
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University                                                                                            Linköpings Universitet 
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping 

  
  
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

LiU-ITN-TEK-G--10/084--SE

Övergång till Europastandard
inom geoteknik

Jonatan Ledin
Tobias Åhsberg

2010-12-17



LiU-ITN-TEK-G--10/084--SE

Övergång till Europastandard
inom geoteknik

Examensarbete utfört i byggteknik
vid Tekniska Högskolan vid

Linköpings universitet

Jonatan Ledin
Tobias Åhsberg

Handledare Lars Malmros
Examinator Torgny Borg

Norrköping 2010-12-17



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Jonatan Ledin, Tobias Åhsberg



 



 

Sammanfattning 
 
Den första januari 2011 blir den Svenska övergången till Eurocode inom Geoteknik mer 
definitiv i samband med att Boverket antar det nya regelverket. Geotekniska handläggare och 
fält-/labtekniker får i och med övergången ett nytt ramverk för rapportering och redovisning 
att arbeta efter. Den nya standarden kommer leda till en förbättrad kvalité på arbetet då kraven 
på redovisningens innehåll samt tillgänglighet ökar. Den kommer även befrämja den fria 
marknaden, både nationellt och internationellt. Det rapporteringssystem som i dagsläget 
används kommer ersättas av ett nytt som innefattar fem olika dokumenttyper. Dessa 
dokumenttyper är:  

1. Underlagsrapport 
2. Försöksrapport 
3. Markteknisk undersökningsrapport  
4. Projekterings PM  
5. Förfrågningsunderlag.  

Innehållet i de nya rapporttyperna knyter i många avseenden an till innehållet i de som 
används idag. Den nya rapporteringsmodellen ställer dock ur ett dokumenteringsperspektiv 
högre krav på handläggare och tekniker. Modellen kommer provocera fram en mer detaljerad 
och innehållsrik kommunikation mellan fält, laboratorium och kontor. Tanken är att personer 
som inte varit inblandade i ett projekts tidigare skeden skall kunna ta till sig alla 
förutsättningar med hjälp av de nya dokumenten. Mer ansvar kommer läggas på lab-
/fälttekniker vad avser kvalitet och dokumentation i projektens undersökningsfas. För att man 
från fält och lab. skall kunna ta fram rätt underlag till fortsatt projektering måste handläggare 
tydligare precisera vilken typ av information, utöver den traditionella, som måste finnas med i 
resultatredovisningen. För att övergången inte i för stor utsträckning skall påverka 
handläggningstid och projekteringskostnad måste företagen anpassa sin verksamhet efter de 
nya spelregler som Eurocode medför. 

  



 

Summary 
 
On January first 2011, the National Board of Housing, Building and Planning - Boverket, are 
adopting the European design rules of geotechnics. This will make the overall Swedish 
transition more definite. Geotechnical engineers and field-/laboratory technicians will have to 
conform their reporting routines to the new legal framework that the Eurocode suggests. The 
new standard will lead towards a better quality of the performed work, the reason being 
higher demands on the reports content and availability. It will also foster the free market, both 
nationally as well as internationally. The report system currently used will be replaced by a 
new system consisting of five different document types. The document types are: 

1. Field Report 
2. Test Report 
3. Ground Investigation Report 
4. Design Report 
5. Tender Request Documentation 

Comparing the present system with the new, there is a certain extent of conformance in 
content. However, in terms of documentation, the new reporting model places higher demands 
on the geotechnical engineers and technicians. The reporting model will provoke a more 
elaborate and comprehensive communication between field-, laboratory- and desk units. The 
responsibilities of laboratory- and field technicians will increase in terms of quality and 
documentation in field investigation. Not only will the increased requirements in reporting 
affect the routines of field- and laboratory staff. In order to receive sufficiently exhaustive 
material that meets the requirements of the Eurocode, geotechnical engineers will have to be 
more precise in their informational inquiry. They have to support the technicians in 
distinguishing the additional information that has to be accounted for in the new document 
types. The Eurocode transition need not increase the turnaround times, and the design cost of 
geotechnical projects dramatically. But in order to maintain the current design costs, 
entrepreneurs in the industry have to adapt to the new game rules of European geotechnics. 

  



 

Förord 

Denna rapport är ett examensarbete som berör området rapportering av geotekniska 
undersökningar enligt Eurocode. Studien har utförts under höstterminen 2010 på Linköpings 
Universitet, Campus Norrköping av två studenter på högskoleingenjörsprogrammet inom 
byggnadsteknik, 180 hp. Examensarbetet som omfattar 16 hp. har gjorts åt företaget WSP i 
Norrköping med Lars Malmros som handledare. 
 
Vi skulle vilja tacka alla som har bidragit med information, erfarenheter och hjälpt oss ta fram 
denna rapport. Vi vill speciellt tacka Håkan Garin på GeoVerkstan och IEG som vid ett flertal 
tillfällen hjälpt oss förstå Eurokodens innebörd och besvarat frågor som berör ämnet. Vi vill 
även tacka Christina Berglund på SGI som introducerade oss för ämnet och Lars Malmros 
som har varit handledare och som försett oss med intern information från WSP såväl som 
allmänna publicerade dokument. Utöver dessa tre vill vi även tacka alla andra som har hjälpt 
oss med arbetet genom att ge information, svarat på frågor eller på annat sett bidragit till 
framställningen av denna rapport. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Den 1 april 2010 blev SS-EN 1997 styrande dokument inom geoteknik och 
geokonstruktion i Sverige. Övergången till den nya standarden är något som i 
praktiken har släpat efter i hela branschen. Övergången aktualiseras nu på nytt i och 
med att Boverket övergår till Eurocode vid årsskiftet 2010/2011 (Eriksson 2010). 
 
WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar 
samhällsutveckling inom hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö och 
energi (WSP AB 2010). WSP erbjuder konsulttjänster inom geoteknik, varför 
implementeringen av den nya Eurokoden för företagets räkning är högst aktuell. Inom 
branschen råder fortfarande viss osäkerhet rörande hur övergången skall genomföras 
och vad den rent konkret innebär. 
 
En av utmaningarna branschaktörerna kommer ställas inför är övergången till det nya 
systemet för redovisning och rapportering som Eurocode medför. Som examensarbete 
har vi på uppdrag av WSP arbetat med att kartlägga det nya rapporteringssystemet 
samt försökt återkoppla till det nuvarande systemet genom att identifiera skillnader 
och likheter. 
 

1.2 Mål och frågeställning 
 
På uppdrag av WSP skall vi kartlägga innehållet i de avsnitt i SS-EN 1997 som 
reglerar geoteknisk redovisnings- och rapporteringsteknik. Eventuella likheter skall 
lyftas fram och anknytas med det nuvarande rapporteringssystemet. Olikheter och 
nytillkomna avsnitt skall identifieras och förklaras. 
 
Vi har arbetat med följande frågeställning: 
 

1. Vilka gamla rapporter/dokument kommer att ersättas av de nya 
dokumenttyperna? 

2. Vilka nya krav ställer Eurocode på dokumentering? 
3. Vilka avsnitt kommer att ingå i underlagsrapporten, markteknisk 

undersökningsrapport (MUR) och Projekterings PM? 
4. Vems ansvar är det att författa respektive dokumenttyp? 
5. Vilken betydelse får övergången för geoteknikföretagen, med avseende på hur 

geotekniska uppdrag rutinmässigt handläggs?  
6. Kommer övergången medföra mer arbete för lab-/fälttekniker och handläggare 

och kommer det i sådana fall medföra ökade kostnader för beställare eller 
utförare? 
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7. Kan de typer av fältobservationer som måste redovisas i MUR sammanställas 
på ett enkelt sätt i en checklista för tekniker att ha med sig i fält? 

8. Går det att sammanfatta informationen som skall ingå i underlagsrapporten i ett 
digitalt formulär? 

 
1.3 Avgränsningar 

 
Arbetet är avgränsat så att vi kommer fokusera på tre av de fem rapporterna; 
underlagsrapport, MUR och Projekterings PM, som skall göras enligt Eurocode. De 
två andra rapporterna; försöksrapport samt förfrågningsunderlag/bygghandlingar, 
kommer fortfarande att nämnas och presenteras kortfattat. Äldre rapportering kommer 
studeras till viss del för att förstå skillnaderna mellan nuvarande praxis och ny 
standard. 
 

1.4 Struktur 
 
I denna rapport har vi valt att börja med att presentera vad syftet är med Eurocode och 
vad som kan förväntas ändras. Därefter beskrivs de två olika sätten att rapportera, först 
enligt nu rådande praxis och sedan enligt Eurocode. Här tas bl.a. upp vilka olika 
rapporter som ska upprättas och vilken information de innehåller. I slutet av rapporten 
presenteras och diskuteras resultatet.  
 

1.5 Metod och källor 
 
För att samla in information till examensarbetet har vi främst läst branschspecifika 
rapporter från olika geotekniska institut och företag som berör implementeringen av 
Eurocode. Vi har även intervjuat flera sakkunniga personer, främst de arbetar för IEG, 
men även personer från andra institut/organisationer. 
 
Vi har haft tillgång till dokument och rapporter från olika konsulter inom geoteknik. 
Dessa dokument har främst kommit från vår handledare på WSP och berört hur 
handläggare och tekniker arbetar och rapporterar enligt nuvarande praxis. Vi har även 
fått ta del av arkiverade rapporter från ett par genomförda projekt. Från GeoVerkstan 
har vi fått “demorapporter”, dvs. rapporter som är skrivna enligt ny praxis men där 
informationen är tagen från gamla rapporter som har använt sig av nuvarande praxis. 
 
Tillsist deltog vi i ett möte i Stockholm på Tyréns AB som hölls av IEG där 
representanter från samtliga medlemsföretag samlades och diskuterade hur 
övergången till den nya standarden skulle se ut inom branschen.  
 
Merparten av den information vi har använt är inte offentligt publicerad. 
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1.6 Begreppsordlista 
 
BGS: Byggnadsgeologiska Sällskapet. Är en ideell förening som startades 1970 och 
har som målsättning att främja byggnadsgeologisk yrkeskunskap och forskning samt 
att stärka förståelsen mellan olika yrkesgrupper inom det byggnadsgeologiska området 
i Sverige. 
 
Dokumenttyp 1-5: Ett förenklat sett att referera till de olika rapportdelarna som skall 
skrivas enligt den nya Eurokoden. Siffran motsvarar i nummerordning: 
underlagsrapport, försöksrapport, markteknisk undersökningsrapport (MUR), 
Projekterings PM och förfrågningsunderlag/bygghandling. 
 
Härledda värden: Härledda värden är de värden som kan tas fram direkt från en 
undersökning utan att göra olika antaganden. Från ett härlett värde ska man kunna se 
vad resultatvärdet var genom att ”räkna baklänges”. 
 
IEG: Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik. Är en ideell 
förening som har haft i uppgift sedan 2005 att initiera, samordna och utföra arbete som 
krävs för implementeringen av Eurocode inom geoteknik i Sverige. Representeras av 
företag och personer som verkar inom, eller har anknytning till branschen. 
 
 
LOU: Lagen om Offentlig Upphandling. En lag som reglerar köp som görs av 
myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med statliga eller 
kommunala medel. Lagen gäller i Sverige men det finns motsvarande regler för andra 
länder inom EU. 
 
SGI: Statens Geotekniska Institut. Är en myndighet och ett forskningsinstitut med ett 
övergripande ansvar för de geotekniska frågorna i landet. Deras uppgift är att utveckla, 
tillämpa och sprida kunskap som kommer till nytta för alla som verkar inom bygg-, 
anläggnings- och miljösektorn. 
 
SGF: Svenska Geotekniska Föreningen. Är en ideell förening som arbetar för att öka 
kunskapen om geoteknik. Detta sker genom föredrag, diskussioner, kursverksamhet, 
andra informationsaktiviteter, publikationer samt genom kommittéarbete. 
 
SIS: Swedish Standards Institute. Är en organisation som arbetar med standarder, både 
med att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Detta gör dem tillsammans med 
svenska och utländska företag, organisationer, forskare och myndigheter. Arbetar 
inom tre produktområden: standardisering, standarder och handböcker samt utbildning 
och konsulttjänster. 
 
SS-EN 1997: Den Eurocode som berör konstruktionsområdet geoteknik. Det finns 
totalt tio Eurokoder; EN 1990-1999, som berör olika områden inom dimensionering 
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och konstruktion. SS-EN innebär att Sverige har accepterat Eurokoderna (EN) som 
svensk standard. För varje Eurocode finns det flera skrifter som berör olika ämnen, 
dessa är t.ex. kallade 1990-1, 1990-2 etc. För geotekniska undersökningar och 
rapportering, som berörs i denna rapport, är det SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2 som 
styr. 
 
