Nätverket Svensk Grundläggning:

Utbildning en nyckelfaktor
för förnyelse
Vikten av kunskaper och aktuell information växer i betydelse i hela
byggprocessen. Vid stora upphandlingar spelar mjuka faktorer en allt
större roll för beställaren. Alla aktörerna har ett intresse av att vidmakthålla och utveckla sin kompetens. Tittar vi däremot mer specifikt
på en geokonstruktör, geoprojektör
eller utförare – några av de yrkesroller som deltar i arbetet med att
producera en geokonstruktion – då
ifrågasätts eller valideras mycket
sällan deras kompetens eller utbildning. Vilka konsekvenser får detta
för projektets kvalité eller kundens
måluppfyllelse? Är du, vi, alla som
har ambitionen att framstå som attraktiva leverantörer i branschen,
nöjda med en sådan ordning? Om
inte, hur kan vi utveckla frågan?

Artikelförfattare är tekn dr Gunilla
Franzén, tekn sekr IEG /
forskningschef Väg och Banteknik,
VTI, ieg@iva.se, civ ing Håkan
Garin, ordf SGF / geotekniker,
GeoVerkstan, info@sgf.net, civ ing
Leena Haabma Hintze, kanslichef
PEF Pålentreprenörerna,
palning@branschkansliet.se samt
tekn lic Wilhelm Rankka, sekr
Pålkommissionen / geotekniker, WSP,
wilhelm.rankka@wspgroup.se.
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Utbildning och kompetens är
viktiga frågor för de företag
som arbetar med att projektera
eller installera olika grundkonstruktioner under mark – pålar,
spont, förstärkningar med
mera. Rätt utbildning behövs
oavsett om det ska grundläggas
för lång väg, mäktig bro, tung
industri eller häftig skyskrapa.
Samtidigt saknas ofta information mellan aktörerna om
varandras kompetensprofiler.
Den insikten ledde till att entreprenörerna tog initiativ till att
samla sina branschkollegor till
en nydanade diskussion om hur
Rätt utbildning behövs oavsett vad som ska
vi skulle kunna öka förståelsen
grundläggas.
för varandras yrkesroller, skilda förutsättningar och krav på kompetens. av detta tycker vi att branschen bör fortEller på vanlig svenska, hur ska vi få bort sätta att ta ansvar för att förmedla utbildmissförstånden och samtidigt göra affä- ning till handläggare hos beställare och
ren bättre för alla parter – från beställare geoprojektörer/geokonstruktörer genom
till utförare. Det visade sig att det fanns ett utökat och samordnat kursutbud. Detta
ett stort och ömsesidigt behov av en dia- synsätt stärks av en nyligen publicerad
log – Nätverket Svensk Grundläggning undersökning från Industrifakta som uppskattar att 22 miljarder kronor i bygginvar därmed grundlagt!
vesteringar slösas bort varje år på kost22 miljarder kronor att hämta
nadsökningar – till följd av bristande
Kvalificerad utbildning erbjuds redan för kommunikation. Dåliga projekteringsunmånga yrkesroller inom grundläggning. derlag utgör den största orsaken och det
Nätverkets inledande diskussioner om är beställaren som kan uppnå störst lönsamverkan kom att fokusera på kompe- samhetsförbättring genom effektivare
tensfrågan; vilka utbildningar det finns, kommunikation mellan parterna i byggvilka är behoven och efterfrågan, och hur processen.
Vi börjar med en kort presentation av
kan nätverket samverka och bidraga till
den kompetensutveckling som organisakunskap och information om av dessa.
Projektering och utförande av grund- tionerna inom Nätverket Svensk Grundläggning av ett byggobjekt fodrar kun- läggning redan idag erbjuder.
skap om bestämning av laster, geoteknik,
omgivningspåverkan och utförandemeto- Svenska Geotekniska Föreningen
der för grundläggning. Ibland brister det i (SGF)
kunskap hos geokonstruktören, hos be- SGF bedriver fortbildning och kompeställaren och/eller geoprojektörer, vilket tensutveckling på flertalet sätt. Dels geleder till undersökningar som inte är helt nom att arrangera ett antal oregelbundet
relevanta. Eller har för liten omfattning i återkommande kurser som närmare beförhållande till de stora kostnader som en skrivs nedan samt seminarier och temadafelaktig projektering i många fall kan leda gar. Seminarierna berör aktuella frågetill. Delar av kunskapen om grundlägg- ställningar och kan handla om Vilken mening förmedlas av våra skolor och univer- tod ska jag välja som förstärkningsåtsitet men en stor del är specifik för olika gärd? till Laboratoriearbete för handlägundersöknings- och utförandemetoder. gare och Geofysiska mätmetoder i geoDessutom är en viktig del av kunskapen teknikens tjänst. Temadagarna är bland
erfarenhetsbaserad. Det finns många annat Grundläggningsdagen, KC-pelardalyckade utbildningar för handläggare som gen och Markvibrationsdagen som riktar
vi inom branschen förmedlat inom senare sig till alla i branschen.
Huvudkurs för fältgeotekniker – I Sveår, till exempel K/C-pelardagen och Pålkommissionens pålkurser. Mot bakgrund rige utförs varje år geotekniska fältunderBygg & teknik 1/08

