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Sammanfattning 
När en bro ska byggas krävs det att denna grundläggs på en stabil grund. Där schaktning 

utförs för att skapa grundläggningsytan för bron är det viktigt att botten förblir stabil och 

behåller bärigheten. I många av dessa schakter kommer arbetet i kontakt med 

grundvatten. Detta vatten måste på något sätt hanteras för att möjliggöra en bra 

grundläggning och för att schaktarbetet ska gå att bedriva på ett säkert sätt. Om det inte 

hanteras riskerar schaktbotten att luckra upp och tappa sin bärighet samtidigt som det i 

svårare fall finns risk för att schaktgropen rasar igen. Det finns flera metoder att välja för 

att hantera problemet med grundvatten i samband med schaktarbetet. Vilken metod som 

är bäst lämpad styrs av aktuella förhållanden på platsen som exempelvis 

grundvattennivåer, typ av jord och dess egenskaper som exempelvis hydraulisk 

konduktivitet, dvs vattengenomsläpplighet.  

Till utförandet av schaktarbetet, med tillhörande grundvattensänkning, finns 

förundersökningar och framtagna bygghandlingar som ligger till grund för 

entreprenörerna som utför arbetet.  Anledningen till att detta examensarbete efterfrågats 

är att Trafikverket upplever att bygghandlingen i många fall frångås för 

grundvattensänkningen i samband med grundläggning av broar. Syftet med arbetet är att 

undersöka om detta ofta är fallet, vad det i så fall beror på och vilka metoder som normalt 

föreslås i bygghandling samt vilka som vanligtvis används vid utförandet. Målet är att 

undersöka om någonting kan förändras så att bygghandlingen följas oftare. 

Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med entreprenörer, 

byggledare, geotekniker hos beställaren och geotekniker hos konsulter. De personer som 

intervjuades har varit inblandade i arbetet med att planera eller genomföra schaktning för 

brogrundläggningar.  

Resultatet visar att bygghandlingen i många fall frångås och att anledningarna till detta 

varierar. Vissa gånger beror det på tidsbrist, ibland på att jorden är så tät att krav och 

metoder i bygghandlingen inte är rimliga att följa och ibland att metoderna inte blir rätt 

utförda. Det framkom också att den metod som vanligtvis blir använd i slutändan är en 

variant av länshållning från schaktbotten med diken och ibland utförs direkt återfyllning 

av bergkross för att förhindra uppluckring. Det är en metod som fungerar bra när 

schaktarbetet sker i moräner vilket ofta är fallet för projekt i norra Sverige. 

Det framkommer inte något säkert svar på hur bygghandlingen ska förändras för att vara 

möjlig att följa. Grundvatten och dess rörelse kan vara mycket svår att skapa en teoretisk 

bild över vilket gör det svårt att planera rätt metod i förväg. På grund av detta bör 

metoden i handling endast vara preliminär. För att öka möjligheterna att metoderna i 

bygghandlingen skall fungera krävs att de ses över mer noggrant i projekteringen, 

speciellt när det är moränjordar, samt att de sen blir rätt utförda. Vidare är det viktigt att 

metoder, innebörd och utförande av metoder uppfattas på lika sätt av alla inblandade, att 

man talar samma ”språk”. Aktörerna anser att arbetet flyter på bra när alla samarbetar och 

tillsammans löser problemet och att metoderna inte är för hårt låst till det som står i 

handlingen. För att öka chanserna att i tid hantera problemet bör det tas upp tidigt i 

projektet för att göra det möjligt för parterna att tillsammans se på metoden för 

grundvattensänkning. På så sätt nyttjas kunskaper från flera parter. 
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Abstract 
When constructing bridges it’s a need to place them on a stable ground. When there is an 

excavation done to the level of foundation it is important that the soil at the bottom stays 

stable and keeps the same strength. Often when these excavations are made they will 

come in contact with the groundwater. To be able to retain the stability of the excavation 

bottom it is important to handle this water in some way. If this is not managed in a good 

way there is a risk for the shaft bottom to loosen up and lose its stability and excavation 

could collapse in extreme cases. To deal with the groundwater when excavating there are 

several methods to choose among. Which method that is most appropriate is dependent on 

the existing site conditions such as groundwater level, type of soil and its hydraulic 

conductivity. 

Before the start of excavation and dewatering there is preinvestigations and development 

of construction specification, these form a base for the contractors work later on. The 

reason to the upcoming of this thesis is that Trafikverket in Sweden experience that the 

construction specification for the dewatering are not followed in many applications of 

bridge foundation. The purpose of this work is to investigate whether this is often the 

case, what it depends on and investigate which methods that are typically proposed and 

which are commonly used. The aim is to consider if something can be changed in the 

construction specification so it could be followed more often. 

To make this survey interviews are made with contractors, construction managers, 

geotechnical engineers at the project owner and geotechnical engineers at consultants. 

The selected people have been involved in investigations, planning or productions in 

projects involving dewatering work. 

The result gave that the construction specification in many cases was abandoned and the 

reasons for this varied. Sometimes it depends on time constraints, sometimes the soil has 

too low hydraulic conductivity so the demands and methods in the construction 

specification were not reasonable to follow and in some cases the methods are not 

properly performed. It also appeared that the method usually utilized in the end is a 

variant of open pumping from the bottom of the excavation in combination with ditches 

and sometimes with fill of crushed rock to prevent hydraulic failure. It is a method that 

works well when excavation work is performed in moraines which often is the case for 

projects in the north of Sweden.  