Tolkade värden: Tolkade värden är medelvärden baserade på de härledda värdena som 
tagits fram efter olika antaganden/tolkningar har gjorts. Ett antagande kan exempelvis 
vara att vissa värden anses dåliga eller osannolika och därför inte kommer användas. 
Man tar alltså beslut som gör att man nödvändigtvis inte kan få fram de ursprungliga 
värdena genom att enbart se de tolkade värdena och ”räkna baklänges”. 
 
Trafikverket: Ett statligt verk som bildades genom sammanslagningen utav Banverket 
och Vägverket som skedde den 1 april 2010. Trafikverket ansvarar för den samlade 
långsiktiga infrastrukturplaneringen samt för byggande, drift och underhåll av statliga 
vägar och järnvägar. De har stort inflytande över geotekniska frågor då de är en viktig 
kund till många geotekniska konsultföretag. 
 
Underliggande dokument: Dokumenttyper som är ”underliggande” dvs. 
dokumenttyper som andra dokument är baserade på eller som behövs för att nästa 
dokumenttyp ska kunna påbörjas. Figur 1 på nästa sida visar i vilken ordning de 5 
olika dokumenttyperna är baserade på varandra.  
 

 

2 Introducering av Eurocode 

2.1 Bakgrund 
 
1975 röstar EU-komissionen igenom ett åtgärdsprogram baserat på en av punkterna i 
unionens ursprungliga fördrag. Åtgärdsprogrammet skall syfta till att överbrygga 
tekniska hinder som begränsar handelsmöjligheter inom unionens gränser. Man har 
även för avsikt att införa ett Europeiskt fackspråk med gemensamma specifikationer 

Figur 1. Visar vilka dokumenttyper som är 
underliggande dokument i förhållande till varandra. 
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inom teknikområdet byggnadskonstruktion. Rent konkret skall dessa syften uppfyllas 
genom tillkomsten av gemensamt utformade styrande dokument (SIS 2009).  
 
Efter en utvecklingsperiod på dryga 15 år lanseras första generationens Eurokoder 
1990. Dessa har tagits fram av EU kommissionen i samråd med en för ändamålet 
utsedd kommitté, med representanter från samtliga medlemsstater. I skrivande stund 
har kommissionen tagit fram tio stycken Eurokoder som tillsammans innefattar 
standarder för de vanligaste konstruktionsområdena. Den sjunde koden EN 1997 
(Geotechnical design) är den kod som reglerar geoteknik och geokonstruktion (IEG 
2008b). 
 
Koden skulle enligt vad som är föreskrivet erkänts som nationell standard senast 
september 2007. Senast mars 2010 skulle samtliga nationella konstruktionsregler som 
innehöll motstridiga uppgifter till det nya regelverket dras tillbaka (SIS 2009). 

2.2 Syftet med Eurocode 
 
SS-EN 1997 kommer medföra betydelsefulla förändringar av rapporterings- och 
redovisningsförfarandet inom geoteknik. Fördelar och nackdelar med det nya 
rapporteringssystemet värderas ofta olika av intressenter och berörda. Vissa uppskattar 
de förändringar som regelverket föranleder, medan vissa uppfattar dem som 
ogynnsamma. Det finns inga möjligheter för EU:s medlemsländer att ställa sig utanför 
Eurocode samarbetet. Det finns dock en möjlighet att i viss mån utforma de delar av 
koden som lämnats dispositiva för nationell utformning (nationellt annex). Eurokoden 
kommer också till en början revideras löpande på ett 3-4 års intervall efter samråd, 
nationella kommissioner emellan (IEG 2010m). 
 
Den nya standarden kommer innebära att en geoteknisk undersökning kommer att 
förbruka fler timmar, både i kontor och i fält. Kritiker ser med viss oro på hur 
beställare och uppdragsgivare kommer ta till sig geoteknikens nya krav, och om det 
kommer gå att motivera högre arvodering och längre projekteringstider med de 
fördelar som Eurocode medför (Möller 2010). 
 
I dagsläget överförs nästan all mätdata mellan fält och kontor digitalt. Det föreligger 
en viss oro för att Eurocodeanpassningen av fältrapporteringen inte skall vara 
kompatibel med den nationellt vedertagna praxisen för fältrapportering och överföring 
av fältresultat. 
 
Fördelarna som det nya rapporteringssystemet ger, sett ur ett Eurocodeoptimistiskt 
perspektiv, kan delas in i tre generella kategorier: kvalité, tillgänglighet och 
marknadsoptimering. 
 

  



 Sida 6 
 

2.2.1 Kvalité 

Eurocode ställer större krav på dokumentation. Detta innebär att tekniker och 
handläggare med större noggrannhet måste dokumentera förhållanden och avvikelser 
som kan ha, eller har inverkan på undersökningsresultat. Visionen är att all 
information med betydelse för tolkningen av ett försöksresultat skall föras fram i 
dokumenteringskedjan (IEG 2008a). Detta kommer att medföra fler arbetstimmar i fält 
och framförallt mer uppföljningsarbete. 
 
Eurocode skall göra kommunikation mellan fält, lab. och kontor mindre mekanisk, och 
mer ändamålsenlig. Enligt nuvarande rapporteringsstandard utelämnas information om 
förhållanden och avvikelser. Handläggare utgår i bearbetningen av resultatet indirekt 
från att samtliga undersökningar och laboratorietester har utförts felfritt (Eriksson 
2010). Enligt ny standard skall mer kraft läggas på individuell och uppdragsunik 
rapportering. Detta kommer tvinga fram nya rapporteringsrutiner mellan fält och 
kontor om fysisk dokumenthantering skall kunna undvikas.  
 
För att tvinga fram en mer genomtänkt och utförlig redovisning kommer större krav på 
skriftlig kvalitetssäkring, i form av underskrifter, av undersökningspunkter och 
laboratorieresultat krävas. Detta kommer även begränsa möjligheterna att lämna ifrån 
sig ofullständiga och bristfälliga fält-/labrapporter, samt resultat från slarvigt utförda 
undersökningar. Målet med kvalitetssäkring är att förflytta risken från uppdragsgivare 
till utförare. 

2.2.2 Tillgänglighet 

Eurokodens styrning av geoteknisk dokumenthantering kommer öka handlingarnas 
tillgänglighet då informationen redovisas på ett mer ändamålsenligt sätt (Garin 2010). 
Information som tidigare inte har behövts redovisas måste i samband med införandet 
av Eurocode börja redovisas, ex. fältprotokoll etc. Dessutom finns det många 
rekommendationer på olika typer av visuell framställning inom dokumenttyperna.  
Informationen kommer bli mer omfattande, men delas upp i fler dokumenttyper och 
det kommer tydligare framgå vilken typ av information som skall ingå i vilket 
“avsnitt”. Vem informationen i de olika dokumenttyperna är riktad till kommer också 
förtydligas. Visionen är att dokumenttyperna skall ges en tillräckligt hög grad av 
homogenitet för att de skall kunna skrivas, läsas och tolkas likadant inom hela 
unionen. 
 
För att främja tillgänglighet kommer mer fokus läggas på visuell framställning. 
Dokumenten måste kunna läsas och i viss mån förstås, av intressenter med enbart 
grundläggande geoteknisk kunskap (Garin 2010). 
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2.2.3 Marknadsoptimering 

Med ett fungerade och homogent konstruktionstekniskt arbetssätt och språk kommer 
den fria marknaden och rörligheten inom EU att främjas. En vision är att upphandling 
inom såväl fältteknik, labteknik som geoteknisk handläggning på Europanivå skall bli 
praktiskt genomförbar, och i större utsträckning ett tillämpbart alternativ.  
 
SS-EN 1997 har utformats för att anpassa sig till det näringslivsklimat som råder i 
Europa. I Sverige tenderar företag som bedriver geoteknisk verksamhet att slå ihop 
kontors- och fältverksamhet. Man förfogar i många fall även över egen labverksamhet. 
Sett ur ett europeiskt perspektiv är denna typ av organisation på många sätt unik. 
Företag på kontinenten bedriver normalt en smalare verksamhet där konsulter på 
kontor köper eller hyr fält- och labtekniker för undersökningsuppdrag (Möller 2010). I 
denna organisation tjänar företagen på att redovisningen har en mer tydlig och logisk 
struktur. De utökade kraven på kvalitetssäkrad undersökningsrapportering gör även 
ansvarsförhållanden mer tydliga. 

3 Rapportering enligt nuvarande praxis 

3.1 Allmänt 
 
Även om Eurocode skulle ha införts den 1 april 2010 är det få aktörer i branschen som 
tillämpar den i skrivande stund (Eriksson 2010). Erfarna personer inom branschen tror 
att när Boverket går över till Eurocode den 1 januari 2011 kommer användningen ta 
fart på riktigt. Detta innebär att företag, t.ex. Trafikverket, kommer tvingas tillämpa 
Eurocode i samband med att de lämnar anbud på upphandlingar som regleras av lagen 
om offentlig upphandling. Eftersom företag inte vill bli av med de stora statliga 
företagen som kunder kommer detta provocera fram en förändring inom branschen 
(Möller 2010). Trafikverket har dock redan börjat ställa krav på tillämpning av 
Eurocode, men eftersom det är så pass nytt gör de i dagsläget undantag när företag ber 
om det (Moritz 2010). 
 
Detta är inte första gången en reform sker av rapporteringen inom geoteknik. I mitten 
av 1940-talet presenterades en metod som kallades “geotekniska utlåtanden” som 
utarbetades av den första chefen på statens geotekniska institut (Orre 1978). Med 
denna metod framställdes ett utlåtande som innehöll alla dokument, dvs. fält- och 
labundersökningar, tolkningar, utvärderingar, bearbetad redovisning osv. 1978 släppte 
Bo Orre ett förslag på en ny redovisningsmetod inom geoteknik, den s.k. 
trestegsmetoden. Här presenterades informationen i olika dokument som behandlade 
tre skeden i projektet; undersökningsresultat (typ 1), underlag för planering, 
projektering m.m. (typ 2) samt bygghandlingar (typ 3). Denna metod accepterades av 
branschen och är den man har använt sig av fram tills nu. 
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Idag är metoden som används vid rapportering en svensk standard eller rättare sagt 
praxis (Garin 2010). Det är inte fastslaget i lag att denna praxis skall användas och det 
finns heller ingen lagstiftning på hur rapporteringen ska se ut och vad den ska 
innehålla. Alltså är det inget krav på att följa denna praxis om inte beställaren skulle 
åberopa det i avtalet. Hur rapporteringen ser ut kan även variera mellan företag då 
många har egna mallar på hur dess anställda ska utforma rapporter. I de flesta fall 
skiljer de sig väldigt lite innehållsmässigt då praxis i regel följs. 
 
De rapporteringsdokument som ingår i nuvarande standard är Rapport, geoteknisk 
undersökning (RGeo), Tekniskt PM geoteknik och Teknisk beskrivning. Dessa är 
byggda på resultat från fält- och labundersökningar som dokumenterats på något sätt, 
vanligtvis ett digitalt fältminne. Figur 2 nedan visar sambandet mellan de olika 
dokumenten och rapporterna i de olika stadierna under ett projekt. Denna bild kommer 
från WSP och visar deras metod för att utföra geotekniska undersökningar och 
rapportering. Därför kan vissa punkter skilja företag emellan, men i stort ser de 
likadana ut. 
 

 
Figur 2. Samband mellan rapporter och dokument i ett projekts olika faser. 
 
Vad figuren visar är vilka rapporter och dokument som är kopplade till vilka faser 
inom ett projekt. För denna rapport, ”Övergång till Europastandard inom geoteknik”, 
är det de gulmarkerade rutorna som beskrivs nedan i denna text samt den vita rutan för 
ritningar som är intressanta att titta på. Resterande vita rutor behöver inte 
uppmärksammas. Notera att Tekniskt PM är menat med ”PM Geoteknik” och Teknisk 
beskrivning är menat med ”Beskrivning” i bilden. 
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I undersökningsfasen (typ 1) görs fält- samt labundersökningar som sammanställs och 
presenteras i ett RGeo baserat på resultaten från de geotekniska fält- och 
labundersökningarna. Därefter utförs diverse analyser och uträkningar av de uppmätta 
värdena i utredningsfasen (typ 2). Dessa är underlag för att ta fram ett Tekniskt PM 
som visar utförd projektering och dimensionering. PM:et är även underlag för fortsatt 
projektering och konstruktion (Vägverket 2005). I den sista fasen, förfrågnings- och 
bygghandling (typ 3), framställs en Teknisk beskrivning baserad på AMA. Den 
Tekniska beskrivningen ger alla de förutsättningar och krav som ställs av beställaren 
under byggnadstiden och driftskedet. Utöver den Tekniska beskrivningen framställs 
även diverse ritningar och beräkningar som entreprenörer kan behöva under denna fas.  
 

3.2 Rapport, Geoteknisk undersökning 
 
I Rapport, Geoteknisk undersökning (RGeo) skall resultaten från de utförda fält- samt 
laborationsarbetena presenteras (Vägverket 2005). Om nödvändigt kan delområdena 
berg och vatten redovisas enskilt.  
 
