg & Teknik 1-2011, IEG, "Nu gäller den – Eurokod inom geoteknik"
Bilaga 3 Bygg & Teknik 1-2014, Knutpunkten, "Knutpunkten – knyter ihop Grundläggningsbranschen"
Bilaga 4 Bygg & Teknik 1-2016, NMGEC7, "Är fem myror fler än fyra elefanter?"

Kontaktuppgifter:
Ordf. Gunilla Franzén
Svenska Geotekniska Föreningen
c/o Hällingsjövägen 322
434 97 Kungsbacka
Epost: gunilla.franzen@geoverkstan.se
Telefon: 0300-686821
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Tar husbyggare
geoteknisk säkerhet
på allvar?
Sedan 1 januari 2011 ska standarden Eurokod 7 användas för att garantera
geotekniska konstruktioners säkerhet. Efter att på nära håll ha följt ett pågående
husprojekt ifrågasätter vi nu hur väl uppföljningen av pågående grundläggningsarbeten för byggnader fungerar. Hur lätt ska det vara att strunta i säkerheten
— och komma undan med det utan konsekvenser?

P

å Avdelningen för jord- och
bergmekanik på KTH har vi
sedan sensommaren 2015
följt de grundläggningsarbe
ten som Akademiska hus låtit utföra
för ett nytt undervisningshus på
KTH:s campusområde. Vi fick tidigt en
känsla av att säkerhet och arbetsmiljö
inte prioriterades, främst på grund av
den oreda som rådde på arbetsplatsen.
Till den drygt 5 meter djupa schakt
gropen hade man valt en borrad rör
spont. Från början v isste vi inte hur
djup schakten skulle bli, men när man
kommit ned några meter kunde man
tydligt se att spontväggen deformera
des in mot schakten — mycket. Entre
prenören hade installerat hammar
band, men sponten bakåtförankrades
inte.
Att en sådan spont rör på sig är i och
för sig normalt, men ingen av oss har
någonsin sett en så djup schakt stöd
jas av en konsolspont. När man dess
utom lade upp schaktmassor alldeles
på kanten av schaktgropen blev rörel
serna alldeles för stora. Det syntes
tydliga sättningar och sprickor i mar
ken runt sponten på flera ställen. Pre
cis invid kanten stod en hög byggkran
på ett pålat betongfundament. Allt
eftersom marken under plattan satte
sig, började plattan bit för bit hänga
fritt över markytan.
Visst finns det ett regelverk som
ska förhindra att sådant här sker.
Sedan januari 2011 gäller en ny europe
isk standard för geotekniska konstruk
tioner, Eurokod 7 (EC7), vilket fram
går av Trafikverkets och Boverkets

Samhällsbyggaren.
30. Samhällsbyggaren
30

författningssamlingar. AMA Anlägg
ning 13 anger tydligt att tillfällig spont
ska dimensioneras och dokumenteras
enligt EC7 och att skriftligt underlag
för arbetsberedning ska upprättas.
Övergången till Eurokoden har inte
medfört några omvälvande föränd
ringar, främst eftersom Sverige tidigt
tog detta på allvar. IEG, en bransch
gemensam organisation, tillsattes
med syftet att initiera, samordna och
utföra det arbete som krävs för att
implementera de nya standarderna.
Trafikverket har deltagit mycket
aktivt i arbetet. Boverkets insats har
dock varit betydligt mindre.
De största förändringarna som
EC7 förde med sig var dels ett nytt sätt
att bedöma konstruktionens säkerhet,
dels mer omfattande krav på doku
mentation i samtliga skeden i bygg
processen. För geotekniska konstruk
tioner ska det nu finnas en geotek
nisk dimensioneringsrapport, som
benämns ”Projekterings-PM/Beräk
ningar”.
Denna handling ska innehålla allt
som är relevant för konstruktionens
design, bland annat antaganden, data,
dimensioneringsberäkningar, rit
ningar, samt planer över lämplig kon
troll och uppföljning. Vår uppfattning
är att Trafikverket som beställare har
tagit detta på stort allvar. Därför har de
som arbetar med infrastrukturprojekt
tvingats lära sig att följa de nya strik
tare kraven. Vi misstänker dock att
avsaknaden av motsvarande kraft inom
husbyggnad har gjort att en del av bran
schen blivit kvar i gamla hjulspår — och

