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 I 

SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att undersöka hur kvalitetssäkring av utförandet kan säkerställas i 
internationella byggprojekt. Även om det svenska företaget ansvarar för detaljutformningen är 
det oftast  lokala entreprenörer, anställda av kunden i det landet där produkten levereras, som 
utför arbetet vilket försvårar kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning. 

Studien kretsar runt kvalitetssäkringen och kvalitetsstyrningen på två projekt som Siemens 
Industrial Turbomachinery AB i Finspång arbetade på: ett i Rya, Göteborg och ett i Perm, 
Ryssland. Siemens Finspång ansvarade för att upprätta kombikraftverk för energi produktion 
men en del av projektet var att gjuta betongfundament för utrustningen. De två projekten var 
avslutade då detta arbete påbörjades. 

För att svara på syftet och uppfylla frågeställningen har metoderna för kvalitetssäkring och 
kvalitetsstyrning undersökts på de båda projekten. De problem som uppstått och deras orsaker 
har också undersökts och sammanställts. Metoderna har sedan jämförts för att urskilja var 
skillnaden låg i processen för kvalitetssäkring i Rya och Perm.  

I resultatet är det tydligt att projektet i Rya gick väldigt bra, utan problem, medan det i Perm 
fanns flera problem med kvalitetssäkringen. Detta berodde på avtalsformen, de ryska 
lagkraven och standarderna, kundens brist i engagemang för kvalitetskontrollerna vilket 
påverkade byggentreprenörens arbete samt språk. Skillnaderna i kvalitetssäkringen av 
betongfundamenten på de båda projekten låg i lagarna, språken, projektorganisationen, 
ritningarna, kontrollplanerna och kommunikationen.  

Förslag på hur kvalitet för betongfundament kan säkras i framtida projekt, i vilket land det än 
skulle vara, redovisas i diskussionen och slutsatserna. Kontrollplaner för byggmoment, 
användning av lokala designfirmor för utformning av ritningar, beskrivning av byggprocessen 
för betongfundament enligt ISO standarder och principskisser av betongfundament är metoder 
som kan tillämpas utomlands och som i Sverige givit bra resultat. Krav på att de ska utföras i 
projekt och finnas med i dokumentationen kan inkorporeras i  avtalet och på det sättet vara 
bindande för kunden och byggentreprenören.  
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine how quality can be assured in building projects 
abroad. Even if the Swedish firm is responsible for the detail design a local contractor, hired 
by the customer in the country where the product is to be delivered, is often responsible for 
the civil works. This complicates quality assurance and quality control. 

The study has revolved around quality assurance and quality control in two projects that 
Siemens Industrial Turbomachinery worked on: one in Rya, Gothenburg and one in Perm, 
Russia. Siemens Finspång was responsible for the erection of combined cycle power stations 
for production of energy. A part of the project was casting concrete foundations upon which 
the equipment was placed. The two projects were completed when this work started. 

In order to answer the purpose and fulfil the question formulation the methods for quality 
assurance and quality control in both projects have been examined. The problems that 
emerged and their causes have also been examined and compiled. The methods have been 
compared to distinguish where the difference was in the quality assurance process in Rya and 
Perm. 

Looking at the result it’s clear to see that the project in Rya went very well, without problems, 
while the project in Perm had several problems in regard to quality assurance. This due to the 
form of contract, the Russian law and standards, a lack of interest in the quality controls 
which affected the civil contractor’s work and language. The differences in the quality 
assurance of concrete foundations in both projects could be found in the laws, language, 
project organization, drawings, control plans and communication. 

Proposals regarding how concrete foundation’s quality can be assured in future projects, 
regardless of country, are found in the discussions and implications chapters. Control plans 
for various moments during civil works, the use of a local design firm for design of drawings, 
description of building process for concrete foundations based on ISO standards and outlines 
of concrete foundations are methods that can be used abroad and have gained good results in 
Sweden. These documents and practices can be incorporated in the contract as requirements 
and in that way become legally binding for the customer and civil contractor. 
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FÖRKORTNINGAR/TECKENFÖRKLARING/BEGREPPSFÖR
KLARING 

AMA - Allmän material- och arbetsbeskrivning 

EPC avtal – Engineering, procurement and construction contract, typ av avtal som erbjuds av 
SIT AB.  

CQI – Civil Quality Inspector 

GT – Gasturbin 

HRSG – Heat recovery steam generator, engelska ordet för avgaspannor. 

IEC - International Electrotechnical Commission 

ISO - International Organization for Standardization 

NCC – Nordic Construction Company 

PEM – Project Engineer Manager 

PQM – Project Quality Manager 

PDMS - Plant Design Management System 

SIT AB – Siemens Industrial Turbomachinery Ab 

SS - Svensk standard 

SST – Siemens Steam Turbine 

ÅT – Ångturbin 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Varje land har för produkter och tjänster egna lagkrav, normer och standarder. Lagar som 
reglerar industriella byggen definierar krav så som: brandsäkerhet, emission, kemiska 
angrepp, vibrationer, ljud etc. Dessa lagkrav skiljer sig från varandra i olika länder. För 
många produkter (som definieras som potentiellt farliga för mäniskor och miljö) finns det 
krav på att de följs vid byggande av byggnader/anläggningar. Det betyder att svenska 
produkter måste uppfylla de lagkrav och standarder i det land där de kommer att installeras 
och användas dvs. om en produkt säljs till en kund i Ryssland så måste ryska bygglagar och 
standarder uppfyllas. 

Förutom speciella krav för byggnader definierade med lag, gällande bl.a. säkerhet, finns också 
tekniska krav för installation av sådana produkter så att de kan uppfylla drift krav och ge den 
output som de ska uppfylla. Sådana tekniska krav måste tidigt definieras i den tekniska 
dokumentationen som sedan används som underlag för försäkring av kvalitet. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka hur en kvalitetssäkring av utförandet kan säkerställas i 
internationella byggprojekt. Även om det svenska företaget ansvarar för detaljprojekteringen 
är det oftast entreprenörer anställda av kunden i det landet där produkten levereras som utför 
arbetet vilket försvårar kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring. 

Målet med studien är att ta fram en rapport som kan underlätta för ingenjörer och 
entreprenörer på Siemens Industrial Turbomachinery Finspång vid utförande av 
kvalitetssäkring för betongfundament i både Sverige och utlandet. 

1.3 Frågeställningar 

Följande frågeställning har formulerats för att nå syfte och mål: 

 Vilka metoder/tekniker används för planering, försäkring och kontroll av kvalitet? 

 Hur skiljer sig kvalitetskontroll av betongfundament vid projekt i Sverige och projekt i 

utlandet-Ryssland? 

 Vilka är svårigheterna med kvalitetskontroll av betongfundament i utlandet-Ryssland? 

 Finns det någon del i kvalitetskontroll stegen i Sverige som kan tillämpas i utlandet 

eller tvärtom?  

1.4 Metod  

Vid genomförande av denna rapport har flera olika tillvägagångssätt använts. Till mitt 
förfogande har jag haft rapporter och uppgifter från de två valda projekten i Göteborg och 
Perm, facklitteratur samt intervjuer med anställda på Siemens. Rapporterna och intervjuerna 
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har använts för att bättre förstå problemen och deras bakgrund. Facklitteratur har varit ett 
understöd till materialet som erhållits ifrån Siemens genom intervjuer och rapporter.   

1.5 Litteraturstudie 

Litteraturstudien består av rapporter och ritningar från de relevanta projekten samt 
facklitteratur som behandlar betong- och geokonstruktioner. Facklitteraturen har studerats för 
beskrivning av svenska metoder/tekniker och krav vid bygge av betongfundament. Dessutom 
har tidigare examensarbeten och litteratur som behandlar projekt studerats.  

1.6 Avgränsningar 

Studien har begränsats till att undersöka kvalitetssäkring av betongfundament i Siemens 
kraftanläggningar. Bygget och kvalitetssäkringen av betongfundament vid två 
kraftanläggningar, ett i Sverige och ett i Ryssland, kommer att jämföras.  

Siemens Industrial Turbomachinery erbjuder de två avtalsformerna ”EPC-Contractor” 
(turnkey-project) och ”delat ansvar och arbete” och kvalitetssäkring av betongfundament i de 
båda nämnda avtalsformerna kommer att behandlas i denna rapport. Beroende på Scope of 
Formatmallar  

I denna del beskrivs de relevanta begrepp som är återkommande i rapporten, nämligen 
standarder, standardisering, kvalitet, kvalitetsäkring och kvalitetskontroll. För att förstå 
kvalitetssäkring och kvalitetskontroll är det nödvändigt att utgå ifrån det bredare begreppet 
kvalitet. Vidare finns en kort beskrivning av materialet betong, dess egenskaper och faktorer 
som avgör dess egenskaper. Den teoretiska referensramen avslutas med en beskrivning av 
grundläggningskonstruktioner samt de krav som finns vid grundläggning enligt Eurokoderna.
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2 KVALITET 

2.1.1 Al lmänt 

Hänsyn till kvalitet började utvecklas redan under den industriella revolutionen på 1800-talet. 
Däremot började det systematiska kvalitetsarbetet, som präglar produktionen av varor idag, 
utvecklas i USA på 1920-talet. Efter andra världskriget insåg företagsledare i Japan vikten av 
systematiskt kvalitetsarbete och dess implementering på ledningsnivån. Detta skulle 
underlätta produktionen och kvaliteten på varorna och tjänsterna. Det var under denna period 
som Toyota utvecklade ”lean production” som kraftigt slog igenom på världsmarknaden.  I 
USA ledde detta till att kvalitetssystem började standardiseras 1987. De olika standarder som 
fanns 1987 samordnades via den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och 
1987 gavs den första utgåvan av ISO 9000-serien ut. Denna har sedan reviderats ungefär vart 
femte år, varvid den senaste versionen (2015) just har kommit ut. Standarden används numera 
i ett hundratal länder och är spridd inom de flesta branscherna. (Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2009) 

Syftet med standarden är att vara ett hjälpmedel för att kunna säkra kvalitet. Genom att 
utnyttja en fristående, så kallad, tredjepartscertifiering skapas en neutral och sakkunnig part 
som granskar hur arbetet fortskrider. Ett sådant certifikat kan användas som bevis för att ett 
företag som har ISO 9001:2008 certifikat har ett kvalitet system som uppfyller standardens 
krav. Från början var standarden nästan bara process- och kundorienterad och behandlade inte 
heller administrativa stödsystem på ett bra sätt. (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 
(IVA), 2009) 

Genom åren har inriktningen för kvalitetsarbetet flyttats från att fokusera på att korrigera fel 
till att undvika dem helt d.v.s. kvalitetsbegreppet utvecklades ifrån ett kontrolltänkande till en 
helhetssyn baserat på principen om ständiga förbättringar. (Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2009) 

 

Kvalitetsarbetets fokus genom tiderna harenligt Bergman & Klefsjö, 2001, har förändrats från 
Kvalitetskontroll till  Kvalitetsutveckling:  

Kvalitetskontroll ➞ efter produktion 
Kvalitetsstyrning ➞ under produktion 
Kvalitetssäkring ➞ före produktion 
Kvalitetsutveckling ➞ ständiga förbättringar före, under och efter produktion 

2.1.2 Definition av kvalitetsbegreppet 

Det finns idag många definitioner av kvalitet och de är oftast baserade på olika synsätt. 
Erfarenheterna ifrån arbete med kvalitetsutveckling visar att kvalitetsbegreppen är olika och 
att olika synsätt behövs inom en organisation. Definitionen av vad kvalitet är kan t ex skilja 
sig från företag till företag. Kvalitet är alltså ett relativt begrepp där kundernas förväntningar 
värderas mot deras upplevelser. (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2009) 

Den definition som används i exjobbet är tagen ifrån den internationella kvalitetsstandarden 
ISO 9000:2008 som beskriver principer och terminologi för ledningssystem för kvalitet.  
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I den här standarden definieras kvalitet som ”Grad till vilken inneboende egenskaper 
uppfyller krav” med tilläggsförklaring att: 

1) termen kvalitet kan användas med sådana adjektiv som dåligt, bra eller utmärkt och 

2) ”Inneboende” innebär, i motsats till ”tilldelad”, existerande i något, speciellt som en 

permanent egenskap. 

Ytterligare en faktor kring ordet kvalitet är att det är ett relativt begrepp där kundens 
förväntningar värderas mot deras upplevelse.  

Vidare preciseras klasser av egenskaper, samt att krav är behov eller förväntningar som är 
angivna, i allmänhet underförstådda eller obligatoriska och ställs av en organisation, dess 
kunder och andra intressenter. Bergman och Klefsjö utökar definitionen till ’’kvaliteten på en 
produkt är dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa kundernas behov och 
förväntningar”. 

2.1.3 Kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning 

Kvalitetssäkring definieras som en del av kvalitetsledningen inriktad mot att ge tilltro till att 
kvalitetskraven kommer att uppfyllas. Kvalitetssäkring förekommer före produktionen. (ISO 
9000:2008) 

Kvalitetsstyrning  definieras som en del av kvalitetsledningen, inriktad mot att uppfylla 
kvalitetskrav. Kvalitetsstyrning förekommer under produktionen. (ISO 9000:2008) 

Det är även viktigt att definiera termen krav. Enligt  ISO standarderna beskrivs den som: 
“Behov eller förväntning som är angiven i allmänheten, underförstådd eller obligatorisk”. 

2.1.4 Processer 

Standarderna i ISO 9000 serien betonar betydelsen, för en organisation, att identifiera, införa, 
styra och ständigt förbättra verkan/effekten av processer.  

ISO 9000:2008 avsnitt 3.4.1 definierar en “Process” som: 

”Grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till 
utfall. 

Anm 1 Insatser till en process är i allmänhet utfall från andra processer. 
Anm 2 Processer inom en organisation (3.3.1) är i allmänhet planerade och utförda under 
styrda betingelser för att skapa mervärde. 
Anm 3 En process där överensstämmelse (3.6.1) med krav hos den resulterande produkten 
(3.4.2) inte på ett omedelbart eller ekonomiskt sätt kan verifieras, kallas ofta en speciell 
process.” 

Insatser och utfall kan vara materiella eller immateriella och omfattar t.ex. utrustning, 
material, komponenter, energi, information och finansiella resurser. Det är också viktigt att 
man har ett mätningssystem som kan användas för att samla information och data för att 
analysera processernas prestanda och karakteristika avseende insatser, utfall och eventuella 
problem (störningar) före, under och efter processen. 
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I processmodellen spelar kunderna en viktig roll som kravställare på insatserna och återföring 
vad det gäller deras tillfredsställelse eller brist på sådan rörande processers utfall, vilket är en 
viktig insats till den ständiga förbättringsprocessen i kvalitetsledningssystemet. 

2.1.5 Om standarder och standardisering 

Förenklat kan man säga att standarder är gemensamt överenskomna lösningar på 
återkommande problem. 

En mer fullständig definition lyder: dokument, upprättat i konsensus och fastställt av erkänt 
organ, som för allmän och upprepad användning ger regler, riktlinjer eller kännetecken för 
aktiviteter eller deras resultat, i syfte att nå största möjliga reda i ett visst sammanhang. (SiS 
2014) 

Huvudsyftet med standardisering är att fastställa frivilliga tekniska specifikationer eller 
kvalitetsspecifikationer med vilka befintliga eller framtida produkter, produktionsprocesser 
eller tjänster kan överensstämma. Standardiseringen spelar en allt viktigare roll i den 
internationella handeln och för öppnandet av marknaderna.(SIS 2014) 

Det finns olika typer av standarder som beskrivs i ISO/IEC Guide 2, 2004: Grundstandard, 
Terminologistandard, Teststandard, Produktstandard, Processtandard, Tjänstestandard, 
Gränssnittstandard och Standard för data att tillhandahålla. 

Den genomförs av oberoende standardiseringsorgan som agerar på nationell, europeisk och 
internationell nivå. Det är mycket viktigt att man vet hur förhållandet ser ut mellan standarder 
och lagstiftning. Standarder är frivilliga att tillämpa men i fall där myndighetsföreskrifter 
hänvisar till standarder är det obligatoriskt att tillämpa de standarder som det har hänvisats 
till.  

Standarder kan ges ut av olika nationella och internationella organisationer. Några exempel: 

ISO:  International 
Organization for Standardization, 

CEN:   European 
Committee for Standardisation, 

SIS:   Swedish 
Standards Institute, 

GOST:  Rysk Statlig 
Standard, 

ASME:  American 
Society of Mechanical Engineers, etc.  

Enligt ”Europeiska politiska principer om internationell standardisering” (från 2001) så har 
standarder stor betydelse för företag, konsumenter och regeringar.  

Standarder ger betydande positiva ekonomiska effekter, t.ex. genom att underlätta det 
ekonomiska utbytet på den inre marknaden och uppmuntra utveckling av nya och bättre 
produkter eller marknader och bättre leveransbetingelser. Därmed ökar standarder normalt 
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konkurrensen, minskar produktions- och försäljningskostnader och gynnar ekonomin som 
helhet och konsumenterna i synnerhet. Standarder kan bevara och öka kvaliteten, ge 
information samt säkerställa interoperabilitet och kompatibilitet, vilket innebär ökad säkerhet 
och ett mervärde för konsumenterna.  

”Den europeiska standardiseringen organiseras av och för de berörda intressenterna på 
grundval av nationell representation (Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) och 
Europeiska standardiseringsorganisationen inom elområdet (Cenelec) och direkt deltagande 
(Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi)) och grundas på de principer 
som erkänts av Världshandelsorganisationen (WTO) i fråga om standardisering, nämligen 
enhetlighet, insyn, öppenhet, samförstånd, frivillig tillämpning, oberoende i förhållande till 
särintressen samt effektivitet (nedan kallade grundprinciperna)”. 
(EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1025/2012av den 25 
oktober 2012)). 

2.1.6 Standarder i ISO 9000 serien 

Ett system kan ses som delar som samverkar för att uppnå ett bestämt syfte. Ledningssystem 
för kvalitet är det sätt som organisationen använder för att leda och styra aktiviteter med 
anknytning till kvalitet och det är inte något som berör endast stora företag. 

I många företag eller organisationer är idag standarderna ifrån ISO 9000 serien grunden för 
kvalitetsarbetet. Standarderna från denna serie erbjuder ett utprovat system för att på ett 
systematiskt sätt leda verksamheten med avseende på kvalitet för att i alla situationer kunna 
uppfylla kundernas behov och förväntningar. Genom den globala förankringen bidrar ISO 
9000 till att förenkla handel över hela världen.  

I ISO 9000 familjen ingår: 

SS-EN ISO 9000, Principer och Terminologi - beskriver principer och specificerar 
terminologi för ledningssystemet för kvalitet. 