RGeo skrivs vanligtvis enligt praxis baserad på SGF och BGS beteckningssystem. 
Rapporten ska i början innehålla uppgifter om projektet, uppdragsgivare, syfte m.m. 
(Orre 1978). I rapportens redovisningsdel ska det framgå information om de utförda 
undersökningarna t.ex. tidpunkt för undersökningarna, ansvarig borrningsledare, 
använd utrustning, beskrivning av utförandet och fältiakttagelser som har betydelse för 
tolkningen av resultaten, resultat från fält- och laboratorieundersökningar i form av 
tabeller, diagram osv. Övrig dokumentation t.ex. protokoll från provgropsgrävning 
samt diagram från grundvatten och sättningsmätningar, kvalitetsbeskrivning m.m. ska 
även det vara med (Vägverket 2005). Utöver detta ska ritningar i plan, profil och 
tvärsektioner redovisas i ett RGeo. 
 

3.3 Tekniskt PM geoteknik 
 
I ett Tekniskt PM redovisas den geotekniska projekteringen (Vägverket 2005). Precis 
som i RGeo kan det ske en egen redovisning för delområdena berg och grundvatten 
ifall det anses behövligt. 
 
Poängen med ett Tekniskt PM är att det ska fungera som dokumentation över utförd 
projektering samt vara underlag för fortsatt detaljprojektering och konstruktion. I ett 
Tekniskt PM ska det finnas information om t.ex. planerade anläggningar, tillämpat 
regelverk och andra krav, utförd geoutredning, geotekniska förutsättningar, 
omgivningspåverkan, föreslagna grundläggningsmetoder och geotekniska 
förstärkningsåtgärder, miljöfrågor, speciella förutsättningar m.m. Man kan även säga 
att det tekniska PM:et är ett slags rekommendationsbrev över hur arbetet skall utföras 
(Orre 1978). 
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I vägverkets dokument finns det ett förslag på hur ett Tekniskt PM ska se ut enligt 
nedan. Notera att alla tekniska PM inte behöver se ut så utan kan variera beroende på 
innehåll och projektets omfattning. 
 
Förstasidan bör innehålla följande information: 

• Objektnamn och objektnummer 
• Rubrik (Tekniskt PM, Geoteknik) 
• Skede 
• Datum 
• Upprättad av 
• Kvalitetsansvarig 

 
Själva rapportdelen bör innehålla följande rubriker: 

• Uppdrag (omfattning av uppdraget samt vilka regelverk och standarder som 
använts) 

• Beskrivning av objektet 
• Underlag 
• Geotekniska undersökningar och redovisningar (hänvisar till RGeo och övriga 

undersökningar) 
• Geotekniska förhållanden, översiktligt 
• Vägförslag, geotekniska förhållanden och förslag till åtgärder 
• Information inför fortsatt projektering 

 
Utöver detta bör det även finnas bilagor, ritningar samt hänvisningar till medgällande 
eller närliggande dokument om underlag som t.ex. RGeo. Det finns även andra typer 
av PM som exempelvis Beräknings PM som tar upp själva beräkningarna. 
 

3.4 Teknisk beskrivning 
 
En teknisk beskrivning är en sammanställning av förutsättningarna och de krav som 
beställaren har på den planerade anläggningen under själva byggtiden samt driftskedet 
(Vägverket 2005). Den förbereds som bygghandling/förfrågningsunderlag och är 
baserad på AMA (allmän material- och arbetsbeskrivning). Innehållet i denna varierar 
beroende på vad för arbete det berör och omfattningen på projektet. I stort ska den ta 
med all viktig information som en eventuell uppdragstagare ska behöva för att kunna 
planera och kalkylera arbetet. Denna information är främst presenterad i skriftlig 
beskrivande form. I ett exempel på hur en teknisk beskrivning för grundläggning av en 
bro kan se ut tas följande rubriker upp (WSP 2009): 
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• Uppdrag 
• Broförslag (förslag på lösning) 
• Säkerhetsklass, geoteknisk klass 
• Utförda geotekniska undersökningar 
• Geotekniska förhållanden 
• Grundläggning 
• Erosionsskydd vid stöd 2 (speciella förhållanden) 
• Kontroll 

Utöver detta finns det även hänvisningar till vilka dokument som använts vid 
framställningen av den tekniska beskrivningen. 

3.5 Ritningar och beräkningar 
 
Utöver de ovanstående rapporterna och dess innehåll skall tolkade geotekniska 
ritningar, arbetsritningar om så är behövligt samt geotekniska beräkningar presenteras 
(Vägverket 2005). De presenteras som bilagor i någon av rapporterna. Redovisningen 
följer SGF/BGS:s beteckningssystem. 
 
Tolkade geotekniska ritningar är ritningar i plan, profil och tvärsektioner som visar 
beställarens uppfattning om de geotekniska förhållandena. Arbetsritningar är ritningar 
som behövs ifall geotekniska konstruktioner eller förstärkningsarbeten måste utföras. 
Geotekniska beräkningar infattar stabilitets- och sättningsberäkningar, 
bärighetsberäkningar samt geotekniska dimensioneringsberäkningar. 

4 Rapportering enligt Eurocode och europeisk metodstandard 

4.1 Allmänt 
 
I nuvarande rapporteringssystem ingår tre rapporter; RGeo, Tekniskt PM och Teknisk 
beskrivning, se figur 2. SS-EN 1997 åberopar vid geotekniska projekt upprättandet av 
två rapporter: Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och Projekterings PM, se 
figur 3 på nästa sida. Kraven som ställs på innehållet i dessa dokumenttyper skapar 
indirekt behovet av de två underliggande dokumenttyperna: Underlagsrapport och 
Försöksrapport, se figur 3. Dessa dokumenttyper, dokumenttyp 1 och 2, är inte direkt 
styrda av Eurocode (IEG 2008a).  
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Figur 3. De fem dokumenttyperna och dess innehåll. 
 
De styrande dokument som ställer krav på upprättandet av, och innehållet i 
dokumenttyp 1 och 2 är istället europeiska metodstandarder och tekniska 
specifikationer för olika typer av undersökningar, exempelvis EN ISO-standarder 
(IEG 2010m). Eurocode åberopar t.ex. för olika provtagningar och fältundersökningar 
olika europeiska metodstandarder och tekniska beskrivningar. Dessa handlingar ställer 
i sin tur krav på att undersökningarna och dess resultat skall redovisas i en 
underlagsrapport, och att denna sedan skall ingå som en del i försöksrapporten (IEG 
2010). Utöver dessa fyra dokumenttyper finns det även krav på en femte, 
förfrågningsunderlag/bygghandling.  
 
Likt nuvarande standard är dokumenttyperna indelade och presenterade i en s.k. 
trestegsmetod (IEG 2008a). Dokumenttyp 1-3 är alla olika typer av resultathandlingar 
(typ 1), dokumenttyp 4 är en planerings- och projekteringshandling (typ 2) och 
dokumenttyp 5 är ett förfrågningsunderlag/bygghandling (typ 3). Vad som kan läggas 
märke till är att med Eurocode kommer fler resultathandlingar behöva upprättas. 
Enligt nuvarande praxis är RGeo:n den enda resultathandlingen. 
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I figur 4 redovisas de olika dokumenttypernas inbördes ordningsföljd. Schemat läses 
från vänster till höger och positioneringen av de olika dokumenten anger kronologiskt, 
var i projektets skede de olika dokumenttyperna upprättas. Dokumenten fogas 
successivt samman längre in i projektet.  

Figur 4. Visar relationerna mellan de olika dokumenttyperna. 
 
Som bilden visar resulterar varje undersökning i en separat underlagsrapport 
(dokumenttyp 1). I långa projekt går det att sammanställa resultaten från en 
omfattande undersökning löpande, i t.ex. vecko- eller månadsunderlagsrapporter (IEG 
2008a). Dessa delrapporter sammanställs vid projektets slut i en slutgiltig 
underlagsrapport. Underlagsrapporterna genererar tillsammans en försöksrapport 
(dokumenttyp 2). I försöksrapporten presenteras undersökningsresultaten i enlighet 
med, för varje specifik undersökningsmetod, styrande metodstandard. 
Försöksrapporterna samlar alltså alla resultat från samtligt utförda lab- eller 
fältundersökningar.  
 
Försöksrapporterna från fält och lab. fungerar som underlag för upprättandet av den 
marktekniska undersökningsrapporten (dokumenttyp 3). Denna rapport redovisar 
projekt- och platsinformation, ansvariga fältingenjörer, kvalitetsinformation och 
härledda värden. MUR rapporterna från samtliga teknikområden, t.ex. hydrologi, 
geologi, miljöteknik, geoteknik, sammanställs i ett Projekterings PM (dokumenttyp 4) 
där tolkade värden tas fram som utgör underlag för vidare dimensionering/projektering 
av grund- och geokonstruktioner. Den sista dokumenttypen är förfrågningsunderlaget 
(dokumenttyp 5). Projekterings PM ingår inte i förfrågningsunderlaget, men skapar 
förutsättningarna för den dimensionering/konstruktion/förslag som föranleder till 
förfrågningsunderlaget (Garin 2010). Där av den streckade sambandslinjen mellan 
dessa dokument. Där emot ingår, som figuren antyder, MUR (dokumenttyp 3) i 
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förfrågningsunderlaget som en del eller bilaga. De olika dokumenttyperna beskrivs 
mer ingående i respektive kapitel. 
 
Det är viktigt att poängtera att det är beställaren som i egenskap av sin position 
kommer att bedöma kvaliteten i de handlingar den erhåller från uppdragstagare. Alltså 
kommer kraven på Eurocode främst komma från upphandlande enhet och inte från 
någon inspekterande myndighet (Möller 2010).  

4.2 Underlagsrapport, Dokumenttyp 1 
 
Underlagsrapporten är det första dokumentet som upprättas efter en geoteknisk fält- 
och/eller labundersökning, se figur 3. I huvudsak syftar detta dokument till att på ett 
strukturellt och logiskt sätt sammanställa resultatet från en undersökning, samt att 
kvalitetssäkra datan för vidare bearbetning (IEG 2010). Enligt nuvarande förfarande 
sammanställs resultatet från en fältundersökning digitalt i ett fältminne. Endast för 
enstaka försökstyper rapporteras resultaten till kontor med fysiska handlingar 
(Malmros 2010). Någon form av rapport eller reflektion förekommer inte, utan 
rapporteringen är begränsad till ren resultatredovisning. De redovisningskrav som 
underlagsrapporten ställer är inte helt kompatibla med den rådande digitala 
dataöverföringsmodellen. 
 
Underlagsrapport skall skrivas separat för lab- och fältundersökningar och respektive 
undersökning sammanfattas i antingen en Försöksrapport/Lab eller en 
Försöksrapport/Fält. Under projekt som varar under en längre tid, eller med vissa 
avbrott kan det vara passande att sammanställa undersökningsresultaten månads- eller 
veckovis om inte detta redan avtalats. Resultaten måste dock sammanställas i en 
slutrapport innan den kan skickas vidare för fortsatt projektering. 

4.2.1 Fält 

Underlagsrapport - Fält skall skrivas av ansvarig fälttekniker eller någon denna har 
utsett. Det är en rad detaljer som skiljer rådande rapporteringspraxis från den som 
Eurocode föreslår. De mest vitala tillkommande avsnitten är: 

• Rapport 
• Dagbok 
• Nya blanketter 
• Nya tabeller 

Tidigare har inget krav ställts på att fältundersökningar skall generera en rapport. 
Resultatet har endast lagrats i fältminnen och i vissa fall blanketter och tabeller för att 
sedan presenteras som en sammanställning i RGeo. Vidare har datan skickats till 
kontor för vidare bearbetning. Rapporten är ingen omfattande handling, utan snarare 
ett kortare stycke text som presenterar resultatet som bifogas som bilagor.  
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Fältrapporten ska om relevant innehålla (IEG 2010): 
 

1. Allmän projektinformation (t.ex. plats, benämning av projekt, beställare, etc.) 
2. Omfattning (vad undersökningarna omfattar) 
3. Resultat (hänvisa till data eller bilaga) 
4. Kvalitetsinformation och observationer (händelser i fält, väder eller andra 

omständigheter som kan ha inverkat på resultatet) 
5. Övrig information och bilagor (övrig information av relevans och bifogade 

handlingar med resultat) 

Endast de avsnitt som är relevanta för ändamålet eller undersökningen behöver 
redovisas. Fältrapporten medför därför inte nödvändigtvis något större extraarbete, och 
det föreligger inga större hinder för att rapporten i sin helhet skall kunna hanteras 
digitalt. Förslag på hur fältprotokollen ska se ut enligt IEG kan ses i bilaga B. 
 