Huvudkurs för fältgeotekniker genomförs
på fem dagar.
sökningar till en kostnad av cirka 200
miljoner kronor. Den geotekniska utredningen och projekteringen är direkt beroende av kvaliteten hos ingångsparametrarna (jordparametrarna) varför det är av
största vikt att tillförlitliga resultat uppnås. För detta måste fältpersonalen ha en
god förståelse för olika moment i utförandet av en fältundersökning det vill säga
inte bara förstå hur man ska göra utan
också varför. Undersökningarna utförs
idag av cirka 250 fältgeotekniker med varierande bakgrund och kunskaper. En naturlig upplärning och utveckling inom företagen saknas ofta då många fältundersökningar utförs som enmansarbete. Därför arrangerar SGF sedan ett antal år en
huvudkurs för fältgeotekniker. Kursen
genomförs som en internatkurs över fem
dagar.

Certifieringskurser för miljöprovtagare – Från 2006 kan miljöprovtagare från
Norden och Baltikum få sin kompetens
certifierad. Krav ställs på godkända kurser
och dokumenterad erfarenhet. SGF är
kurs- och examensenhet i Sverige. Certifiering är ett sätt att säkerställa och bevisa
rätt kvalitet på provtagningen. För beställaren ska certifikatet visa att provtagaren
använder lämplig metod och utrustning.
Det ska också visa att dokumentation och
kvalitetskontroll är tillfredsställande. Certifieringen är personlig och det går att bli
certifierad för provtagning av fast avfall,
jord, grundvatten, bottensediment, spillvatten och slam.
Huvudkurs för geotekniker – Sedan
flertalet år har SGF arrangerat en huvudkurs i geoteknik för praktiserande geotekniker. Det är de djupare bakomvarande
teorierna som behandlas i denna kurs för
att ge ökad förståelse för jords beteende
och kunskap i de beräkningsmodeller
som finns. Målsättningen är att deltagarna
inte enbart ska lära sig vad man ska göra
utan även hur och varför. Denna kurs riktar sig till konsulter, entreprenörer och
beställare och har tidigare varit cirka tio
dagar fördelat över att par kurstillfällen
på ett år. Kursen är för närvarande under
omarbetning och kommer sannolikt att
ges i ny tappning under 2008.
Miljötekniska markundersökningar –
Miljöproblem med förorenade markområden är en högst aktuell fråga. Miljöteknis-

Miljötekniska markundersökningar
påvisar behov av efterbehandling.

Certifiering för miljöprovtagare från
2006.
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ka markundersökningar utförs i flera olika
syften, till exempel för att bedöma om en
verksamhet förorenat mark, yt- och grundvatten, för att bedöma behov och omfattning av efterbehandlingsåtgärder samt bedöma miljöskulder i samband med försäljning av fastigheter eller verksamheter.
Syftet med kursen är att deltagarna ska
kunna ansvara för genomförande av miljötekniska markundersökningar med rätt
kvalitet, ha baskunskaper om gällande la-

gar och förordningar, kunna vidmakthålla
hälsa och säkerhet såväl för egen som för
entreprenörers personal samt andra berörda. Kursen vänder sig till handläggare och
projektörer på konsultföretag, personal
från entreprenadföretag, handläggare på
tillsynsmyndigheter samt beställare av
miljötekniska markundersökningar. Kursen vänder sig även till dem som senare
avser att certifiera sig som miljöprovtagare
för jord, grundvatten, sediment, slam,
spillvatten och avfall.