helt enkelt underlåter att följa nu gäl
lande regelverk. Grundläggningsarbe
tena för KTH:s nya undervisningshus
anser vi är ett exempel på detta.
Så fort vi började misstänka att
det fanns stora brister i säkerhets
arbetet tog vi kontakt med Akade
miska hus projektledare, förklarade
vilka vi var och påtalade att sponten
sannolikt inte har den säkerhetsnivå
som EC7 kräver. Vi fick då veta att de
som beställare också haft synpunk
ter på konstruktionen och några dagar
senare stoppades arbetet. Sponten
avlastades på utsidan på de ställen där
man kom åt och man täppte igen hål
i spontväggen, där jordmaterial tidi
gare sipprat in i schakten.
På den sida där sponten rört sig
mest kompletterades spontrören med
ingjutna balkar. Med tanke på hur det
såg ut, misstänkte vi att man valt att
forcera bygget och — för syns skull —
lappat och lagat den felaktigt utförda
designen, i stället för att s eriöst
åtgärda felaktigheterna med en design
som uppfyller säkerhetskraven. Där
för kontaktade vi projektledaren igen.
Han påstod att man anlitat en obero
ende konstruktör (dock från samma
konsultföretag som projektledaren)
och att man nu hade kontroll på spon
tens rörelser.
Vi påtalade att detta inte är till
räckligt för att visa att man uppfyller
säkerhetskraven i EC7, utan att rörel
sekontroll alltid måste relateras till en
prognos och fastställd gräns för accep
tabelt beteende. Vi erbjöd oss också

EXPERTERNA

Stora mark
sättningar
under kran
fundamentet
på grund av
kraftigt utbuk
tande spont,
vilket ses på
det icke-konti
nuerliga ham
marbandet.

att hjälpa beställaren i ärendet, men
att vi då måste få tillgång till aktuella
handlingar och beräkningar.
Arbetena återupptogs, men efter en
vecka och ett par dagars höstregn i
september kunde man se nya rörelser
mellan sponten och kranens pålade
fundament. Vi tog då åter kontakt
med projektledaren och påminde
om vår önskan att ta del av Projek
terings-PM/Beräkningar för spon
ten och kranens fundament, samt
de reviderade handlingar som måste
ha upprättats för de åtgärder som
utfördes i samband med att arbetet
avbröts. Efter några dagar fick vi sva
ret att ”Akademiska Hus arbetar till
sammans med entreprenören för att
kvalitetssäkra projektering och utfö
rande. De uppgifter som du efterfrå
gar lämnas inte ut av byggherren.”
Vi blev både förvånade och
bestörta över detta svar, eftersom vi
inte kunde tolka detta på något annat
sätt än att de inte hade några hand
lingar att lämna ut. Allt tyder på att
man i stället arbetade enligt princi
pen ”går det, så går det”, vilket knap
past är ett seriöst arbetssätt och
naturligtvis inte tillåtet enligt EC7.
Efter det nedslående svaret
vände vi oss till stadsbyggnadskon
toret i Stockholms stad och uttryckte
vår oro över situationen, eftersom
kommunen enligt Plan- och bygg
lagen har tillsynsansvar och infor
mationsansvar. Vi hoppades att den
vägen kunna få tillgång till de doku
ment vi sökte. Men det enda svaret
vi fick var att vi var välkomna att ta
del av bygglovshandlingarna för pro
jektet. Där fanns dock inget Projek

terings-PM/Beräkningar för spon
ten och kranens grundläggning. Till
sist vände vi oss till Boverket, som
svarade att det är kommunens bygg
nadsnämnd som handlägger och har
tillsynsansvar i enskilda fall.
Vi menar att det här finns ett
inbyggt systemfel. Uppenbarligen går
det mycket lätt för en entreprenör att
komma undan med att grundlägga
ett hus i djup schakt utan att följa
kraven i EC7. Detta när till och med
KTH:s avdelning för jord- och berg
mekanik påtalar stora säkerhetsbris
ter för både byggherre och tillsyns
ansvarig kommun! Plan och byggla
gen (PBL, 2010:900, 11 kap 5 §) skriver
att ”En tillsynsmyndighet ska pröva
förutsättningarna för och behovet av
att ingripa eller besluta om en påföljd
enligt detta kapitel, så snart det finns
anledning att anta att någon inte har
följt en bestämmelse i denna lag…”
Kommunen hade helt klart anled
ning att anta att bygget inte följde gäl
lande bestämmelser efter vår kontakt
med dem — säkerhetsbristerna fram
gick tydligt av mejlet vi skrev — men
ändå kunde bygget fortsätta. Följden
av sådan försumlighet i kombination
med en beställares obefintliga kompe
tens på området blir att oseriösa bygg
företag kan konkurrera med osjysta
villkor genom att tumma på säkerhe
ten. De som får betala är byggnadsar
betarna som utsätts för en högre risk
för skada än vad som anses accepta
belt. Detsamma gäller tredje man som
råkar befinna sig i närheten.
Vad kan då göras för att förbättra
situationen? Eftersom det enligt vår
mening fungerar betydligt bättre i