Kravet på rapporten syftar i stort till att höja kvalitén på den data som överlämnas till 
kontor för vidare bearbetning. I rapporten lämnas utrymme för reflektion över sådan 
kvalitetsinformation och sådana observationer som kan inverka på resultatet. Genom 
denna förändring belyses det faktum att alla redovisningar nödvändigtvis inte är 
perfekt genomförda. På så vis begränsas möjligheterna till att bristande 
undersökningar leder till felaktiga konstruktionsförutsättningar, som i långa loppet kan 
leda till onödig överdimensionering, eller möjligen riskfylld underdimensionering 
(Eriksson 2010).  
 
Ansvarig fälttekniker skall vid undersökning föra dagbok. Syftet med dagboken är att 
spara sådan typ av information som inte lagras digitalt, samt att verka kvalitetshöjande 
genom strängare ansvarsförtydligande, dvs. det kommer tydligare framgå vem som var 
ansvarig fälttekniker vid respektive undersökningspunkt. I dagboken skall dagligen 
minst följande anges (IEG 2010): 

1. Plats och projektinformation. 
2. Väderförhållanden. 
3. Utförda borrhål. 
4. Kontaktpersoner. 
5. Förändringar av undersökningsprogram. 
6. Besök av beställare eller andra personer med inflytande över fältaktiviteterna. 
7. Övrig information. 

Enligt Eurocode skall informationen i dagboken presenteras i dokumenttyp 2; 
Försöksrapport/fält (IEG 2010). Detta behöver inte nödvändigtvis bokstavstolkas utan 
kan läsas som att information i dagboken med relevans för projektet kan biläggas 
rapporten. Upprättandet av dagboken innebär i praktiken att ansvarig fälttekniker 
måste avsätta viss arbetstid varje dag för att föra in de uppgifter som krävs i ett 
dokument eller ett standardformulär.  
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I fält kommer redovisningen av undersökningarna underlättas av att två tabeller fylls i. 
I tabell 1 redovisas utförda borrhåll med respektive metod, tidpunkt, hänvisning till 
bilaga eller data samt signatur från ansvarig fälttekniker.  

Tabell 1. Lista för redovisning av fältundersökningar. 

I tabell 2 redogörs för vilka typer av provtagningar eller sonderingar som utförts eller 
vilka anordningar för grundvattensobservationer som använts. Med tabellens hjälp 
skall fälttekniker lätt kunna redogöra för antal utförda provtagningar, samt vilka 
styrande dokument respektive metod det beskrivs i.  

Tabell 2. Lista för redovisning av fältundersökningar. 

De nya tabellerna är formförslag från IEG. De kommer utan större problem kunna 
konverteras till digitalt format för att underlätta kommunikation och vidare 
bearbetning. 

4.2.2 Lab 

Underlagsrapport - Lab skall skrivas av ansvarig labtekniker eller någon denne har 
utsett.  

Enligt nuvarande praxis finns egentligen ingen specificerad modell för hur 
laboratorieundersökningar skall redovisas. Enligt de europeiska metodstandarder som 
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åberopas i Eurocode skall resultatet av en labundersökning antingen sammanställas i 
en Underlagsrapport/laboratorie - standard eller en Underlagsrapport/laboratorie - 
special. Laboratorierapport - special används när ickestandardiserade metoder använts 
vid undersökning (IEG 2008a). Skrivs flera mindre delrapporter skall vid projektets 
slut en sammanställning göras, likvärdig den slutrapport som sammanställer 
fältundersökningar. 
 
Labrapporten skall på samma sätt som fältrapporten redovisa resultaten, härleda försök 
till metodstandarder eller tekniska beskrivningar och kvalitetssäkra arbetet. Rapporten 
skall även fånga upp och ange de avvikelser mellan utförande och metodstandard som 
förekommit.  
 
Rapporten skall även redogöra för provens ursprung på ett mer överskådligt sätt. 
Tydligare referenser till utförd provtagning i fält blir mer ett krav än en 
rekommendation. Detta skall bidra till att handläggare lättare skall kunna se 
orsakssamband mellan eventuella misstag vid provtagning och resultat i lab. Eftersom 
dokumenttyp 1 ställer krav på att fler detaljer kring provhantering skall redovisas, t.ex. 
hur prover transporteras till lab. och i vilken temperatur de förvaras innan försök, skall 
man med tydligare referenser och bättre dokumentation lättare kunna undvika att 
förstörda prover får utgöra underlag för fortsatt dimensionering (Eriksson 2010). 
 
En Laboratorierapport skall innehålla 3 delar; en första sida, en andra sida samt 
bilagor. 
 
Första sidan introducerar och individualiserar undersökningen, och skall innehålla 
(IEG 2008a): 

1. Titel och dokumenttyp (uppdragstitel samt ange om rapporten är special eller 
standard) 

2. Datum och rapportnummer 
3. Uppdragsinformation (ansvarigt laboratorium, ansvarig person och 

uppdragsgivare) 
4. Kvalitetssäkring och kvalitetsinformation (plats för signatur och övriga 

kommentarer av relevans) 

Andrasidan redogör för vilka metodstandarder som använts, och till vilken grad dessa 
uppfyllts. Andrasidan skall innehålla (IEG 2008a): 

• Referenser till använda standarder eller metodbeskrivningar. 
• Angivande av eventuella avvikelser som gjorts från nyttjad 

standard/metodbeskrivning. 

Den sista delen omfattar undersökningens resultat och tydliga referenser till de prover 
som använts. För Laboratorierapport - standard redovisas resultat enligt 
standard/metodbeskrivning. För Laboratorierapport - special redovisas försöken 
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skriftligt med utförligt beskrivet undersökningsförfarande. Om tillämpbart skall det 
tydliggöras vilken provhylsa eller vilket borrhål som undersökts. 

4.3 Försöksrapport, Dokumenttyp 2 
 
Försöksrapporten utgör utrymme för sammanställning och eventuell grafisk 
redovisning av resultat, vilket är rekommenderat, från t.ex. en eller flera lab- eller 
fältundersökningar, se figur 3. Även på denna dokumentnivå skall resultat som släpps 
igenom för vidare bearbetning, kvalitetssäkras genom signering av ansvarig 
handläggare. Dokumentnivåns syfte är att sammanställa resultaten från en eller flera 
underlagsrapporter och presentera det samlade och korrigerade resultatet på ett ställe, 
samt kommentera och kvalitetssäkra detta för att det skall kunna användas vid vidare 
projektering (IEG 2008a). 

Försöksrapporterna sammanställs likt underlagsrapporterna områdesvis och redovisar 
på samma sätt som underlagsrapporten lab- och fältresultat var för sig, se figur 3. 
Utmärkande för försöksrapporterna är som nämnts att de sammanställer datan från 
samtliga underlagsrapporter som utförts i projektet.  
 
Vem som skall författa denna dokumenttyp är inte helt klart. Det beror på organisation 
och/eller upphandlingsform. För vissa projekt kommer det, om kompetensen finns, 
vara mer logiskt att den som utfört undersökningarna också författar dokumentet. I 
andra fall, ofta när projekteringsenhet och teknisk enhet ligger inom samma företag, 
kan det vara fördelaktigt om resultaten direkt bearbetas av konsult på kontor. Det är 
viktigt att komma ihåg att dokumentnivåerna finns till för att understödja den 
föreslagna dokumentkedjan och inte för att försvåra den. Dokumenthanteringen enligt 
Eurocode är anpassad för en näringslivsstruktur där fältenheter säljer information till 
kontor, och där kvalitet och struktur är en essentiell del i rapporteringen. Eftersom 
denna affärsstruktur i många avseenden inte överensstämmer med det svenska 
systemet, kan dokumenttyp 2 i vissa fall upplevas som en överflödig dokumentnivå. 
Detta faktum öppnar upp för spekulationer kring huruvida dokumentnivån kommer 
tillämpas eller ej i småskaliga projekt, eller i projekt där undersökningar och 
handläggning utförs av samma företag (Garin och Möller 2010). 

4.3.1 Försöksrapport Fält 

Försöksrapport fält sammanställer och redovisar resultat med grafisk tolkning, där det 
är tillämpbart, och kvalitetsinformation från samtliga fältundersökningar som utförts i 
ett projekt. I fältrapporten skall tabellinformationen som redovisades i 
underlagsrapportens fältdel enligt tabell 1 och 2 kompletteras med koordinater (x,y,z). 
Detta innebär att borrhålen måste ha mätts in i samband med fältundersökningen. 
Eurocode styr inte utformningen av den grafiska redovisningen. Borrhålen kan med 
fördel redovisas enligt SGF:s redovisningsföreskrifter (IEG 2008a). 
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Eventuella korrektioner skall utföras enligt de, av Eurocode, anvisade 
standarder/metodbeskrivningar som finns tillgängliga för gängse försökstyp. 

4.3.2 Försöksrapport Lab. 

Försöksrapport - Lab. sammanfattar och tolkar, på samma sätt som i Försöksrapport - 
Fält, data från samtliga labundersökningar och underlagsrapporter som dessa föranlett. 
Försöksrapport - Lab. bör tas fram av en handläggare hos beställande enhet, men detta 
är inte formulerat som ett krav.  
 
I IEG:s Rapport 4:2008 Tillämpningsdokument - dokumenthantering finns en utförlig 
lista på vad som skall redovisas under Försöksrapport Lab. 

4.4 Markteknisk undersökningsrapport, Dokumenttyp 3 
 
En markteknisk undersökningsrapport är den tredje dokuenttypen. Den samlar in data 
och resultat från lab- och fältundersökningar områdesvis (MUR-Geoteknik, MUR-
Hydrologi etc.), se figur 3. Finns för projektets ändamål tidigare utförda 
undersökningar, s.k. arkivborrningar, som kan ligga till grund för tolkning av resultat 
och eventuella beslut, skall även resultatet från dessa redovisas i MUR. MUR skall 
ingå som en del av beslutsunderlaget. Om det är fördelaktigt att kombinera olika 
teknikområden i en MUR, t.ex. MUR-Geoteknik och Geologi, går detta att göra (IEG 
2008b). MUR innehåller delar av det material som enligt nu rådande praxis 
presenteras i RGeo.  

 
MUR skall på ett användarvänligt sätt presentera tolkningen av de resultat som fält- 
och labundersökningar genererat. Användarvänlighet avser här en presentation där stor 
vikt läggs på grafisk och saklig framställning. Visionen är att MUR skall utformas så 
att alla fall delar av den är tillgängliga för fler eventuella intressenter som inte är 
experter på ämnet geoteknik (Garin 2010). 

 
MUR skall även fungera som filter för brister och avvikelser. Samtliga kända 
begränsningar och avvikelser i resultat skall där det är möjligt sammankopplas med 
eventuella brister i undersökningsförfarande. Resultat skall även där det är tillämpbart 
kopplas till eventuella temporära eller permanenta förhållanden på 
undersökningsplatsen t.ex. väder, geologi, förekomst av instabila zoner m.m. Målet 
med denna typ av dokumentering är att öka förståelsen för-, och lyfta fram inverkan av 
yttre förhållandens inverkan på geotekniska resultat och dess tolkning. Det är minst 
lika viktigt att lyfta fram, och dokumentera självförvållad inverkan på undersökningar 
och prover som kan ha påverkan på resultaten t.ex. om man i fält var tvungen att spola 
mycket vid vissa sonderingsmetoder, eller hur prover togs, förvarades och 
transporterades etc. Denna typ av dokumentation kommer åskådliggöra vissa element i 
resultatframställning som tidigare översågs. Införandet av dessa nya 
dokumenteringskrav syftar till att öka kunskapen och förståelsen för sambanden 
mellan orsak och verkan hos yrkeskåren (Garin 2010). 

 
Kraven som ställs i Eurocode på MUR ger upphov till behovet av de två 
underliggande dokumenttyperna, Underlagsrapport och Försöksrapport. Eurocode 
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kräver att samtliga undersökningsmetoder skall redovisas enligt respektive ISO- eller 
EN-standard. Dessa standarddokument ställer i sin tur krav på hur undersökningar i 
fält och lab. skall redovisas. Därifrån formuleras kravet på framställningen av 
dokumenttyp 1 och 2. MUR ställer med andra ord inte bara krav på vad som skall 
redovisas, utan även på hur uppgifter strukturellt skall redovisas. Anpassningen till 
Eurocode skall leda till en ökad kommunikation mellan olika verksamhetsgrenar. 
Informationen skall på ett mer homogent sätt redovisas ändamålsenligt och på rätt 
plats. Information av vital karaktär, som t.ex. kan beröra felaktigheter i 
undersökningsförförande, får inte utelämnas i rapporteringen. Istället skall den 
användas för att optimera dimensioneringsförutsättningarna samt undersökningarnas 
trovärdighet och kvalitet (Garin 2010). IEG har tagit fram ett förslag på hur 
rapportsdispositionen ska se ut, se bilaga A. 