SS-EN ISO 9001, Ledningssystem för kvalitet (Kvalitetsledningssystem), Krav – specificerar 
krav för ett Ledningssystem för kvalitet (Kvalitetsledningssystem). Krav ställs på själva 
kvalitetsledningssystemet, standarden beskriver inte hur dessa krav skall uppfyllas. Det är 
också viktigt att nämna att krav som står i standarden inte behöver vara relevanta för alla 
organisationer dock behövs för varje krav som utesluts alltid en giltig förklaring. Det är också 
den enda standarden i familjen som kan certifieras av en tredje part. 

SS-EN ISO 9004, Vägledning till Verksamhetförbättring - Denna standard beskriver hur en 
organisation kan skapa förutsättningar för kontinuerlig framgång, med hjälp av 
kvalitetsledningssystem. 

SS-EN ISO 19011, Vägledning för revision av ledningssystem – Standarder ger en 
vägledning för hur man bör genomföra revisioner med avseende på kvalitet och miljö 
(Bergman & Klefsjö 2007).  

Dessa standarder beskriver vad som ska göras dvs. representerar internationella, i enighet 
framtagna överenskommelser, om goda ledningssystem för att säkerställa att en organisation 
fortlöpande kan leverera produkter eller tjänster som tillfredsställer kundernas behov och 
förväntningar. Hur kvalitetsystemet ska lösa detta är upp till varje företag  eller organisation. 
Dessa standarder kan användas oberoende av organisationens verksamhetsområde och storlek 
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eller ägande form dvs. privat eller offentlig. Idag är det villkor för många underleverantörer 
att vara certifierade enligt ISO 9001 för att de skall få förnyade kontrakt eller vara aktuella 
som leverantörer åt nya kunder. Det är även ISO 9001 som är intressant i denna rapport då det 
är behandlar ledningssystem för kvalitet. 

2.1.7 Grunden om ISO 9001 

Huvudkapitel i ISO 9001 standarden är följande: 

1. Introduktion, 

2. Omfattning 

3. Normativa referenser 

4. Termer och definitioner 

5. Ledningssystem för kvalitet 

6. Ledningens ansvar 

7. Hantering av resurser 

8. Produktframtagning  

9. Mätning, analys och förbättring 

Nedan följer en kort beskrivning av kapitel i ISO 9001 standarden som berör denna studie:  

4 Ledningssystem för kvalitet - Organisationen ska upprätta, dokumentera, införa och 
underhålla ett ledningssystem för kvalitet och ständigt förbättra systemets verkan enligt 
kraven i denna standard. 

5 Ledningens ansvar - Högsta ledningen ska ge bevis på sitt åtagande när det gäller att 
utveckla och införa kvalitetsledningssystemet samt att ständigt förbättra dess verkan genom 
att: 

a) informera organisationen om betydelsen av att både kundkrav och författningskrav 
uppfylls, 

b) upprätta kvalitetspolicy, 

c) säkerställa att kvalitetsmål är upprättade, 

d) genomföra ledningens genomgångar och 

e) säkerställa att resurser finns tillgängliga. 

6 Hantering av resurser - Organisationen ska fastställa behovet av och tillhandahålla de 
resurser som behövs: Personalresurser, Infrastruktur och Verksamhetsmiljö.  

7 Produktframtagning - Planering av produktframtagning, Kundanknutna processer 
(Fastställande av produktanknutna krav, Genomgång av produktanknutna krav, 
Kommunikation med kund), Konstruktion och utveckling, Inköp, Produktion av varor och 
utförande av tjänster och Behandling av övervaknings- och mätutrustning. 
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8 Mätning, analys och förbättring – Kundtillfredsställelse, Intern revision, Övervakning och 
mätning av processer, Övervakning och mätning av produkt, Behandling av avvikande 
produkter, Analys av information, Ständig förbättring och Förebyggande åtgärder. 

2.1.8 AMA 

Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA) är en serie referensdokument som AB Svensk 
Byggtjänst utger. AMA är således ett svenskt referendokument. Det tjänar som underlag vid 
upprättande av tekniska beskrivningar och syftar till att förenkla arbetet med att formulera 
kraven som beställaren ställer på den färdiga produkten och dess delar. AMA finns för olika 
byggområden, varav det som behandlar anläggning är ”Urval betong AMA anläggning 10”. I 
AMA finns råd- och anvisningstexter (RA) som berör t.ex. vad som behöver kompletteras i 
teknisk beskrivning för att arbetet skall bli kalkylerbart och entydigt med hänsyn till material 
och utförande. AMA refererar till Eurokoder och innehåller dessutom beskrivningar av olika 
utföranden.  

2.1.9 GOST standarder 

GOST standarder utvecklades i före detta Sovjetunionen. Ordet GOST (ryska ГОでど) är en 
akronym för statlig standard,gosudarstvennyy standart (ryska ÇÜïÜÑаëïöçñÖÖый ïöаÖÑаëö) 
d.v.s. statlig standard. (EASC 2015)  

Efter Sovjetunionens splittring har GOST en ny status som regionala standarder. De är 
accepterade och administrerade av Euro-Asian Council for Standardization, Metrology and 
Certification (EASC). Idag är ca 20 000 GOST standarder accepterade av EASC i 12 länder: 
Azerbajdzjan, Armenien, Vitryssland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, 
Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan och Ukraina. De standarderna behandlar: 
energi, olja och gas, byggnad, miljöskydd, transport, grovarbete, telekommunikation, mat, 
mm. (EASC 2015, GOST  1.0 92) 

I Ryssland används olika typer av standarder och här följer några exempel med följande 
betäckningar: 

 GOST-R           Nationella Standarder (National Standards) 

SNiP                    Byggnormer (Construction Codes and Regulations) 

RD                     Bestämmelse (Regulatory Document) 

PB                       Säkerhets Normer (Safety Regulations) 

PUE                      Standards för Elektrisk utrustning (Operation Standards for 
Electrical Equipment) 

NPB                     Brandsäkerhet normer (Fire Safety Regulations) 

OST                      Industriella Standarder (Industry Standards) 

SNiP (Construction Codes and Regulations) är de byggnormer som är accepterade av de ryska 
myndigheterna för stadsplanering och studier, arkitektonisk design och bygg, 
brandstandarder, laster och stötar, konstruktion i områden med seismisk aktivitet, 
grundläggning för byggnader och konstruktioner, anläggningar, bostadsbyggnader och 
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allmänna byggnader, industriella byggnader för produktion och anslutande hjälpbyggnader, 
osv.   

Varje del av SNiP är indelade i separata avsnitt vilka är självutgivande.  Bestämmelser som 
etablerar system för förordningar, byggtermer, klassificeringar för byggnader och 
konstruktioner, tilldelning av arbetsuppgifter och toleranser för konstruktioner behandlas i det 
första avsnittet. 

I följande tabell visas GOST, SNiP normer och motsvarande Eurokoder (Lukianenko, 2012, 
Table 3.1): 

 EN 1990 Basic of structural design                        GOST 27751-87 

EN 1991 Design of actions                                 SNiP 2.01.07-85 

EN 1992 Design of concrete structures                     SNiP 52-01-2003 

EN 1993 Design of steel structures                       SNiP II-23-81 

EN 1994 Design of composite steel and concrete 

Structures                                                        SP 52-101-2003 

EN 1995 Design of timber structures                      SNiP II-25-80 

EN 1996 Design of masonry structures                      SNiP II-22-81 

EN 1997 Geotechnical design                               SNiP 2.02.01-83 

samt SNiP 2.02.03-85 20 

EN 1998 Design of structures for  

Earthquake resistance     SNiP II-7-81 
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2.2 Betong 

Betong (från franskans betón) är ett sammansatt material som huvudsakligen består av ballast 
(bergmaterial, sten, sand), cement och vatten. Organiska och oorganiska tillsatsmedel används 
för att modifiera egenskaperna hos såväl den färska som hårdnade betongen. Andra material 
som är sammansatta av ett bindemedel och ballast benämns ofta ”betong” som t.ex. 
”asfaltbetong” och ”plastbetong”. Vanlig betong, som har cementpasta som bindemedel och 
ballast av sten i olika fraktioner, benämns ofta ”cementbetong”. (Engström, 2007). 

Betongkonstruktioner förses med armering för att erhålla ett kraftsystem i jämvikt även efter 
sprickbildning. Armeringsstänger av stål gjuts in i betongen. Armerad betongs verkningssätt i 
brottstadiet, när sprickbildningen är omfattande, kan jämföras med ett fackverks. 
Betongstavarna mellan sprickorna tar upp tryckkrafterna och armeringen tar upp 
dragkrafterna. Genom vidhäftning överförs krafter mellan armeringsstål och betong. 
Sprickbildning i betong är en konsekvens av betongens låga draghållfasthet som räknas uppgå 
till en tiondel av tryckhållfastheten. (Engström, 2007).  

2.2.1 Egenskaper 

Betong har flera fördelar. Det är det mest brukade materialet i världen. Betong har lågt pris 
och lågt energiinnehåll (den energi som tillförs utifrån under produktion och byggande). 
Betongstommar har hög tryckhållfasthet och god stadga. Det är formbart med enkla medel 
vilket gör det möjligt att skapa estetiskt tilltalande konstruktioner. Ytan kan också formas 
genom formsättning och bearbetning och materialet går att färgsättas för kulör. Betong är 
fukttåligt och det möglar ej. (Engström, 2007). 

Bland nackdelar kan nämnas att en stor del av betongens bärförmåga tas i anspråk för att bära 
den egna tyngden. Draghållfastheten är betydligt mindre än tryckhållfastheten, normalt 
uppgår den endast till ca 10 % av tryckhållfastheten. Vid belastning av betongkonstruktioner 
kan uppträdande dragpåkänningar resultera i sprickbildning. Detta kan ske även vid väldigt 
måttliga belastningsnivåer. (Engström, 2007). 

Betong karakteriseras som ett ”levande” material som ändrar volym med tiden. Detta beror 
dels på betongens krympning. Krympningen sker vid successiv uttorkning även efter det 
egentliga hårdnandet. Betongens krympning kan orsaka betydande tryckpåkänningar i 
armeringen och dragpåkänningar i betongen. En armerad betongpelare som belastas med 
excentrisk normalkraft kan ge upphov till krypning. Det innebär att pelarens utböjning ökar 
med tiden vilket kan leda till brott i pelaren. Såväl krympning och krypning bidrar till 
påkänningarna i armerade betongkonstruktioner. (Engström, 2007). 

De avgörande faktorerna för betongens egenskaper är vattencementtalet och 
ballastgraderingen. Vattencementtalet är mängden blandningsvatten delat på mängden 
cement. Detta tal påverkar betongarmeringens förmåga att motstå korrosion och betongens 
tryckhållfasthet. Ballastgraderingen eller kornstorleksfördelningen är fördelningen av 
bergmaterial med olika kornstorlekar. Detta påverkar betongens tryckhållfasthet och 
färskbetongs blandningsegenskaper. (Burström, 2006)  

Färsk betong måste genomgå bearbetning. För detta används i regel vibrering. Detta görs för 
att den färska betongen skall fylla ut formverken väl och för att armering eller annat 
ingjutningsgods ska omslutas. Konsekvenser av dålig bearbetning är större luftporer och 
ihåligheter som kan orsaka sprickor på grund av försämrad hållfasthet och förankringsbrott. 
Burström, 2006) 
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Efter gjutning måste betongen, beroende på klimat, skyddas mot uttorkning eller frysning. Vid 
härdningen sker en reaktion mellan cement och vatten som utvecklar värme och leder till att 
betongen hårdnar och uppnår sina hållfasthetsegenskaper. Denna reaktion försvåras om 
betongen torkar och det leder till försämrad kvalitet. Därför måste betongen vattnas, speciellt 
vid varmare temperaturer. Vid betonggjutning i kalla temperaturer måste betongen hållas 
varm eftersom betongens luftporer innehåller vatten. Då vattnet fryser till is expanderar det 
och frostsprängning uppstår. (Burström, 2006)  
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2.3  Grundläggning 

Vid grundläggning av hus, industrihallar och broar förs laster över till jorden via sulor, plattor 
(ytlig grundläggning) eller plintar, pålar (djup grundläggning). Som regel grundläggs vägar 
och järnvägar direkt på jord utan mellanliggande konstruktionselement. För att jorden skall 
klara av att uppta de rådande lasterna, utan att brott uppstår i jorden eller att sättningarna blir 
för stora, måste grundläggningen utformas på ett adekvat sätt. (Sällfors, 2009)  

En jords bärighet eller bärförmåga definieras som medelbelastning per ytenhet, på 
grundläggningsnivån som ger ett globalt brott i jorden under plattan. (Sällfors, 2009) 

2.3.1 Ytligt grundlagda fundament 

Metoden att grundlägga med hel bottenplatta direkt på mark utförs oftast vid grundläggning 
av anläggningar, byggnader och broar. Detta kallas ytligt grundlagda fundament. Ett 
fundament är ytligt grundlagt när avståndet från markytan till grundläggningsnivån är litet i 
förhållande till byggnadens totala utbredning. (Sällfors, 2009). 

Det finns två typer av brott som kan inträffa, nämligen: 

 Globala zonbrott, då hela jordvolymen kommer i brottillstånd 

 Lokala zonbrott, då brott sker längs en jordyta 

Den ekvation som vanligen används vid bärighetsberäkningar utgår från att zonbrott uppstår. 
För att över huvud taget göra möjligt en matematisk hantering så måste en rad andra 
antaganden göras. 

Därför antas att: 

- Bredden är konstant 

- Fundamentet är långsträckt 

- Fundamenten vilar direkt på en horisontell markyta 

- Fundamentet är omgivet av en jämt utbredd last 

- Jordens effektiva tunghet under plattan är γ 

- Jorden är homogen och isotrop med konstanta hållfasthetsparametrar c’ och φ’ 

- Fundamentet belastas med en centrisk, vertikal belastning Q per längdenhet 

Detta sammanfattas i ekvationen, allmänna bärighetsekvationen: 

Qb/B = qb = c ∙ Nc + q ∙ Nq + 0,5 ∙ γ ∙ B ∙ Nγ 

Där: 

c = kohesion 

q = omgivande stapellast (kPa) 

γ = medelvärdet på jordens effektiva tunghet (kN/m) 

B = plattans bredd 
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Nc, Nq och Nγ = bärighetsfaktorer som alla beror av φ’ 

2.3.2 Eurokoder för design av geokonstruktioner 

Följande stycken och punkter är avsnitt tagna direkt från Eurokod 7: Geoteknisk design. (DIN 
EN 1997)  

Designkrav för geotekniska konstruktioner  

Vid grundläggning av geotekniska konstruktioner så måste ett antal faktorer beaktas vid 
dimensionering: 

- Effekterna, kombinationerna och lastfallen; 

- Markens allmänna lämplighet, på vilken byggnaden befinner sig, med hänsyn till 

övergripande stabilitet och markrörelser; 

- Dispositionen och klassificeringen av de olika zonerna av jord, sten, beståndsdelar och 

konstruktionsdelar, som tas med i räkningsmodeller; 

- Lutande plan; 

- Gruvarbete, grottor eller andra underjordiska byggnader; 

- I fall där byggnader vilar på eller är i närheten av sten: 

- Inbäddade hårda och mjuka skikt; 

- Förkastningar, leder och sprickor; 

- Stenblocks möjliga instabilitet;  

- Karsthåligheter, som slukhål eller sprickor fyllda med mjukt material och 

fortsatt upplösande process; 

- Miljön till vilken designen ska anpassas, vilket inkluderar följande: 

- Påverkan av syror, erosion och utgrävning, vilket leder till förändringar i 

markytans geometri; 

- Påverkan av kemisk korrosion; 

- Påverkan av vittring; 

- Påverkan av torka; 

- Variationer i grundvattennivå, t.ex. effekterna av avvattning, möjlig 

översvämning, avloppssystems misslyckande, vattenutnyttjande; 

- Uppkomst av gaser ifrån marken; 

- Annan påverkan av tid och miljö på materialets hållfasthet och egenskaper, 

t.ex. påverkan av hål skapade av djur; 

 

- Jordbävningar; 
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- Markrörelser orsakade av sättningar som uppstått p.g.a. gruvarbete; 

- Byggnadens känslighet mot deformationer; 

- Den nya byggnadens effekt på den befintliga byggnaden, förrättningar och lokala 

miljön. 

Övervakning av byggarbete, kontroll och underhåll  

(1)P För att tillförsäkra en byggnads säkerhet och kvalitet, skall följande åtas, som anses vara 
lämpligt: 

- Byggprocessen och yrkesskickligheten skall övervakas; 

- Byggnadens prestationsförmåga skall kontrolleras under och efter bygget; 

- Byggnaden skall underhållas på ett tillfredställande sätt; 

(2)P Övervakning av byggprocessen, inklusive yrkesskickligheten, och all kontroll av 
byggnadens prestationsförmåga, skall specificeras i den Geotekniska Design Rapporten. 

(3)P Övervakning av byggprocessen, inklusive yrkesskickligheten, skall involvera följande, 
som anses vara lämpligt: 

- Kontrollera design antagandens giltighet; 

- Identifiera skillnaderna mellan de riktiga markförhållandena och de som antas i 

design; 

- Kontrollera att bygget utförs enligt design; 

(4)P Observationer och mätningar av byggnadens och omgivningens beteende skall utföras, 
som anses vara lämpligt: 

- Under bygget, för att identifiera då behov uppstår för åtgärder eller ändringar i 

byggprocessen; 

- Under och efter bygget, för att bedöma prestationsförmågan långsiktigt. 

(5)P Designbeslut, som påverkas av resultat från övervakningen och kontrollen skall 
identifieras tydligt. 

(6)P Mängden byggövervakning och kvantiteten av fält- och laboratorieundersökningar, som 
krävs vid kontroll av prestation, skall planeras under designstadiet. 

(7)P I fallet av oväntade händelser skall metoden, omfattning och frekvensen av kontroll 
granskas. 

(8)P Övervakningens och kontrollens nivå och kvalitet skall åtminstone motsvara dem som 
antas i design och skall stämma överens med de värderingar som är valda till 
designparametrar och partialfaktorer.  

Inspektion och kontroll 

(1)P Byggarbetet skall inspekteras kontinuerligt och resultaten ifrån inspektionerna skall 
dokumenteras. 
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(2)P För Geoteknisk Kategori 1 kan övervakningsprogramet begränsas till inspektion, enkel 
kvalitetskontroll och en kvalitativ bedömning av byggnadens utförande. 

(3)P För Geoteknisk Kategori 2, uppskattningar av markegenskaper eller byggnaders beteende 
skall begäras. 

(4)P För Geoteknisk Kategori 3, ytterligare uppskattningar skall begäras för varje betydande 
skede i byggprocessen. 