infrastrukturprojekt anser vi att man
bör snegla åt det hållet. Där tar Trafik
verket sin roll som byggherre på allvar
och ser till att de konstruktioner som
man anlägger uppfyller ställda krav.
Trafikverket har en betydligt tydligare
roll eftersom de fungerar som både
tillsynsansvarig och kontrolla nsvarig
och har geotekniska specialister i sin
organisation. Sveriges kommuner bör
införskaffa motsvarande kompetens
för att kunna fullgöra sin uppgift som
tillsynsmyndighet. Vi anser också
att ett geotekniskt Projekterings-PM/
Beräkningar alltid borde skickas in
och bli allmän handling. Detta enkla
krav skulle kunna rensa bort de mest
flagranta fallen av fusk. Detta krav
är också rimligt, eftersom det berör
säkerheten för tredje man.
Vi vill med denna artikel öppna
denna fråga för diskussion i bran
schen. Vi välkomnar repliker från
både beställare, entreprenörer och
tillsynsmyndigheter, och hoppas på
konstruktiva förslag på hur situatio
nen kan förbättras. För inte kan det
vara acceptabelt att oseriösa byggfö
retag kan skaffa sig konkurrensförde
lar genom att tumma på samhällets
säkerhetskrav och låta byggnadsarbe
tarna och tredje man ta risken?
Slutligen, hur gick det med det nya
undervisningshuset på KTH:s campus
område? Ganska snart efter de vid
tagna åtgärderna avstannade mark
rörelserna och grundläggningen kunde
färdigställas utan ytterligare allvar
liga komplikationer. Om det sedan var
åtgärdernas höga kvalitet eller höstens
extremtorra väder som räddade projek
tet från katastrof är svårt att bedöma.
Oktober 2015 var den torraste i Stock
holm sedan mätningarna startade
1783. Vi har under arbetet med den här
artikeln vid ett par tillfällen varit i kon
takt med Akademiska hus, som häv
dar att säkerheten hanterats accepta
belt. Vi har dock fortfarande inte fått
se någon dokumentation som styrker
detta påstående.

TEXT: STEFAN LARSSON, JOHAN SPROSS,
WILLIAM BJURELAND OCH RAZVAN IGNAT,
JORD- OCH BERGMEKANIK, KTH
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Nu gäller den –
Eurokod inom geoteknik
År 2005 påbörjade Implementeringskommissionen för europastandarder inom geotekniken (IEG) sitt
arbete med att skapa förutsättningar och verktyg för en väl implementerad tillämpning av Eurokod inom
geotekniken. Branschen har visat
att man genom samverkan kommer
en god bit på väg mot en ökad förståelse för nödvändiga förändringar
i arbetsmetodik samt gemensamma
tolkningar, vilket var ett av syftena
när IEG startades.
Vad innebär det nya regelverket? Vad har
IEG lyckats åstadkomma under sina sex
år som branschorganisation?

Ett nytt regelverk kräver
kompetensutveckling
Nu gäller eurokodsystemet även för geoteknik. Det medför att alla som på något
sätt arbetar med geoteknik (till exempel
geotekniker/geoprojektörer, konstruktörer,
markprojektörer, projektledare/byggledare
och arbetsledare/platschefer i byggföretag)
måste lära sig mer om de nya reglerna för
att dra bäst nytta av nyheterna. En kompetensutveckling behövs i branschen.

Utbildningsprogram som möter
olika kategoriers behov
En viktig del i IEG:s arbete har varit att
sprida kunskap om de nya standarderna
inom branschen. Detta har bland annat
skett genom ett omfattande kurspaket.
Kurserna har riktat sig till alla som påverkas av de nya reglerna, det vill säga till
såväl geotekniker, som till konstruktörer
och andra icke-geotekniker.

Fördel Sverige
Branschens gemensamma arbete i IEG
har lett till att Sverige idag ligger väl
Artikelförfattare är
Gunilla Franzén,
VTI Statens Vägoch transportforskningsinstitut,
Linköping.
Gunilla är också
teknisk sekreterare
i Implementeringskommissionen

för europastandarder inom geotekniken (IEG).
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framme när det gäller att ha en samsyn
om hur de nya reglerna ska tillämpas jämfört med våra kollegor ute i Europa.

vilken varje land fick möjlighet att till
viss del rita sin egen tavla.

Fördel ekonomi

Målsättningen med IEG:s arbete är att gemensamt inom branschen komma överens om hur vi ska dimensionera, utföra
och kontrollera våra geokonstruktioner
med hänsyn till införandet av eurokoderna. IEG:s arbete visar på en bransch
som gemensamt vill ta sitt ansvar och
skapa förutsättningar för en sund konkurrens och inte som många förutspådde en
konkurrens i okunskap avseende de nya
standarderna. Totalt har ett fyrtiotal organisationer/företag deltagit i IEG.

Med Eurokod ges bättre möjligheter att ta
hänsyn till de verkliga förhållandena. Om
man gör noggrannare undersökningar och
utredningar som minimerar osäkerheterna
”belönas” man med möjligheter att utföra
mer ekonomiska lösningar.

Regelverk

Eurokod och geoteknik i Sverige

Sverige har tillsammans med resten av
Europa fått ett nytt gemensamt regelverk
för dimensionering inom byggsektorn.
Detta innebär att Eurokod, som är en
paraplystandard, ska tillämpas i alla EUländer. I Sverige ersätter de exempelvis
Boverkets konstruktionsregler (BKR).
Genom att fastställa gemensamma principer för hur dimensionering ska utföras
och vad som ska beaktas förväntas handeln med konstruktions- och byggtjänster
inom Europa att underlättas. Varje land
har möjlighet att göra nationella val som
utgår från ländernas olika förutsättningar
avseende till exempel geografi, klimat
och säkerhetsnivå. Varje land kan även ge
allmänna råd om tillämpningen av eurokoderna.