4.4.1 Markteknisk undersökningsrapport enligt Eurocode 

Strukturellt kan punkterna i Eurocode indelas i fyra olika kategorier, beroende på till 
vilken grad de är bindande eller inte. Kategorierna är: krav, vilka är markerade med ett 
P bakom sig, rekommendation, möjlighet och information (IEG 2010m). Krav är inte 
dispositiva utan tvingande oavsett om det har blivit åberopat eller inte. 
Rekommendationer ska beaktas vid utförandet men är inte tvingande om inte 
beställaren har åberopat det.  

SS-EN 1997-1 och 2 formulerar en rad krav och rekommendationer för hur en MUR 
skall utformas. Dessa har Garin (2010p) sammanställt enligt nedan. 

 

• Resultaten av en geoteknisk undersökning skall sammanställas i en 
markteknisk undersökningsrapport, som skall utgöra en del av Projekterings 
PM. 

• Hänvisning skall göras till EN 1997-2 för information om laboratorie- och 
fältundersökningar för bestämning av geotekniska parametrar. 

• Den geotekniska redovisningen ska omfatta:  
o En saklig redovisning av allt fält- och laboratoriearbete.  
o Dokumentation av de metoder som använts vid fält- och 

laboratorieundersökningarna. 
• Dokumentationen ska baseras på de undersökningsrapporter som beskrivs i EN 

1997-2. 
• Värderingen av den geotekniska undersökningen skall i förekommande fall 

innehålla: 
o En genomgång av fält- och laboratoriearbetet. Eventuella 

begränsningar i data (t.ex. brister, avvikelser, otillräckligheter eller 
felaktigheter) skall påpekas och kommenteras. Provtagningsmetod och 
transport och lagringssätten för proverna skall beaktas vid tolkningen 
av försöksresultaten. Förekomst av särskilt negativa resultat skall tas 
under försiktigt övervägande vid bestämning av huruvida de är 

Krav: 
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missvisande eller representerar en verklig företeelse som måste beaktas 
vid dimensioneringen.  

o En genomgång av de härledda värdena på geotekniska parametrar. 
o Eventuella förslag till nödvändiga ytterligare fält- och 

laboratorieundersökningar, med kommentarer som motiverar behovet 
av detta extra arbete. Sådana förslag skall åtföljas av ett detaljerat 
program för de extra undersökningar som skall utföras med tydlig 
hänvisning till de frågor som måste besvaras. 

 

• Den marktekniska undersökningsrapporten bör normalt innehålla: 
o En presentation av all tillgänglig geoteknisk information innefattande 

geologiska förhållanden och relevanta data.  
o En geoteknisk utvärdering som redovisar de antaganden som gjorts vid 

tolkningen av undersökningsresultaten. 
• Dessutom bör den sakliga redovisningen ge följande information, om den är 

relevant: 
o Namnen på alla konsulter och underentreprenörer.  
o Ändamål med, och innehåll i, den geotekniska undersökningen.  
o Tidpunkter mellan vilka fält- och laboratoriearbetet utfördes.  
o Besiktning av projektområdet med särskild hänsyn till:  

 Spår av grundvatten.  
 Närliggande konstruktioners skick.  
 Synliga stenbrott och lånade områden.  
 Instabila områden.  
 Svårigheter under schaktning.  

o Byggplatsens historia.  
o Byggplatsens geologi, med förkastningar.  
o Utsättningsdata.  
o Information från tillgängliga flygfoton.  
o Lokal erfarenhet av området.  
o Information om områdets seismiska aktivitet.  
o Metoder använda för provtagning, transport och lagring av prover.  
o Typer av använd fältutrustning.  
o Tabeller med mängden fält- och laboratoriearbeten samt redovisning av 

fältobservationer, som utförts av förman för fältpersonal vid 
undersökning av undergrunden.  

o Data rörande tidsmässiga variationer i uppmätt grundvattennivå i 
borrhålen under fältarbetet och i portrycksmätare efter fältarbetet.  

o Sammanställning av provtagningsdata, inklusive fotografier av 
borrkärnor, med beskrivning av undergrunden baserad på 
fältbeskrivningarna och på resultaten av laboratorieförsök.  

o Förekomsten, eller möjligheten till förekomst, av radon. 

Rekommendationer: 



 Sida 22 
 

o Data rörande frostkänsligheten hos jordarter.  
o Gruppering och redovisning av resultaten av fält- och 

laboratorieundersökningar i bilagor.  
• Dessutom bör utvärderingen av geotekniska data i förekommande fall 

innehålla följande: 
o Tabeller och diagram över fält- och laboratorieresultaten relaterade till 

kraven för projektet och, om det bedöms nödvändigt.  
 Histogram som illustrerar spridningen av de viktigaste 

försöksresultaten och deras fördelning.  
 Djupet till grundvattenytan och dess årstidsvariationer.  
 Markprofil(er) visande skillnaderna mellan olika formationerna.  
 Detaljerad beskrivning av alla lager, innefattande deras 

fysikaliska egenskaper och deras deformations- och 
hållfasthetsegenskaper.  

 Kommentarer angående oregelbundenheter såsom fickor och 
hålrum.  

 Spridningen och eventuell gruppering av härledda värden på 
geotekniska data för varje lager.  

 

• Informationen kan redovisas i en rapport eller i separata delar. 

4.5 Projekterings PM, Dokumenttyp 4 
 
Projekterings PM är den fjärde rapporten vilken upprättas som en planerings- och 
projekteringshandling efter resultathandlingarna är färdigställda, se figur 3. I ett 
Projekterings PM dokumenteras genomförda projekterings- och 
dimensioneringsarbeten (IEG 2008a). Det kan användas som en utredningshandling, 
beslutsunderlag eller en sammanställning av diverse utförda moment exempelvis 
kontroller, beräkningar m.m. Dokumentet kan även redovisa analyser, kalkyler, 
diskussioner och metodval som behövs för dimensioneringar av både permanenta och 
temporära konstruktioner m.m. Ett Projekterings PM är en promemoria dvs. en sorts 
anteckningar, i detta fall beräkningar, på väsentlig fakta och är alltså ingen styrande 
handling. 
 
Dokumenttyp 4 kan omfatta flera olika områden t.ex. geoteknik, hydrogeologi, 
bergteknik, miljöteknik, beräkningar, planeringar m.m. och benämns då Projekterings 
PM/Geoteknik, Projekterings PM/Bergteknik osv. 
 
 

  

Information: 
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I IEG:s rapport 4:2008 finns en mall över vad ett Projekterings PM minst ska innehålla 
om det är relevant. Rubrikerna kan ses nedan: 

1. Objekt (vad Projekterings PM:et handlar om) 
2. Ändamål (vad syftet med Projekterings PM:et är) 
3. Underlag för Projekterings PM (dokument som rapporten är baserad på t.ex. 

MUR) 
4. Styrande dokument (t.ex. SS-EN 1997-1) 
5. Planerad/föreslagen konstruktion alt. planerad aktivitet. 
6. Markförhållanden 
7. Sammanställning av härledda egenskaper 
8. Rekommendationer 
9. Dimensionering och/eller beräkning 

1. Beskrivning av geokonstruktion 
2. Geoteknisk kategori 
3. Sammanställning av geokonstruktionens dimensionerande värden 
4. Gjorda antaganden 
5. Beräkning 

o Brottsgräns 
o Bruksgräns 

6. Underlag till kontrollprogram 
o Syfte med observationer och mätning 
o Delar av geokonstruktionen som skall följas upp 
o Frekvens av uppföljning 
o Tidsperiod för uppföljning 
o Metod för utvärdering av mätresultat 
o Redovisningsform av utförd kontroll 
o Förväntade mätresultat vid normalt utförande 
o Tillåtna larm- och gränsvärden 
o Ansvarsfördelning av observationer, tolkningar, redovisning och 

åtgärd 
10. Kontroller under byggskedet 
11. Underhållsplanering och uppföljning efter färdigställande 

Även om ett Projekterings PM är en planerings- och projekteringshandling likt ett 
Tekniskt PM som används i dagsläget, skiljer sig innehållet i rapporterna från 
varandra. Ett Tekniskt PM är en rekommendation till andra vilket arbete som ska 
utföras medan ett Projekterings PM, som tidigare sagts, är en dokumentation av 
dimensioneringar som utförts och ingen styrande handling, dvs. inte bestämmande 
över vad för arbete som skall göras (Garin 2010). 
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4.5.1 Projekterings PM enligt Eurocode 

I SS-EN 1997-1 tas det upp en del krav på och rekommendationer om på vad ett 
Projekterings PM ska innehålla. Dessa har Garin (2010p) sammanställt enligt nedan. 
 

• Antagandena, data, beräkningsmetoderna och resultaten av kontrollen av 
säkerhet och brukbarhet skall anges i Projekterings PM. 

• Projekterings PM skall innehålla en plan över lämplig kontroll och 
uppföljning. Punkter vilka kräver kontroll under byggskedet eller som kräver 
underhåll efter byggskedet skall klart anges. När kontrollen under byggskedet 
har utförts skall den rapporteras i ett tillägg till rapporten. 

• Ett utdrag ur Projektering PM, innehållande kontroll, uppföljning och krav på 
underhåll av det färdigställda byggnadsverket, skall överlämnas till 
ägaren/beställaren. 

 

• Detaljnivån i Projekterings PM kan variera kraftigt beroende på typen av 
dimensionering. Vid enkel dimensionering kan en enda sida vara tillräcklig. 

• Projekterings PM bör normalt innehålla följande punkter med hänvisning till 
geotekniska undersökningen och till andra dokument som innehåller ytterligare 
detaljer: 

o En beskrivning av platsen med omgivningar. 
o En beskrivning av markförhållandena. 
o En beskrivning av den föreslagna konstruktionen, inklusive laster. 
o Dimensionerande värden på egenskaperna hos jord och berg, med 

motivering där så är lämpligt. 
o Uppgifter om de normer och standarder som tillämpats. 
o Uppgifter om byggplatsens lämplighet med tanke på den föreslagna 

konstruktionen och på acceptabel risknivå. 
o Geotekniska dimensioneringsberäkningar och ritningar. 
o Rekommendationer för grundläggningens utformning. 
o En notering om vad som bör kontrolleras under byggskedet eller som 

kräver underhåll eller uppföljning. 
• I relation till kontroll och uppföljning bör Projekterings PM uppge: 

o Syftet med varje omgång av observationer eller mätningar. 
o De delar av byggnadsverket som skall följas upp och de ställen där 

observationerna skall göras. 
o Den frekvens med vilken avläsningar skall göras. 
o Sätten på vilka resultaten skall utvärderas. 
o Vidden av värden inom vilka resultatet kan förväntas. 
o Den tidsperiod under vilken uppföljning skall fortgå efter byggskedet. 
o De parter som ansvarar för mätningar och observationer samt för 

tolkning av erhållna resultat samt underhåll av instrumenteringen. 

Krav: 

Rekommendationer: 
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4.6 Förfrågningsunderlag/bygghandling, Dokumenttyp 5 
 
Förfrågningsunderlag och bygghandlingar är den sista delen av rapporteringen, se 
figur 3. Som namnet antyder är detta handlingar som ska ingå i förfrågningsunderlaget 
och sedan användas som bygghandlingar efter eventuella ändringar av handlingarna är 
utförda (IEG 2008a). Eurocode ställer inga krav på 
förfrågningsunderlaget/bygghandlingarna utan dessa styrs helt nationellt av AB och 
ABT (IEG 2010m). I förfrågningsunderlaget ingår den marktekniska 
undersökningsrapporten som en bilaga i en anpassad detaljeringsnivå. Projekterings 
PM skapar förutsättningarna för förfrågningsunderlaget men ingår inte i det direkt. 
Istället är PM:et mer som en dagbok och fungerar som ett beslutsunderlag (Garin 
2010). 

Utöver överstående ingår det även fyra andra typer av handlingar i 
förfrågningsunderlaget; beskrivning, administrativa föreskrifter, marktekniska 
ritningar samt konstruktionsritningar. Beskrivningen är likt den nuvarande tekniska 
beskrivningen upprättad enligt AMA (IEG 2008a).  
 
Administrativa föreskrifter är kompletterande texter och delar till AF-del som är 
relaterad till de marktekniska arbetena. Marktekniska ritningar och 
konstruktionsritningar är olika ritningar som behövs för att få en uppfattning om 
arbetets innebörd vid förfrågningen. 

5 Resultat 

5.1 Ansvarsfördelning och ökad arbetsbörda 
 
Övergången till SS-EN 1997 kommer innebära en ökad arbetsbörda för geoteknikens 
tekniker och tjänstemän. Fälttekniker är den yrkeskategori som i störst utsträckning 
påverkas av omställningen. De kommer att, beroende på organisation, författa en eller 
två rapporter i den nya dokumentkedjan. Det är viktigt att understryka att det är osagt 
hur informationen i dessa skall framställas. Det som är fastslaget är vad

Vem som skall skriva vad är fortfarande, i vissa fall, oklart. Dokumenttyp 1 skall helst 
skivas i fält alternativt lab. av ansvarig tekniker och motsvarar i rådande praxis bl.a. 
informationen i fältminnet och/eller fält- och labprotokoll. Skillnaden är att 
dokumenttyp 1 ska innehålla mer information om bl.a. olika observationer som gjorts 
vid fält- och labundersökningar, vilket nödvändigtvis inte dokumenterades förr.  

 som skall 
redovisas. Detta ger företagen en möjlighet att individuellt, eller gemensamt inom 
branschen, ta fram riktlinjer och förlagor för utformningen av dessa handlingar. 