(5)P Dokumentation skall upprätthållas för följande, som anses vara lämpligt: 

- Betydande mark- och grundvattenkännetecken; 

- Arbetets ordningsföljd 

- Materialkvaliteter 

- Avvikelser ifrån design 

- Revisionsritningar; 

- Resultat ifrån mätningar och deras tolkning; 

- Observationer av miljöskick; 

- Oförutsedda händelser. 

(6)P Dokumentation gällande tillfälligt arbete skall också bevaras. Avbrott i arbetet, och dess 
skick vid återupptagande, skall dokumenteras. 

(7)P Resultaten från inspektion och kontroll skall göras tillgängligt för formgivare innan 
beslut tas om förändringar. 

(8)P Allmänt skall, designdokument och dokumentation av bygget förvaras i 10 år, om inte 
annat beslutas. Viktigare dokument skall förvaras under den relevanta byggnadens hela 
livstid.
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3 BESKRIVNING AV EMPIRIN 

3.1 Siemens Industrial Turbomachinery AB 

3.1.1 Allmänt 

Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB), ligger i Finspång i norra Östergötland. 
Dagens Finspångsverksamhet omfattar utveckling, tillverkning och leverans av komponenter 
och kompletta anläggningar för kraft- och värmeproduktion. 

Produktprogrammet omfattar avancerade gasturbiner för kraftgenerering, drift av 
kompressorer och pumpar samt marina framdrivningssystem och offshoreapplikationer. 

3.1.2 Verksamhet 

Den största delen av Siemens kunder är från utlandet vilket innebär att installation och drift av 
kraftanläggningarna oftast sker i länder som USA, Tyskland, Australien, Ryssland, Spanien, 
Ukraina, Kazakstan, etc. Gasturbinerna, ångturbinerna, generatorer, avgaspannorna (HRSG), 
kompressorer och pumpar produceras av SIT AB och andra Siemens bolag, men de 
anläggningar där utrustningen drivs från byggs på plats av lokala entreprenörer enligt SIT AB 
design.  

Siemens erbjuder oftast två avtalstyper, som tidigare nämnts i 1.4. Dessa är: 

1. EPC Contractor – Engineering procurament and construction, Siemens ansvarar för 

design, utförande, test och säkring av kraftanläggningen. Siemens ansvarar för att 

engagera en lokal entreprenör för utförande av anläggningsarbeten och för detail 

design ritningar. Denna typ av avtal kallas också ”turnkey project”. 

 

2. Delat ansvar och arbete – Siemens är ansvarig för leverans av utrustning och material 

samt basic design för den kompletta anläggningen och anläggningens olika delar. 

Vidare har Siemens oftast fullt ansvar för driftsättning av anläggningen. Kunden är 

ansvarig för byggarbete, installation och ett så kallat ”kallt test” av utrustningen. 

Siemens är däremot ansvarig för detail design av betongfundamenten på vilka 

utrustningen är placerad. Vid sådan avtalsform finns oftast lagkrav utomlands att 

engagera lokal arbetskraft och industri.  

3.1.3 Valda projekt 

Jag har under examensarbetets gång fått ta del av bygghandlingarna för två olika projekt som 
Siemens ansvarat för och studien är baserad på dessa. Dessa projekt är centrala för att besvara 
frågeställningen då studien undersöker kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning för design och 
projektering av betongfundament för utrustningen som är aktuell i respektive kraftanläggning.   
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Båda projekten är avslutade så jag har inte haft möjlighet att följa dem under byggnation. 
Istället har jag fått förlita mig på studie av Siemens egna dokumentering från projekten och 
den information som delgivits och erhållits från intervjuer av anställda. En kort beskrivning 
av de olika projekten kommer längre fram i kapitlet.  

Projekt Perm, Ryssland 

Staden Perm ligger vid foten av Uralbergen i Ryssland. Kraftverket är ett kombikraftverk 
(anläggning som kombinerar gasturbiner med tillhörande HRSG och ångturbiner) med en 
kraftkapacitet på ca 120 MW och var ursprungligen ett äldre kraftverk som alltså skulle 
byggas ut för att öka kapaciteten. Det långsiktiga målet är att utveckla regionens industri- och 
kraftnät. Ordern var värd mer än 100 miljoner euro. Det påbörjades 2008 och togs i drift 
sommaren 2012. Anledningen till den långa projekttiden var den internationella finanskrisen 
2008-2009.  

Anläggningen består av två gasturbiner SGT-800 med tillhörande avgaspannor, en ångturbin 
SST-600 samt processystem. Samtliga gasturbiner, ångturbiner och avgaspannor (HRSG - 
Heat Recovery Steam Generator) är belägna på fundament av betong. Även annan utrustning 
är belägen på betongfundament (kompressorerna, gas mottagning station, kondensorerna, 
transformatorerna osv.) men i detta arbete kommer inte det behandlas. Betongfundamenten 
för gasturbiner och ångturbiner är valda eftersom de påverkas av dynamiska laster. 

Avtalet mellan Siemens och det lokala kraftbolaget OJSC Territorial Generating Company 
No. 9 (TGC-9) var ett “Extended Scope Equipment Supply Agreement” (inom ramen för delat 
ansvar och arbete). En lokal entreprenör ansvarade för bygget av kraftverket (exklusive detail 
design för betongfundamenten). Siemens ansvarade för utrustningen (gastubiner, ångturbin, 
värmepannor, kompressorer, osv), basic design för anläggningen och detail design för 
betongfundamenten.  

Projekt Rya, Sverige 

Rya Kraftvärmeverk i Göteborg är ett kombikraftverk för produktion av el och fjärrvärme 
med en kraftkapacitet på ca 200 MW. Bygget av detta värmeverk påbörjades våren 2004 och 
togs i drift i december 2006. Anläggningen består av tre gasturbiner SGT-800 med tillhörande 
avgaspannor, en ångturbin SST-900 samt processystem. Samtliga gasturbiner, ångturbiner, 
avgaspannor och kompressorer är belägna på fundament av betong.  

I projekt Rya hade Siemens engagerat NCC för byggarbetet och hade med NCC ett 
konsortialavtal. Siemens ansvarade för sin del vilket var leverans av utrustning och viss 
dokumentation nödvändig för design av anläggningen. NCC ansvarade, som konsortier 
partner, för bygget av anläggningen och alla detail design ritningar för betongfundamenten. 
Siemens och NCC hade ett gemensamt avtal med kunden där Siemens hade lead i konsortiet 
och därmed huvudansvar. (Bialaga 22) 
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3.2 Betongfundament för kraftanläggningar  

3.2.1 Allmän beskrivning av kraftanläggning 

I den utrustning som Siemens erbjuder ingår gasturbiner med anslutande avgaspannor, 
ångturbiner och all övrig mekanisk och elektrisk utrustning som krävs för en komplett 
kraftanläggning. Antal turbiner beror självklart först och främst på vad kunden önskar och 
vilken energinivå som kunden önskar uppnå med kraftanläggningen. Avgaspannor är en del 
av gasturbinerna och antal avgaspannor beror på antalet gasturbiner. I övrig mekanisk och 
elektrisk utrustning ingår kompressorer, generatorer, transformatorer, ång- och vattensystem, 
vattenbehandlingssystem, luftsystem, rör för transport av olika medier (gas, vatten, ånga, luft) 
mellan utrustning osv.  

Som det tidigare har nämnts så kommer denna studie undersöka betongfundamenten för 
gasturbinerna och ångturbinerna.  

3.2.2 Design 

Design av betongfundament är en del av den mer omfattande designen av kraftanläggningen. 
Därför är det viktigt att begripa designprocessen för hela kraftanläggningen 

Design av kraftanläggning 

Den första fasen i projekteringen av kraftanläggning kallas pre-engineering. Siemens ska i 
denna fas göra en layout av anläggningen. Avdelningen som ansvarar för layouten är ”Layout 
and Civil” (ATL). Beteckningarna ATL, ATP, ATC, ATE och ATF är Siemens Finspångs 
förkortningar för de olika engineering avdelningarna. (Bilaga 25) 

Vid utförande av layout får ATL en beskrivning av området som ska bebyggas. Kunden förser 
denna information. Därmed har ATL en bild av vad som ska bebyggas och hur mycket mark 
och utrymme som är till förfogande. (Bilaga 25) 

Avdelningarna Control Engineering (ATC), Electrical and Control (ATE), Conceptual 
Engineering (ATF) och Mechanical Engineering (ATP) ger ATL input för den utrustning som 
respektive avdelning förser. Layout görs sedan utifrån denna input och den information som 
finns tillgänglig för området som ska bebyggas. När layout är klar får kunden kontrollera den 
och godkänna den. Efter godkännande så skapas 3D ritningar i programmet PDMS. (Bilaga 
25) 

Design av betongfundament 

Processen för utformning av betongfundament påbörjas efter framtagning och godkännande 
av layout. ATL får input från avdelningarna för gasturbin (GT), ångturbin (ÅT), avgaspannor 
(HRSG) samt de andra avdelningarna som ansvarar för annan utrustning, i form av ”basic 
dimensions” och ”foundation loads”. (Bilaga 25) 

Basic dimensions är planritningar där bredd och längd för fundament finns utsatta (inte 
tjocklek), utrustningens placering på fundamentet samt positionerna för hålen där stödben ska 
placeras. På dessa ritningar hänvisas det till en annan ritning, foundations loads, där lasterna, 
som kommer verka på betongfundamentet, beskrivs. Dessa laster orsakas av utrustningen och 
är både statiska och dynamiska. (Bilaga 25)  
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ATL ritar in fundamenten i layout ritningarna så att det är anpassat till övrig utrustning och 
ytor. På så vis skapas en ”outline foundation” och är en layout där betongfundament för 
utrustning finns med. Efter att detta gjorts lämnar ATL över basic dimensions, foundation 
loads, markundersökning och ”foundations design and construction requirements” (beskrivs 
närmare i 3.2.3.1) till en designfirma som ska genomföra detail design av fundamenten. 
(Bilaga 25) 

Detail design upprättas för alla typer av fundament d.v.s. fundament för gasturbin, ångturbin 
och avgaspannor, osv. Detaljerade beskrivningar av innehåll i samtliga detail design ritningar 
samt annan utrustning från projekten i Perm och Rya följer nedan. (Bilaga 25) 

När designfirman har tagit fram dessa ritningar skickas de till ATL som kontrollerar att 
fundamenten som tagits fram passar in med övrig utrustning och ytor i kraftanläggningen. 
Slutligen lämnas ritningarna över till kunden som vidare lämnar över dem till 
underentreprenören som ansvarar för utförande av bygget eller direkt till underentreprenören. 
Detta är processen vid ”Delat ansvar och arbete” då kunden anställer underentreprenör för 
utförande av bygget. (Bilaga 25) 

I Rya projektet var processen densamma bara att designfirman anställdes av NCC och det var 
genom NCC de fick basic dimensions, foundation loads, foundations design and construction 
requirements från Siemens. 

3.2.3 Design dokumentation och bygghandlingar 

För att designfirman ska kunna ta fram detail design måste de, förutom det aktuella landets 
lagar och standarder, ta hänsyn till utrustningens speciella egenskaper. Dessa dokument förser 
Siemens och de kallas ”foundations design and construction requirements”. Detail design är 
de ritningar som betongfundamenten byggs efter. Besiktningskontrollerna utförs efter 
kontrollplaner som upprättas av byggentreprenören och som är gjorda efter Siemens egna 
designkrav.  

Foundations design and construction requirements 

Denna design dokument beskriver det minsta bruksgränstillståndet fundamenten skall 
uppfylla och är ett minimum standard. Det hindrar inte att andra regelverk och standarder 
uppfylls. Siemens lämnar över detta dokument, tillsammans med basic dimensions ritning, 
foundation loads och markundersökningen, till den design firma som utför detail design. 
Baserat på dessa dokument designas ritningarna som byggentreprenören ska följa vid bygget 
av betong fundament.  (Bilaga 24) 

”Foundations design and construction requirements” dokument tillhör Siemens och är 
sekretesskyddat. Jag hade därför inte friheten att använda en kopia i detta arbete, men jag fick 
beskriva innehållet med ord. En kort beskrivning av de olika områden som behandlas och som 
fundamenten alltså måste uppfylla är: 

 Krav för betong – All betong arbete skall uppfylla lokala lagkrav och standarder. All 

betong skall kontrolleras, blandas och gjutas under bevakning av en certifierad 

kontrollingenjör (eller motsvarande). Den kvalitet och hållfasthet som betongen skall 

uppfylla efter 28 dagars härdning anges.  
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 Böjningar och sättningar i betongen – Maximal tillåten böjning för 

betongfundamentet beskrivs. Maximal tillåten sättning för marken under 

betongfundamentet beskrivs.    

 Krav för vibrationer – Tillåtet vibrationsvärde anges och den formel som skall 

användas för att ta ut vibrations värde för betongfundamenten.  

 Naturliga frekvenser/egensvängning – Tillåtet frekvens värde anges (orsakas av 

vibrationerna).  

 Horisontell konstruktions leder – I dokumentet står det att dessa leder inte alltid är 

nödvändiga vid bygget av betongfundament men i vissa fall kan de vara aktuella. En 

detaljerad beskrivning av detta utförande beskrivs med ritade bilder som stöd till 

texten.  

 Noteringar – Vidare beskrivning av ord och formler som angetts i dokumentet.  

Det är dynamiska laster, vibrations krav och de svängningar som uppstår på grund av 
vibration som gör att design av betongfundament för gasturbiner och ångturbiner är specifik i 
jämförelse med design av betongfundament för annan utrustning.  

Vid drift av gasturbiner och ångturbiner uppstår, förutom de statiska lasterna, dynamiska 
laster. Dessa orsakar vibrationer som vidare ger upphov till naturlig frekvens och 
svängningar. Om den frekvens som orsakas av vibrationer blir samma som den som uppstår 
mellan betongen och marken kan det uppstå svängningar som är otroligt farliga, betongen 
spricker upp och det kan bli katastrofala följder.  Så vibrationer, frekvenser och svängningar 
är viktiga faktorer. (Bilaga 24) 

Siemens mekaniska ritningar  

Dessa ritningar beskriver detaljerat vilka krav som finns på betongfundamentens yta. T ex kan 
gasturbinernas (GT) fundament ha toleranskrav på 0-10 mm. Plus mm är inte tillåtet pga. 
svårigheterna med att åtgärda det. Om ytan är -10 mm så kan Siemens GT mekaniska team 
använda plattor som stödbjälke för placering i rät linje. Ångturbinens fundament hade 
toleranskrav på +-5 mm. (Bilaga 23) Detta dokument utformas av designfirman. 

Siemens detail design ritningar 

I dessa ritningar finns plan-, sektions- och detaljritningar för de olika betongfundamenten. 
Dimensioner för fundamentplattorna finns utsatta, betongklass, armering, pålar och 
markundersökningar. 

Detail design ritningarna som användes i projekt Perm upprättades av en designfirma som 
anställdes av Siemens och är gjorda efter foundations design and load requirements, 
outlinefoundation, markundersökning, gällande ryska lagkrav, GOST- och SNIP standarder, 
foundation loads och basic dimensions. I ritningarna som användes i Perm projektet finns 
referenser som hänvisar till ryska byggstandarder gällande utförande och detaljerade 
beskrivningar för utförandet av vissa specifika arbetsmoment, t.ex .bockning av armering. 
Enligt Civil Quality Inspector var dessa de viktigaste ritningarna för utförande av 
betongfundament, då alla nödvändiga uppgifter och beskrivningar fanns med i dem. (Bilaga 
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24). Detail design ritningarna som anvädes i projekt Rya upprättades av en design firma som 
anställdes av NCC och är gjorda efter foundations design and load requirements, 
outlinefoundation, markundersökning, gällande EN standarder, AMA, foundation loads och 
basic dimensions. (Bilaga 22) Det fanns inga referenser till EN eller AMA i själva ritningarna 
och inga detaljerade beskrivningar av utförande av specifika arbetsmoment. 

I bilaga 26 och bilaga 27 finns en sammanställning över detail design ritningarnas innehåll för 
respektive projekt. Skillnaderna i ritningarna behandlas i analysen. 

Kontrollplaner 

Innan bygget av kombikraftverk påbörjas så lämnar Siemens över kvalitetskrav som 
betongfundamenten skall uppfylla. Dessa kvalitetskrav måste uppfyllas för att Siemens 
garanti på utrustningen skall gälla. Efter dessa kvalitetskrav ska byggentreprenören upprätta 
kontrollplaner för de olika byggmomenten av betongfundamenten. Sedan lämnas de över till 
Siemens för granskning och efter godkännande påbörjas bygget. (Bilaga 21 0ch 22) 

I projekt Rya upprättade byggentreprenören (NCC) kontrollplaner för de olika 
byggmomenten. Här ingick kontrollplaner för bygget av betongfundamenten. Kontrollplaner 
är dokumentationen som besiktningskontrollerna utförs efter och bevis på att 
besiktningskontrollerna utförts. Dessa upprättades med hänsyn till Siemens designkrav på 
betongfundamenten och bygget av betongfundamenten kunde inte fortgå innan Siemens 
godkänt dessa kontrollplaner. För varje byggmoment upprättades en kontrollplan och samtliga 
kontrollplaner finns listade i ett kontrollprogram för projekt Rya. I Rya var följande 
kontrollplaner aktuella: 

 Bergschakt 

 Betongarbeten 

 Bärlager  

 Dränerandelager under/mot byggnad 

 Förstärkningslager för vägar och planer 

 Grundvattenmätning 

 Ledningsarbeten 

 Materialåtskiljande lager av geotextil 

 Projektering 

 Pålning 

 Stålkonstruktion/Armering 

 Terrassering jord 

 Tillfällig spont 

Dessa kontrollplaner är vidare uppdelade i två delar, kontrollbeskrivning och 
kontrollprotokoll. I kontrollbeskrivningen står det vilken standard som arbetet skall utföras 
efter och vilken kvalitet materialet skall ha. Standarderna är ifrån EN eller AMA. I 
grundvattenmätningen refererar planen till markundersökningen. I kontrollprotokollet 
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beskrivs kontrollmomenten. Spalter för anteckning av krav/tolerans finns och för underskrift 
av ansvarig att besiktningskontrollen utförts och är godkänd.  

Bilaga 19 visar kontrollplanen för aktiviteten bergschakt, vid bygget av betongfundament.  

I projektet i Perm följde kundens underleverantör, som ansvarade för bygget, rysk lag och 
utförde besiktningskontroller enligt kontrollplaner som beskrevs av rysk lag och standarder 
men de upprättade aldrig kontrollplaner baserade på Siemens designkrav. (Bilaga 215) 

3.2.4 Kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning av betongfundament 

Vid de båda projekten använde sig Siemens, byggentreprenörerna och kunderna av olika 
metoder för att säkra kvalitet för betongfundamenten. Dessa metoder kommer att beskrivas i 
detta avsnitt.  