En effektiv implementering av de nya
standarderna skapar även förutsättningar
för att optimera byggkostnaderna i Sverige, eftersom god kunskap och rätt tilllämpningar gör att vi kan utnyttja de geotekniska förhållandena på ett mer ekonomiskt sätt. En effektiv implementering
skapar även möjligheter till nya innovationer. Du läser rätt – standarder kan leda
till innovationer, jämför till exempel införandet av File Transfer Protocol som var
en förutsättning för utvecklingen av internet.

Geoteknik

Vilka är skillnaderna mot tidigare?

En av huvuddelarna i eurokodsystemet är
geoteknik (grundläggning av hus, vägar/
järnvägar och anläggningar). En gemensam ram har skapats inom Europa, inom

För geotekniken innebär införandet av de
nya standarderna både stora och små skillnader. Förändringar som gäller för byggherrar, konsulter, entreprenörer, myndig-

Ekonomi och innovationer

Faktaruta IEG
På initiativ av Svenska Geotekniska Föreningen, i dialog med branschen, bildades
IEG i september 2005.
Målsättningen var att ta ett helhetsgrepp om implementeringen.
Ur IEG:s stadgar:
”IEG är en ideell förening, under Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA:s,
hägn, som har till uppgift att initiera, samordna och utföra arbete som krävs för implementering av Europastandarder inom Geoteknikområdet, vilka inom de närmaste åren enligt EU-direktiv och lagen om offentlig upphandling kommer att ersätta
och komplettera stora delar av dagens svenska geotekniska regelverk. Syftet är också att säkerställa att det tas fram nödvändiga hjälpmedel i form av anpassade
handböcker o. dyl.”
IEG:s arbetsområde omfattar bland annat standarder från följande tekniska kommittéer inom CEN:
− CEN/TC 250/SC7, Geoteknisk dimensionering – EN 1997
− CEN/TC 288, Utförande av geokonstruktioner.
− CEN/TC 341, Geotekniska undersökningar och provning
− CEN/TC 189, Materialstandarder.
Hemsida: www.ieg.nu.
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Vilka är med i IEG

FOTO: RYNO QUANTZ

– Genom IEG har landets ledande
experter inom geoområdet samlats och kommit överens om gemensamma förhållningssätt och
beräkningsmodeller, säger
IEG:s ordförande Mårten
Lindström.

heter och kommuner. En av de stora skillnaderna är att för flertalet typer av konstruktioner så får vi ett nytt sätt att hantera
säkerhet, vilket kräver ett extra beräkningsarbete under en övergångsperiod för
att bygga upp en erfarenhetsbank i det
nya systemet. En felaktig hantering kan
leda till konstruktioner som inte lever upp
till ställda krav på säkerhet. Andra skillnader är ett mer omfattande krav avseende
dokumentation i samtliga skedena av
byggprocessen, från undersökning, dimensionering till utförande. Den kunskap
som finns utrednings/projekteringsskedet
dokumenteras och kan därmed nyttjas på
ett effektivare sätt under resten av byggprocessen. För varje enskild geokonstruktion finns ett antal nya eller ändrade krav
jämfört med tidigare regelverk.

Utfört arbete – detta har vi gjort
IEG har under sina sex verksamhetsår aktivt arbetat med att få till en effektiv implementering inom hela geoteknikområdet. Skillnader mellan nya och tidigare regelverk har identifierats, konsekvensanalyser genomförts och förslag till tillämpning av eurokodsystemet för plattor, pålar, stödkonstruktioner, slänter, bankar,
berg och vatten har tagits fram. IEG har
även tittat på möjligheterna avseende fältgeoteknik, laboratoriegeoteknik och till-
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lämpning av observationsmetoden. IEG
har tagit fram underlag till Boverket och
Vägverket/Trafikverket som ger ut föreskrifter innehållande de svenska nationella valen.

Sagt om IEG och de nya
standarderna
– Genom IEG har landets ledande experter inom geoområdet samlats och kommit
överens om gemensamma förhållningssätt och beräkningsmodeller. Det har
inneburit dryga fem år av hårt arbete, men
nu kan man börja skörda frukterna av det,
säger Mårten Lindström, More 10 AB,
ordförande för IEG sedan 2008. De stora
vinnarna på detta är kunderna och samhället, som kan erbjudas kostnadseffektiva lösningar med minst samma säkerhetsnivåer som tidigare. Med rätt utbildning
kommer aktörerna i sektorn att hjälpa till
att sänka de onödiga kostnaderna i samband med arbeten i jord och berg. Varje år
förbrukas stora belopp i onödan, ofta
genom överstarka konstruktioner där man
”tar till för säkerhets skull” och i en del
olyckliga fall genom skador förorsakade
av skred, ras och sättningar.
– Eurokodens sätt att hantera geoteknisk information skapar möjlighet att dra
nytta av all information från de fältundersökningar vi utför och därmed får en bätt-