Pålkommissionen
Pålkommissionen bedriver forskning och
teknikutveckling inom pålningsområdet.
Kommissionen har till stor del bidragit
till att ändamålsenliga och kostnadseffektiva pålade konstruktioner nu utförs med
svensk pålningsteknik. Pålkommissionen
ger också annat stöd till pålbranschen genom utbildning och utredningsverksamhet. Resultaten från verksamheten presenteras i rapporter och på föredrag, seminarier och kurser. Sedan 2004 arrangeras
Påldagen, en kunskapsöverföring under
mer fältmässiga former i samarbete bland
annat med organisationer inom Nätverket
Svensk Grundläggning.
För att pålning ska kunna tillämpas på
ett bra sätt i ett byggprojekt krävs god
kunskap och kompetens hos de medverkande. Kraven på de medverkande skiljer
sig dock åt beroende på vilken roll de har
– om de är beställare, projektörer, specialister eller utförare. I ett tidigt skede gäller det till exempel ofta att välja optimal
metod och i ett senare skede att dimensionera och utföra pålningen så bra som
möjligt med vald metod. I såväl valet av
metod, dimensioneringen som utförandet
av pålningen måste underlag och krav
från andra teknikområden beaktas. Pålkommissionens utbildningsverksamhet
är i första hand inriktad mot specialister
och projektörer inom pålningsområdet.
För att medverka till att pålning tillämpas på ett bra sätt i byggprojekt tycker
därför Pålkommissionen att det är viktigt
att samordna sin utbildningsverksamhet
med Pålentreprenörföreningen, SGF och
Implementeringskommision för europastandarder inom geoteknik (IEG) då
dessa föreningar delvis företräder andra
roller och teknikområden än Pålkommissionen.

Pålentreprenörer utvecklas till
kompetenta utförare
De entreprenörer som installerar geokonstruktioner, har länge insett att det finns
ett kommunikationsproblem i branschen.
Ett första steg att ta i frågan blev den
branschgemensamma Avsiktsförklaringen år 2005. Företagen har genom denna
förbundit sig för att som lägst följa den
tekniska branschpraxis som uttrycks genom Pålkommissionens rapporter.
Dessutom har entreprenörerna i det
tysta redan för tio år sedan påbörjat en
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ambitiös utbildningssatsning, hitinjan till ett kvalitetssäkrat utförande
tills har cirka 250 grundläggare delav geokonstruktioner.
tagit. Först genom kompetensutveckling av operatörerna, därefter
Implementeringskommision för
genom en lärlingsutbildning för
europastandarder inom
grundläggare som även ger ett yrgeoteknik (IEG)
kesbevis på vägen. Grundläggare
Från 2008 och framåt står grundoch operatörer – de ofta leriga men
läggningsbranschen inför en stor
skickliga yrkesmännen som hanteförändring genom att de gemensamrar utrustningen i och omkring en
ma europeiska standarderna kommer
pål-och spontmaskin, borrigg eller
att ersätta våra svenska standarder. I
KC-maskin – behöver inte bara
praktiken innebär det att myndighekunskaper i att hantera och köra
ternas föreskrifter kommer att ansjälva maskinen. De måste även ha
passas till europastandarderna och
en förståelse för syftet och metodireviderade vägledningar/handböcker
ken vid installation av geokonstrukkommer att tas fram. För en del typer
tioner och för de risker och konseav konstruktioner innebär det stora
kvenser som kan uppstå. Alla som
förändringar, för andra något mindre
sett en spontgrop slå igen eller fått
förändringar. Övergången skapar ett
stå för kostnaden för kompletteranstort utbildningsbehov, där alla inom
de pålning eller förstärkning bör ha
grundläggningsbranschen behöver
fått en insikt och påminnelse om
kunskap om vilka förändringar som
vikten av utbildad personal redan i
påverkar deras arbete.
första ledet. En kompetent utförare
IEG har sedan hösten 2005 arbesom vet att i tid uppmärksamma
tat med att ta fram verktyg (tillämpsmå tecken på att något inte står rätt
ningsdokument) för att underlätta
till. En välutbildad operatör kan
övergången till europastandarderna.
visa sig vara betydligt mer prisvärd
Under 2008 kommer IEG att starta
än den bästa ansvarsförsäkringen.
upp sin utbildningsverksamhet som
På motsvarande sätt har utförarkommer att omfatta tre typer av
nas arbetsledare vidareutbildats,
kurser:
mer om detta längre ner.
A. Grundläggande kurser riktar
Ansvarig Grundläggare och yrsig till både geoprojektörer och geokesbevis – En Ansvarig Grundläggare arbetar utanför, eller som ope- Utförarnas Avsiktsförklaring baseras på vedertagen konstruktörer och efter genomgången kurs ska deltagaren känna till
ratör i, en maskin för grundläggbranschpraxis.
och förstå det nya i Europastandarning. Han – fortfarande mycket sällan hon – börjar ofta sin karriär som med- fem års dokumenterat branscharbete samt derna.
B. Fördjupningskurser riktar sig till gehjälpare på olika anläggningsprojekt. När en godkänd tredje omgång utbildning.
han väl intresserar sig för grundlägg- Sammantaget innehåller processen fram okonstruktörer och geoprojektörer med
ningsbranschen sker en specialisering ex- till kompetensbeviset Ansvarig Grund- speciellt intresse för en viss tillämpning.
empelvis till smed. Vill han utvecklas vi- läggare en lång och kvalificerad lärlings- Efter kursen är målet att man ska förstå
dare erbjuds en allmän introduktionskurs utbildning i företaget, där branschen tar och kritiskt ifrågasätta så att man kan välom tekniker och maskiner för utförande, gemensamt ansvar för att utbilda och veri- ja en optimal lösning i enlighet med Europastandarderna.
tillsammans med grundläggande kunska- fiera de teoretiska momenten.
C. Tillämpningskurserna riktar sig till
Att alltid kräva personal utbildade till
per i arbetsmiljö, maskinteknik och säkerhet. Nu får han även sin ständige följesla- Ansvariga Grundläggare är en bra bör- dem som arbetar med fält, lab och redogare, kompetensboken, ett koncentrat av
utbildningen med underlag för tidsredovisning av de praktiska momenten. Har
han valt allt bli operatör för pål- eller
spontmaskin för han sina lärlingstimmar
istället i BYN:s (Byggindustrins yrkesnämnd www.byn.se) utbildningsbok för
grundläggare.
Efter minst ett års handledd branschpraktik och självstudier, väntar en veckolång internatutbildning som bland annat
omfattar geoteknik, arbetsmiljö, entreprenadkunskap och säkra lyft. Samtliga moment verifieras med skriftliga prov.
När lärlingen sedan arbetat minst 5 400
timmar, varav 3 600 timmar inom grundläggning och för en operatör minst 1 200
timmar av dessa i den aktuella maskintypen, och även visat godkända teoriresultat, har han kvalificerat sig för BYN:s yrkesbevis inom grundläggning.
En Ansvarig Grundläggare blir du
Läroplan och processchema för Ansvarig Grundläggare.
dock inte förrän efter ytterligare tre till
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visningsfrågor. De områden som inledningsvis kommer att behandlas i kurserna
är; Grunderna för Eurokod, Dokumenthantering, Pålar, Sponter, Plattor, Slänter
och bankar, Hydrauliskt grundbrott samt
Bergtunnel.