Metoderna som använts under projektet i Perm har beskrivits av ansvarig Civil Quality 
Inspector (Bilaga 23). Metoderna som använts under projekt Rya i Göteborg har beskrivits av 
ansvarig Project Quality Manager (Bilaga 22). De funktionerna beskrivs i avsnitt 3.3 
Intervjuer, som följer längre ner. 

Organisationsformer 

Siemens har en standard projekt organisationsform som antas för ett projekt beroende av dess 
avtal och Siemens ansvar i projektet. 

I projekt Perm så var de ansvariga ifrån Siemens Project Manager (PM), Project Engineer 
Manager (PEM), Project Quality Manager (PQM) och Civil Quality Inspection (CQI). I 
projekt Rya var de ansvariga ifrån Siemens Project Manager (PM), Project Engineer Manager 
(PEM) och Project Quality Manager (PQM). Anledningen till att i det i projekt Perm 
närvarade en CQI men inte på projekt Rya var för att kontrakten skilde sig åt i detta avseende. 

Kontrollmetoder i Perm 

Här beskrivs de metoder som användes för att kontrollera kvalitet i projekt Perm. Metoderna 
är uppdelade med hänsyn till om den ansvariga för respektive metod var Siemens, kunden 
eller byggentreprenören.  

Entreprenörens Civil Quality Inspector (Nadzor) - Entreprenören som ansvarade för utförande 
av bygget hade sin egna Civil Quality Inspector (på ryska Nadzor). Hans uppgift var att 
försäkra att allt byggarbete utfördes enligt rysk lag och gällande GOST- och SNiP standarder. 
Enligt Siemens Quality Inspector var hans prestation på siten svag på grund av att han inte 
hade autoritet att förbättra utförandet av kvalitet. Byggentreprenörens huvudledning tryckte på 
att bygget skulle gå framåt utan att ta hänsyn till kvalitet. Så CQI hade inte något stöd från 
kunden och han var inte självständig i sitt arbete. 

Kundens bygginspektion - Detta team var enligt Siemens CQI lite bättre än entreprenörens 
CQI. Däremot hade de dålig erfarenhet. De visste oftast inte vad de skulle kontrollera och 
kolla efter och på så vis blev deras arbete ineffektivt och formellt. De kontrollerade om 
dokumentationen på site var fullständig (protokoll och ritningar).  

SWECOS design inspektör - Design inspektörens huvudsakliga uppgift var att försäkra att 
design dokumentationen var komplett och lösa mindre design problem som uppstod på siten. 
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Testlaboratorium för betong - Siemens CQI ansåg att denna resurs var en av de viktigaste och 
mest hjälpsamma under bygget av betongfundamenten. Testlabbet för betong hade två 
ingenjörer som undersökte betongkvaliteten. De utförde tester för tryckhållfasthet på 
betongkuber framställda av samma betong som användes för betongfundamenten. En annan 
viktig uppgift de hade var att kontrollera temperaturen på färsk betongmassa för att undvika 
uttorkning och frysning. 

Siemens Civil Quality Inspector - Siemens CQI agerade som en självständig enhet. Under 
kontrollerna upptäcktes omfattande problem bland annat: fel vid pumpning av betongmassa, 
stålställningarna, sprickor i fundamenten efter att betongen hårdnat, etc. CQI förde dagliga-, 
veckliga- och månadsrapporter där läget för hela bygget beskrevs, inklusive fel och problem 
som hittades. Största problemet var att CQI inte hade autoriteten att påverka bygget direkt, om 
fel upptäcktes så kunde han inte direkt få dem åtgärdade. Istället lämnades rapporterna över 
till Siemens ansvariga på site som sedan gav det till kunden. Kunden bestämde sedan själv 
ifall han önskade åtgärda eller fortsätta. 

Spårbarhet - Det fanns spårbarhet på betongen som användes vid gjutning av fundamenten. 
Byggentreprenören använde certifierade underleverantörer. Dessa underleverantörer utför 
materialkontroller av sina varor och skickar med materialbeskrivning. Dessa var uppgifter om 
när betongen var gjord, vilken kvalitetsklass den hade, tillsatser och ballast. På det sättet 
kunde både byggentreprenören och Siemens vara säkra att betongen var av önskad kvalitet. 

Kontrollmetoder i Rya 

Här beskrivs de metoder som användes för att kontrollera kvalitet i projekt Rya. 

Spårbarhet - Det fanns spårbarhet på betongen som användes vid gjutning av fundamenten. 
NCC använde certifierade underleverantörer. Dessa underleverantörer utför materialkontroller 
av sina varor och skickar med materialbeskrivning. Dessa var uppgifter om när betongen var 
gjord, vilken kvalitetsklass den hade, tillsatser och ballast. På det sättet kunde både NCC och 
Siemens vara säkra att betongen var av önskad kvalitet. 

Besiktningskontroller - Besiktningskontroller utfördes för de olika delarna av bygget. 
Besiktningskontroller utfördes även för fundamenten och syftet var att checka av att det 
byggdes enligt EN eller AMA. Dessa besiktningskontroller pågick hela tiden för olika 
moment i bygget av fundamenten. Inget steg, vare sig det var gjutning, armering, infästning, 
etc. kunde ske utan kontroll och avcheckning. Beroende på moment utfördes 
besiktningskontroller NCCs, Siemens och kundens kontrollmän. 

Siemens Project Quality Manager sa att NCC var strikta vid viktiga moment som t.ex. 
gjutning där de alltid hade någon på plats (kunden deltog här också). Det var pga. att dessa 
delar i bygget kunde leda till stopp i kedjan om de gjordes fel och var tvungna att åtgärdas. 
Detta var en av de viktigaste metoderna enligt Project Quality Manager. 
Besiktningskontrollerna utfördes efter kontrollplaner. Dessa planer upprättades av 
byggentreprenören (NCC i detta projekt). Vid upprättande av dessa kontrollplaner utgick 
entreprenören utifrån Siemens designkrav. 

Likt i Perm så fanns det i projektet i Göteborg ett testlaboratorium där betongens hållfasthet 
undersöktes och temperaturen för den färska betongen kontrollerades.  
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Gemensamma möten hölls under bygget där kunden, NCC och Siemens deltog. Om vare sig 
kunden eller Siemens hade invändningar och påpekade fel under mötet så åtgärdade NCC det 
efteråt. 

Interna möten - Siemens och NCC hade dessutom s.k. interna möten och där kunde Siemens 
också påverka byggprocessen. Dessa möten ägde rum regelbundet, likt de gemensamma 
mötena. 
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3.3 Intervjuer  

För att kunna svara på frågeställningen har en av de viktigaste metoderna varit intervjuer med 
anställda som var högst ansvariga för kvalitet i de aktuella projekten. Då dessa är två 
avslutade projekt hade jag inte möjligheten att observera byggnationerna och av den orsaken 
har intervjuerna varit ett verktyg för att få insyn i vad som pågick.  

De tillfrågade har fått frågor som haft till uppgift att få fram deras särskilda erfarenheter 
utifrån deras speciella funktion i projektet medan vissa typer av frågor ställts till alla för att 
kunna jämföra svaren. Det uppstod även följdfrågor efter att vissa svar erhölls.  

Frågeställningar har återkommit i intervjuerna i kombination med andra frågor med vilka 
syftet varit att ge svar på t.ex. hur en process i bygget sett ut och därigenom bättre förstå ett 
problem.  

3.3.1 De intervjuade 

Genom att intervjua anställda med olika funktioner i projekten har jag försökt skapa en bild av 
Rya och Perm projekten och deras erfarenheter av vad problemen var och hur de uppstod. 
Funktionerna är kopplade till kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning, teknisk dokumentation 
och funktion samt designen av betongfundamenten. Nedan följer en beskrivning av de 
intervjuade och deras respektive funktion i projekten de deltog i. 

Project Engineer Manager  

En Project Engineer Managers uppdrag är enligt Siemens rollbeskrivning: 

”Project Engineer Manager ansvarar för teknisk koordination och övervakning av den 
tekniska designen inom projektet. Detta arbete skall uträttas enligt kontraktkrav, företagets 
direktiv och tillämpbara lagar och regelverk. 

Project Engineer Manager är ansvarig för att överlämna teknisk projekt dokumentation och 
in data till kunden för kundens ansökan om bygglov för anläggningen.” 

Project Quality Manager  

En Project Quality Managers uppdrag är enligt Siemens rollbeskrivning: 

”Project Quality Manager ansvarar för planering och koordination av kvalitets aktiviteter 
inom projektet enligt kundkontrakt, interna företags instruktioner och tillämpbara lagar och 
regelverk. Dessutom inkluderar detta ansvar rapportering av kvalitetens överensstämmelse 
och status till projektledningen. 

Projekt Quality Manager ansvarar för att upprätta ett s.k. Witness Point program för kunden 
och underrätta kunden om varje Witness Point.” 

Civil Quality Inspector  

En Civil Quality Inspectors uppdrag är enligt Siemens rollbeskrivning: 

”Målet med denna roll är att säkra att byggentreprenören (Civil Contractor) uppfyller de 
kvalitetskrav i kontraktet som berör anläggning. 
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Civil Quality Inspector skall befinna sig på byggsiten.” 

Layout och installation  

Ansvarig för Layout och installation är Siemens specialist för byggtekniska frågor gällande 
betongfundamenten och installation av utrustning. Ansvarig fungerar som en rådgivare för 
byggentreprenören som utför bygget av anläggningen. 

Layout designer  

Layout designer är ansvarig för utförande av layout ritningar, outline foundation och basic 
design i programmet PDMS. 

3.3.2 Intervjuresultat 

Av de intervjuer som utförts angående projektet i Perm har jag fått insikt i vad som pågick där 
gällande kvalitetssäkring. En sak som sticker ut efter alla intervjuer är att det uppstod 
betydande problem vid konstruktion av betongfundament. Jag har intervjuat CQI, PEM och 
PQM som deltog i Permprojektet. De problem och anledningar var, enligt dem, följande: 

1. Avtalsformen – Det avtal Siemens och kunden hade gjorde att kunden ansvarade för 

att anställa en byggentreprenör som skulle utföra byggarbetet. Det som var problemet 

här var att byggentreprenören styrdes av kunden. Två problem uppstod på grund av 

detta: 

 

 Enligt PEM och PQM, som var ansvariga under Perm projektet, när tekniska 

problem uppstod så tryckte kunden på de lösningar som krävde minst pengar och 

tid. På det sättet kunde inte byggentreprenören utnyttja sina lösningar eller de 

lösningar som Siemens föreslog som skulle varit effektivare. Detta, visade sig 

senare, påverkade kvaliteten. (Bilaga 20, Bilaga 21) 

 

 Enligt PEM och CQI, som var ansvariga under Perm projektet, när Siemens CQI 

upptäckte fel, så dokumenterades det i en ”construction log”. Denna dagbok fördes 

för varje dag och sammanfattades i dagliga rapporter, veckorapporter och 

månadsrapporter. Sedan utarbetade CQI ett dokument där en lösning på problemet 

redovisades.  

Detta gavs till kunden men kunden kunde själv välja om dessa lösningar skulle 

tillämpas och om problemen ens skulle lösas. På det sättet kunde Siemens inte 

kontrollera kvalitetskontrollerna och byggprocessen utan det var kunden som 

bestämde. För varje önskad åtgärd skulle kunden konsulteras och det tog ibland 

lång tid innan åtgärderna utfördes. Kunden tog inte alltid hänsyn till Siemens 
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felrapporteringar. Detta styrktes av PQM för Perm projektet. (Bilaga 20, Bilaga 

23) 

 

2. Språk – Enligt PQM krävde kunden och byggentreprenören att all dokumentation 

skulle vara på ryska då detta är ett ryskt lagkrav. Därför var Siemens tvungen att 

översätta allt, från bygghandlingar till tekniska specifikationer. (Bilaga 21) 

 

3. Ryska standarder – Enligt PQM och PEM får, enligt rysk lag, bara licenserade 

designfirmor utföra ritningar/bygghandlingar. Detail design ritningarna för Perm 

projektet utfördes av SWECO som inte var licenserade enligt GOST. SWECO 

engagerade företaget ”Tebodin”, som är licenserade enligt ryska lagkrav, att granska 

ritningarna och stämpla dem. På det sättet fick ritningarna det godkännande som 

behövdes enligt rysk lag för att kunna användas. Det visade sig att detta inte hjälpte. 

(Bilaga 20, Bilaga 21, Bilaga 23) 

 

T.ex. så hade SWECO angivit armeringsklasser som var aktuella i Sverige enligt EN, 

på detail design ritningarna som användes i Perm. Detta var inte acceptabelt då 

stålklasserna i Sverige och Ryssland skiljer sig. Ryska lag, GOST standarderna och 

SniP normerna kräver att ryska stålklasser används vid armeringsutförande. Problemet 

var att kunden och byggentreprenören först inte ville godkänna dessa ritningar. De 

tvivlade på att ritningarna uppfyllde de ryska standarderna. Till slut accepterade de 

ritningarna men först efter att Tebodin och Siemens bevisade att ritningarna var gjorda 

enligt ryskt lagkrav och SNiP normer. (Bilaga 23) 

 

Fundament uträkningarna gjordes för det mesta enligt EN koder men inte alla GOST 
standarder togs med. Detta upptäcktes då kunden och byggentreprenören gjorde en 
självständig undersökning av ÅT fundamenten och upptäckte att man inte hade tagit 
hänsyn till några GOST standarder. (Bilaga 23) 

 

4. Byggentreprenörens Civil Quality Inspector (Nadzor) – CQI skrev att de 

besiktningskontroller som utfördes för de olika momenten i bygget av 

betongfundament och även andra byggarbeten kontrollerades av byggentreprenörens 

egna CQI, på ryska Nadzor. Hans uppgift var att försäkra att allt byggarbete utfördes 

enligt ryska byggstandarder (SNiP). (Bilaga 23) 
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Problemet var att hans prestation var svag pga. kunden. Kunden tryckte på att bygget 

skulle gå framåt utan att ta hänsyn till kvalitet och noggrannheten vid utförande. 

Nadzor hade inte något stöd från ledningen och var inte självständig i sitt arbete 

(hänger ihop med problemet som tas upp i punkt 1). Alltså gjordes kontrollerna inte 

helt korrekt utan Nadzor hade överseende med vissa fel. (Bilaga 23) 

 

5. Verifikation för besiktningskontrollerna – Enligt PQM krävde Siemens att kundens 

underleverantör, ansvarig för bygget av anläggningen, skulle upprätta kontrollplaner 

utförda efter Siemens designkrav. Besiktningskontrollerna skulle ske efter dessa 

kontrollplaner och vara en verifikiation att de gjorts korrekt. Detta fanns inte med i 

avtalet och därför var varken kunden eller kundens anställda byggentreprenör skyldig 

att uprätta denna typ av kontrollplaner. 

Istället följde kundens och byggentreprenörens inspektörer bara kontrollplaner som 

krävdes av rysk lag. Dessa dokument presenterades aldrig för Siemens eftersom det 

inte stod i avtalet att det krävdes. (Bilaga 21)
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4 ANALYS 

I denna del kommer de avgörande faktorerna för kvalitetssäkringen av betongfundamenten i 
projekten att identifieras. Det avgörande för om de varit viktiga är baserat på gällande lokala 
lagar, kontrakten, projektdokumentation, standarder (ISO, Eurokoder, GOST och AMA), 
definitioner och beskrivningar utifrån dessa standarder och intervjuade experters syn på 
projekten och processerna. Processerna för säkring av kvalitet i de två undersökta projekten 
kommer att jämföras för att se vart de skilde sig. De problem som identifierats i projektet i 
Ryssland, främst genom intervjuerna och i min analys, och deras orsaker kommer att 
sammanställas och beskrivas. Efter analysen förekommer en diskussionsdel som reflekterar 
kring metoderna för insamling av empirisk data. 

4.1 Projekt Perm 

4.1.1 Dokumentation 

Ritningar  

Enligt CQI var detail design ritningarna ett av de viktigaste medlen byggentreprenören hade 
att gå efter i Perm. Ritningarna upprättades av SWECO på uppdrag av Siemens, och de var 
Siemens ansvar. Detail design ritningarna upprättas efter basic dimensions, foundations loads 
(verkande laster på fundamentet), markundersökningen och foundations design and 
construction requirements. T.ex. i EN 1997-1 Eurokod 7 Geoteknisk Design beskrivs data 
som skall beaktas vid design av grundkonstruktioner.  

Bygghandlingarna i Perm var väldigt detaljerade. På samtliga sidor beskrevs material, 
gällande GOST standarder och andra detaljer nödvändiga vid utförande.  

Foundations design and construction requirements 

Dessa krav vid design av betongfundament upprättas av gasturbin- och ångturbinavdelningen. 
Detta design dokument beskriver det minsta bruksgränstillståndet fundamenten skall uppfylla 
och är ett minimum standard. Designfirman som tog fram detail design gick efter denna i 
kombination med basic dimensions, GOST standarderna, verkande laster och 
markundersökningen vid framtagning av ritningar. I dessa krav behandlas vibrationer, 
frekvenser och uppkommande svängningar från Siemens gas- och ångturbiner. Detta är ett 
dokument specifikt för just Siemens turbiner.  

Kvalitetskrav  

För att vidare försäkra kvalitet av arbetet, vilket var kundens ansvar, gjorde Siemens PQM för 
projekt Perm ett speciellt dokument, ”quality requirements for site work and sub-suppliers”. 
Dokumentet var översatt till ryska för att undvika missförstånd. Dokumentet hade diskuterats 
med kundens projekt ledning och accepterat av dem innan site arbete startade. 

Kontrollplaner  

Enligt PQM, ansvarig för Perm projektet, följde byggentreprenören och kunden kontrollplaner 
som fanns beskrivna i rysk lag och standarder. Dessa kontrollplaner är allmänna för 
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betongfundament i byggnader överlag. De tog inte hänsyn till de speciella förhållanden som 
råder för betongfundament varpå gasturbiner och ångturbiner kommer drivas. Fundament för 
gasturbiner och ångturbiner påverkas av bl.a. vibrationer. Därför ville Siemens att 
byggentreprenören skulle upprätta särskilda kontrollplaner som var baserade på Siemens 
kvalitetskrav. Dessa skulle sedan följas i kombination med angivna enligt rysk lag. På så sätt 
skulle både rysk lag och Siemens kvalitetskrav, unika för ÅT och GT fundament, 
tillfredställas. Dessa kontrollplaner upprättades aldrig eftersom kunden och 
byggentreprenören inte var tvingade att göra detta. 