IEG består av representanter från
myndigheter, konsulter, entreprenörer,
högskolor, forskningsinstitut, materialtillverkar och leverantörer.
IEG:s styrelse består av följande personer:
Mårten Lindström, More 10 AB, ordf
Håkan Stille, KTH, vice ordf
Lovisa Moritz, Trafikverket
Magnus Karlsson, Trafikverket
Lars Göransson, Boverket (adj)
Christina Berglund, SGI
Henrik Möller, Tyréns
Stefan Larsson, Skanska/KTH
Anders Kullingsjö, Skanska
Christer Hermansson, Safe/Europile
Agne Minsér, Byggros
Tomas Franzén, BeFo (adj)
Gunilla Franzén, VTI, tekn sekr (adj)
re konstruktion, säger Håkan Garin, GeoVerkstan, projektledare för IEG:s projekt
om geoteknisk data
– Eurokod ger oss ett gemensamt regelverk inom Europa och därmed även
större möjlighet till utveckling, säger Lovisa Moritz, Trafikverket, styrelseledamot
i IEG.
– Det nya regelverket underlättar konkurrens inom hela EU och därmed även
svensk teknikexport, säger Christer Hermansson, Europile, styrelseledamot i IEG.
I skrivandets stund är IEG:s verksamhet inne i sitt slutskede och i samband
med föreningsstämman 2011 kommer
verksamheten i sin nuvarande form att
upphöra. Delar av verksamheten kommer
eventuellt att fortsätta under andra huvudmän.
IEG:s styrelse vill, genom Mårten
Lindström, ordförande, och artikelförfattaren Gunilla Franzén, teknisk sekretrerare, passa på att genom denna artikel
tacka alla företag och organisationer som
under åren bidragit till organisationens
verksamhet och därmed skapat förutsättningar för att Sverige idag ska stå väl rustade inför tillämpningen av Eurokod
■
inom geotekniken.
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Knutpunkten – knyter ihop
grundläggningsbranschen
Knutpunkt Geostandarder knyter
samman aktörer i grundläggningsbranschen som gemensamt ser till
att; nya utförandestandarder anpassas till svenska förutsättningar, nationella bilagor tas fram så att beprövade fältundersökningsmetoder
för svensk geologi kan tillämpas,
nästa generation Eurokod förändras/förbättras utifrån våra erfarenheter, hjälpmedel som tillämpningsdokument revideras, krav på kompetens formuleras, kurser för kompetenshöjning erbjuds branschen
och information görs tillgänglig för
den som behöver den.
Allt detta och mycket mer sker
utan att någon ny kostnadskrävande
organisation har etablerats. Läs vidare för att förstå hur det är möjligt
och hur ditt företag kan medverka!
Samverkan inom grundläggningsbranschen är inget nytt. Knutpunkten är ett
komplement till etablerade organisationer, som uppstått utifrån insikten om att
det fanns ett antal centrala och gemensamma mål för aktörerna.
Ökad kompetens och dialog inom
branschen är generellt en prioriterad frågeställning, och avser inte enbart teknik,
utan inkluderar planering, design, utförande, arbetsmiljö, administration och

styrning. Det handlar inte enbart om ren
faktakunskap utan även en ökad dialog
och förståelse för olika kategoriers förutsättningar och arbete.
Bristande kvalitet kostar varje år stora
summor pengar. Kvalitetshöjning och
kvalitetssäkring är därför givna målsättningar.
För såväl enskilda företag som branschen i stort är teknikutveckling en förutsättning för att lösa framtidens utmaningar. Det krävs nya innovativa metoder,
verktyg, och produkter, vilket även leder
till andra positiva effekter som entreprenörskap, kunskapshöjning, och motivation för de som arbetar i branschen.
En gemensam röst från grundläggningsbranschen ökar möjligheterna att vi
hörs och kan påverka.

Standarden ett medel för att nå
målen

Standarder ses i många sammanhang som
ett påfund som låser in och begränsar utvecklingen. Men i dialogen mellan aktörerna i Knutpunkten märker vi att rätt använda så kan standarderna;
● driva teknikutvecklingen framåt
● vara bas för kompetenshöjning/utbildning
● ge kvalitetshöjning och kvalitetssäkring
● bidra till god ekonomi och effektivitet.

Vad är då Knutpunkten?

Knutpunkt Geostandarder är en mötesplats för organisationer, myndigheter,

Artikelförfattare är Gunilla Franzén,
GeoVerkstan, sammankallande
Knutpunkt Geo, Johan Wahren,
projektledare SIS TK 183, Olle
Båtelsson, Trafikverket, teknisk
sekreterare Pålkommissonen, samt
Leena Haabma-Hintze, kanslichef
Svensk Grundläggning.

företag och enskilda personer med intresse för geoteknik och grundläggning. Målsättningen är att branschgemensamt arbeta
med standarder och utbildning för att nå
målet med en högre kvalitet och teknikutveckling.
Knutpunkten är ingen organisation,
utan en mötesplats där varje aktör bidrar
utifrån sina egna möjligheter och intresse.
I samband med SIS TK 183 Geokon-

Figur 1: Arbete från initiering av standard till erfarenhetsåterföring.
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fram, som gör det möjligt att även framöver använda en relevant kravnivå vid
sondering i lös kohesionsjord.