It also appears that there is no definite answer to how the construction specification 

should be changed so it could be possible to follow. It can be very difficult to create a 

theoretical model of groundwater and its flow which makes planning of the right method 

hard. Because of this the proposed method should only be preliminary. To increase the 

possibility to follow the method in the construction specification it need to be reviewed 

more detailed in the investigation, especially in moraines, and it is important to control 

that metods then be properly performed in production. It is important that design and 

methodology are perceived similarly by all involved. The general impression is that the 

work is going well when everyone works together and helps each other to solve the 

problem and not strictly follow the project specification. To increase the chances to 

handle dewatering in time the problem should be addressed early in the project to make it 
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possible for all parties to cooperate and ensure the method of dewatering together. Then 

knowledge will be used from several parties.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vid schaktarbeten och grundläggning av broar uppkommer ofta någon kontakt med 

grundvattnet. Detta måste på något sätt hanteras för att arbetet skall ge en bra 

grundläggning samt för att schakten ska bedrivas på ett säkert tillvägagångssätt. Enligt 

Hansbo & Möller (1975) tillhör arbeten under grundvattenytan de svåra problemen inom 

grundläggningstekniken. Detta påstående stärks också av Arbetsmiljöverket (2003) där 

det står att förekomsten av grundvatten höjer schaktklassen, vilket betyder att 

svårighetsnivån för utförandet av schakten ökar. I samband med schaktarbetena utgör 

grundvattensänkningen den främsta åtgärden för att förhindra eller motverka inre erosion, 

uppkomst av flytjordsfenomen eller bottenupptryckning. Innan schaktarbetet påbörjas 

genomförs förundersökningar och bygghandlingar tas fram där krav och metoder för 

schakten och tillhörande grundvattensänkning framställs. Detta ligger till grund för 

upphandling av entreprenör och senare till den antagna entreprenörens arbete. 

Bakgrunden till detta examensarbete är att Trafikverket upplever att grundvattensänkning 

är en del i projekten som bör ses över. De upplever att det verkliga utförandet oftast leder 

till en förändring jämfört med bygghandlingen och anledningarna till detta kan vara 

många. Förändringarna som sker skapar, enligt dem, onödiga diskussioner mellan 

beställare och entreprenörer i frågan om vem som ska lösa problemet. Många gånger 

tvingas parterna att ta ett snabbt beslut på plats för att resterande arbete inte skall bli 

lidande. Den som får ta dessa snabba beslut tar en risk då den som tagit fram en lösning 

även ansvarar för resultatet vilket inte alltid grundar sig på noggrannare undersökningar. 

Dessa förändringar påverkar även andra inblandade och andra delar i projektet eftersom 

det inverkar på projektets planering, tidsåtgång och en del gånger kan det även få 

märkbara ekonomiska följder. Den situation som många gånger inträffar idag ses som ett 

onödigt problem som inte ska behöva förekomma.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka 

 hur vanligt det är att avvikelser från bygghandlingarna förekommer när 

grundvattensänkningar för broschakter ska genomföras 

 varför förekommer avsteg från handlingen  

 vilka metoder som används för grundvattensänkning, vad är givet i bygghandling 

och vad används i slutliga utförandet.  

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att undersöka om något kan förändras i bygghandlingen för 

att den ska vara bra och möjlig att följa för grundvattenhanteringen vid broschakter. 
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1.4 Omfattning och avgränsningar 

Nedan punktas avgränsningar för detta examensarbete 

 Undersökningen behandlar grundvattensänkning vid schakter för grundläggning 

av broar. 

 Litteraturstudien skall behandla varför grundvattensänkning behövs, hur behovet 

av grundvattenhanteringen bedöms, vilka metoder som kan användas, vilka 

problem som kan uppstå.  

 Litteraturstudien kommer att ytligt behandla grunder i forskningsmetodik; då 

främst kvalitativa insamlingsmetoder i form av intervjuer. 

 Intervjuer med personer som är verksamma i branchen. Det kommer utgöras av 

personer som arbetar som geotekniker hos konsulter, geotekniker hos beställare, 

byggledare och personer från entreprenörer. 

 Intervjuerna är utförda med personer som är verksamma i norra Sverige så 

undersökningen är inte rikstäckande. 
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2 Teori  
Detta kapitel inleds med en översiktlig information om grundvatten och sedan fortsätta 

med fakta om grundvattensänkningar. Avsnittet om grundvattenhantering kommer att 

behandla vilka problem som kan väntas uppkomma, var det är troligt att de sker, hur 

metod för grundvattensänkning väljs samt hur olika grundvattensänkningsmetoder 

fungerar och var de är lämpliga att använda. 

2.1 Allmänt om grundvatten 

Vatten förekommer naturligt i markens porer och hålrum. Det räknas som grundvatten när 

vattentrycket är lika stort eller större än lufttrycket. Det bildas antingen av den nederbörd 

som faller, regn och smältvatten som infiltrerar från ytan, eller som vatten som kommer in 

från ett annat vattenförande lager eller vattendrag. Grundvattnet transporteras sedan under 

jord för att slutligen komma upp till markytan igen, endera genom att rinna ut i 

vattendrag, tas upp av växter eller stiga kapillärt i jorden. Det utgör alltså den 

underjordiska delen av vattnets naturliga kretslopp. Nedan i Figur 1 syns olika 

förekomster av grundvatten. (Knutsson & Morfeldt, 1993) 

 Figur 1. Olika förekomster av vatten i marken (Knutsson & Morfeldt, 1993) 



  

 

4 

Lagringen av vatten i jorden varierar beroende på områdets förhållanden, till exempel 

jordlagerföljden. I mer vattengenomsläppliga jordar är grundvattenmagasinet öppet, en så 

kallad öppen akvifer, i de fallen har grundvattenytan samma tryck som det aktuella 

lufttrycket. I fall där tätare jordar ligger ovanför mer vattenförande material bildas slutna 

magasin, sluten akvifer, här utgör den tätare jorden ett ”lock” som hindrar grundvatten 

från underliggande lager att röra sig uppåt.  Där under bildas ett vattentryck som kan bli 

så stort att när den tätare jorden genomborras så stiger grundvattenytan ovanför markytan, 

så kallat artesiskt vatten. (Knutsson & Morfeldt, 1993 och Svenska 

byggnadsentreprenörföreningen (SBEF), Vägforskningsgruppen, 2009) 

Det kan också förekomma olika stora vattenströmningar och olika strömningshastigheter i 

olika lager beroende på typ av jord och dess egenskaper. Hur vattnet rör sig och hur fort 

det transporteras beror delvis på terräng, höjd- och tryckskillnader och omgivning, men 

även på jordens egenskaper som exempelvis hydraulisk konduktivitet. Hur fort vattnet rör 

sig i jorden eller dränerar ut från den beror styrs bland annat av jordens kornstorlek, 

sorteringsgrad och packning. En tät och finkornig jord har för det mesta liten mängd 

öppna porer som vattnet kan transporteras i vilket leder till att transporten är långsam eller 

nästan obefintlig. En grövre homogen jord har mer porer där vattnet kan transporteras, 

vilket leder till en högre hydraulisk konduktivitet. En morän är en hårt packad osorterad 

jord som vanligen har en låg permeabilitet. Viktigt att komma ihåg är att hydrauliska 

konduktiviteten kan variera i olika riktningar, i en sedimentjord är det vanligast att den 

horisontella permeabiliteten är större än den vertikala. (Knutsson & Morfeldt, 1993)  

I Tabell 1 framgår hydraulisk konduktivitet för några jordarter.  