4.2 Projekt Rya  

4.2.1 Dokumentation 

Ritningar 

Detail design ritningarna för betongfundamenten i projekt Rya var inte Siemens ansvar enligt 
avtalet. Det var NCCs ansvar och det var en designfirma, som de anställde, som upprättade 
ritningarna. Ritningarna gjordes efter Siemens input, dvs. basic dimensions, foundation loads, 
markundersökningen och foundations design and construction requirements. Ritningarna 
utformades med hänsyn till gällande svenska lagar och EN normer.  

Ritningarna refererade inte till EN eller AMA. Det finns materialbeskrivning för betongen och 
armeringen, men utförande tas inte upp. Hänvisningar finns till ritningar för detaljritningar 
men inga vidare förklaringar.  

Foundations design and construction requirements 

Designfirman erhöll design dokumentation för betongfundamenten. Designfirman som tog 
fram detail design gick efter denna i kombination med basic dimensions, Eurokoder, verkande 
laster och markundersökningen vid framtagning av ritningar. I dessa krav behandlas 
vibrationer, frekvenser och uppkommande svängningar ifrån Siemens gas- och ångturbiner. 
Detta är ett dokument specifikt för just Siemens turbiner.   

Kvalitetskrav/Quality requirements 

I samband med designprocessen upprättar design firman kvalitetskrav, specifika för 
betongfundamenten. Dessa lämnas till byggentreprenören som efter dessa krav måste upprätta 
en kontrollplan/Inspection Test Plan för de olika byggmomenten som är avgörande för 
kvaliteten. Dessa kontroller måste utföras och godkännas för att Siemens garanti skall gälla. 

Kontrollplaner/Inspection test plan 

Enligt PQM, ansvarig för projekt Rya,  upprättades dessa dokument av byggentreprenören 
som skötte bygget av anläggningen i Rya. Utefter de designkrav Siemens design firma gav 
dem upprättade de kontrollplaner där de gjorde en lista på de kontrollmoment som skulle 
utföras i samband med vissa specifika byggaktiviteter. I dessa aktiviteter ingick bygget av 
betongfundamenten. Valet av kontroll och vilka aktiviteter som skulle kontrolleras gjordes 
efter byggentreprenörens egen expertis. Dessutom beskrevs vilka standarder eller teknisk 
dokumentation kontrollen utfördes efter (Eurokoder, AMA, ISO). Byggentreprenören var 
enligt kontrakt avtal skyldig att lämna över detta dokument till Siemens för kommentarer och 
vidare till kunden för godkännande att de hade utförts och godkänts. 
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4.3 Jämförelse av projekten Perm och Rya 

I de två projekten som arbetet koncentrerat sig på finns det olika faktorer som både direkt och 
indirekt påverkat kvalitetssäkringen av betongfundamenten. Jag har genom intervjuerna och 
data som förskaffats i den empiriska delen kommit fram till skillnader i dessa faktorer i de två 
projekten. Följande skillnader har identifierats: 

4.3.1 Avtalsform 

Projektet i Rya var ett EPC-kontrakt där Siemens och NCC hade ett konsortium avtal. 
Siemens hade lead i konsortiet och hade därför totaltansvar mot kunden. NCC ansvarade, som 
konsortium partner, för bygg. Därmed hade NCC ett ansvar att informera Siemens om alla 
moment i bygget, inklusive bygget av betongfundamenten. 

I projektet i Perm hade Siemens och kunden ett avtal i form av ”delat ansvar och arbete”. 
Kunden hade ett avtal med en byggentreprenör som utförde bygget och denna 
underentreprenör styrdes av kunden. Byggentreprenören hade inget ansvar gentemot Siemens. 

4.3.2 Projektorganisation 

De olika avtalsformerna i de två projekten medförde olika projektorganisationer anpassade 
enligt gällande projekt former. I projektet i Rya hade Siemens följande personal i 
projektorganisationen som var direkt engagerad för kvalitet: Project Manager, Project Quality 
Manager, Project Engineer Manager, Site Manager och Site Quality Manager. 

Det är viktigt att nämna här att NCC hade egen projektorganisation, som konsortiepartner. 
Denna projektorganisation var en del av konsortiekontraktet och inkluderade också ansvariga 
för kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning. I Rya hade Siemens och NCC, med jämna 
mellanrum, interna möten där NCC informerade Siemens om vad som hände under bygget. 
Dessutom hade Siemens, NCC och kunden gemensamma möten där alla blev informerade om 
vad som pågick i de olika byggena. Siemens hade vid dessa möten möjligheten att påverka 
byggprocessen.  

I projekt Perm bestod motsvarande projektorganisation av: Project Manager, Project Quality 
Manager, Project Engineer Manager, Site Quality Manager, Site Manager och Civil Quality 
Manager. Civil Quality Inspector var en oberoende enhet under projektet i Perm. CQI 
upprättade en construction log där noggrann dokumentation av bygget för hela siten 
dokumenterades, inklusive för betongfundamenten. Siemens hade regelbundna möten med 
kunden och i dessa var bygget en av många frågor som diskuterades. Dessa möten hölls en 
gång per månad på projekt nivå.  

4.3.3 Dokumentation 

Detail design ritningar 

I de båda projekten var detail design ritningarna det viktigaste dokumentet för konstruktion av 
betongfundamenten. Detail design ritningarna i båda projekten var baserade på basic 
dimensions, foundation loads, design krav (foundations design and construction requirements) 
och markundersökningar. Däremot är ritningarna från projekt Rya gjorda efter EN medan 
ritningarna från Perm är baserade på ryska lagar samt GOST- och SNiP standarder.  

Ritningarna från Perm innehöll mera information än motsvarande ritningar från Rya. Detta är 
synligt om armeringsritningarna i Bilaga 05 och Bilaga 13 jämförs. Bilaga 05 visar en av 
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armeringsritningarna för betongfundamenten som byggdes i projekt Perm och Bilaga 13 visar 
en av armeringsritningarna för betongfundamenten  som byggdes i projekt Rya. Båda är 
betongfundament för gasturbiner. På dem är det synligt att det är mycket mera information på 
ritningen från Perm. Informationen är skriven på ryska (enligt SNiP) och engelska. 
Utförandebeskrivningar för bockning av armering, byglar och avslutningar finns i skrift och 
bilder, samt täckande betongskikt. I ritningen från Rya saknas alla dessa detaljer. 

Det visade sig att detta inte räckte då det enligt rysk lag och GOST standarder skulle finnas 
med detaljer på ritningarna som designfirman missat, enligt Siemens CQI. 

Kontrollplaner  

I projekt Rya upprättade byggentreprenören (NCC) kontrollplaner för de olika 
byggmomenten, inklusive för bygget av betongfundamenten. Dessa kontrollplaner var 
baserade på Siemens designkrav och bevis för att besiktningskontrollerna utförts och att 
arbetet utförts korrekt. I dessa kontrollplaner checkade en eller flera certifierade kontrollmän 
(både från NCC och kunden) av att olika moment i bygget utfördes och att de utfördes enligt 
angiven standard/standarder och material. Siemens hade tillgång till dessa kontrollplaner och 
de presenterades för Siemens innan bygget startade. 

I projekt Perm redovisades inga kontrollplaner för byggmomenten utförda efter Siemens 
designkrav. Enligt kundens underentreprenör, som var ansvarig för bygget, hade de 
kontrollplaner enligt rysk lag men de presenterades aldrig för Siemens.  

Construction log 

Construction log var en dagbok där dagliga rapporter, veckorapporter och månadsrapporter 
fördes av CQI. Fel i bygget dokumenterades och CQI framförde också förslag på åtgärder. 
Detta fanns under projektet i Perm. Då CQI inte fanns under projektet i Rya saknades också 
construction logs under detta projekt.   

4.3.4 Kontrollmetoder 

Besiktningskontroller 

I både projekt Rya och projekt Perm utfördes besiktningskontroller vid de olika 
byggmomenten. I Rya deltog både byggentreprenörens och kundens experter medan det i 
Perm var byggentreprenörens CQI (Nadzor) ansvar att delta vid dem. Skillnaden här är att i 
Rya följdes de olika besiktningskontrollerna enligt en kontrollplan som Siemens även hade 
tillgång till och som upprättats efter de designkrav Siemens ställt på betongfundamenten och 
andra konstruktioner i anläggningen. CQI följde dagligen arbetet på site men det upstod 
problem vid utförande av besiktningskontrollerna p.g.a. att de först skulle bli godkända av 
kunden. Kunden beslutade också om Siemens skulle få dessa kontrollplaner eller inte. I Perm 
redovisade kunden och byggentreprenören aldrig några kontrollplaner för 
betongfundamenten. Därmed går det inte att med säkerhet bekräfta att de ens fanns eller att 
besiktningskontrollerna utfördes korrekt och efter ett certifierat dokument. 

Spårbarhet 

I både Rya och Perm fanns spårbarhet för materialet som användes. Både underentreprenören 
i Rya och i Perm, ansvariga för bygget, använde certifierade materialleverantörer. Detta var 
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viktigt för betongen då det var viktigt att veta när den var gjord, vilken kvalitet det var och 
vilka beståndsdelar (ballast, tillsatser, etc.) som ingick i betongen.  

Testlaboratorium för betong  

I båda projekten fanns testlaboratorium där hållfastheten på betongen, som användes vid 
gjutning av fundamenten, kontrollerades. 

Möten 

I projekt Rya hölls det gemensamma och interna möten. De interna mötena var mellan 
Siemens och NCC (konsortieparterna) och i de gemensamma mötena deltog kunden, Siemens 
och NCC. Vid dessa möten gick de olika parterna igenom hur det låg till i projektet angående 
själva bygget. För NCC betydde det att de informerade Siemens och kunden om hur bygget av 
de olika delarna av anläggningen fortskred. Här hade Siemens möjlighet att komma med 
input, invändningar och förslag på åtgärder som NCC sedan utförde. Anledningen till dessa 
möten är avtalsformen. Då Siemens hade lead i konsortiet var det totala ansvaret på Siemens 
så byggentreprenören var skyldig att informera om vad som pågick. Därför ordnades de 
interna mötena. De gemensamma mötena var en del av skyldigheten mot kunden. Både de 
interna och gemensamma mötena fanns reglerat i avtalet. 

I Perm fanns  regelbundna möten mellan kunden och Siemens. Skillnaden mellan dessa möten 
och de i Rya var att i Perm var bygget av anläggningen en av flera frågor som diskuterades 
och det diskuterades inte grundligt. I Rya fanns interna- och gemensamma möten som bara 
handlade om bygget. 

Kontroll av dokumentation  

I båda projekten fanns ansvariga för att den tekniska dokumentationen var tillgänglig och 
korrekt. Den som har övergripande ansvar för detta är Project Engineer Manager (PEM) och 
det var en del av Siemens projektorganisation på de båda undersökta projekten.  

I Perm kontrollerades teknisk dokumentation av PEM, kundens bygginspektion och en design 
inspektör som skickades av design firman som gjorde detail design ritningarna.   

I Rya utfördes det av PEM samt NCCs och kundens ansvariga. I Rya har detta inte undersökts 
närmare då det inte var några problem angående dokumentationen.
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5 SLUTSATSER 

Den givna frågeställningen kommer att besvaras i detta kapitel. Sist följer en rekommendation 
till fortsatta studier. 

Vilka metoder / tekniker används för planering, försäkring och kontroll av kvalitet? 

Siemens planerar kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning dvs. försäkring och kontroll för varje 
projekt genom Projekt Quality Plan, Quality Control Plan och även kontrollplaner. I dessa 
planer finns beskrivningar av olika metoder för att säkra kvalitet. Det finns en hel mängd 
tekniker och metoder men i de fall jag undersökte var följande aktuella: 

 Teknisk dokumentation – Ritningar (detail design), tekniska krav för specifika 

byggdelar (foundations design and construction requirements), mekaniska ritningar för 

installation. 

 

 Besiktningskontroller – Kontroller för olika byggmoment. Vilka som utför 

kontrollerna skiftar från projekt till projekt men oftast är det byggentreprenörens och 

kundens inspektörer. Baseras på en kontrollplan som byggentreprenören upprättar 

efter kvalitetskrav. 

 

 Spårbarhet – För att vara säker på att det material som används vid bygget är av 

önskad kvalitet och utförande engageras certifierade underleverantörer av betong. 

Dessa underleverantörer utför materialkontroller av sina varor och skickar med 

materialbeskrivning.  

 

 Testlaboratorium för betonghållfasthet - Testlaboratorium där betongens hållfasthet 

undersöktes och temperaturen för den färska betongen kontrollerades.  

 

 Interna- och gemensamma möten – Tillfälle då parterna (kund, leverantörer och 

underleverantörer) rapporterar om hur långt projektet kommit och vad som händer. 

Tillfälle för alla parter att komma med förslag och rekommendationer. Viktigt för 

kommunikationen. 
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Hur skiljer sig kvalitetskontroll av betongfundament vid projekt i Sverige och projekt i 
utlandet - Ryssland? 

I de projekten som jag undersökte fanns följande skillnader: 

 Lagar – I Ryssland gäller ryska lagar och byggstandarder medan i Sverige är svenska 

lagar och EN aktuellt. 

 

 Projekorganisationen – Detta var pågrund av att avtalsformen skillde sig i de båda 

projekten.  

 

 Detail design ritningar – Detail design ritningarna gjorda för projektet i Ryssland hade 

mera detaljerade beskrivningar av utförande än motsvarande ritningar i projektet i 

Sverige. Detta krävs av GOST standarderna. 

 

 Kontrollplaner – I Sverige upprättade byggentreprenören kontrollplaner för 

besiktningskontrollerna som var baserade på Siemens designkrav och de både 

kontrollerades av Siemens och godkändes innan bygget började. Detta var tänkt för 

Perm projektet i Ryssland men p.g.a. avtalet behövde inte kunden visa dessa dokument 

för Siemens, alltså var det aldrig bekräftat att de ens fanns för projektet i Perm. Ett 

stort frågetecken finns över deras besiktningskontroller. 

 

 Språk och kommunikation – Enligt rysk lag måste all dokumentation vara på ryska, 

enbart på engelska räcker inte. Det fanns problem i kommunikation under bygget då 

alla projektansvariga inte tala engelska och alla från Siemens inte tala ryska. 

 

 Möten – I Rya fanns regelbundna möten som enbart behandlade bygget av 

anläggningen. Därför var det möjligt att grundligt gå igenom allt som hände. I Perm 

hölls möten men för hela projektet (finanser, utrustning, byggtekniska frågor, etc.) och 

vad som pågick vid bygget av betongfundamenten berördes bara ytligt.  
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Vilka är svårigheterna med kvalitetskontroll av betongfundament i utlandet - Ryssland? 

 Avtalsformen – Det avtal Siemens och kunden hade gjorde att kunden ansvarade för 

att anställa en byggentreprenör som skulle utföra byggarbetet. Det som var problemet 

här var att byggentreprenören styrdes av kunden. 

 

 Ryska standarder – Enligt rysk lag får bara licenserade designfirmor utföra 

ritningar/bygghandlingar i Ryssland. Detail design ritningarna för Perm projektet 

utfördes av SWECO som inte var licenserade enligt GOST. SWECO engagerade 

företaget ”Tebodin”, som är licenserade enligt ryska lagkrav, för att granska 

ritningarna och stämpla dem. På det sättet fick ritningarna det godkännande som 

behövdes enligt rysk lag för att kunna användas. Det visade sig att detta inte hjälpte. 

 

T.ex. så hade SWECO angivit armeringsklasser som var aktuella i Sverige enligt EN, 

på detail design ritningarna som användes i Perm. Detta var inte acceptabelt då 

stålklasserna i Sverige och Ryssland skiljer sig. Ryska lag, GOST standarderna och 

SniP normerna kräver att ryska stålklasser används vid armeringsutförande. Problemet 

var att kunden och byggentreprenören först inte ville godkänna dessa ritningar. De 

tvivlade på att ritningarna uppfyllde de ryska standarderna. Tillslut accepterade de 

ritningarna men först efter att Tebodin och Siemens bevisade att ritningarna var gjorda 

enligt ryskt lagkrav och SNiP normer. 

Fundament uträkningarna gjordes för det mesta enligt EN koder men inte alla GOST 

standarder togs med. Detta upptäcktes då kunden och byggentreprenören gjorde en 

självständig undersökning av ÅT fundamenten och upptäckte att man inte hade tagit 

hänsyn till några GOST standarder. 

 

 Byggentreprenörens Civil Quality Inspector (Nadzor) – De besiktningskontroller som 

utfördes för de olika momenten i bygget av betongfundament och även andra 

byggarbeten kontrollerades av byggentreprenörens egna CQI, på ryska Nadzor. Hans 

uppgift var att försäkra att allt byggarbete utfördes enligt ryska byggstandarder 

(SNiP). Problemet var att hans prestation var svag pga. kunden. Kunden tryckte på att 

bygget skulle gå framåt utan att ta hänsyn till kvalitet och noggrannheten vid 

utförande. Nadzor hade inte något stöd från ledningen och var inte självständig i sitt 
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arbete (hänger ihop med problemet som tas upp i punkt 1). Alltså gjordes kontrollerna 

inte helt korrekt utan Nadzor hade överseende med vissa fel. 

 

Verifikation för besiktningskontrollerna – Siemens krävde att kundens 

underleverantör, ansvarig för bygget av anläggningen, skulle upprätta kontrollplaner 

utförda efter Siemens designkrav. Besiktningskontrollerna skulle ske efter dessa 

kontrollplaner och vara en verifikiation att de gjorts korrekt. Detta fanns inte med i 

avtalet och därför var varken kunden eller kundens anställda byggentreprenör skyldig 

att uprätta denna typ av kontrollplaner. Istället följde kundens och byggentreprenörens 

inspektörer bara kontrollplaner som krävdes av rysk lag. Dessa dokument 

presenterades aldrig för Siemens eftersom det inte stod i avtalet att det krävdes. Ett 

stort frågetecken finns alltså om besiktningskontrollerna utfördes efter kontrollplaner 

då kunden aldrig presenterade dem, före eller efter bygget av betongfundamenten. 

 

 Språk och kommunikation – Kunden och byggentreprenören krävde att all 

dokumentation skulle vara på ryska då detta är ett ryskt lagkrav. Därför var Siemens 

tvungen att översätta allt, från bygghandlingar till tekniska specifikationer. 

 

Finns det någon del i kvalitetskontroll stegen i Sverige som kan tillämpas i utlandet eller 
tvärtom?  

När det kommer till att tillämpa metoder som har givit bra resultat i Sverige, så finns det 
alternativ som kan tillämpas i utlandet, nämligen:  

 Kontrollplaner är ett av de bästa sätten att säkra kvalitet av en produkt och var den 

viktigaste metoden för kvalitetssäkring av betongfundament. Dock krävde Siemens 

detta i Perm men problemet var att på grund av avtalet struntade kunden och 

byggentreprenören i att upprätta kontrollplaner för de olika byggmomenten. För att 

lösa detta borde Siemens föreslå de nödvändiga kontrollplaner som en del av avtalet. 