Webb, utbildningar och seminarier

struktioners möten så träffas representanter för Knutpunktens aktörer för att behandla sina kärnfrågor.
Idag medverkar: Svensk Grundläggning (SAFE), SIS, Svenska Geotekniska
föreningen (SGF), Pålkommissionen
(PK), Trafikverket (TRV), SGI, Tyréns,
Ramböll, WSP, Vectura, Pålplintar,
Skanska, FM Geo, GeoVerkstan, Terroc
och GeoSigma.

Hur bedrivs arbetet?

Hela kedjan från initiering av standarder
till erfarenhetsåterföring behandlas, se figur 1. Målsättningen är att aktivt påverka
i varje steg både nationellt och internationellt. Främst är Knutpunkten en träffpunkt för informationsutbyte mellan de
medverkande aktörerna.
Vid möten och diskussioner initieras ett
antal projekt och utbildningar. Dessa
genomförs av de medlemsorganisationer
som är mest lämpad för respektive initiativ.
Knutpunkten är ju ingen organisation,
hur kan det då hända något? Främst
genom att varje aktör bidrar med följande:
● Deltar i mötena och i dialog mellan
mötena
● Kan driva projekt initierade av Knutpunkten
● Kan driva utbildning initierad av Knutpunkten
● Delar med sig av information från sin
organisation som kan vara av intresse för
övriga.
Ordförande i SIS TK 183, är även
sammankallande i Knutpunkten, och förbereder mötena tillsammans med SIS.
Genom det har branschen ett avgörande

inflytande och kan skapa förutsättningar
för samverkan.
Kunskap blir inte mindre för att vi delar den!

Vad händer just nu i Knutpunkten?

● Ny version av utförandestandard för
massundanträngande pålar.
● Nästa generation Eurokod.
● Översyn IEG tillämpningsdokument.
● Ny nationell bilaga CPT.
Genom knutpunkten medverkar Sverige aktivt i flera internationella arbetsgrupper där våra svenska standarder tas
fram. När det gäller utförandestandarder
har Sverige tagit på sig ordförandeskapet
för framtagandet av en ny version av utförandestandarden som behandlar massundanträngade pålar.
Arbetet med att ta fram nästa generation Eurokod har påbörjats. För att öka
Sveriges möjligheter att påverka så diskuteras här en etablering av en nordisk spegelgrupp.
För att skapa en gemensam branschsyn
på hur Eurokoden och andra Europastandarder ska tillämpas ur ett svenskt perspektiv, tog IEG1) fram ett flertal tillämpningsdokument. Nu när flera av dokumenten använts under ett antal år, så noteras bland annat inkonsekventa skrivningar
och skrivfel. Under hösten 2013 genomfördes därför en enklare revidering av dokumenten, för att förtydliga otydligheter
och samordna språkbruket.
Ett underlag till nationell bilaga för
spetstrycksondering (CPT) har tagits

––––––––––––––––––––
1)
Implementeringskommission för Europastandarder inom Geotekniken.

Knutpunkten har etablerat en gemensam
webbsida (www.knutpunktgeo.se). Målsättningen är att det ska finnas en websida
som hjälper användaren att hitta rätt
bland all information om standarder, regelverk, föreskrifter, kompetens, kurser
och arbetsmiljö. Det är ingen ny information som presenteras utan i de flesta fall
handlar det om att länka till informationen som redan finns på andra hemsidor.
Knutpunkten förvaltar och vidareutvecklar den kompetensmatris som tidigare tagits fram av Nätverket Svensk
Grundläggning. Syftet med kompetensmatrisen är; definiera branschens syn på
vad respektive aktörer ska ha för kunskap
inom olika kompetensområden, bidra till
en bättre dialog mellan olika aktörer utifrån en gemensam kunskapsbas, vara en
hjälp för enskilda och företag för planering och genomförande av kompetensutveckling samt skapa erfarenhetsöverföring mellan olika kategorier.
Knutpunktens aktörer arrangerar kurser för att möjliggöra den kompetenshöjning som behövs i branschen.
En till två gånger per år inbjuder Knutpunkten till öppna möten, där branschen
ges möjlighet att diskutera aktuella frågor. 2013 års teman var; AMA 13 och TD
revidering.
Ett projekt som ligger i pipelinen för
2014 behandlar vilka krav ska vi ställa på
våra handlingar i olika skeden, för olika
kontraktsformer och olika beställare.

Varför bör ditt företag/organisation
vara med?

Genom ett medlemskap i SIS TK 183 är
du automatiskt med i Knutpunkten, vilket
ger dig möjligheten att påverka:
● Standarder och bilagor
● Vilka projekt som initieras
● Vilka utbildningar som initieras
● Vilka hjälpmedel/verktyg som ska tas
fram.
Du får dessutom tillgång till en stor
mängd information och möjlighet att ta
del av andras erfarenheter.
■

Referenser

www.knutpunktgeo.se.

FOTO: G. FRANZÈN
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Knutpunkten tar oss till oanade höjder.
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Är fem myror fler
än fyra elefanter?