Dokumenttyp 2 saknar en självklar författare. Inom vissa organisationer kan det vara 
logiskt att dokumentet tas fram av lab- eller fältpersonal. Detta kan vara fördelaktigt i 
företag utan egna handläggare, som gör uppdrag åt konsultkontor inom både fält- och 
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labteknik. Förfogar däremot företagen över egna fält- och labtekniker, kan det vara 
mer resurssnålt och fördelaktigt att resultaten sammanställs i dokumenttyp 2 av en 
handläggare. Eftersom innehållet i dokumenttyp 2 i viss mån är liknande innehållet i 
den nuvarande RGeo:n, som “ersätts” av dokumenttyp 3, kommer en välstrukturerad 
och uttömmande redovisning i denna innebära att det blir lättare att författa 
ovanliggande dokumenttyp. Detta innebär att det kan vara klokt att låta både 
dokumenttyp 2 och 3 författas av handläggare, för att på så vis underlätta 
kommunikationen. 

Dokumenttyp 3 är i princip en mer innehållsrik version av dagens RGeo som skrivs av 
en geoteknisk handläggare. Det som skiljer den från ett RGeo är bland annat att det 
krävs en mer detaljerad presentation av information som kan ha betydelse för framtida 
projektering. RGeo:n presenterade bara resultaten medan MUR:en presenterar 
härledda värden. Utöver det tar även MUR:en upp information som; befintliga 
förhållanden, vem som var ansvarig för respektive undersökning, att kontroller av 
utrustning har gjorts, styrande dokument, underlag för projektet, etc. Allt detta syftar 
till att en person som inte varit med vid framställningen av resultatet ändå ska kunna 
förstå varför det ser ut som det gör. 

Dokumenttyp 4 skrivs likt dokumenttyp 3 av en geoteknisk handläggare. Som tidigare 
sagts i rapporten är detta en planerings- och projekteringshandling, likt det Tekniska 
PM som uppförts enligt nuvarande praxis. Innehållet i dem skiljer sig dock genom att 
ett Tekniskt PM är en slutgiltig rekommendation av vad som ska göras medan ett 
Projekterings PM enbart är en dokumentation utav de beräkningar som utförts. 
Poängen är, precis som ett av målen med Eurocode, att göra så nästa ”person i ledet” 
ska kunna förstå varför något ska göras som, eller ser ut som det gör.  

Vad som skall tänkas på är att bara för att Eurocode introduceras behöver det inte 
betyda att allt arbete som gjorts tidigare inte längre ska/behöver göras. Eurocode 
ställer en hel del krav på vissa delar inom geoteknik medan andra delar lämnas öppna. 
Det finns alltså inget krav på att t.ex. ett Projekterings PM ska innehålla en slutgiltig 
lösning av vad för arbete som ska göras. Ifall detta skulle önskas utav beställaren finns 
det emellertid inget som hindrar de geotekniska handläggarna att framställa t.ex. ett 
Tekniskt PM som innehåller en rekommendation över hur arbetet ska utföras. 

Eftersom dokumenttyp 5 styrs nationellt av AB och ABT, likt idag, kommer inga 
större ändringar ske i denna fas. 

5.2 Ökade kostnader och frågetecken kring insyn 
 
Både beställare och utförare ser med viss oro på den stundande övergången. Utförarna 
ser svårigheter i att förmedla kvalitéerna i de nya rapporteringsrutinerna och resultaten 
till sina kunder. Rapporteringen och bearbetning av resultat kommer att fodra fler 
arbetstimmar, både i fält och kontor. Därför krävs det att handläggare ska kunna 
motivera de ökade projekteringskostanderna med lägre material- och 
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produktionskostnader gentemot beställare och kunder. I dagens läge kan svagheter i 
dokumentation leda till att geokonstruktioner dimensioneras efter tolkade värden, som 
på grund av försumlighet i utförande av undersökning och provhantering, väljs så att 
de underskrider de faktiska hålfasthetsparametrarna. På samma sätt kan en högre 
kostnad i projektering motivera med lägre risker för beställare och entreprenörer. En 
förutsättning för att utförare skall kunna förmedla Eurokodens kvalitéer, är att de 
faktiskt sätter sig in i, och förstår sig på dem.  

Det är viktigt att understryka att ingen myndighet kommer att utföra någon 
övergripande kontroll över hur rapporteringen sköts efter den definitiva övergången. 
Det åligger istället beställaren att avgöra huruvida de godkänner, eller inte godkänner 
den rapportering, eller de dokument, de erhåller från kontor eller fält.  

Vid upphandlingar mellan handläggare och fält-/labtekniker kommer 
redovisningskraven i MUR fungera som ett filter i bedömningen av underliggande 
redovisnings riktighet och fullständighet. Har handläggare inte korrekt underlag för sin 
utvärdering och sammanställning, kan de heller inte skriva en MUR som 
överensstämmer med kraven i Eurocode. På så vis kommer bedömningen av de två 
första dokumenttyperna att styras av handläggares krav på fullständigt underlag. På 
liknande sätt ställer Projekterings PM krav på innehållet i MUR. Slutprodukten i en 
geoteknisk projektering, dvs. jobbet för en geoteknisk handläggare, är MUR och 
Projekterings PM. MUR skall ingå som en bilaga i förfrågningsunderlaget, och 
Projekterings PM är anteckningarna som anger förutsättningarna för vidare 
projektering. Det är därför beställaren som avgör huruvida PM:et uppfyller de krav 
Eurocode ställer. Eftersom MUR ingår i förfrågningsunderlaget kommer utformningen 
av- och redovisningen i detta dokument granskas särskilt noggrant i offentliga 
upphandlingar som faller under LOU (lagen om offentlig upphandling). 

5.3 Behov av ny teknik och nya rutiner 
 
Eurocode med åberopade ISO- och EN standarder ställer krav på vilken information 
som skall redovisas, samt var den skall redovisas. Eurocode ställer däremot inga krav 
på de olika dokumenttypernas disposition. Redovisningen kan företagen sålunda 
utforma efter eget behov. Detta möjliggör att företagen själva, eller gemensamt, kan 
utveckla digitala rapporteringsgränssnitt som kan användas i fältdatorer i samband 
med undersökningar. Alla vill givetvis i största möjliga mån undvika att övergången 
leder till en teknisk tillbakagång.  

I fältredovisning har Sverige utvecklingsmässigt legat i framkant med digitala givare 
som registrerar resultat, och i viss mån härleder värden direkt i fält. Merparten av 
informationen som en undersökning genererar har kunnat skickas digitalt till kontor 
för vidare bearbetning. Befintlig geoteknisk fältteknik är inte fullt ut kompatibel med 
de nya rapporteringskraven. Vill företagen i fortsättningen arbeta papperslöst måste de 
uppdatera sin redovisningsteknik, och anpassa den efter geoteknikens nya spelregler. 
Ett exempel på data som med enkla medel skulle kunna registreras digitalt efter en 
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övergång är t.ex. temperatur. Det åligger alltså företagen att ta fram de tekniska 
lösningarna som krävs för att fortsatt kunna jobba snabbt och effektivt i fält, och nyttja 
digital rapportering så långt det är möjligt. För att underlätta fältrapporteringen har vi i 
samråd med fälttekniker från WSP tagit fram två ifyllbara pdf formulär som 
tillsammans innefattar den informationen som skall redovisas i dokumenttyp 1. Dessa 
skall behandlas som ett utkast på en idé med god utvecklingspotential, men skall 
kunna användas i befintlig form. Protokollen är bifogade i bilaga C och D. 
 
MUR ställer nya krav på redovisning av förhållanden som inte är digitalt mätbara. Det 
finns i SS-EN 1997-1 och 2 (nämns i kapitel 4.4.1) en lista över tänkbara förhållanden 
som skall redovisas i MUR. Exempel på sådan information kan vara svårigheter vid 
schaktning eller eventuell förekomst av stenbrott. Generellt omfattar dessa 
förhållanden visuella, topografiska och tekniska egenskaper på och kring 
undersökningsplatsen. Dessa observationer kan i många fall göras direkt i fält. Det blir 
indirekt handläggarens uppgift att förse fältteknikerna med tillräckligt underlag för att 
deras undersökningar skall generera all information som krävs för vidare bearbetning. 
För att underlätta denna typ av kommunikation har vi tagit fram en checklista över de 
typer av förhållanden fälttekniker bör uppmärksamma i samband med en 
undersökning, se bilaga E. Checklistan tar upp de förhållanden som enligt SS-EN 
1997 skall redovisas om relevant. 

6 Diskussion 
Geoteknisk handläggning och fält-/labteknik är i Sverige ofta samlade inom ett och 
samma företags verksamhet. Denna typ av organisation är vanlig i norden och, som 
tidigare nämnt, inte använd i lika stor utsträckning i resterande Europa. 
Dokumenthanteringskedjan som SS-EN 1997 föreslår är anpassad för att verka 
kvalitetshöjande i organisationer med smalare verksamhet. Man skall som 
handläggare, genom ett homogent regelverk, kunna förvänta sig en mer homogen 
redovisning när undersökningar köps av olika fälttekniska konsultföretag. Kravet på 
kvalitetssäkring (signaturer och namn) gör även att det blir lättare att gå tillbaka och se 
vem som ansvarade vid en undersökning som genererat ett avvikande, eller felaktigt 
resultat. Denna förändring förbättrar handläggarnas underlag, och skjuter i viss mån 
över ansvaret på den geotekniska projekteringens användbarhet på fältteknikerna.  
 
Ett fiktivt scenario för hur dokumenthanteringen i en sådan organisation sköts skulle 
kunna vara att ett fälttekniskt företag utför undersökningar baserade på instruktion från 
huvudman (handläggare). Fälttekniker från företaget författar med undersökningarna 
som underlag dokumenttyp 1 (Underlagsrapport - Geoteknik) och skickar prover till 
sitt lab. Från lab. erhåller handläggaren en annan dokumenttyp 1 (Underlagsrapport- 
Lab/standard). Handläggaren sammanställer datan från respektive rapport i 
dokumenttyp 2 (Försöksrapport - Geoteknik eller Försöksrapport – Lab.) och 
kompletterar tidigare info med den extra informationen som dokumenttyp 2 kräver. Då 
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försöksrapporterna framförallt syftar till att sammanställa informationen från flera

6.1 Förslag på fortsatt arbete 

 
underlagsrapporter, är det möjligt att man i projekt med enbart en, eller få, 
underlagsrapport(er) kommer kunna hoppa över dokumentnivå 2. I synnerhet känns 
detta som en möjlighet i svenska organisationer med både fält-, lab- och 
handledningsavdelningar, där dokumenttyp 1 och 2 ofta kommer upprättas för intern 
redovisning, företagets tekniker och handläggare emellan. För att inte tappa 
information i redovisningen måste givetvis den informationen som tillkommer i 
projektets försöksrapportfas på något sätt biläggas MUR om detta skall vara möjligt. 
Det är en rimlighet att inom sin egen organisation få sätta sin egen standard för intern 
redovisning. Om företaget kan få till stånd ett internt redovisningssystem som är tids- 
och kostnadseffektivt och som inte påverkar kvalitén på den produkt de redovisar 
gentemot sin uppdragsgivare, känns det logiskt och godtagbart att utforma 
redovisningen efter eget huvud. 

 
Enligt den nya rapporteringsnormen skall stor del av materialet som lämnas vidare för 
fortsatt projektering kvalitetssäkras med signatur. Det rör sig inte om några enstaka 
signaturer. Varje borrhål skall signeras två gånger för att klara kraven. Signering av 
borrhålen skall göras av ansvariga fälttekniker, samt tekniker/handläggare som 
sammanställer underlagsrapporterna i en försöksrapport. Signering av borrhålen sker 
m.a.o. i både dokumenttyp 1 och 2. Eftersom företag strävar efter att i den första 
dokumentnivån, i största möjliga mån, redovisa och rapportera digitalt kan ett analogt 
krav som detta bli en olägenhet. Vill företag fortfarande arbeta digitalt får de på ett 
eller annat sätt etablera en företagsdatabas med elektroniska signaturer, samt mjukvara 
för digital signering.  
 
För att förhindra en eventuell återgång till fysisk dokumentutväxling mellan fält och 
lab. borde en utredning genomföras för att ta reda på möjligheterna att i största möjliga 
mån uppdatera och uppgradera givartekniken och mjukvaran på fältdator och 
bandvagn. En fulländad lösning innebär att hela dokumenttyp 1 även fortsättningsvis 
kommer att kunna författas av fälttekniker direkt i fält. Detta kräver elektroniska 
förlagor/formulär som på enklaste tänkbara sätt möjliggör en redovisning som 
omfattar den kvalitetsinformation som MUR och metodstandarder kräver. 
Givartekniken och mjukvaran till bandvagn och fältdator måste även förfinas för att all 
mätbar information kan mätas. 