Dessutom skall Siemens ha direkt tillgång till kontrollplanerna och en inspektör ifrån 

Siemens skall få närvara vid besiktningskontrollerna. 

 

 En annan punkt är att byggprocessen för betongfundamenten inte är beskrivet i detalj. 

Enligt ISO 9001 så skall varje process beskrivas i detalj. Om detta görs skulle Siemens 
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lättare kunna identifiera problem och ställa krav till både sina och kundens 

underleverantörer.  

 

 Alltid använda lokala designfirmor för utförande av ritningar och andra 

bygghandlingar. Svenska designfirmor har inte alltid den erfarenheten eller kunskapen 

som krävs för att utföra t.ex. detail design ritningar för projekt i länder utanför Europa. 

Om möjligt borde det i kontraktet anges att byggentreprenören upprättar detail design 

ritningar och utför byggarbetet, som fallet var i Rya. 

 

 Principskisser för utförande av betongfundamenten som ges till ansvariga för bygget. 
Detta kan underlätta utförandet av betongfundamenten och vara ett bra stöd för 
byggentreprenörerna. Detta skulle kunna inkorporeras i standard dokumentationen 
med detail design ritningarna. 

5.1 Rekommendationer till vidare studier  

I detta examensarbete har jag undersökt kvalitetssäkring av betongfundament i utlandet och 
genom att jämföra det med ett liknande projekt i Sverige har jag kommit fram till möjliga 
lösningar på problemet. Ett av de problem som jag redovisat är att byggprocessen för 
betongfundamen inte finns beskrivet i detalj. Det skulle vara intressant om det i en fortsatt 
studie skulle undersökas och upprättas en beskrivning av denna process. Processen skulle 
kunna beskrivas enligt ISO 9001 krav. 
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6 DISKUSSION 

Kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning är väldigt intressanta områden ur byggteknisk 
synpunkt. Det är områden som ständigt utvecklas och de utmaningar som finns i 
internationella projekt är påtagliga. Vare sig projektet är i Sverige, Ryssland eller något annat 
land verkar en viktig faktor vara att de inblandade själva är villiga att utföra kontrollerna och 
följer avtalet samt kända internationella standarder. Även om byggentreprenören är certifierad 
enligt ryska lagar och internationella standarder (ISO 9001 certifikat) kan slutprodukten bli 
bristfällig. Detta speciellt om entreprenören är skyldig att lyda kunden som själv är mer 
intresserad av att bli klar. Kommunikation är också vital. Ständig informationsutbytte håller 
alla parter underrättade och möjliga problem kan undvikas. 

Att jämföra de två projekten var inte så svårt då jag hittade beskrivningar av kvalitetssäkrings 
process och den dokumentation som den baserades på. Det svåra är att applicera detta 
generellt på andra projekt utanför Sverige. Efter att ha gått igenom dokumentation och de 
intervjuerna med anställda från de båda projekten är det klart att det finns stora skillnader i 
kvalitetssäkring i Sverige och utlandet. Varje land har olika lagkrav och standarder. Dessutom 
kan avtalet se olika ut från projekt till projekt. Ett bra exempel var i mitt arbete där Siemens i 
projekt Rya hade ett EPC avtal medan i Perm gällde ett ”Delat ansvar och arbete” avtal. Detta 
förändrar ansvarsförutsättningarna. Förutom att det var ett EPC avtal hade Siemens ett 
konsortialavtal med byggentreprenören. 

Det var en mängd problem i projektet i Ryssland. Om bara en av de tillfrågade påstod detta 
skulle resultatet kunna diskuteras men samtliga tillfrågade som följde kvalitetsprocessen av 
betongfundamenten uttryckte stort missnöje och kunde direkt understryka vilka problem som 
var aktuella.  

Det första intrycket är att avtalet var problemet. Detta stämmer, delat ansvar och arbete 
medför begränsningar i kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring av bygget överlag men jag anser 
att det till stor del berodde på kundens inställning. Kunden styrde byggentreprenören och de 
pressade mycket på att bli klara, vilket ledde till att kvalitetskontrollerna inte utfördes 
ordentligt.  

En av orsakerna till de flesta problemen var enligt CQI att Siemens inte använde en lokal 
designfirma för utförande av detail design ritningar och jag håller med om detta. Siemens 
använde sig av en svensk firma iställer för en lokal, rysk design firma. Svenska firmor har inte 
erfarenheten eller kunskapen för design av betongfundament i Ryssland och det var indikativt 
på Perm projektet. Stålklasser för armeringsklasser som gäller i Sverige angavs på ritningarna 
samt utförde kunden och byggentreprenören en oberoende undersökning som visade att 
uträkningarna gjorts, för det mesta, enligt  EN koder men att designfirman inte hade tagit 
hänsyn till alla GOST standarder. 

För bygget av vare sig betongfundamenten eller andra delar av anläggningen redovisades inga 
kontrollplaner. Siemens krävde detta redan i början men då kunden och byggentreprenören 
inte var skyldiga att visa dessa dokument, enligt avtalet, gjorde de aldrig det. De  påstod, 
under hela projektets gång, att de följde ryska lagar för planering och utförande av bygget. I 
detta ingick besiktningskontroller specifierade efter ryska lagar. Med tanke på det senare 
resultatet var det tydligt att besiktningskontrollerna inte utförts efter några kontrollplaner. De 
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utfördes inte så noggrant som det behövdes och kunden visade att de inte såg det som en 
prioritet och byggentreprenörens arbete påverkades därför.  

Kommunikationen gällande betongfundamenten var bristfällig då inga möten var 
koncentrerade på bygget. I Rya handlade de interna- och gemensamma mötena om själva 
bygget av anläggningen och alla delar diskuterades. I Perm var bygget en fråga av många som 
vidrördes i de möten som hölls en gång per månad på projekt nivå. Även veckomötena var så 
omfattande att enstaka problem inte kunde diskuteras och lösas. Betongfundamenten som är 
ytterst viktiga fick därför inte den uppmärksamhet som var nödvändig. Språk var också ett 
problem. All dokumentation skulle översättas till ryska och de som utförde arbetena hade 
bristande engelska kunskaper. 

Utförandet av Rya beskrevs som problemfritt, kvalitetsmässigt, av alla tillfrågade. Rya 
projektet blev klart tidigare än planerat och budget överskreds inte. Inga problem har 
rapportets med betongfundamenten så detta påstående är pålitligt. 

När det kommer till att tillämpa metoder som har givit bra resultat i Sverige, så finns det 
alternativ som kan tillämpas i utlandet. Kontrollplaner är ett av de bästa sätten att säkra 
kvalitet av en produkt och var den viktigaste metoden för kvalitetssäkring av 
betongfundament. Dock krävde Siemens detta i Perm men problemet var att på grund av 
avtalet upprättades inte eller presenterades några kontrollplaner av kunden och 
byggentreprenören. För att lösa detta borde Siemens föreslå de nödvändiga kontrollplaner 
som en del av avtalet. Dessutom skall Siemens ha direkt tillgång till kontrollplanerna och en 
inspektör ifrån Siemens skall få närvara vid besiktningskontrollerna. 

En annan punkt är att byggprocessen för betongfundamenten inte är beskriven i detalj. Enligt 
ISO 9001 skall varje process beskrivas i detalj. Om detta görs så skulle Siemens lättare kunna 
identifiera problem och ställa krav på både sina och kundens underleverantörer.  

Ansvarig för Layout och installation nämnde att Siemens i vissa projekt hade tagit fram 
principskisser för utförande av betongfundamenten och att de gavs till ansvariga för bygget. 
Detta underlättade utförandet av betongfundamenten och var ett bra stöd för 
byggentreprenörerna. Detta skulle kunna inkorporeras i standard dokumentationen med detail 
design ritningarna.  

Lokala designfirmor ska alltid engageras för upprättande av ritningar och andra 
bygghandlingar vid utländska projekt. Detta är synligt i Perm, då en svensk firma användes 
och resultatet var att en mängd problem uppstod med ritningarna och tillämpning av ryska 
lagar och standarder.     

AMA är ett viktigt verktyg i Sverige men i Ryssland är GOST och SNiP nationella standarder 
som går först och AMA faller bort. 
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6.1 Metodkritik 

Intervjuer 

Intervjuerna har varit den största källan för att skriva min empiriska beskrivning. Med 
intervjuer finns alltid risken att varje tillfrågad har personliga åsikter och att de ”färgas av” på 
svaren. Allmänt missnöje med projektet, skillnader i yrkeskunskap, osv kan påverka svaret. 

De tillfrågade i mitt arbete har haft ansvar för projektstyrning och kvalitetsrelaterat arbete och 
har både kunskap och erfarenhet i området och deras svar är därför väldigt pålitliga.  

Intervjuteknikerna som utnyttjades var direkta intervjuer och mailintervjuer. Då jag varit 
anställd på Siemens och haft alla aktuella för intervjuerna nära till hands, så har ”face-to-face” 
intervjuerna kunnat göras utförligt. Intervjuerna har varit långa och detaljerade. Därför får jag 
bedöma att risken för att detaljer förlorats, som är lätt hänt då intervjuer inte spelas in, är låg. 
Mailintervjuerna med CQI, som befunnit sig i Polen, var väldigt givande då CQI ansträngde 
sig för att beskriva så noggrant som möjligt. Svaren har jag direkt kunnat använda i min 
rapport.  

Litteratur och datainsamling 

Kvalitetsområdet utvecklas ständigt, därför har det varit viktigt att vid litteraturundersökning 
hitta relativt ny litteratur. De internationella och nationella standarder som använts i teorin är 
ifrån de senaste utgåvorna och kan inte vidare ifrågasättas. Kvalitet är ett relativt begrepp och 
det är ett väldigt brett område. Det finns inga formler för vad bra kvalitet är och synen på 
kvalitet är olika beroende på vad kunden vill, vad lagarna säger och vad de funktionella 
kraven är. Därför har datainsamling ifrån projekten och intervjuer varit så viktiga och utgjort 
den största delen av undersökningen. 

Den dokumentation jag fått ifrån Siemens är tekniska specifikationer, kontrollplaner och 
rapporter ifrån de undersökta projekten. Den får anses ha hög trovärdhet. 
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KONTROLLBESKRIVNING 
 
 
 Arbete:  Bergschakt 

 
 
AMA 
 
Förberedelser 
 

Tillse att sprängplan upprättas före sprängningsarbete. 
 
Undersök om bergförstärkning erfordras före sprängning. Underrätta i så fall 
beställaren. 
 
Kontrollera att erforderlig fastighetsbesiktning är utförd. 
 
Tillse att vibrationsmätare är uppsatta. 
 

Utförande 
 
Tillse att avtäckning av bergytan sker enligt föreskriven avtäckningsklass. 
 
Kontrollera att underborrning sker till rätt djup. 
 
Tillse att föreskriven bergrensning (skrotning) utföres. 

 
Kontrollera att nivåer och lutningar är rätt enligt handlingar efter sprängning. 
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KONTROLLPROTOKOLL Datum:  .......................  
 
 
Arbete:         Bergschakt 

 
 
Kontrollerad del:  .......................................................................................................................  
 
KONTROLLMOMENT: 
 Krav/Tolerans:  1 2
 Sign/datum 
Förberedelser 
 Sprängplan ...........................................   .....................................     ........  
 Bergförstärkning .................................   .....................................     ........  
 Fastighetsbesiktning ...........................   .....................................     ........  
 Vibrationsmätare ................................   .....................................     ........  
 
 
Utförande 
 Avtäckning ..........................................   .....................................     ........  
 Underborrning ....................................   .....................................     ........  
 Bergrensning (skrotning) ...................   .....................................     ........  
 Nivåer och lutningar ..........................   .....................................     ........  
 
 
Övriga anteckningar:  ................................................................................................................  

  ................................................................................................................  

Korrigering om 
ej godkänt:  ................................................................................................................  

  ................................................................................................................  

Ev. hänvisning:   Avvikelserapport nr ...  Relationshandling  ...............  
 
 
Kontrollstatus: 1 Kontrollerat och godkänt Ej relevant 
kontroll- 
 2 Kontrollerat och ej godkänt moment strykes 
 
Kontrollansvarig:  ................................................................................................................  
 (namn) (underskrift)  
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Intervju med Christer Hägglund, Project Engineer Manager, Projekt Perm, 14-12-05: 

1. Vad ingår exakt i en layout? 

Planering av området som ska byggas. Ritning och beskrivning av placering av turbiner, 
värmepannor och kompressorer. Optimerad rörlängd, kablar.  

 
2. Efter vilka uppgifter görs en layout? 

Siemens mottar kartor och uppgifter över området som är aktuellt, och utifrån det ritas en 
layout. 

 
3. I Perm projektet där ”delat ansvar och arbete” gällde, hur långt sträckte sig Siemens roll? 

Siemens var ansvarig för leverans av utrustning (turbiner, värmepannor, kompressorer), 
basic design för anläggningen och detail design för betongfundamenten. Kunden var 
ansvarig för: 

 Byggarbete 

 Installation 
 Test 

 
4. Gällande kvalitetssäkring av betongfundamenten vid bygget av anläggningen i Perm, vad 

var Siemens skyldigheter? 

Tillskillnad ifrån resten av bygget så var det Siemens som tog fram detailed design för 
betongfundamenten. Siemens skickade också en Civil Quality Inspector (CQI) som dagligen 
kontrollede hela bygget av anläggningen. Dessa sammanfattades i en daglig rapport, 
veckorapport och månadsrapport där fel och metoder för att åtgärda felen togs med.  

 
5. Om CQI upptäckte fel eller brister i betongfundamenten i Perm, var entreprenören 

skyldig att åtgärda det? 

CQI rapporterar till kunden om fel begåtts och om åtgärder är nödvändiga, men 
entreprenören jobbar under kunden, så det var bara kunden som kunde styra entreprenören 
till att utföra åtgärder osv. Detta visa sig vara ett av problemen då kunden inte alltid tog 
hänsyn till våra felrapporteringar utan lät bygget fortsätta. 

 
6. Så vilka var de största problemen med att kvalitets styra och kvalitetssäkra bygget av 

fundament i Perm? 
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a. Siemens bidrog med CQI för att kontrollera och rapportera bygget men 
problemet var, som sagt, att entreprenören inte styrdes av Siemens utan av 
kunden. Så när kunden inte ansåg att det ”var värt” så kunde man strunta i det 
CQI rapportera. Detta visa sig vara ett problem i efterhand. 

 
b. Ett annat problem visa sig i ritningarna. Det ryska byggföretaget som utförde 

bygget av anläggningen var inte nöjda med detaljritningarna av 
betongfundamenten. De ville i ritningarna ha mera detaljer och information om 
hur de skulle utföra de olika stegen i bygget av fundamenten. Fundamenten var 
inte bara av en typ utan beroende på om de var för gasturbinerna, ångturbinen, 
avgaspannorna eller kompressorerna så skilde de sig och alltså även utförande 
av dem.   
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Intervju med Daniel Andersson, Project Quality Manager, Projekt Perm, 15-03-05: 

1. Fanns det någon processbeskrivning på hur fundament skulle designas?  
 
Det är utanför Siemens ansvar, då det är en underleverantör som utför detail design för 
fundamenten. I vårt fall är denna underleverantör design firman, alltså SWECO. 
Däremot ger Siemens designfirman ”design requirements” som anger ett minimimått för 
utförandet av betongfundament. Design requirements, basic design, foundations loads, 
design requirements och markundersökning får design firman ifrån Siemens, sedan är det 
upp till dem hur de utför designen. 
  

2. Hur gick planeringen till av kvalitetskontrollerna vid bygget av betongfundament i 
projektet i Perm? Jag vet att Oleg var CQI men hade ni någon överenskommelse med 
kunden om hur kvalitetskontroller skulle utföras? 
 
Detta ansvarade kunden och kundens underleverantör som utförde bygget för. Siemens 
anger i kontraktet vissa kvalitetskrav som kraftanläggningen måste uppfylla för att våra 
garantier skall gälla. Om de uppfyller dessa krav så kommer våra garantier att gälla, i 
annat fall förlorar de garanti. Hur kunden utför och uppnår dessa kvalitetskrav är något 
som de själva kan välja, men Siemens skickar ett team av ”Technical Feed Adviser” som 
ska fungera som både råd åt kunden och kontrollera bygget för Siemens räkning. I detta 
team ingår Civil Quality Inspector. 
 

3. Fanns det någon lista på vilken slags dokumentation som krävdes ifrån kontrollerna?  
 
Daniel var Project Quality Manager en tid på Perm projektet, men inte under hela 
projektet. Medan han var i Perm så fanns det ingen sådan lista. Däremot hade Siemens 
önskemål att en sådan lista skulle upprättas. Siemens Technical Feed Advicers förde 
dagbok över alla byggaktiviteter, en så kallad “construction log”. De sammanfattades i 
dagliga rapporter, veckor rapporter och månads rapporter.  
Siemens krävde av kunden att en ”Inspection Test Plan” skulle upprättas. Då ger 
Siemens kunden/byggentreprenören en lista på kvalitetskrav för de olika 
konstruktionerna, där betongfundament ingår. Utifrån dessa kvalitetskrav ska 
kunden/byggentreprenören upprätta en Inspection Test Plan, där man anger hur man 
planerar att uppfylla dessa kvalitetskrav. Här beskriver byggentreprenören vilka de 
viktiga momenten i byggprocessen är, vilka kontrollmetoder som skall utföras och vem 
som ska genomföra det. Dessutom skall man ange vilken dokumentation kontrollerna 
skall utföras efter t.ex. standarder, teknisk dokumentation eller lagkrav. De kontroller 
som anges skall sedan utföras under bygget och undertecknas av de som är ansvariga för 
kontroll. När byggentreprenören upprättat ett ITP skickas det till Siemens för granskning 
och godkännande. ITP skall finnas till hands för både Siemens och kunden. Om inte detta 
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görs finns inget bevis att kunden/byggentreprenören utfört momentet enligt Siemens 
kvalitetskrav, och Siemens garanti gäller då inte vid händelse att något går fel.  
 

4. Vilka problem upplevde du vid design & bygget av betongfundament i projektet i Perm? 
Vad orsakade dem?  
 
Daniel säger att ett antal problem uppstod i Perm. Det var följande: 
 
- Ryska standarderna – Enligt rysk lag får licenserade designfirmor utföra 

ritningar/bygghandlingar enligt GOST. Dessa ritningar utfördes av SWECO, som 
inte är licenserade i Ryssland, men de granskades av Tebodin som är licenserade för 
ryska standarder och lagar. De stämplade ritningarna och bygghandlingarna så att 
de därmed kunde brukas i Ryssland. Men kunden/byggentreprenören klagade flera 
gånger på detta och tyckte att det var ”osäkert”. Tillslut så accepterade man 
SWECOs detail design. 
 

