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Svensk Grundläggning – ett forum för effektiv upphandling, 
kompetent grundläggning och ett säkert utförande! 
 
SAFE Swedish Association for Foundation Engineering bildades 2008 som ett tvärgående forum med 
syfte att utveckla upphandling och utförande av grundläggning.  
Vi heter numera Svensk Grundläggning (SG). 
Med fokus på utförandefrågor, genom utbildning och samverkan mellan individer och organisationer 
kan vi öka kompetens och kvalitet inom arbetsmiljö- och säkerhet, i dokumentation, teknik och 
branschpraxis samt främja normarbete och etik. 
 
Genom SG har vi skapat en plattform för samverkan för dig som är engagerad i någon del av utförandet 
i grundläggningsprocessen – från regelverk, utbildning, upphandling, design, tillverkning och 
byggledning till entreprenad. 
 
Samverkan och förnyelse, men kraven ska uppfyllas. 
Oavsett din roll som kund eller leverantör i byggprocessen, finns ett behov av samverkan och förnyelse 
samtidigt som dina krav uppfylls. Genom en aktiv diskussion med erfarenhetsutbyte, kan vi skapa en 
helhetssyn och större förståelse mellan de olika aktörerna och de olika metoderna inom utförande av 
grundläggning. 
 
Aktuella frågor är: 
Utbildning - en kvalificerad grundläggning kräver kommunikation inom och mellan alla deltagande led. 
SG utvecklar en handfast och gränsöverskridande utbildning i utförande och arbetsmiljö för alla aktörer.  
 
Sedan 2017 är det ett medlemskrav entreprenörsföretagen följer SG:s utbildningsprogram, och målet är 
att följa upp med konsulter, byggledare och beställare. 
 
Arbetsmiljö/säkerhet - SG ska bidra med kompetens och stöd till beställarens och projektörens ansvar 
för arbetsmiljön, arbeta för transparanta anbudshandlingar och erbjuda ett fungerande komplement till 
affärsvillkoren. En dålig arbetsmiljö får aldrig användas som en konkurrensfaktor.  
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Medlemsföretag ska lämna kvartalsvis statistik över inträffade tillbud och olyckor. Denna sammanställs 
och distribueras av SG i syfte att uppmärksamma och förebygga risker på arbetsplatserna.  
 
Följande frågor arbetar vi löpande med: 
 

• Anvisningen SÄKER GRUND att bifoga anbud.  
 

• Statistik, presentation av sammanställning olyckor och utvärdering risker. 
 

• Teknik, normjusteringar och lösningar - syftet är att i dialog med beställare hitta 
samverkansformer och incitament som premierar nytänkande och innovationer med en rimlig 
riskbalansering. 

 
• Samverkan/etik - SG styrelse är ett forum för att snabbt och påtagligt diskutera, klargöra och 

informera om väckta frågeställningar mellan intressenterna. 
 
• SG:s utbildningsprogram Steg 1-3, för operatörer och arbetsledare inom grundläggning. Efter 

fullgjord kurs erhåller man ett personligt kompetensbevis, som ska förnyas vart 5:e år. 
 
Arbetsgrupper 

Utbildning 
Arbetsmiljö 
Strategi & Kommunikation 
Upphandling (vilande) 

Möten: 
Styrelsemöten ca 4 ggr/år 
Arbetsgruppsmöten 2-4 ggr/år 
Vårmöte/årsstämma 
 

Forum och nätverk 
SG är platt organisation med ett brett nätverk. Vårt bidrag till att utveckla branschen är att sprida våra 
intressenters gemensamma idéer och kunskap genom samverkan i utskott, projekt och seminarier. 
Genom kommunikation, mötet och samtalet mellan individer i forum- eller seminarieform, arbetar vi för 
att målbilden genom ringar på vattnet kommer att nå ut i många organisationer. 
 
Ett medlemskap med bredd 
SGs arbete styrs av de medverkande företagen och organisationerna som representerar: 

• beställare, byggledare och konsulter 
• myndigheter och leverantörer 
• entreprenörer 
• högskolor, forskning och liknande organisationer. 

 
Avgifter 
Medlemsavgiften består av en föreningsavgift (2.500:-) och en avdragsgill serviceavgift på 17.500:- ex 
moms för BI-medlemmar (annars 22.500:- ex moms). 
Mindre företag och egenkonsulter har reducerad avgift ner till avgiftsfritt för högskolor. 
Mer information om SG får du på www.svenskgrundlaggning.se eller genom att kontakta kansliet på tel. 
+46 8 400 268 90 alt info@svenskgrundlaggning.se.  
 
Med vänliga hälsningar 
Svensk Grundläggning 

 
Leena Haabma Hintze 
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