Då vi har tagit fram förlagor på demo-formulär vore det intressant att se en 
utvärdering av dessas användbarhet följt av en uppgradering/vidareutveckling av 
dessa. Ambitionen är att idén skall bli användbar och tillämpas vid fältundersökningar. 
Likaså vore det intressant att se en uppföljning huruvida checklistan vi tagit fram 
innehåller de punkter som i praktiken är relevant. 
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2.4 Dokumenttyp 3 – Markteknisk undersökningsrapport 
Den Marktekniska undersökningsrapporten skall innehålla upplysningar om och resultat från 
utförda undersökningar. Dessutom skall härledda värden redovisas samt deras relevans och 
eventuella felkällor. Resultaten från geotekniska undersökningar skall sammanställas i 
Markteknisk undersökningsrapport. Markteknisk undersökningsrapport skall vara separat 
handlingar och utgöra del av underlag till Projekterings PM och inordnas i Förfrågnings-
underlag. 
 
Markteknisk undersökningsrapport är huvuddokumentet för redovisning av t ex utförda fält-, 
lab- och arkivundersökningar jämte övriga observationer och inventeringar. Markteknisk 
undersökningsrapport skall vara användarvänlig och innehålla saklig information. Ritningar 
till denna kan med fördel innehålla illustration av blivande konstruktion för att öka förståelsen 
men dessa illustrationer är inte styrande för en eventuell entreprenad. 
 
Dokumenten benämns exempelvis: 
− Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik 
− Markteknisk undersökningsrapport/Hydrogeologi 
− Markteknisk undersökningsrapport/Miljöteknik 
− Markteknisk undersökningsrapport/Bergteknik 
 
Eller som en kombination av detta om mer än ett teknikområde redovisas. 
 
Rapporten skall innehålla minst följande: 
- En presentation av all relevant geoteknisk information inklusive geologiska bakgrunds-

data och annan information av betydelse. 
- En geoteknisk utvärdering av informationen med angivande av de antaganden som har 

gjorts vid utvärdering av försöksresultaten.   
- Kända begränsningar av resultaten om det är tillämpligt.  
- Detaljerad information om olika jordlager med avseende på deras geotekniska egen-

skaper i relation till undersökningens omfattning 
 
Rapporten bör också omfatta, om relevant: 
- härledda värden 

 
Program för nödvändiga kompletterande fält- och laboratorieundersökningar upprättas, till-
sammans med motiv för dessa, i separat handling. 
 
Presentationen av geoteknisk informationen skall inkludera objektiv redovisning av alla fält- 
och laboratorieundersökningar. Dessutom skall rapporten med geoteknisk information inne-
hålla dokumentering av metoderna, förfarande och resultat från alla relevanta rapporter:  
- resultat från tidigare utförda geotekniska undersökningar inom samma geologiska lokal, 

s.k. arkivborrningar 
- fältundersökningar 
- laboratorieförsök 
 
Resultaten från fältundersökningar/fältförsök och laboratorieförsök skall presenteras och 
rapporteras enligt de krav som definieras i metodstandarderna eller liknande dokument. 
 
Man skall i utvärderingen ta hänsyn till grundvattenyta, jordart, undersökningsmetod, 
provtagningsmetod samt hantering och transport av jordprover. 
 
I Markteknisk undersökningsrapport görs för resultat från laboratorieförsök exempelvis: 
− Korrigering av odränerad skjuvhållfasthet från fallkonförsök med avseende på flytgräns 
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− Slutlig klassificeringen (benämning) baserad på fält- och laboratoriedata 
− Värdering/bedömning om önskad kvalitetsklass uppnåtts vid laboratorieprovningen (för 

de olika laboratorieförsöken)  
− m.m. 
 
Dokumentationen av utvärderingen skall innehålla, om tillämpligt: 
- Tabeller och grafisk redovisning av resultaten i sektion visande sonderingsresultat, jord-

lager och grundvattennivå och motsvarande. 
- Härledda värden 
 
Föreslagen innehållsförteckning: 
1 Objekt 
2 Ändamål 
3 Underlag för undersökningen 
4 Styrande dokument 
5 Geoteknisk kategori 
6 Arkivmaterial 
7 Befintliga förhållanden 

7.1 Topografi 
7.2 Ytbeskaffenhet 
7.3 Befintliga konstruktioner 

8 Positionering 
9 Geotekniska fältundersökningar2 

9.1 Utförda fältförsök 
9.2 Utförda provtagningar 
9.3 Undersökningsperiod 
9.4 Fältingenjörer 
9.5 Kalibrering och certifiering 
9.6 Provhantering 

10 Geotekniska laboratorieundersökningar 
10.1 Utförda undersökningar 
10.2 Undersökningsperiod 
10.3 Laboratorieingenjörer 
10.4 Kalibrering och certifiering 
10.5 Provförvaring  

11 Hydrogeologiska undersökningar 
11.1 Utförda undersökningar 

11.1.1 Korttidsobservationer 
11.1.2 Långtidsobservationer 

11.2 Undersökningsperiod 
11.3 Fältingenjörer 
11.4 Kalibrering och certifiering 
11.5 Provhantering 

12 Miljötekniska fältundersökningar 
12.1 Utförda fältförsök 
12.2 Utförda provtagningar 
12.3 Undersökningsperiod 
12.4 Fältingenjörer 
12.5 Kalibrering och certifiering 
12.6 Provhantering 

13 Miljötekniska laboratorieundersökningar 
13.1 Utförda undersökningar 
13.2 Undersökningsperiod 

                                                
2 Kapitel 9, 10, 11, 12, 13 ingår om relevant för rapporten 
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13.3 Laboratorieingenjörer 
13.4 Kalibrering och certifiering 
13.5 Provförvaring 

14 Härledda värden 
14.1 Hållfasthetsegenskaper 
14.2 Deformationsegenskaper 
14.3 Hydrogeologiska egenskaper 
14.4 Miljötekniska egenskaper 
14.5 Övriga egenskaper 

15 Värdering av undersökning 
15.1 Generellt 
15.2 Härledda värdens spridning och relevans 

16 Övrigt  
 
Bilagor Försöksrapport fält 
 Försöksrapport lab 
 Arkivmaterial 
 Ledningskartering 
 Tolkade sonderingsdiagram 
 Utvärderade sonderingar med härledda värden 
 Sammanställning av härledda hållfasthets- och deformationsparametrar 
 Beräkning av variationskoefficienter 
  
Ritningar Plan 
 Sektion 
 Profil 
 Tolkat material 
 
Vid behov kompletteras innehållsförteckningen med relevanta kapitel för det aktuella objektet 
och utförda undersökningar. En stomme till Markteknisk undersökningsrapport finns i 
Bilaga F. 

2.5 Dokumenttyp 4 – Projekterings PM 
Projekterings PM är dokumenttypen för att dels dokumentera genomfört projekterings- och 
dimensioneringsarbete, dels att meddela andra projektörer och berörda uppgifter och annat 
för deras arbete i de olika skedena av projektet. En Projekterings PM kan vara en utrednin-
gshandling, beslutsunderlag, sammanställning av utförda kontroller, beräkningar m m. 
Handlingen skall upprättas med utgångspunkt från aktuell frågeställning, mottagarens behov 
av pedagogisk information m m och bl a beskriva jord-, vatten- och bergförhållandena i klar-
text. 
 
En Projekterings PM är inte en styrande handling för ett utförande utan enbart en prome-
moria. Inför en utförandeentreprenad och inom en totalentreprenad skall exempelvis kon-
struktionsberäkningar dokumenteras och redovisas i Projekterings PM för beställaren och 
andra berörda. 
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Projekterings PM kan exempelvis omfatta: 
− Projekterings PM/Geoteknik 
− Projekterings PM/Hydrogeologi 
− Projekterings PM/Bergteknik 
− Projekterings PM/Miljöteknik 
− Projekterings PM/Beräkningar3 

o Permanenta konstruktioner 
o Temporära konstruktioner 
o Grundvattensänkning 
o Föroreningsspridning 

− Projekterings PM/Planering 
− Projekterings PM/Underlag till kontrollprogram 
− Projekterings PM/m m 
 
Följande delar skall minst ingå i en Projekterings PM, om relevant: 
1 Objekt 
2 Ändamål 
3 Underlag för Projekterings PM 
4 Styrande dokument 
5 Planerad/föreslagen konstruktion alt. Planerad aktivitet 
6 Markförhållanden 
7 Sammanställning av härledda egenskaper 
8 Rekommendationer 
9 Dimensionering och/eller beräkning 

9.1 Beskrivning av geokonstruktion 
9.2 Geoteknisk kategori 
9.3 Sammanställning av geokonstruktionens dimensionerande värden 
9.4 Gjorda antaganden 
9.5 Beräkningar 

9.5.1 Brottgräns 
9.5.2 Bruksgräns 

9.6 Underlag till kontrollprogram 
9.6.1 Syfte med observationer och mätning 
9.6.2 Delar av geokonstruktionen som skall följas upp 
9.6.3 Frekvens av uppföljning 
9.6.4 Tidsperiod för uppföljning 
9.6.5 Metod för utvärdering av mätresultat 
9.6.6 Redovisningsform av utförd kontroll 
9.6.7 Förväntade mätresultat vid normalt utförande 
9.6.8 Tillåtna larm- och gränsvärden 
9.6.9 Ansvarsfördelning av observationer, tolkningar, redovisning och åtgärd 

10 Kontroller under byggskedet4 
11 Underhållsplanering och uppföljning efter färdigställande 
 
Ett utdrag ur Projekterings PM, innehållande underlag till kontrollprogram och krav på under-
håll av den färdiga geokonstruktionen, skall överlämnas till ägaren/beställaren även i separat 
handling. 
 
Uppgifter till övriga projektörer 
Projekterings PM och övriga relevanta uppgifter såsom protokoll, successiva komplette-
ringar, m m redovisas med bedömningar och förslag. 
                                                
3 Exempelvis pålning, grundkonstruktioner, jord- och bergförstärkning, grundvattensänkning, 
föroreningsspridning/sanering etc. 
4 I de fall kontroller inte bygger på dimensionering och/eller beräkningar. 



 

  

Geotekniska fältundersökningar Dagbok
Uppdragsnummer Uppdrag Datum

Väder Fältingenjör

�Sol   �Halvmulet   �Mulet   �Dimma   �Regn   �Snö   �Hagel   �
Lufttemperatur m m Övriga personer i fält

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder Kalibreringsprotokoll, dat.

�CPT
�Vb
�Vagn och givare
��

Markägarkontakter, markskador för reglering, röjning, hinder m m

Miljötekniska observationer, övrig kvalitetsviktig information m m

Förändringar av undersökningsprogram

Utförda undersökningspunkter

Punkt Sondering och provning Provtagning Grundvatteninstallationer

Filnamn - digital samlingsfil Signatur - fältingenjör

Protokoll
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Bilaga B - Fältprotokoll

IEG Rapport 2:2010 1 av 21



 

  

Dagbok, forts. Geotekniska fältundersökningar
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Utförda undersökningspunkter

Punkt Sondering och provning Provtagning Grundvatteninstallationer

Skiss, noteringar m m

Protokoll

HKKPHJ

Företag AB

Bilaga B - Fältprotokoll

IEG Rapport 2:2010 2 av 21



 

  

Sonderingsprotokoll CPT
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering/inmätning �Mäts i annan ordning  �Se separat plan  �Se skiss Datum

Sekt: Sida: Z:
Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

�Ja, se separat prot.
Foderrör (�) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Undersökningsmetod

�CPT     �
Nollavläsning Sond nr Sonderingsklass Djup vattenyta i borrhål

�1    �2    �3    �4

 Qc
Filterplacering Filtertyp Vätska i filter

 U �u1 - i spets �Sintrat filter-vaccumbeh. �Tunn olja

 Fs �u2 - bakom spets �Spaltfilter �Glycerin
�Inläst i resultatfil �u3 - bakom friktionshylsa �. �.
Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Jordart - förborrning 

Start- slutdjup Jordart enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt sonderingsresultat GW-rör eller Pp installerat

�Se separat protokoll
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CPT, forts. Sonderingsprotokoll
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Skiss

HKKPHJ

K

Företag AB

Bilaga B - Fältprotokoll

IEG Rapport 2:2010 4 av 21



 

  

Sonderingsprotokoll Viktsondering
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering/inmätning �Mäts i annan ordning  �Se separat plan  �Se skiss Datum

Sekt: Sida: Z:
Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

�Ja, se separat prot.
Foderrör (�) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Undersökningsmetod

�Vi     �Vim
Stänger (�) Djup vattenyta i borrhål

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Sonderingsresultat Halvvarv/0,2 m, vikt för friskjunkning alt. slag
Djup x,2 x,4 x,6 x,8 x,0 Jordart, Anm.