- Språk – I Ryssland så godkänner man inte dokument på engelska, 
kunden/byggentreprenören ville ha alla bygghandlingar och teknisk dokumentation 
på ryska. Man fick översätta allt till ryska.  

 
- Kunden = byggentreprenör – Då kunden styrde byggentreprenören och 

byggentreprenören gick direkt under kunden så hände det ofta att kunden utnyttja 
detta, t.ex. när det uppstod tekniska problem eller frågor så tryckte kunden på de 
lösningar som krävde minst tid/resurser för att spara tid och pengar, och 
byggentreprenören kunde inte utnyttja sina lösningar eller de lösningar som Siemens 
föreslog. Detta påverkade självklart kvaliteten.   

 
5. Vad är det största skillnad mellan kvalitetsäkring av design och bygget i Sverige och 

utlandet?  
 
Det är enligt Daniel användningen av standarder. I Ryssland är standarder lagreglerade 
och byggentreprenören måste alltid strängt gå efter dem. Man koncentrerar sig på att 
uppfylla GOST standarderna, sen hur slutprodukten blir spelar inte så stor roll då, man 
litar på att det ska vara bra så länge det gått exakt efter standarderna. Detta leder till att 
man inte vågar ta initiativ och utnyttja sin yrkeskunskap till fullo på grund av rädsla för 
ansvar. 
I Sverige är standarder normativa, de finns som ett stöd men man kan avvika ifrån dem. 
Detta lämnar rum för svenska byggentreprenörer att bygga efter sin yrkeskunskap. 
Därför koncentrerar sig svenska byggentreprenörer mer på design och kvalitet, man kan 
applicera de lösningar och arbetssätt som man själv utvecklat och är säker i vid 
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utförande. Man kan uppfylla kundens krav bättre, medan ett arbete efter standarder inte 
alltid ger det kunden vill ha.   
 

6. Från ditt perspektiv idag, som kvalitetschef på anläggning, vad ser du som de största 
problemen för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll av bygget av avläggning i utlandet? 
 
Enligt Daniel Andersson är det svårast när man kommer till ett nytt land, då 
acceptkänslan är svår att identifiera, alltså, vad kunden kommer nöja sig med, vad som 
krävs. Detta kan leda till under- eller överkvalitet, man investerar för lite och det leder 
till försämrad kvalitet eller så blir det för mycket (mer än vad kunden önskar) och 
kostnaderna blir för höga. Den bästa lösningen för detta är att anställa lokala 
entreprenörer för de olika arbetena och då finns det risk att de problem uppkommer som 
var aktuella i Perm projektet.  
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Intervju med Lars-Ingvar Nilsson, Project Quality Manager, Projekt Rya, 15-01-19: 

1. Vilken kontraktform var aktuell i projekt Rya? 
 
I projekt Rya hade Siemens och NCC (byggentreprenören) ett konsortialavtal. Siemens 
ansvarade för sin del vilket var leverans av utrustning och viss dokumentation 
nödvändigt för design av anläggningen. NCC ansvarade, som konsortier partner, för 
bygget av anläggningen. Siemens och NCC hade ett gemensamt kontrakt med kunden där 
Siemens hade lead i konsortiet. 
 

2. Vem ansvarade för ritningarna och teknisk dokumentation för bygget? 
 
NCC gjorde alla ritningar, detail design och mekaniska ritningar. De fick basic design 
ritningar ifrån Siemens och teknisk design dokumentation (foundations design and 
construction requirements), markundersökningar fick de ifrån kunden. Så NCC gjorde 
alla ritningar som de byggde efter. Detta ingick i konsortieavtalet.  
 

3. Vid Rya projektet, hur kvalitets styrde och kvalitetssäkrades bygget av betongfundament 
enligt Siemens designkrav? 
 
Turbinerna har speciella krav på sina fundament. Siemens försåg NCC med detaljerade 
krav på betongfundamenten. Dessa krav gällde betongens hållfasthet, vibrationer, 
beständighet, förankringar, armering, osv.  
NCC fick dessutom basic desgin för fundamenten men de själva gjorde detail design 
baserat på de krav och basic design de fick av Siemens.  
 

4. Finns det några lagkrav som man måste implementera på bygget av sådana typer av 
industriobjekt och eventuellt någonting relaterat till utförandet av fundamenten?  
 
NCC gick efter svenska byggstandarder, Eurokoder och AMA. Då det var ett 
industriobjekt så fanns särskilda krav på brandsäkerhet, miljökrav och säkerhet överlag. 
Fundamenten påverkades likt resten av anläggningen av dessa krav och de speciella krav 
pga turbinernas och anslutande utrustnings speciella karaktär (laster, vibrationer). 
 

5. Hur utfördes kontroll av utförandet av fundamenten för GT, HRSG och ST? Finns det 
några standarder, checklistor, rapporter? 
 
Det skedde på flera sätt. NCC använde certifierade underleverantörer. Dessa 
underleverantörer utför materialkontroller av sina varor.  
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Det fanns spårbarhet på betongen som användes vid gjutning av fundamenten. Dessa var 
uppgifter om när betongen var gjord, vilken kvalitetsklass den hade, tillsatser och ballast. 
På det sättet kunde både NCC och Siemens vara säkra att det var önskad kvalitet. 
NCC och kunden hade hela tiden inspektörer på plats för de olika delarna av bygget, så 
det var välövervakat.  
 
Man utförde besiktningskontroller för de olika delarna av bygget. Besiktningskontroller 
utfördes också för fundamenten och syftet var att checka av att det byggdes enligt 
angivna standarder och AMA. Dessa besiktningskontroller pågick hela tiden för olika 
moment i bygget av fundamenten. Så inget steg, vare sig det var gjutning, armering, 
infästning, etc. kunde ske utan kontroll och avcheckning. Besiktningskontroller utfördes 
av NCC och kunden.  
 
Det fanns ett testlaboratorium på site där man testade betongens hållfasthet. 
 
NCC var strikta vid viktiga moment som t.ex. gjutning där de alltid hade någon på plats 
(kunden deltog här också). Det var pga. att dessa delar i bygget kunde leda till stopp i 
kedjan om de gjordes fel och var tvungna att åtgärdas.  
 

6. Använde man AMA vid Rya projektet och om så, vad var AMAs roll i utförandet av 
bygget? 
 
AMA hade en viktig roll då det är ett referensverk som hänvisar till svenska standarder. 
Det förenklar arbetet betydligt på det viset. 
 

7. Hur fria tyglar hade entreprenören som utförde byggarbeten? Vilket stöd hade NCC ifrån 
Siemens? 
 
NCC ansvarade för bygget så de hade fria tyglar i utförandet. Kunden hade sitt folk i 
form av byggingenjörer och andra experter som kontrollera bygget speciellt vid 
besiktningskontrollerna och egenkontroller.  
 
Man hade gemensamma möten där kunden, NCC och Siemens deltog. Om vare sig 
kunden eller Siemens hade invändningar och påpeka fel så åtgärdade NCC det. Siemens 
och NCC hade dessutom s.k. interna möten och där kunde Siemens också påverka 
byggprocessen. Dessa möten ägde rum regelbundet. NCC informerade om vad som 
pågick i bygget av anläggningen och Siemens informerade om utrustningen. 
 
Kunden var 150 m ifrån så man fick hela tiden input ifrån dem och kunde snabbt utföra 
eventuella ändringar eller fortsätta vid osäkerhet.  
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8. Var byggentreprenören och kunden skyldiga att ha dessa möten där Siemens 

informerades? 
 
Siemens hade lead i det konsortialavtal som fanns mellan Siemens och NCC. Så det 
totala ansvaret som Siemens hade innebar att allt NCC gjorde var Siemens tvunget att 
informeras om. Detta gjordes i de interna och gemensamma möten som hölls 
regelbundet. Det stod i kontraktet att dessa möten skulle hållas och det gjorde de. De 
gemensamma mötena var också en skyldighet mot kunden då de också skulle informeras 
om vad som pågick. 
 

9. Vad är standard dokument som bekräftar att ett fundament är byggt enligt Siemens design 
krav?  
 
NCC fick, innan bygget av anläggningen började, kvalitetskrav ifrån Siemens. I dessa 
angavs vad bl.a. betongfundamenten skulle uppfylla tekniskt. NCC var enligt kontraktet 
skyldig att upprätta kvalitetsplaner enligt dessa kvalitetskrav. Efter att de gjort detta 
granskade Siemens kontrollplanerna och godkände dem. Efter det kunde bygget starta. 
För bygget av betongfundamenten fanns det flera olika moment som skulle kontrolleras. 
Dessa kontroller är besiktningskontrollerna. Så för varje besiktningskontroll, av de olika 
byggmomenten av betongfundamenten, fanns en kontrollplan. I en kontrollplan finns del 
momenten angivna som ska utföras i bygget samt vilket material som används och efter 
vilken standard eller AMA arbetet ska utföras efter. Då allt är gjort enligt kontrollplanen 
undertecknades det av både byggentreprenörens (NCC) och kundens inspektörer. På det 
sättet var det godkänt. Viktig detalj, både NCC och kunden hade sina inspektörer på plats 
vid besiktningskontrollerna. 
 

10. Vilka är problemen, enligt dig, med att försäkra och kontrollera utförandet av 
fundamenten för GT, HRSG och ST?  
 

11. Var det några problem under bygget av fundamenten? Om det var vad berodde de på?  
 
Under bygget av hela anläggningen, inklusive betongfundamenten för turbinerna, 
avgaspannorna och kompressorerna, så var det inga problem eller stopp. Allting skedde 
enligt budget och tidplan så projektet var väldigt lyckat.  
 

12. Vad berodde detta på? Vad gjorde alla parter som bidrog till att allt kunde utföras utan 
hinder? 
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NCC klarade av att utföra detaljritningarna, för betongfundamenten, själva. Så när de 
väl utförde dem så gick de efter sin egen design och det underlätta för dem. För all 
material som kom ifrån underleverantörerna så fanns det kvitton så man kunde spåra när 
det gjorts och kontrollera kvaliteten. 
Kunden fanns nära till hands och kunde förse både Siemens och NCC med input. 
Dessutom var det bra kommunikation mellan oss tre. De interna och gemensamma 
mötena gav mycket och man var välinformerad om varje stadie av bygget.  
 
NCC och kunden hade hela tiden folk på plats för samtliga aktiviteter som kontrollerade.  
Besiktningskontrollerna var vitala då man checka av att allt skedde enligt ritningarna. 
Det fanns hela tiden någon tillgänglig i form av byggingenjörer, inspektörer och andra 
ansvariga som kunde styra arbetet och det var aldrig stopp i bygget.  
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Intervju med Oleg Jekaterinin, Civil Quality Inspector, Projekt Perm, 14-12-15: 

 Vid projektet i Perm hur kvalitets styrde och kvalitetssäkrades bygget av 
betongfundament enligt Siemens designkrav? 
 
Huvudsakligen så säkrades kvaliteten under bygget genom följande metoder: 
 
1. Siemens Mek ritningar med krav på fundamentytan. 

a. På dessa ritningar hade entreprenören (Civil Contractor) möjligheten att 
kontrollera kraven på ytan. T ex hade gasturbinernas (GT) fundament 
toleranskrav på 0-10 mm. Plus mm var inte tillåtet pga. svårigheterna med att 
åtgärda det. Om ytan var -10 mm så kunde Siemens GT Mech team använda 
plattor som stödbjälke för placering i rät linje. Ångturbinens fundament hade 
toleranskrav på +-5 mm. 
 

2. Siemens/Sweco byggritningar (detail design ritningar) med beskrivning av 
armeringsstål, betongklass, dimensioner för fundamentet, etc. 
a. På detaljritningarna fanns layout för fundament med alla nödvändiga sektioner 

och detaljer. Med på ritningarna fanns också betongklass, armeringsstål, osv. 
 

3. Entreprenörens Civil Quality Inspector (Nadzor). 
a. Det här var entreprenörens interna CQI. Hans uppgift var att försäkra att allt 

byggarbete utfördes enligt ryska byggstandarder (SNiP). Hans prestation på siten 
var svag pga. att han inte hade autoritet att förbättra utförandet av kvalitet. 
Byggentreprenörens huvudledning tryckte på att bygget skulle gå framåt utan att 
ta hänsyn till kvalitet. Så CQI hade inte något stöd ifrån ledningen och han var 
inte självständig i sitt arbete. 
 

4. Kundens bygginspektör (Civil Inspection). 
a. Det här teamet var lite bättre än entreprenörens CQI men problemet med CI var 

deras brist på erfarenhet. De visste för det mesta inte vad de skulle leta efter eller 
kontrollera och deras arbete var snarare ineffektivt och formellt. De 
kontrollerade mest om site dokumentationen var fullständig (protokoll och 
ritningar). 
 

5. Sweco designinspektör. 
a. Hans huvudsakliga uppgift var att försäkra att design dokumentationen 

(detaljritningar för fundamenten) var fullständig och lösa mindre design problem 
som uppstod på siten. 
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6. Testlaboratorium för betong som fanns på siten. 
a. Det här var en stor fördel på siten. Testlabbet för betong hade två ingenjörer och 

de undersökte betongkvaliteten. De utförde tester för tryckhållfasthet på 
betongkuber. En annan viktig uppgift de hade vara att kontrollera temperaturen 
på färsk betongmassa. 
 

7. Siemens Civil Quality Inspection (detta var Olegs uppgift i Perm). 
a. Siemens CQI agerade som en självständig enhet. Under kontrollerna så 

upptäcktes omfattande problem bland annat: fel vid pumpning av betongmassa, 
stålställningarna, sprickor i fundamenten efter att betongen hårdnat, etc.     
    

Intervju med Oleg Jekaterinin, Civil Quality Inspector, Projekt Perm, 15-03-01: 

1. Vilka problem uppstod vid bygget av betongfundament för GT och ÅT?  
 
a. Byggtekniska; sprickor i betongen, att förankringen släppte mellan 

armeringsstängerna och betongen, liten täckskickt, etc. 
 

Det mesta av gjutningsarbetet utfördes under vintern. Även fast byggentreprenören 
använde speciella metoder och tillsatser, för att undvika inverkan av kyla och frost, 
så uppstod sprickor i den nygjutna betongen. Sprickorna undersöktes och de var inte 
djupa, deras maximala djup var 3-5 mm, men det var inte acceptabelt för denna typ 
av fundament då de skulle utsättas för vibrationer. 

 
Det var även permanenta problem med gjutformernas kvalitet. Det var brist på 
överensstämmelse i formernas toleranskrav. Ytan på fundamenten för GT gjordes inte 
enligt SIT krav. Det inbäddade stålet installerades inte enlit SIT krav (0-5 mm). 
 

b. Uppstod det problem med designen och dokumentationen? 
 

Det största problemet var att designen gjordes i Sverige och att arbetet utfördes i 
Ryssland. Kunden och byggentreprenören hade ca 300 kommentarer på 
dokumentationen och de användes sedan mot SIT i domstol. SWECO (designfirman) 
anställde den ryska designfirman TEBODIN för granskning och godkännande av de 
ritningar som SWECO gjort men det hjälpte inte. Ett exempel, stålklasserna för 
armeringsjärn skiljer sig i Sverige och Ryssland, men det ändrades inte utan SWECO 
angav stålklasser som är aktuella i Sverige enligt EN. Detta var oacceptabelt då EN 
inte gäller i Ryssland utan, förutom ryska lagar, så gäller GOST standarder och SniP 
byggnormer. SWECO missade flera detaljer i dokumentationen som är vanliga att ta 
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med i Ryssland vid utförande av ritningar och andra bygghandlingar. Så ja, det var 
mycket förvirring och misstag angående designen. 
 

c. Uppstod det problem med standarderna, alltså, var det problem med tillämpning av 
GOST standarder? 
 
Jag kan inte komma med specifika detaljer men jag minns att klienten klagade på 
ritningarnas utseende. Det var inte gjort enligt GOST standarder.  
 
Problemen med armeringens stålklasser, som jag nämnde ovan, att de angav klasser 
enligt EN.  
 
Fundament uträkningarna gjordes för det mesta enligt EN koder men inte alla GOST 
standarder togs med. Detta upptäcktes då kunden och byggentreprenören gjorde en 
självständig undersökning av ÅT fundamenten och upptäckte att man inte hade tagit 
hänsyn till alla GOST standarder.  
 

2. Vad orsakade dessa problem? 

Anledningen till allt missförstånd var att SWECO är en europeisk designer. De har inte 
den kompletta bilden och förståelsen gällande designkrav i andra länder. Enligt min åsikt 
ska man bara använda lokala designfirmor, eftersom de  känner bäst till de lokala 
normerna och kraven. 

 
3. Hade byggentreprenören någon kontrollmetod i de olika stadierna i byggprocessen av 

betongfundamenten? T.ex. vid gjutning av betongen, när armeringen las på plats eller vid 
andra viktiga delar av byggprocessen, var det någon certifierad ”kontrollman” som 
kontrollerade att arbetet gjordes korrekt, enligt givna lagar, normer och standarder samt 
med rätt material? Var detta Nadzors uppgift? Dokumenterade de det och skrev under, så 
att det fanns bevis för att de olika stadierna i bygget gjorts korrekt? Hade även kunden 
någon som deltog i dessa kontroller? 
 
På siten fanns ett laboratorium där man kontrollerade kvaliteten på betongen. Deras 
uppgift var huvudsakligen att kontrollera betongens hållfasthet efter 7, 14 och 28 dagar. 
De kontrollerade också den färska betongens temperatur vid gjutning.  
 
Armeringen kontrollerade av kundens bygginspektör, Siemens CQI och 
byggentreprenörens CQI. Kvaliteten var allmänt dålig och ibland fick vi utföra fem 
inspektioner för en liten byggnad eller konstruktion eftersom armeringsutförande gjordes 
dåligt. 
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4. Enligt din uppfattning, vad var de största problemen vid design och bygget av 

betongfundamenten för GT och ÅT i Perm? 
 
Som jag nämnde ovan så var det största problemet att en utländsk designfirma, som inte 
hade erfarenhet eller kunskap om design av fundament i Ryssland, utförde designen av 
fundamenten. Jag är säker på att en lokal designfirma hade utfört designen enligt 
acceptabel kvalitet. 
 
Det andra stora problemet var att byggentreprenören utförde betonggjutningen på en 
väldigt låg kvalitetsnivå. Många kvalitetsrapporter upprättades som visade hur dåligt 
betongarbeten hade utförts. 
 

5. Enligt byggentreprenören och kunden, vad var de största problemen vid design och 
bygget av betongfundamenten för GT och ÅT i Perm? T.ex. tyckte byggentreprenören att 
den information som fanns på detail design ritningarna inte var tillräcklig? Utfördes 
kvalietskontrollerna slarvigt? 
 