Syftet med att ta fram en ny version av
Eurokod är att öka effektiviteten och tillförlitligheten vid dimensionering, öka
harmoniseringen mellan länderna, öppna
för användningen av nya metoder och
material samt säkerställa hållbara lösningar. Nästa generation av Eurokod kan
innebära en möjlighet för nordisk industri
att i större omfattning etablera sig på den
europeiska marknaden. Förutsättningen
är dock att den reviderade versionen inkluderar nordisk kunskap och erfarenhet
samt nordiska metoder och arbetssätt.
Lika viktigt är att nästa generation av Eurokod säkerställer sunda konkurrensförhållanden på den nordiska marknaden.
Det innebär att specifika nordiska krav
relaterade till nordisk geologi (hårt berg,
morän och lera) och kallt klimat måste inkluderas.
I början av 2014 etablerades Nordic
Mirror Group for Eurocode 7 (NMGEC7)
för att säkerställa att den nordiska rösten
hörs. Redan i det inledande skedet har vi
sett skillnaden, att ett nordiskt uttalande
får en annan tyngd.

Varför behövs NMGEC7

För att påverka nästa generation av Eurokod krävs; deltagande i alla möten där olika
delar av EN 1997 diskuteras, konsekvensanalyser av tekniska förslag så att det finns
en substans i den argumentation som förs

Artikelförfattare är Gunilla Franzén,
GeoVerkstan, PT-leader TC250
SC7.T2, och Lovisa Moritz,
Trafikverket, svensk representant
TC 250 SC7.
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Klimatet binder samman Norden.

vid mötena, formulering och analys av texter, viljan att lyssna för att ta till oss andras
syn och en ihärdighet även när besluten
inte går i linje med vad vi anser är bäst.
Att som enskild nation driva detta arbete är på gränsen till omöjligt. För även om
finansieringen kan lösas och man kan hitta tillräckligt många experter som engagerar sig, så är en nation bara en ensam
röst. En liten ensam myra.
De nordiska länderna har likheter i
geologi, klimat och hur vi arbetar i byggprocessen. Det har alltid varit naturligt för
oss att samarbeta både i projekt och på
nationell nivå. Denna samverkan fanns
redan tidigare etablerad när det gäller
standardiseringsarbetet, men då främst relaterad till enskilda standarder/sakfrågor.
Inför arbetet med den nya EN 1997, identifierades ett behov av ett mer systematiskt gemensamt arbete.
I den nordiska gruppen har vi gemensamt en teknisk expertkunskap så att vi
täcker samtliga delar av EN 1997 och
närliggande områden. Vi är tillräckligt
många så att minst en av oss alltid kan
närvara vid de otaliga möten som nu planeras i Europa. Vid dessa möten hjälps vi

FOTO 0, SAMTLIGA: GEOVERKSTAN

Hade Magnus, Brasse och Eva rätt?
Är fem myror fler än fyra elefanter? Svaret får vi år 2020 när nästa
generation av Eurokod publicerats.
Då vet vi om de fem myrorna Danmark, Island, Norge, Finland och
Sverige har lyckats säkerställa att
våra förutsättningar och önskemål
finns med.

åt att framföra vår nordiska åsikt och kan i
de frågor där vi är överens uttala oss, inte
bara på nationell basis utan nordisk. I den
nordiska gruppen kan vi bidra med vår
expertkunskap utan att behöva försöka
täcka hela standarden på egen hand.
När vi uttalar oss från Norden så har vi
plötsligt en röst med fem stämmor som
har förmågan att övertyga en grupp med
trumpetande elefanter.

Ett nordiskt nätverk

NMGEC7 har ingen fast organisation eller sekretariat, utan bygger på att varje
nation bidrar såväl i NMGEC7 som i Europaarbetet. Två gånger per år genomförs
möten där den nordiska gruppen träffas
under två intensiva arbetsdagar. Vid möten diskuteras de senaste frågeställningarna och resultaten från Europanivå. Målsättningen är att efter varje möte uppdatera vår nordiska syn och i skriftlig form
översända ”our common Nordic view”
till den tekniska kommitté på Europanivå
som hanterar EN 1997 (TC250 SC7).
Parallellt görs även ett arbete med analys av exempel för att nå en samsyn i de
frågor, där vi än så länge har haft olika
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Kan elefanterna överröstas?

hantering i de nordiska länderna. En annan viktig del av arbetet är att samordna
vårt deltagande så att vi som nordisk
grupp finns med i alla de WG (Workning
groups), TG (Task groups) och PT (Project teams) som nu etableras. En parallell
nordisk spegelgruppsorganisation har etablerats, där även personer som inte har
möjlighet att engagera sig på Europanivå
mer än gärna får delta. Syftet är att skapa
ett forum för nordisk diskussion (via
epost, webb, klassiska möten) för alla de
frågor som nu ska hanteras.