0
fältbedömning

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt sonderingsresultat GW-rör eller Pp installerat

�Se separat protokoll
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Viktsondering, forts. Sonderingsprotokoll
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sonderingsresultat Halvvarv/0,2 m, vikt för friskjunkning alt. slag
Djup x,2 x,4 x,6 x,8 x,0 Jordart, Anm.

15
fältbedömning (Nm)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
Skiss

HKKPHJ

Företag AB

Bilaga B - Fältprotokoll

IEG Rapport 2:2010 6 av 21



 

  

Sonderingsprotokoll Dynamisk sondering
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering/inmätning �Mäts i annan ordning  �Se separat plan  �Se skiss Datum

Sekt: Sida: Z:
Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

�Ja, se separat prot.
Foderrör (�) Foderrör (m) Undersökningsmetod

�DPL   �DPM   �DPH   �DPSH-A   �DPSH-B
Stänger Slagdyna Återfyllning (mtrl) Djup vattenyta i borrhål

�Hålade �Lös �Fast
�Massiva Kon Mellanlägg

Stångvikt: kg/m �Lös �Fast �Ja �Nej
Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Sonderingsresultat Slag/0,1 m, N10

N10
x,1 / x,6 x,2 / x,7 x,3 / x,8 x,4 / x,9 x,5 / x,0

Djup N20 Slag/0,2 m, N20

Djup x,2 x,4 x,6 x,8 x,0 Jordart, Moment Anm.

0 0
fältbedömning (Nm)

0,5 1

1 2

1,5 3

2 4

2,5 5

3 6

3,5 7

4 8

4,5 9

5 10

5,5 11

6 12

6,5 13

7 14

7,5 15
Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt sonderingsresultat GW-rör eller Pp installerat

�Se separat protokoll
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Dynamisk sondering, forts. Sonderingsprotokoll
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sonderingsresultat Slag/0,1 m, N10

N10
x,1 / x,6 x,2 / x,7 x,3 / x,8 x,4 / x,9 x,5 / x,0

Djup N20 Slag/0,2 m, N20

Djup x,2 x,4 x,6 x,8 x,0 Jordart, Moment Anm.

7,5 15
fältbedömning (Nm)

8 16

8,5 17

9 18

9,5 19

10 20

10,5 21

11 22

11,5 23

12 24

12,5 25

13 26

13,5 27

14 28

14,5 29

15 30
Skiss

HKKPHJ

KV

Företag AB

Bilaga B - Fältprotokoll

IEG Rapport 2:2010 8 av 21



 

  

Sonderingsprotokoll Jord- bergsondering
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering/inmätning �Mäts i annan ordning  �Se separat plan  �Se skiss Datum

Sekt: Sida: Z:
Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

�Ja, se separat prot.
Foderrör (�) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Undersökningsmetod

�Jb-1 �Jb-2 �Jb-3 �Jb-Tot
Borrkrona (�) Borrkrona Motorvarvtal (rpm) Djup vattenyta i borrhål

�Stift   �Skär   �
Borrstänger (�) Spolmedia Slaghammare

�Luft  �Vatten  ���

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Observationer och registreringar

Start- slutdjup Observationer/kaxprover/m m Prov

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt sonderingsresultat GW-rör eller Pp installerat

�Se separat protokoll
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Jord- bergsondering, forts. Sonderingsprotokoll
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Observationer och registreringar

Start- slutdjup Observationer/kaxprover/m m Prov

Skiss

HKKPHJ

Företag AB

Bilaga B - Fältprotokoll

IEG Rapport 2:2010 10 av 21



 

  

Sonderingsprotokoll SPT
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering/inmätning �Mäts i annan ordning  �Se separat plan  �Se skiss Datum

Sekt: Sida: Z:
Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

�Ja, se separat prot.
Foderrör (�) Sondstänger (�) Hejare Undersökningsmetod

�SPT     �
Sondstänger Slagdyna Provtagare Djup vattenyta i borrhål

�Hålade �Lös �Med hylsa
�Massiva �Fast �Utan hylsa

Stångvikt: kg/m Vikt: kg �Fast kon - ej prov
Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Observationer och registreringar

Provningsdjup Intryckn. N0 Nn Nn+1 Fältklassning av jordart Prov

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt sonderingsresultat GW-rör eller Pp installerat

�Se separat protokoll
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SPT, forts. Sonderingsprotokoll
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Observationer och registreringar

Provningsdjup Intryckn. N0 Nn Nn+1 Fältklassning av jordart Prov

Skiss

HKKPHJ

Företag AB

Bilaga B - Fältprotokoll

IEG Rapport 2:2010 12 av 21



 

  

Provningsprotokoll Fältvingförsök
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering/inmätning �Mäts i annan ordning  �Se separat plan  �Se skiss Datum

Sekt: Sida: Z:
Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

�Ja, se separat prot.
Foderrör (�) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Vingförsökstyp

�FV1  �FV2  �FV3  �FV4
Stänger (�) Applikationsklass Vingstorlek Djup vattenyta i borrhål

Förborrning (m) Kalibreringskonstant, instr.

Provningsresultat

Vridmoment Tid till brott Vridmoment Tid till brott

Djup ostörd (min) omrörd (min) Anm.

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt sonderingsresultat GW-rör eller Pp installerat

�Se separat protokoll

HG

K

Se baksida
�

HO

Pr
ov

ni
ng

 u
tfö

rd
 e

nl
ig

t S
S-

EN
 1

99
7-

2 
sa

m
t m

et
od

be
sk

riv
ni

ng
. /

IE
G

 2
01

0

IV

D

AB AD Ny AD

KD

Ny

HV/HL

T HQ

HZHH

HKKPHJ

Företag AB

Bilaga B - Fältprotokoll

IEG Rapport 2:2010 13 av 21



 

  

Fältvingförsök, forts. Provningsprotokoll
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Provningsresultat

Vridmoment Tid till brott Vridmoment Tid till brott

Djup ostörd (min) omrörd (min) Anm.

Skiss

D

AB AD Ny AD

HKKPHJ

Företag AB

Bilaga B - Fältprotokoll

IEG Rapport 2:2010 14 av 21



 

  

Provtagningsprotokoll Ostörd provtagning
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering/inmätning �Mäts i annan ordning  �Se separat plan  �Se skiss Datum

Sekt: Sida: Z:
Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

�Ja, se separat prot.
Provtagningskategori Typ av provtagare

�A   �B   �C �OS-T/W   �OS-TK/W2   �PS-T/W   �PS-TK/W   �LS   �Kv(St�)   �Kv(St��)
Foderrör (m) Foderrör (�) Återfyllning (mtrl) Djup vattenyta i borrhål

Förborrning (m) Neddrivning

�Statisk   �Dynamisk   �Rotation   �
Protokoll

Prov/hylsa Preliminär 

Djup Slutare nummer jordartsbedömning Anmärkning

�
Ö

M

U

�
Ö

M

U

�
Ö

M

U

�
Ö

M

U

�
Ö

M

U

�
Ö

M

U

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

�Se separat protokoll
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Ostörd provtagning, forts. Provtagningsprotokoll
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Protokoll

Prov/hylsa Preliminär 

Djup Slutare nummer jordartsbedömning Anmärkning

�
Ö

M

U

�
Ö

M

U

�
Ö

M

U

�
Ö

M

U

�
Ö

M

U

Skiss
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Företag AB

Bilaga B - Fältprotokoll

IEG Rapport 2:2010 16 av 21



 

  

Provtagningsprotokoll Störd provtagning
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering/inmätning �Mäts i annan ordning  �Se separat plan  �Se skiss Datum

Sekt: Sida: Z:
Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

�Ja, se separat prot.
Foderrör (m) Foderrör (�) Återfyllning (mtrl) Typ av provtagare

�Skr �Sp �Ps �K �
Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (�) Djup vattenyta i borrhål

�A   �B   �C
Förborrning (m) Neddrivning

�Statisk   �Dynamisk   �Rotation   �
Protokoll Fältklassificering av jordart 

Djup enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmärkning

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

�Se separat protokoll
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Störd provtagning, forts. Provtagningsprotokoll
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Protokoll Fältklassificering av jordart 

Djup enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmärkning

Skiss

D

HKKPHJ

Företag AB

Bilaga B - Fältprotokoll

IEG Rapport 2:2010 18 av 21



 

  

Installationsprotokoll GW- & portrycksgivare
Uppdragsnummer Uppdrag Observationspunkt

Positionering/inmätning �Mäts i annan ordning  �Se separat plan  �Se skiss Datum

Sekt: Sida: Z my:
Borrigg Utrustning Rörtopp/referensnivå Utförd av

�Över markyta
Förlängningsrör Filter �Under markyta Filtertyp

Längd: m Längd: m h: m �Rö   �Rf   �Pp   �

Diameter: m Diameter: m Z ref: Portrycksgivare, Pp

Material: Material: Höjdsystem: Inst.djup: m.u.my
Bottensump Lock Funktionskontroll

Längd: m Diameter: m �Låst 1 min: m.u.ref
Kvarstående skyddsrör (m) Kringfylld installation �Däxel/betäckning 30 min: m.u.ref

�Ja   �Nej   � �Nej 24 tim: m.u.ref
Håltagning (m) Håltagningsmetod Slutdjup håltagning

Protokoll, kringfyllnad

Djup under my Material vid åter-/kringfyllnad*

Borrhålsbotten

*Protokoll ifylles nedifrån och upp
Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt installationsprotokoll

Ange lodat djup efter 
påfyllning med vatten i rör.
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GW- & portrycksgivare, forts. Observationer
Uppdragsnummer Uppdrag Observationspunkt

Utförda observationer/lodningar

Datum, tid Lodning, m u ref GW-nivå Anm. Signatur

Skiss

HKKPHJ

Se separat protokoll
�

Företag AB

Bilaga B - Fältprotokoll

IEG Rapport 2:2010 20 av 21



 

  

Fältnotering Arbete på vatten
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering/inmätning �Mäts i annan ordning  �Se separat plan  �Se skiss Datum

X (nord): Y(öst): Zref:
Koordinatsystem Däck över vy Refpunkt undersökning Vattendjup (m)

�Vy �Däck �
Plattform Förankring Sjöhävning (m)

�Flytande flotte �Stödben �Jack-up �
Foderrör (m) Foderrör (�) Ök foderrör över vy Bottenegenskaper

Skiss, noteringar m m

IE
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Företag AB

Bilaga B - Fältprotokoll

IEG Rapport 2:2010 21 av 21
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Checklista/Fält  

Checklistan är ämnad för geotekniska fälttekniker. Följande information skall om relevant 
dokumenteras och lämnas till handläggare. Redovisning skall ske i dagbok eller i fältprotokoll. Tanken 
är att fälttekniker skall agera som handläggarens ögon i fält. De typer av observationer som enligt 
Eurocode skall ingå i handläggarens utsago måste ofta göras redan i fält.  
 
Denna checklista skall alltså checkas av i syfte av att fånga upp den typ av information som 
handläggare behöver för att rapportera i enlighet med Eurocode. Informationen skall ingå i det 
material som fälttekniker lämnar ifrån sig till handläggare. 
 
Observera att denna lista enbart tar upp den kravställda informationen som tillkommit med Eurocode. 
Information som tidigare har dokumenterats ska fortsättas göras. 
 
Allmän information 

• Eventuell kontakt med beställare, markägare eller annan person med inflytande över 
fältaktiviteterna 

• Väderförhållanden 
• Namnet på alla tekniker och underentreprenörer 

Kvalitetsinformation 

• Kommentarer om ovanliga händelser eller observationer under utförandet 
• Hänvisa till kalibrerings protokoll (för utrustning som kalibreras, t.ex. CPT-spetsar) 
• Avbrott under arbetet (längre än fem minuter) 
• Avvikelse från metodstandard (undersökningsförfarande som helt eller delvis avviker från 

föreskriven standard) 
• Eventuell lokal kännedom om området  
• Avslutning av undersökningen (Om man avbrutit en undersökning) 

Observationer 
 

• Geotekniskt beteende, och skick hos intilliggande konstruktioner 
• Synliga stenbrott, eller förekomst av gruvor 
• Instabila områden 
• Svårigheter under undersökning/schaktning 
• Områdets geologi med förkastningar (förkastningar är sprickbildning i bergsmassor orsakad 

av horisontella eller vertikala sättningar i den förskjutna delen) 
• Tidsmässiga variationer av grundvattennivån i borrhålen under fältarbetet 
• Förekomst, eller möjlighet till förekomst, av radon  
• Oregelbundenhet, så som fickor och hålrum 

Provtagning 
Det kommer ställas högre krav på dokumentation rörande provtagningsförfarande och provhantering. 
Vid provtagning skall följande hanteringsdetaljer dokumenteras: 

• Transportsätt 
• Lagringssätt 
• Förvaring 