Tabell 1. Hydraulisk konduktivitet hos några vanliga jordarter (skapad efter Larsson, 2008) 

 

2.2 Grundvattensänkning vid schaktarbeten 

I många fall när broar ska grundläggas kommer tillhörande schaktarbete i kontakt med 

grundvattenytan. Oftast kan arbetet inte utföras eller bedrivas säkert utan att det vattnet 
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hanteras på något vis. Vilka metoder som är lämpliga styrs av områdets geotekniska 

förutsättningar, som exempelvis jordart, hydraulisk konduktivitet, 

grundvattenförhållanden och topografi, men också kraven på säkerhet har betydelse. 

Även kombinationer av flera metoder kan vara aktuell för att grundvattnet skall vara 

möjligt att hantera, i vissa fall orsakat av att områdets geologiska karaktär varierar och 

därmed även lämpliga metoder. Likaså kan projektets karaktär, som exempelvis 

schaktdjup och omfattning av grundvattensänkningen, påverkar valet av metod. 

(Smoltczyk, 2003; Powers, et al., 2007; Hansbo & Möller, 1975; Bell, 1987 och von 

Brömssen, et al., 1984) 

Beroende på förutsättningarna kan grundvattnet hanteras olika, det kan försänkas, pumpas 

bort från schaktgropen under arbetets gång eller skärmas av. Metoder som kan användas 

för att sänka grundvattnet i förväg är djupa filterbrunnar, wellpoints och elektroosmos. 

För att hantera grundvattnet då det rinner in i schakten kan man använda pumpgropar 

eller diken som leder bort vatten från schaktbotten, diken kan ibland ersättas av 

horisontell dränering. Blockering eller avskärmning av grundvatten kan genomföras med 

exempelvis tätspont, injektering eller frysning. (Hansbo & Möller, 1975; von Brömssen, 

et al., 1984; SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009 och Powers, et al., 2007) 

Enligt Smoltczyk (2003) utgör metoderna som nämns ovan de som Eurocode 7 

förespråkar för hantering av grundvattenproblem. 

Antalet möjliga alternativ för att hantera grundvattnet kan göra det svårare att välja rätt 

metod. Därför är det viktigt att känna till för- och nackdelar med varje metod och var de 

är lämpliga och möjliga att använda. Det är viktigt att ta reda på vilka metoder som är 

både ekonomiskt och tekniskt användbara. De skall anpassas till de aktuella 

förhållandena, exempelvis finns fall där förhållandena gör att en sänkning av 

grundvattennivån ner under schaktbotten inte är nödvändig att göra innan man schaktar 

och fall där det inte är möjligt att sänka grundvattnet i förväg (Powers et al., 2007). I 

Figur 2 nedan visas förslag enligt SBEF, Vägforskningsgruppen (2009) på vilka 

grundvattensänkningsmetoder som kan användas beroende på jordens kornfördelning.  
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Figur 2. Användningsområde för grundvattenhanteringsmetoder (SBEF, Vägforskningsgruppen, 

2009) 

Innan en schaktning med grundvattensänkning påbörjas bör portrycksmätare installeras i 

finkorniga jordarter eller vattenståndsrör installeras i grovkorniga jordarter. Dessa ska 

sättas både inom och utanför schaktgropen och kan användas för att kontrollera 

grundvattenytans förändring under grundvattensänkningens gång (von Brömssen, et al., 

1984). Schaktarbeten bör ej påbörjas före grundvattenytan sjunkit till önskad nivå. Det är 

enligt samma författare extra viktigt att den sänks under schaktbotten då man arbetar i 

jord innehållande sand och silt. Schaktningen bör inte under några förhållanden bör 

bedrivas djupare än den vid mätning uppmätta grundvattennivån om jorden består av silt 

eller sand.  

Enligt Smoltczyk (2003) skall grundvattensänkningen vara planerad så att vattenytan 

ligger minst en halv till en meter under hela schaktbotten. Detta uttrycks även i AMA 

Anläggning (2011) där det anges att grundvattensänkning vid schaktarbeten för brostöd i 

jord skall vara sådan att arbetet sker i torrhet och att grundvatten- eller portrycksnivå skall 

vara minst 0,5 m under schaktbottens lägsta nivå.  

En del gånger är det inte möjligt att sänka grundvattennivån tillräckligt eller stoppa det 

tillrinnande vattnet. I dessa fall anger AMA Anläggning (2011) att grundläggningen då 

måste utföras under vatten, Hansbo & Möller (1975) menar att vid de svåraste fallen kan 

schaktningen ske under vatten men att ett alternativ kan vara att schakta i sektioner där 

grundvattennivån ej varit möjlig att sänka tillräckligt. Detta medför att risken för 

bottenupptryckning minskar och därför kan nivåer som ligger närmare schaktbotten än 

0,5 m tillåtas.  
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2.2.1 Länshållning direkt från schaktbotten 

En möjlig metod för att hantera grundvattnet är att pumpa ut tillrinnande vatten direkt 

från schaktbotten eller från grunda pumpgropar/-brunnar eller diken, även liggande 

dräneringsrör går att använda. Detta är för det mesta den billigaste metoden att använda 

sig av, sett till kostnaden för själva vattenhanteringen enligt Powers et al. (2007).  