Nästa EN 1997 – vad kan vi vänta
oss

Vad är det då för förändringar som diskuteras? Är det några frågor som vi bör vara
speciellt observanta på?
De tre olika dimensioneringssätten, där
vi i Sverige valt att i huvudsak använda
DA3 med säkerhet främst på materialparametrarna, kommer att omformuleras.
Målsättningen är att formulera en dimensioneringssituation per geokonstruktion,

och att det inte ska finnas några alternativ
att välja på. Behövs alla nationella val
(NDPs)? Här är uppdraget tydligt att antalet ska reduceras, vilket innebär att det i
huvudsak enbart ska finnas kvar val som
är direkt relaterade till det nationella valet
av säkerhetsnivå. Alla andra val som är
relaterade till olika typer av koefficienter
eller metoder, har man som mål att hantera direkt i standarden utan nationella val.
Ett ”nytt” system för hantering av tillförlitligheten i relation till konsekvensklasser kommer sannolikt att arbetas
fram, vilket kan komma att påverka såväl
säkerhetsklasser som geoteknisk kategori.
Möjligheten att i Eurokod inkluderad rekommenderade beräkningsmodeller diskuteras, vilket skulle innebära att vi på
Europanivå ska enas om vilken beräkningsmodell som bör användas för till exempel släntstabilitet. Är det Bishop?
Spencer? Eller någon annan?
Riktlinjer för hur man kan använda
Numeriska metoder tillsammans med EN
1997 kommer att inkluderas. Det kommer
även tillföras avsnitt som behandlar jordförstärkning och armerad jord.

Vad vill vi från Norden?

Vill vi ha dessa ändringar? Vilka blir
konsekvenserna? Det är nödvändigt att vi
som nordisk grupp har möjlighet att analysera och diskutera innan besluten fattas.
Detta så att vi kan säkerställa att krav inte
införs som begränsar våra möjligheter att
bygga i nordisk geologi, nordiskt klimat
med våra metoder. Att vid slutremissen få
igenom förändringar kommer vara mycket svårt, det är nu vi kan påverka.
Det är därför viktigt att vi är många
som engagerar oss. Vill du engagera dig?
Hör av dig till info@knutpunktgeo.se

Detta driver NMGEC7

Vi har en gemensam bas i Norden vilket
gör att vi relativt lätt kan identifiera flera
frågor som vi vill driva i arbetet med att ta

fram den nya Eurokoden. Ett axplock är:
● Vi vill att Eurokod ska vara en paraplystandard som sätter ramverket, men
inte styr på detaljnivå.
● Vi vill ha ett rent kravdokument, utan
goda råd och ”bra att ha” information.
● Berg ska inkluderas på ett likvärdigt
sätt som jord.
● Vi vill ha med riktlinjer för hur numeriska metoder ska tillämpas.
● Principen för bestämning av karakteristiskt värde ska inkluderas. Principen ska
säkerställa att kompletterande undersökningar och bättre kvalitet ger en bättre
skattning av det karakteristiska värdet.
Fler frågor, både generella och detaljerade, som Norden bör driva kommer successiv fram, efter hand som arbetet på Europanivå nu intensifieras.

Inte alltid lätt att enas

Diskussionerna i NMGEC7 innebär högt
till tak och en vilja att försök förstå varför
vi ibland har helt olika angreppssätt. Eller
varför det på ytan ser ut som vi tänker
lika, men när vi borrar djupare i frågan så
är vi inte helt överens. Detta bottnar i att
vi trots allt har olikheter. Visst är geologin
likartad, men lika lite som vi har samma
geologi i hela Sverige så har vi inte samma geologi i hela Norden. Leran är inte
identisk och berget varierar. Vi har också
olika referensramar när det gäller metoder och arbetssätt. Det är också viktigt att
särskilja generella situationer från de specialfall där Eurokods dimensioneringsprinciper inte är speciellt lämpliga eller
kan ge konstruktioner på osäkra sidan.
Detta har bland annat blivit speciellt
uppenbart när vi diskuterar dimensionering av stödkonstruktioner med förankring. Här ser några av oss enbart bergstag
förankrad i ”bra” berg, medan andra ser
andra typer av stag. Några ser de enkla
standardberäkningsfallen, medan andra
ser de extrema situationerna med lera
med mycket låg hållfasthet eller rent av
vatten.
Det blir då svårt att enas om en samsyn,
och man kan ju undra om vi i Norden inte
kan enas, hur ska det då gå på Europanivå?

Andra positiva effekter

En acceptabel säkerhetsnivå enligt EC7?
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Förutom att vi hörs och påverkar, så ger
samverkan även en större förståelse för
våra olikheter. Vi lär av varandras erfarenheter och sätt att hantera frågeställningar, vilket gör att vi kan utveckla geotekniken nationellt. Samtidigt skapar vi
förutsättningar för att underlätta samverkan i byggprojekt mellan de nordiska länderna. Detta eftersom vi lärt oss hur vi resonerar och förstår bakgrunden till våra
olika resonemang.
Ur ett europeiskt perspektiv så ser man
att maffian på Sicilien sakta håller på att
avvecklas, men istället så har en nordisk
maffia etablerats. Om detta ska ses som
positivt, får någon annan uttala sig om. ■
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