Imponerad av kursutbudet inom
Nätverket Svensk Grundläggning?
Du som läst så här långt kanske ändå är en
smula imponerad av den utbildning och
kompetens som finns att efterfråga. Och
kanske överväger om du skulle kunna använda detta i din utvärdering av olika anbudsgivare? Eller om det finns någon
sammanställning över detta, en lathund?
Bra, läs då lite till…

Varför ett nätverk?
De personer och organisationer som
samlades inom Nätverket Svensk Grundläggning insåg att det finns ett branschövergripande kommunikationsproblem.
Kanske inte så påtagligt mellan beställare/beställare, tekniker/tekniker eller utförare/utförare. Men alldeles säkert vid
samarbetet mellan de olika yrkesrollerna.
Ofta är det så illa att den ena parten inte
ens uppfattar problemet. I det läget är det
enklare att skylla på traditionella fel och
brister, eller på gamla myter om karteller
och dumsnåla konstruktionen. Istället för
att uppmärksamma de verkliga orsakssambanden och göra något åt problematiken.
I vårt fall ledde diskussionen till handling! Deltagarna bestämde sig för att det
var dags att lösgöra sig från bortförklaringar och vanföreställningar. Vi måste
istället gemensamt titta framåt med mål att
åstadkomma en verklig förnyelse inom
svensk grundläggning. Därmed var också
nätverket Svensk Grundläggning etablerat.

Vilka är med?
Följande organisationer har genom Nätverket Svensk Grundläggning bildat en
öppen gruppering som spänner över hela
grundläggningsbranschen. Inom sig har
respektive organisation representanter
från samtliga led – kund/beställare, myndighet, leverantör, konsult, entreprenör,
forskning och utveckling/utbildning, till
och med privatperson. I nätverket deltar
vi därför både som representanter för en
organisation och för vår yrkesroll.
IEG arbetar med införandet av europastandarder
Pålentreprenörerna samlar utförare av
geokonstruktioner
Pålkommissionen skriver rapporter
och underlag för teknisk branschpraxis
SGF är ett forum för geotekniska och
miljögeotekniska frågor.