I de fall som förhållandena är de rätta är det lämpligt att ta hand om vattnet direkt från 

schaktbotten, men om den metoden används där förhållandena inte är lämpliga kan det 

fort leda till förseningar, ökade kostnader och ibland till katastrofala brott i jorden. Därför 

är det viktigt att ta reda på i vilka fall länshållning från schaktbotten går att använda samt 

när den inte är lämplig att använda innan den väljs. Förslaget om att använda den 

metoden bör också vara preliminärt. Detta eftersom oväntade förhållanden ofta kan dyka 

upp under jord och då ska det finnas en reservplan redo om det föreslagna sättet inte 

fungerar. När arbetet är igång så är det viktigt att observera beteendet i jorden så att inga 

oönskade situationer uppstår och om de uppstår vara snabb att vidta en metod för att 

förhindra att skada uppkommer. Om situationen blir för svår kan arbetet behöva stoppas 

och installation av en annan avsänkande metod vara nödvändig. (Powers et al., 2007) 

Enligt Hansbo & Möller (1975) minskar risken för hydrauliska grundbrott om en jord är 

fast lagrad, vilket gör att grundvattenhantering oftast kan ske från schaktbotten i normala 

moräner. Detta menar även Powers et al. (2007) som säger att det fungerar bra att 

använda länshållning från schaktbotten i hårt packade välgraderade jordar, kanske tillhör 

moränen den mest stabila jordtypen för användning av pumpning från schaktbotten. I 

dessa jordar kan det förekomma blödning av vatten från schaktslänterna utan att de blir 

ostabila. Dock måste stor försiktighet tas vid schaktarbetet för att inte göra så att jorden i 

ytan börjar luckra upp sig, om ytan börjar luckras riskerar det sedan att sprida sig djupare 

ner i jorden. För att undvika att det hydrauliska grundbrottet ska sprida sig djupare kan ett 

skyddsfilter användas på schaktbotten samt i dikena. Filtret kan bestå av 5 cm sand 

närmast schaktbotten överlagrat av ett 10 cm tjockt skikt av grus och på det 15 cm singel 

eller makadam. Det filter som läggs ut kan även utgöras av en geotextil som 

materialavskiljande lager med grus- eller makadamfyllning ovanpå (Hansbo & Möller, 

1975 och Knutsson et al., 1998). Filtret fungerar som en motfyllning vilken ökar 

effektivspänningarna i jorden samt att det kan förhindra eventuell erosion och därför 

motverkar uppluckringen. Dock menar Knutsson et al. (1998) bör detta endast användas 

vid mindre sättningskänsliga konstruktioner som exempelvis vägar. I fall där det 

uppkommer svåra uppluckringstendenser kan det vara ett alternativ att i ett tidigt stadie 

gräva pumpgroparna till färdigt djup under schaktbotten där de sedan förses med filter. 

Schaktningen sker sedan i mindre sektioner, med start närmast pumpgropen, där varje 

utgrävd del förses med lämpligt filter (Hansbo & Möller, 1975 och von Brömssen, et al., 

1984).   

Enligt SBEF, Vägforskningsgruppen (2009) och von Brömssen et al. (1984) så fungerar 

länshållning från schaktbotten bra vid schaktning i grovkorniga jordar med hög 

permeabilitet där risken för hydraulisk upptryckning eller uppluckring är liten även om 

vattenströmningarna är höga. Problem som kan uppkomma med dessa höga 

vattenströmningar är att tillräckligt hög pumpkapacitet ej går att uppnå samt att det finns 

risk för att inre erosion sker. I jordar med stort vatteninflöde kan det vara aktuellt att 
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utföra schakt under vatten, alternativt använda någon form av avskärmning av 

vattenströmningen. För att undvika erosion av finare material i jorden läggs ett filter ut på 

schaktbotten, i pumpgropar eller gravar och på schaktslänter under grundvattennivån.  

Powers et al. (2007) menar dock att det inte är lämpligt att använda denna metod om man 

har korniga jordar som är löst lagrade och ensgraderade. Inte heller i kohesionslösa 

siltjordar, lösa leror eller silt med vattenkvoter vid eller över flytgränsen. Om 

vattenföringen är för hög ska metoden inte användas, det kan leda till att slänterna flyter 

in. Höga vattentryck kan också skapa problem som gör att denna metod ej är möjlig att 

använda. Grundvattennivån eller trycknivån får ej vara för högt ovanför schaktbotten. Om 

detta är fallet samtidigt som man ändå vill använda sig av denna metod kan någon typ av 

försänkning användas för att få ner nivån så pass att pumpning från schaktbotten kan 

användas. Även omgivningen runt schakten kan påverka om metoden är lämplig att bruka 

eller ej, till exempel om det finns konstruktioner i närheten som skulle skadas om delar av 

slänten rasar in är öppen pumpning inte godkänd att använda (Powers et al., 2007). 

När diken eller pumpbrunnar används på botten av schakten kan det krävas att 

schaktgropen görs något större eftersom att diken och pumpbrunnar ofta utförs utanför 

ytan som ska ligga under den planerade grundläggningsplattan. Om man vid schaktningen 

använder sig av fria slänter måste dessa vara flacka vilket betyder att man måste ha 

tillräckligt med utrymme i området. Det är också viktigt att diken och pumpgropar görs 

tillräckligt djupa för att det ska vara möjligt att dränera hela schakten, det kan tyckas 

självklart men enligt Powers, et al. (2007) så är det förvånande ofta som de inte utförs 

tillräckligt djupt.   

Om förhållandena blir så svåra att det inte går att lösa med pumpning från schaktbotten 

anser Powers et al. (2007) att arbetet bör avbrytas samtidigt som gropen vattenfylls tills 

dess att ny metod är bestämd och påbörjad. Nya lösningar kan vara att installera 

exempelvis wellpoints eller genom att göra djupare pumpbrunnar och diken.  