Byggentreprenören klagade under hela bygget på design dokumentationen. Jag var 
överens med dem gällande 80-90% av deras anmärkningar.  
 
Det var brist på information på ritningarna. T.ex. SWECO designade inte 
armeringsstängerna med överlappning. För någon anledning trodde de att 
byggentreprenören skulle komma på detta själva.   
 

6. Ser du några tillämpbara lösningar på dessa problem?  
 
Siemens måste alltid använda lokala designfirmor. När vi talar om EPC projekt, måste 
Siemens ge både design och utförande till en firma. Detta gjordes på ett projekt i 
Bulgarien och det funkade bra. I Ryssland uppstod stora problem.  
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Intervju med Jan-Anders Olsson, Layout och installation, Projekt Rya, 15-02-27: 

1. Finns det dokumentation, i form av styrdokument eller riktlinjer, för designprocessen av 
betongfundament? 
 
Design firman som utför detail design får ”design requirements”. Design requirements 
tas fram av gasturbin och ångturbin för betongfundamenten. Detta dokument talar om 
vad Siemens kräver av betongfundamenten med hänsyn till maskinerna. Dimensionering 
av fundament för gasturbiner och ångturbiner är speciell, den skiljer sig från 
dimensionering av fundament för annan utrustning. Det är för att det vid drift uppstår 
dynamiska laster. Dessa orsakar vibrationer som vidare ger upphov till naturlig frekvens 
och svängningar. Om den frekvens som orsakas av vibrationer blir samma som den som 
uppstår mellan betongen och marken kan det uppstå svängningar som är otroligt farligt, 
betongen spricker upp det är katastrofalt.  Så vibrationer, frekvenser och svängningar är 
viktiga faktorer. 
 

2. Finns det dokumentation, i form av styrdokument eller riktlinjer, för byggprocessen av 
betongfundament? 
 
Det är egentligen detail design ritningarna, för i dem beskrivs betongfundamentens mått, 
utförande enligt nationella standarder och även vissa beskrivningar av utförande. Ett 
separat ”Steg för steg” dokument för hur man bygger ett betongfundament är inget 
Siemens ger. 
 

3. Fanns det något dokument/rapport i Perm som bekräftar att design och utförande av 
betongfundament har utförts korrekt? T.ex. besiktningskontroller, spårbarhet. 
 
I Perm så var byggentreprenören (Civil contractor) ansvarig för att besiktningskontroller 
utfördes under bygget. Detta omfattade materialkontroll, kontroll av byggutförande och 
planering. Vid materialkontroll så kontrollerades att betong och armering var av den 
klass som krävdes i detail design. Vid kontroll av byggutförande var de stora momenten 
vitala, placering av armering och gjutning, de moment som tog lång tid och inte fick bli 
fel alltså. Vid planering så skulle byggentreprenören planera att alla byggmoment 
utfördes enligt plan, att de fick den tid som krävdes, som t.ex. betongens härdning. Man 
hade dessutom ett laboratorium där man främst testade betongens hållfasthet. Detta var 
byggentreprenörens ansvar. Hur väl de dokumenterade kontrollerna och materialets 
certifiering vet Oleg (Jekaterinin) då han deltog i de flesta kontroller som skedde på 
Perm. 
 

4. AMA är viktigt i Sverige vid byggnation, tror du att man kan inkorporera detta i 
byggritningar och använda utanför Sverige? 
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AMA är enligt Jan-Anders väldigt bra, då det ersätter de byggnormer som förut användes 
i Sverige. De är även viktiga för att ge byggnader den där sista ”touchen” så att de blir 
estetiskt tilltalande. Problemet för tillämpning i utlandet är att det i t.ex. Ryssland, inte 
finns ett sådant referensverk, utan Rysslands nationella standarder har fördel före EN. 
En sak som Siemens ibland har gjort i vissa projekt är att ta fram så kallade 
”principskisser”. Dessa ritningar togs fram av Siemens design firma, SWECO, och var 
ritningar som beskrev den tekniska processen för utförande av fundament. Detta är något 
som Siemens har gjort ett par gånger och har varit hjälpsamt, men inget som användes i 
Perm eller Rya. 
 

5. Vilka problem upplevde du vid bygget av betongfundament i projektet i Perm? Vad 
orsakade dem?  
 
Byggentreprenören slarvade mycket. De utförde inte sina kvalitetskontroller som de 
skulle, de utförde det formella men väldigt dåligt. Vi hade problem med sprickor i 
stödpelarna för turbinen, vilket tydde på att betongen hade varit för varm och på sätt 
spruckit upp under härdningen. Täckskiktet var dåligt lagt, inte alls den tjockleken som 
stod i ritningarna. Betongen på ett annat ställe hade inte vibrerats tillräckligt och 
sprickor uppstod där också. 
 

6. Vilka möjliga lösningar ser du i framtida projekt i utlandet för att förhindra det? 
 
Tekniskt så måste beräkningarna för laster vara säkrare. Man måste utföra 
markundersökningarna noggrant pga. av sättningar. Problemet i Perm var kontrollerna 
vid utförande och i det fallet kan man bara vara säkrare om dessa besiktningskontroller 
utförs korrekt. Civil contractor har ett stort ansvar och kunden måste kunna pressa dem 
eftersom Siemens inte hade den autoriteten i Perm och det är oftast fallet vid ”delat 
ansvar och arbete”. 
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Intervju med Isabella Sampuni-Landberg, Layout desginer, Projekt Rya och Projekt 
Perm, 14-12-09: 

I denna intervju så lät jag Isabella berätta om processen med att ta ut layout för en 
kraftanläggning. 

1. Efter vilka uppgifter gör du en layout? 
 
Projekteringsfaserna i bygget av kraftanläggning är i följande ordning: 

1. Pre-engineering 
2. Conceptual design 
3. Basic Engineering 
4. Detailed Engineering 
5. Final Engineering 

 
Den första fasen i projekteringsprocessen av kraftanläggningen är Pre-engineering. Det 
är då den första layouten föreställande kraftanläggningen skapas. Även om man bara fått 
en offert från kunden så kan man börja. I Pre-engineering fasen så tas dimensioner på 
maskinerna ut, service ytor, rör och ledningar. Man vill optimera utrymmet och 
dimensioner.  
 
Vad kunden ansvarar för i denna del av processen är system: luft- eller vattensystem, 
leveransgränser, säkerhet vid olja och gas. Förse Siemens med lokala lagar och regler. 
 

2. Är detta den slutgiltiga layouten, alltså förändras den vidare under projektets gång? 
 
Layouten förändras ständigt och man gör den för olika delar av kraftanläggningen (både 
över hela kraftanläggningen i profil och sektion samt för olika delar av 
kraftanläggningen, etc.).  
 
I Pre-engineering stadiet är layouten en grovskiss över hur anläggningen kommer se ut 
medan den i Detailed Engineering har fysiska mått och andra detaljer (detta kallas Final 
layout). 
 

3. Då layouten förändras vilka nya uppgifter behöver ni? 
 
 
Vi blir mer beroende av input från både kunden och de andra avdelningarna. Detta 
kommer med att detalj nivån blir högre tills man når final layout. Följande avdelningar 
måste ge oss input under framtagningen av layout: 
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- Process avdelningen: utseende, fysiska mått, drift uppgifter (temperatur, tryck), rör 
mått. 

- El avdelningen: elbyggnader, elskåp, transformatorer, inkopplingar. 
- INC: diskussion, vissa civil building systems, ventilation, vattenledningar, datorer. 

 
4. Vad är då en layouts funktion? Varför är den så viktig? 

Layouten syr ihop allt, visar hur alla maskiner hänger ihop och deras placeringar 
(serviceytor, rör, ledningar, utgångar) 
 

5. Ingår betongfundament i layouten?  
 
Betongfundamenten ingår i layouten. 
 

6. Hur var processen i framtagandet av ritningar för dem vid bygget av kraftanläggningen i 
Perm? 
 
Siemens Finspång producerar bara gasturbiner och anslutande avgaspannor. Så 
avdelningen ”Gasturbin” tar fram ”outline foundation” för respektive betongfundament.  
 
Detta skickar ”Gasturbin” till avdelningen ”ATL” (anläggning) som ska få designen av 
betongfundamenten att passa in med maskinerna och resten av anläggningen i layouten.  
ATL skickar sedan dessa uppgifter till en design firma, oftast ett byggföretag eller 
konstruktions firma, som designar fundamentet (detail design). Design firman skickar 
sedan tillbaka detail design av betongfundamenten till ATL. ATL lämnar över ritningarna 
till entreprenören som ska bygga anläggningen. De använder sedan ritningarna för att 
bygga fundamenten och för installation av utrustning. 
 

Intervju med Isabella Sampuni-Landberg, Layout desginer, Projekt Rya och Projekt 
Perm, 15-01-29: 

I denna intervju fick Isabella fritt berätta om process för att ta fram detail design för 
betongfundament.  

 
”Denna process börjar efter att kunden accepterat layout för hela kraftverket. Då får ATL input 
ifrån avdelningarna gasturbin (GT) och ångturbin (ÅT) gällande fundamenten. I denna input 
ingår basic dimensions och foundation loads. Basic dimensions är planritningar där bredd och 
längd för fundamentet finns utsatta, turbinens placering på det samt positionerna för hålen där 
turbinens stödben ska placeras. Dessa ritningar hänvisar till en annan ritning, foundation loads, 
där man beskriver lasterna som kommer verka på betongfundamentet (statiska och dynamiska).  
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ATL syr in fundamentet i layouten och på så vis får man fram en ”outline foundation”. Detta är 
en layout där fundamentet finns inritat. Vidare ger ATL basic dimensions, foundation loads, 
markundersökning och design requirements till en design firma (SWECO i Siemens fall) som gör 
detail design för betongfundamenten.  

När design firman är klar med dessa ritningar, lämnas de över till ATL. ATL granskar och 
kontrollerar dessa ritningar för att se till att de hänger ihop med layout ritningarna och inte 
överskrider det utrymme som ATL bedömt räcker för fundamenten. ATL ger det sedan till 
byggentreprenören eller i vissa fall till kunden som sedan lämnar över det till 
byggentreprenören.” 
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Detail design ritningar, innehåll, Projekt Perm 

Nedan följer information ifrån detail design ritningarna som användes i projekt Perm, Ryssland. 
En del av ritningarna finns som bilagor i slutet av arbetet. 

Allmänt  

Ritning Grund-
vattenyta 

Frys- 
djup 

Krav- 
specifikation, 
design av 
olika 
konstruktioner 
och laster 

Krav-
specifikation, 
arbetsplats- 
säkerhet  

Krav- 
specifikation, 
pålning 
 

Snö-  
och 
vindlast 

Temperatur 
vid 
utförande 
 

Färgsättning Material-
beskrivning 

Allmänna 
noteringar 
1 

 
X 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Pålar 

Ritning Planritning Materialbeskrivning Detaljritning av en 
påle 

Pålarsplacering på 
fundamentet 

Bärförmåga 

Layout, pålar för 
gasturbiner, 
ångturbiner och 
avgaspannor 2 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Grundundersökning 

Ritning Planritning Sektionsritning Typer av 
jordlager 

Tjockleken 
på de olika 
jordlagren 

Pålars 
placering 
i jorden 

Placering av  
brunnar i 
förhållande 
till 
utrustningen 

Information om 
tidigare 
grundundersökning 

Grundundersökning 
3 

X X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Bilaga 01 
2 Bilaga 02 
3 Bilaga 03 



Bilaga 26 
 

Gasturbin 

Formsättningsritningar, gasturbin 

Ritning Planritning Sektionsritning Detaljritning 
Se Note 1. 

Material- 
beskrivning 

Skruvar 
(antal, 
vikt, typ) 

Hänvisning 
till ritning, 
armering 

Hänvisning 
till ritning, 
rör 

Grop för 
fundament, 
Höjdnivå 
– 1,93 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 

Grop för 
fundament, 
Höjdnivå 
+ 0,00 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Formsättning 
för 
fundament 4 

 
X 

 
X 

  
X 

 
 

 
X 

 
X 

 

Note 1: sump, construction joint, täckande platta, fogningar, tätningar, bult/skruv, förankring 

Armeringsritningar, gasturbin 

Ritning Planrit
ning 

Sektionsritnin
g 

Detaljritnin
g 

Armerings-
dimensione
r 

Beskrivning, 
utförande 

Täck- 
skikt 

Byglar Bar bending 
schedule 

Armering i grop 
för fundament, 
Höjdnivå 
– 1,93 5 

 
 

X 
 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Armering i grop 
för fundament, 
Höjdnivå 
+ 0,00 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Armering i 
fundament 

 
X 
 

 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Armering i 
fundament 

 
 

 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Bilaga 04 
5 Bilaga 05 
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Inneslutna detaljer, gasturbin 

Ritning Planrit
ning 

Sektionsritning Detaljritning Material-
beskrivning 

Rördimensioner, 
beskrivning, 
placering i 
fundament 

För-
djupningar 

För-
ankringar 

Hänvisning 
till ritning, 
armering 

Inneslutna rör 
i fundament 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

   
X 

För-ankringar 
i fundament 6 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Inneslutet stål 
i fundament 

 
 

    
X 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
6 Bilaga 06 
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Ångturbin 

Formsättningsritningar, ångturbin 

Ritning Planritning Sektionsritning Detaljritning Materialbeskrivning Beskrivning, 
utförande, 
inneslutet stål 

Beskrivning, 
utförande, 
armering 

Formsättning 
för pelare 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Formsättning 
för fundament 
7 

 
X 
 

   
X 

  
X 

Formsättning 
för fundament 
 

  
X 

  
X 

  

 

Armeringsritningar, ångturbin 

Ritning Planritning Sektionsritning Armerings-
dimensioner 

Beskrivning, 
utförande 

Täck- 
skikt 

Byglar Bar bending 
schedule 

Armering i 
pelare 8 

 
X 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Armering i 
fundament 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Armering i 
fundament 

  
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Inneslutna detaljer, ångturbin 

Ritning Planritning Armerings- 
dimensioner 

Formsättning för 
armering 

Beskrivning, 
utförande, 
armering 

Materialbeskrivning 

Inneslutna detaljer 
i fundament 9 

 
X 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Bilaga 07 
8 Bilaga 08 
9 Bilaga 09 
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Detail design ritningar, innehåll, Projekt Rya 

Nedan följer information ifrån detail design ritningarna som användes i projekt Rya, Sverige. En 
del av ritningarna finns som bilagor i slutet av arbetet. 

Gasturbin 

Formsättningsritningar 

Ritning Planritning Sektionsritning Detaljritning 
Se Note 1. 

Material- 
beskrivning 
Se Note 2. 

Placering av 
rör i 
fundamentet 

Hänvisning 
till ritning, 
armering 

Hänvisning 
till ritning, 
rör 

Gasturbinfundament, 
bottenplattor och 
väggar, mått 1 

 
X 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Gasturbinfundament, 
sammanställning, 
mått 2 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 

 

Note 1: Plattor, igjutning av ursparningar, dräneringslås 

Note 2: Betongklass, armeringsklass, armeringsdiameter, täckandebetongskikt 

Armeringsritningar 

Ritning Planritning Sektionsritning Detaljritning 
Se Note 1. 

Armeringsdimensioner Armeringens 
placering i 
fundamentet 

Armering,  
planer3 
 

 
X 

   
X 

 
X 

Armering, 
sektioner 
 

  
X 

  
X 

 
X 

Armering för 
jordning 
 

 
X 

 
X 

 
X 

  

Bottenplatta och 
väggar, GT3, 
armering 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

Bottenplatta och 
väggar, GT2, 
armering 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 

Note 1: Placering av jordning i fundament 

 

 

                                                
1 Bilaga 10 
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3 Bilaga 13 
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Inneslutna detaljer 

Ritning Planritning Detaljritning 
Se Note 1. 

Ingjutningsgods placering i 
fundamentet 

Gasturbinfundament, 
ingjutningsgods, plan och 
detaljer4 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Note 1: Placering av rör i fundament, rördimensioner, igjutning av ursparningar, dräneringslås 

Pålning 

Ritning Planritning Grundplan Kravspecifikation 
för pålar 

Beskrivning av 
utförande, 
pålning 

Pålars 
placering under 
fundamentet 

Typer av 
jordlager 

Gasturbinfundament, 
pål- och grundplan 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Grundläggning 

Ritning Sektionsritning 
 

Marknivåer Material 

Gasturbinfundament, 
grundläggning, sektioner 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Bilaga 12 
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Ångturbin 

Formsättningsritningar 

Ritning Planritning Sektionsritning Detaljritning  
Se Note 1. 

Materialbeskrivning 
Se Note 2. 

Föreskrifter, 
fjäderelement 

Ångturbinfundament, 
bottenplatta och 
plintar, mått 5 

 
X 

 

 
X 

  
X 

 

Ångturbinfundament, 
turbinbord 
sammanställning, 
plan 

 
X 

  
X 

 
X 

 

Ångturbinfundament, 
turbinbord 
sammanställning, 
sektioner 

  
X 

   

Ångturbinfundament, 
turbinbord 
fjäderelement, plan 6 

 
X 

  
X 

  
X 

 

Note 1: Ursparningar för nivåplattor, förtagningar, fjäderelement 

Note 2: Betongklass, armeringsklass, armeringsdiameter, täckandebetongskikt 

Armeringsritningar 

Ritning Planritning Sektionsritning Detaljritning Armeringsdimensioner 
Ångturbinfundament, 
bottenplatta och 
plintar, armering 7 
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X 

 
X 

 
X 

Ångturbinfundament, 
turbinbord armering, 
plan, detaljer 8 
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X 

 
X 

Ångturbinfundament, 
turbinbord armering, 
sektion, detaljer 

  
X 

 
X 

 
X 

 

Inneslutna detaljer 

Ritning Planritning Detaljritning 
Se Note 1. 

Materialbeskrivning 
Se Note 2. 

Ångturbinfundament, 
turbinbord ingjutningsgods, 
plan och detaljer 
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Ångturbinfundament, 
turbinbord ingjutningsgods, 
detaljer 9 

  
X 
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5 Bilaga 14 
6 Bilaga 16 
7 Bilaga 15 
8 Bilaga 18  
9 Bilaga 17 



Bilaga 27 
 

 

Note 1: Nivåplåtar, skyddspropp, bultkanal, fästplåtar, kramlor, rör 

Note 2: Plåt, rörhylsor, kramlor, svetsklass 

Pålning 

Ritning Planritning Grundplan Kravspecifikation 
för pålar 

Beskrivning 
av 
utförande, 
pålning 

Pålars 
placering 
under 
fundamentet 

Typer av 
jordlager 

Fastgjutningsbruk 
i berg 

Ångturbinfundament, 
pål- och grundplan 
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X 
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