Kärnfrågor för organisationerna inom Nätverket Svensk Grundläggning
Alla de medverkande organisationer har redan inom sig frågorna utbildning, teknikutveckling, informationsspridning i någon form. Inom Nätverket Svensk Grundläggning ska vi utifrån respektive organisations kärnfrågor hitta arbetsformer ”på
tvärs”. Vi tror att en förnyelse i branschen kan åstadkommas genom det personliga
mötet mellan dessa olika roller, gärna i små arbetsgrupper för frågor som verkligen
berör de deltagande individerna. Dessa kan sedan gå hem till sin organisation och
där trovärdigt presentera problemet eller ett förslag till nytt arbetssätt.
Förnyelsen kommer inte att ske av sig själv, men vi är övertygade om att arbetssättet är riktigt och har inlett processen.
www.ieg.nu: implementering, standarder inom dimensionering, utförande, fält,
lab, material, branschorganisation som tar fram underlag till nationella bilagor och
skriver tillämpningsdokument.
www.palentreprenorerna.se: utförande, hantering, maskiner, utrustning, arbetsmiljö, branschorganisation för entreprenörer, kommer under 2008 ombildas till ett
forum för utförandefrågor, öppet för alla intressenter som leverantörer, myndigheter
etcetera.
www.palkommissionen.org: pålar, normsättande rapporter, forskning, diskussion och utveckling av pålteknik, medlemmar från byggande verk, entreprenörer,
konsulter, tillverkare, kommuner, forskningsinstitut, utländska företag .
www.sgf.net: geoteknik, miljögeoteknik, fält- och laboratorieundersökningar,
kompetenshöjning, personligt medlemskap.
som beställare utförarens kompetens?
Hur kan en fältgeotekniker påvisa sina
kunskaper? Litar du på geoprojektörens
erfarenhet? Måste inte branschen gemensamt slå fast de grundläggande kompetenskriterierna för olika yrkesroller för att
dessa ska få en trovärdighet?
Jo, det tycker vi. Och vi anser dessutom
att det borde vara självklart för en beställare eller upphandlare att efterfråga en Ansvariga Geokonstruktör, Ansvarig Geoprojektör eller Ansvarig grundläggare.
Ansvarig arbetsledare Grundläggning
har redan definierats inom utförarledet.
Utbildningen omfattar geologi, geoteknik,
stabilitet, grund- och jordförstärkning,
lastkapacitet, bärförmåga, verifiering,
handböcker och rapporter samt aktörer i
grundläggningsprocessen. Den avslutas
med en skriftlig examination. Vi vill nu
genom näverket bekräfta denna yrkesrolls
kompetens bland beställare och våra kollegor i hela grundläggningsbranschen.

Gemensamma kompetenskrav
Utbildninmgsutskottet blev ganska naturligt nätvekets första arbetsgrupp, ledamöterna består för övrigt av författarna till
den artikel du nu läser. Hur verifierar du
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Operatören, en av de olika yrkesrollerna
inom grundläggning.

Nätverket Svensk Grundläggnings utbildningsutskott har funnit att det finns
minst sju olika roller, som samverkar i
olika grad i grundläggningsprocessen:
● Operatör
● Arbetsledare, platschef
● Geokonstruktör
● Geoprojektör/utredare
● Fältgeotekniker
● Beställare
● Myndighet.
Vår utgångspunkt har varit att lista alla
de kurser som redan finns, för att utifrån
detta identifiera och samordna det gemensamma utbildningsbehovet för olika yrkesroller. Vi tror att det finns en stor utvecklingspotential i mötet mellan dessa
olika roller. En gemensam utbildning, där
de olika personernas erfarenhet kan lyftas
fram, kommer vara ett viktigt forum för
utveckling.

Du bör deltaga!
Utifrån arbetet med utbildning kommer vi
att gå vidare. Vi har skapat ett informellt
nätverk där olika yrkesroller och organisationer kan mötas utan någon styrgrupp eller tyngande organisations struktur. Nätverkets kontaktgrupp kommer att träffas
ett par gånger per år, däremellan driver vi
våra frågor i arbetsgrupper. Tycker du att
det ligger något i de frågor vi ställer? Tror
du att ett nätverk är en bra arbetsform?
Kom då på vårt kompetensseminarium i
april 2008 då vi bjuder in alla aktörer, intressenter, organisationer och beställare
med intresse av vår bransch, att delta i det
arbete för förnyelse som Nätverket
Svensk Grundläggning nu initierat. Det
är du som medverkar som sätter vår agenda! Det är du som kan förnya branschen
genom ditt personliga engagemang!
Börja gärna med att kontakta artikelförfattarna eller sök mer information på
respektive organisations hemsida.
■
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