Vid schaktning i täta jordar exempelvis lera där det finns risk för bottenupptryckning kan 

dräneringsrör installeras ner till underliggande vattenförande lager. På så sätt släpps 

grundvattnet ut, vattentrycket minskar och lyftningen/bottenupptryckningen av den täta 

jorden förhindras. Kontroll av dräneringens funktion är viktig, upphör den att fungera kan 

det leda till att botten går i brott. Vattnet kan sedan pumpas direkt från schaktbotten, 

utläggning av filter på schaktbotten kan förenkla pumpningen, principbild på denna 

metod kan ses i Figur 3 nedan. (SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009) 
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Figur 3. Dräneringsrör installerade ner till det vattenförande lagret. Detta görs för att minska risken 

för bottenupptryckning av den täta jorden (SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009) 

2.2.2 Pumpning med djupa filterbrunnar 

I de fall där grundvattenytan måste sänkas innan schaktningen påbörjas kan djupverkande 

filterbrunnar (också kallat rörbrunnar) användas. Denna metod är lämplig att använda i 

finjordar (finsand, mellansand och grov silt) och i genomsläppliga moräner där risken för 

hydrauliska grundbrott kan vara stor. Det finns i huvudsak två principer; 

gravitationsmetoden och vakuummetoden. I den förstnämnde rör sig vattnet av egen kraft, 

med hjälp av gravitationen, ner i brunnarna, den andra utgår från att tätheten i jorden 

orsakar att vattnet inte rör sig av egen kraft, eller rör sig för sakta, och därför skapas ett 

undertryck i brunnarna för att ”suga” vattnet till dem (Hansbo & Möller, 1975; von 

Brömssen, et al. 1984 och SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009). Det finns fall där det inte 

tekniskt eller ekonomiskt är möjligt att använda sig av pumpning, men med den teknik 

som finns idag är de fallen färre än man kan tro enligt Powers et al. (2007). 
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Figur 4. Bilden visar principen för hur en avsänkningstratt kan se ut (SBEF, Vägforskningsgruppen, 

2009) 

Pumpbrunnarna installeras i rader längs slänten för schakten. Installationen av brunnar 

kan utföras så att de grävs ner, borras ner eller så kan de föras ner med hjälp av jet-stråle, 

det vill säga spolas ner liknande den teknik som används för wellpoints.  Avståndet 

mellan rören beror bland annat på schaktens storlek, brunnarnas djup, jordens 

vattengenomsläpplighet och nödvändig avsänkning. Vanligen installeras brunnarna strax 

ovan och utanför skärningen mellan schaktslänten och naturliga grundvattenytan. Vid 

grundvattensänkning kommer en tratt bildas runt brunnen, en så kallad sänkningstratt, se 

exempel i Figur 4 ovan. Avsänkningen skall dimensioneras så att sänkningstratten inte i 

någon punkt kommer i kontakt med schaktgropen. (Powers et al., 2007; Hansbo & 

Möller, 1975 och SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009) 

Pumpningen från filterbrunnarna kan ske antingen med dränkbara pumpar som placeras 

på botten av varje brunn eller med sugledningar som placeras i varje enskild brunn och 

sedan sammankopplas i en gemensam sugpump. Pumphöjden för en sugpump med flera 

inkopplade ledningar begränsas till en pumphöjd omkring 7 – 8 m. Skall pumpning med 

sådan teknik användas djupare kan flera rader av brunnar användas med sugledningar och 

sugpumpar placerade på olika nivåer. Om däremot dränkbara pumpar används kan 

uppfordringshöjder mot 100 m vara möjliga. (von Brömssen et al., 1984) 

Rörbrunnar finns med rör som har färdigkonstruerade filter, de kan även utföras enklare 

med rör som är perforerade eller slitsförsedda. Rör som inte har ett inbyggt filter, 

grusfilter eller liknande, skall omges av lämpligt filtermaterial. I grovsand bör röret 

omges av ett 7,5 – 10 cm tjockt filter av fingrus, i mellansand och finsand bör det mot 

omkringliggande jord vara 10 – 20 cm grovsand och innanför det mot brunnen vara 10 – 

20 cm fingrus. (Hansbo & Möller, 1975; von Brömssen, et al., 1984 och SBEF, 

Vägforskningsgruppen, 2009) 
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2.2.3 Wellpoints 

Wellpoints-system har använts för tillfälliga grundvattensänkningar i över 75 år. Den 

utgör den mest mångsidiga lösningen för att sänka vattennivån i jorden då den fungerar 

och är effektiv i de flesta jordar, från grov silt till fint grus och även i skiktade jordar. De 

kan användas med små uttag på några få liter per minut i finsand och silt eller pumpa 

många tusen liter per minut i grövre sandmaterial och grus. (Powers et al., 2007 och Bell, 

1987) 

Denna metod innebär att wellpoints (sugbrunnar/sugfilter) installeras i jorden och 

sammankopplas med en sugpump, exempel på wellpointspetsar kan ses i Figur 5 nedan.  

(Smoltczyk, 2003 och SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009)  

 

Figur 5. Bilden visar olika modeller av wellpointspetsar samt hur de fungerar vid spolning och 

sugning (von Brömssen, et al., 1984) 

Wellpoints utgörs av relativt klena rör som längst ner är försett med ett sugfilter som är 

0,3 – 1,0 m långa och vanligen 50 – 75 mm i diameter, enligt Bell (1987) finns även 

plaströr med större diameter. I de fall där det kan finnas risk att finmaterial från jorden 

kommer in i filterspetsen ska filtersand fyllas runt den. Wellpoints monteras antingen 

genom att de placeras i förborrade hål eller genom att de spolas ner i marken med hjälp av 

en jetstråle, som kan tryckas ut från sugfiltrets spets eller från ett separat spolrör. I de fall 

där sand eller grusfilter skall omsluta filterröret används foderrör som först borras eller 

spolas ner och sedan installeras wellpoints i mitten, sand fylls i mellanrummet som finns 

kvar, foderröret tas upp och den monterade wellpointen sitter kvar omslutet av sand. 

(Bell, 1987; SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009 och von Brömssen et al., 1984).  

När grundvattnet sedan ska sänkas kan det, i likhet med filterbrunnar, utföras med hjälp 

av antingen tyngdkraftsmetoden eller vakuummetoden. Vakuummetoden är lämplig att 

använda då jordarna är mindre permeabla, exempelvis silt, därför behöver vakuum skapas 

för att suga vattnet ur jorden. När vakuummetoden används erhålls även en flackare 

avsänkningstratt jämfört med tyngdkraftsmetoden, se Figur 6 nedan, detta på grund av 
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undertrycket som skapas i vattnet. (SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009 och von 

Brömssen et al., 1984) 

 

Figur 6. På bilden ses hur grundvattenytans avsänkning kan skilja sig mellan tyngkraftsmetoden och 

vakuummetoden vid användning av wellpoints (SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009)  

När vakuummetoden används bör wellpointfilter och eventuellt sandfilter inte gå förbi 

den övre nivån för den finkorniga jorden, utgörs marken av finkornig jord hela vägen upp 

till ytan sätts sandfiltret ungefär till 1,5 m från markytan. För att det skall vara möjligt att 

skapa vakuumsuget i sugbrunnarna förseglas de upptill med bentonit eller likvärdigt 

material. Det är viktigt att denna tätning blir väl utförd samt att tätheten i 

omkringliggande jord är bra eftersom om luft läker in förstörs möjligheten att skapa 

undertryck i brunnarna. En metod för att minska risken med inläckage av luft är att 

wellpointens filter ligger helt under vatten när pumpning sker. Luft är ibland svårt att 

undvika helt och i sådana fall kan det vara nödvändigt att använda extra vakuumpumpar 

för att erhålla tillräckligt undertryck. En principskiss över vakuummetoden visas i Figur 

7. (von Brömssen et al., 1984) 
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Sugbrunnarna kan användas på djup ner till 8 m och för en avsänkning på omkring 4 m, 

därefter erhålls ej tillräcklig pumpkapacitet i sugpumparna. Ska en djupare avsänkning 

genomföras kan flera rader och/eller nivåer av wellpoints användas. Alternativt kan filtret 

sänkas djupare ner ju djupare schakten görs. Hur placeringen av sugbrunnarna varierar 

från fall till fall, beror på jordens egenskaper, områdets topografi, schaktens storlek och 

djup. Vid mindre schakter som exempelvis rörgravar räcker det oftast med att filter 

installeras på en sida och att dessa sedan flyttas eftersom schakten rör sig framåt. Vid 

större schakter krävs oftast att filter placeras runt schaktväggarna och att komplettering 

med fler rader i olika nivåer görs i gropen. (Smoltczyk, 2003 och von Brömssen et al., 

1984) 

I Figur 8 nedan visas en metod som enligt Smoltczyk (2003) kan användas för att 

bestämma avstånden mellan varje filter beroende på jordens permeabilitet.  

Figur 7. Principbild på hur uppbyggnaden av en pumpbrunn som utförs med vakuummetoden kan 

se ut (von Brömssen et al., 1984) 

  



  

 

14 

 

Figur 8. Bilden visar ett sätt att avgöra avstånden mellan varje filter vid användning av wellpoints 

(Smoltczyk, 2003)  

2.2.4 Elektroosmos 

Elektroosmos är en metod som kan vara lämplig att använda i täta lerjordar då den ökar 

strömningshastigheten av vattnet i jorden. Metoden går ut på att anoder och katoder 

placeras i jorden, detta orsakar en vandring av joner mellan dessa två. Jonrörelserna 

medför att ett strömningstryck i jorden bildas i riktning från anod till katod vilket 

resulterar i en vattentransport i samma riktning. (Hansbo & Möller, 1975 och Smoltczyk, 

2003) 

I det praktiska utförandet utgörs anoderna av järnstänger nedstuckna i jorden och 

katoderna av ett perforerat järnrör, eller annan filterbrunn, omgivet av ett grusfilter. 

Vattnet som rinner till katoden pumpas sedan upp. Vattenströmningen och den uppkomna 

tryckgradienten i porvattnet beror på den elektriska potentialskillnaden mellan anod och 

katod och på en koefficient som beror av vattenkvoten, lermineralet och salthalten.  I 

Figur 9 nedan ses en principuppställning av ett avvattningssystem med elektroosmos. 

(Hansbo & Möller, 1975) 
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Figur 9. Principiell uppställning av elektroosmos (Smoltczyk, 2003) 

2.2.5 Förhindrande av vattenflöde 

Då jorden har hög permeabilitet i kombination med hög vattenföring kan det vara svårt att 

erhålla tillräcklig pumpkapacitet. I de fallen kan användning av tätskärmar som 

exempelvis tätspont eller injektering vara aktuella. Frysning av jord kan också användas 

för att bilda en temporär tätskärm, denna fungerar även som en jordstabilisering under 

tiden för schaktningen (Jessberger et al., 2003 & Powers et al., 2007).  Dessa metoder 

förlänger strömningsvägen in till schaktgropen och sänker då också vattentrycket mot 

schaktbotten. På grund av detta minskar risken för inre erosion och bottenuppluckring. 

Vid schaktningen skall eventuell erosion övervakas. Uppkommer sådan kan filterbädd, 

likt de som används vid pumpning direkt från schaktbotten, läggas ut på botten. (SBEF, 

Vägforskningsgruppen, 2009; Hansbo & Möller, 1975 och Bell, 1987) 

Hur stort flöde som kan hindras beror på hur långt ner tätskärmen installeras. I Figur 10 

ses hur stor förändring som sker på portrycket ovan schaktbotten beroende på hur långt 

sponten slås ner i marken. Vid fall där starkt vattenförande skikt finns under sponten kan 

förhållandena vara svårare än bilden visar enligt Hansbo & Möller (1975). Som tumregel 

vid installation av en tätspont är att sponten ska slås lika djupt ner under schaktbotten som 

vad grundvattenytan ligger ovanför densamma enligt SBEF, Vägforskningsgruppen 

(2009). 

Grundvattennivå 
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Figur 10. Reducering av portrycket beroende på nedslagningsdjupet av sponten (Hansbo & Möller, 

1975) 

Tätskärmar kan också användas vid grundvattensänkningar där förändring av 

grundvattennivån under närliggande konstruktioner vill undvikas. Sänkningar av 

grundvattnet i omgivande jord kan leda till sättningar. Tätskärmar placeras då runt 

schaktgropen vilket medför att lokal grundvattensänkning inom schakten blir möjlig att 

genomföra utan att sänkningen utanför tätskärmen blir lika stor. (Knutsson, et al., 1998 & 

Knutsson & Morfeldt, 1993) 

2.2.6 Schaktning under vatten 

Vid fall där det inte blir praktiskt eller ekonomiskt genomförbart att pumpa bort vattnet på 

grund av för stor tillrinning, är schaktning under vatten en möjlighet. För att inte 

schaktväggarna skall riskera att rasa in utförs ofta schaktningen inom en spont. Om 

bottenplatta gjuts under vatten i botten av schakten kan vattnet pumpas ut när den är klar. 

Då är det viktigt att bottenplattans vikt motsvarar grundvattnets lyftkraft vilket styrs av 

hur högt grundvattennivån är ovan schaktbotten. (SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009) 

Vid fall där det finns risk för bottenupptryckning kan det också vara ett alternativ att 

utföra schakten under vatten. Det är då viktigt att mängden vatten i gropen plus 

underliggande tät jord är tyngre än det grundvattentryck som verkat i det vattenförande 

lagret under den täta jorden, Figur 11. (SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009) 
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Figur 11. Beräkning av hur hög vattennivån i gropen måste vara vid schaktning under 

grundvattennivån (SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009) 

2.3 Problem vid grundvattensänkning 

I samband med schaktning under grundvattennivån finns det enligt SBEF, 

Vägforskningsgruppen  (2009) fyra huvudtyper av problem som kan uppkomma. Dessa 

är: 

 schaktgropen kan inte hållas läns på grund av stort inflöde av vatten 

 inre erosion 

 schaktbotten luckras upp vid länshållning (flytjordsfenomen) 

 schaktbotten trycks upp vid länshållning. 

Sekundära problem som kan uppstå i omgivningen på grund av länshållning som pågår 

under en längre tid är att det finns risk för sinande vattentäkter och sättningar på 

omkringliggande byggnader som följd av en sänkt grundvattennivå. Hur stora problem 

som uppkommer beror på grundvattensituationen. Även grundvattnets kemiska 

sammansättning kan ge problem på den utrustning som används, att den förstörs eller 

stockar igen på grund av exempelvis oxidation eller avlagringar. Därför bör det beaktas 

vilka material som är lämpliga att använda sig av. Problem kan även uppkomma då 

grundvattenförhållandena blir värre än vad man först har förväntat sig och detta kan leda 

till stora förseningar och kräver ofta en stor förändring av utförande och metod för att 

arbetet skall kunna fortsätta. Problemen för entreprenörer kan förväntas vara som störst 

under höst och vår, den tid då den främsta grundvattenbildningen sker. (SBEF, 

Vägforskningsgruppen, 2009; Powers, et al., 2007; Powers, et al., 2007 och Hansbo & 

Möller, 1975) 
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2.3.1 Uppkomst av de olika problemen 

Problem med stora vatteninströmningar i schakten förekommer främst i grovkorniga 

jordar som, grus, grovsand och stenig till grusig morän. Den höga inströmningen kan 

medföra att det ej är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att hålla läns med pumpning. I 

samband med hög vattenströmning i jorden finns också risk för inre erosion, då de stora 

vattenflödena tar med sig partiklar av den finare jorden vilket slutligen leder till 

deformationer i jordlagrena. (SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009)  

I finkornigare jord som mellan-/finsands- och siltjordar förekommer främst problem med 

bottenuppluckring och flytjordsproblem. Eftersom det i vissa fall inte är stor tillrinning av 

vatten till schaktgropen vid schaktning i sådana material kan det vara lätt att tro att 

grundvattnet ej utgör något problem, detta är dock inte korrekt då det är vattnets trycknivå 

som orsakar brottet. Beroende på jorden kan sägas att det hydrauliska brottet kan uppträda 

främst på två sätt; antingen sker uppluckring på lokala brottområden vilket leder till ett 

uppluckrat kornskelett, eller så övergår hela jorden till att vara i flytande tillstånd. Det 

som sker när jorden luckras upp och börjar bete sig som ett flytande material är att 

schaktbotten tappar bärighet och schaktslänter riskerar att flyta in. Orsaken till att dessa 

brott sker är att uppåtriktade vattenströmningar i jorden leder till ökat portryck vilket i sin 

tur leder till att kontaktkraften mellan kornen minskar, effektivspänningen i jorden 

reduceras. I vattenmättade finkorniga jordar kan flytfenomenet dessutom uppstå vid 

vibrationer som gör att lagringen av kornen förändras så att jorden flyter. (Knutsson et al., 

1998; SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009 och Hansbo & Möller, 1975)   

Om arbetet sker i hårt lagrade moräner kan det hända att problem med stabiliteten inte 

uppkommer trots att grundvattennivån runt omkring ligger ovan schaktbotten. Denna 

vetskap får inte leda till en falsk säkerhet för det är viktigt att komma ihåg att även fast 

det är en morän kan det finnas stor risk att vattnet orsakar brott som bottenuppluckring 

eller om den är mycket tät kan bottenupptryckning förekomma. (Powers et al., 2007) 

Vid schaktning i lera och finare siltjordar är det sällan problem med tillrinningen av 

grundvatten och inte heller uppluckring av jord utgör ett problem, det är höga portryck i 

vattenförande skikt som kan orsaka brott i form av bottenupptryckning. 

Bottenupptryckning sker då schakten drivits så att trycket från kvarvarande tätjord är 

mindre än vattentrycket från det underliggande, vattenförande jordlagret. (von Brömssen 

et al., 1984 och SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009) 

2.4 Förundersökning och projektering av grundvattensänkning 

Vid planering av schaktarbeten bör undersökningar utföras på platsen för att bestämma de 

parametrar och jordegenskaper som är nödvändiga att känna till för att utvärdera och lösa 

de geotekniska problemen. All den information som erhålls från de geotekniska 

förundersökningarna används sedan som grund för att ta fram projektets bygghandlingar.   

Om grundvattenförhållanden eller portryck i omgivningen ej är kända sedan tidigare bör 

dessa undersökas, detta för att exempelvis se om det finns behov av att genomföra en 

grundvattensänkning (SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009). För att avgöra lämplig metod 

för hanteringen av grundvattenproblemet är det viktigt att känna till hur förutsättningarna 

på platsen ser ut. Det som är intressant att på plats undersöka för planering av 

grundvattenhanteringen är enligt Powers et al. (2007): 
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 jordens uppbyggnad; lageruppbyggnad och innehåll av block eller andra hinder 

som kan försvåra installation av avvattningsutrustning 

 hållfasthet, densitet, sättningsegenskaper hos jordarna för att utreda möjliga 

sättningar och stabilitetsproblem i och utanför schakten i samband med 

grundvattensänkningen 

 nederbörd och topografi; för att avgöra hur vattenavrinning och eventuella 

vattenansamlingar kommer att bildas 

 hydraulisk konduktivitet hos jorden och dess skikt med hjälp av visuell 

klassificering, laboratorieförsök, eller helst av allt fältförsök för att avgöra, 

strömningshastigheter, avskärmningsmöjligheter, nödvändig pumpkapacitet och 

bedömning av tiden för avsänkningen 

 grundvattennivåer och/eller trycknivåer och deras variationer under året för att 

möjliggöra utredning av mängden vatten som skall hanteras 

 grundvattenmagasin (aquifer) och omkringliggande vatten, magasinets djup och 

utbredning, tillrinnande vatten för att bedöma nödvändig pumpkapacitet och 

utbredning av avsänkningen 

 grundvattnets kemiska uppbyggnad och föroreningar utreds för att se om det finns 

risk för igensättning eller korrosion av utrustning som används, hantering av det 

utpumpade vattnet.  

Geologin är också viktig att känna till eftersom den kan hjälpa att skapa en 

helhetsuppfattning av området då de geotekniska undersökningarna endast utförs på en 

väldigt liten del av den totala jordmassa arbetet berör. Även information om projektet 

behövs för att det ska gå att planera en bra metod för grundvattenhanteringen. De som 

planerar den behöver känna till minst följande saker hos projektet (Powers et al., 2007): 

 storlek och djup på schakten 

 den planerade schaktningsmetoden och markförstärkning 

 typ av och djup för den planerade grundläggningen 

 befintliga byggnader i omgivningen och dess grundläggning 

 tidplanen för projektet 

 eventuell förekomst av föroreningar i omgivningen som kan påverka arbetet med 

grundvattensänkningen. 

Det bör även tas hänsyn till fler perspektiv av projektet som tidigare erfarenheter visat att 

det kan påverka grundvattenhanteringen. Det är viktigt att komma ihåg att alla resultat 

som tas fram med hjälp av teorin måste avstämmas med omdöme och erfarenhet, teorin 

får inte ta över helt. Beskrivning av grundvattenförhållanden är svåra att genomföra dels 

eftersom det är svårt att göra bra observationer/undersökningar samtidigt som resultatet 

från dom kan vara förvirrande. Med den utrustning som finns att tillgå idag skapas större 

förutsättningar att hitta effektiva lösningar för grundvattenproblemen jämfört med för 

några år sedan. Men för att hitta de effektiva lösningarna måste de som arbetar inom 

området vara uppdaterade i sin förståelse av grundvattnets beteende, hur analys ska ske 
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för specifika platssituationer och vilka verktyg som finns att tillgå för att kontrollera 

situationen.  (Powers et al., 2007) 

Vid planering av grundvattensänkningar är det också viktigt att dess effekter och 

eventuella skaderisker på omgivningen utreds. Detta då avsänkning av grundvatten kan 

leda till att omkringliggande jord kan konsolidera med följden att sättningar uppstår. Hur 

stora avsänkningar som tillåts i omgivningen påverkar också vilka olika metoder som är 

möjliga att använda. På grund av att grundvattnet och dess beteende är svårt att utreda, 

även i de enklaste förhållandena, är det viktigt att kontrollera grundvattensituationen 

innan arbetet påbörjas. (SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009 och Powers, et al., 2007) 

2.4.1 Undersökningsmetoder 

I ett första skede kan grundvattenförhållandena undersökas i de första geotekniska 

borrningarna som utförs där grundvattennivån kan lokaliseras. I dessa första steg kan 

även vissa laboratorieundersökningar, exempelvis av kornfördelningen, ge en grov 

uppskattning om jordens hydrauliska konduktivitet. Om resultatet från dessa första 

undersökningar pekar på att grundvattenförhållandena har en betydande påverkan på 

utformningen av projektet, kostnaden, tidsplanen eller någon annan märkbar påverkan, 

bör en mer detaljerad undersökning av grundvattenförhållanden och jordförhållanden 

genomföras (Powers et al., 2007).  

För att undersöka vatten- och/eller trycknivåer kan grundvattenrör av olika modell, med 

eller utan filter, användas eller någon typ av portrycksgivare. Portrycksgivare är lämpliga 

att använda i tätare jordar, exempelvis silt och täta moräner, där det skulle ta för lång tid 

att använda öppna grundvattenrör. Fältmetoder som kan användas för att undersöka 

hydraulisk konduktivitet är öppna grundvattenrör, dynamiska tester i borrhål, genomföra 

provpumpning, spårämnesförsök eller provgropar. Även laboratoriemetoder kan användas 

för att bestämma den hydrauliska konduktiviteten. Exempelvis med rörpermeameter, 

nippelpermeametrar, ingjutningspermeameter, kompressometer, triaxialförsök eller 

ödometerförsök, exempelvis CRS-försök. Vilken metod som är lämplig beror på 

kornstorlek (se exempelvis Larsson, 2008, för mer information). Enligt Knutsson & 

Morfeldt (1993) är det viktigt att komma ihåg att en stor nackdel med laboratoriemetoder 

och vissa fältmetoder är att antalet prov kan bli för få eller för glest tagna för att en 

korrekt bild av den verkliga vattenrörelsen i hela jordmassan erhålls. Försöken tar sällan 

hänsyn till exempelvis jordens variationer i lagerföljden, som tunna linser och liknande. 

(SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009; Andersson et al., 1984; Smoltczyk, 2003 och 

Knutsson & Morfeldt, 1993)  

Vid undersökning av den hydrauliska konduktiviteten med öppna grundvattenrör, 

försedda med perforerad spets, utförs tester genom att vatten fylls eller töms för att sedan 

mäta tiden och nivån för vattnet till det återgått till ursprunglig nivå. Själva mätningen går 

ut på att hastigt förändra vattennivån i röret varefter återhämtningen observeras, dessa 

observationer kan användas för att ta fram en hydraulisk konduktivitet. (Knutsson & 

Morfeldt, 1993 och Smoltczyk, 2003)  

Vid dynamiska tester mäts naturliga svängningar av vattennivån i ett grundvattenrör och 

jämförs med de dämpade svängningarna som fås när ett lufttätt lock installeras på röret 

och därigenom skapar ett mottryck på vattnet. Svängningarna i röret mäts med en 
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piezometer, portrycksgivare. Detta är en billig metod som kan utföras av en person för att 

snabbt avgöra en hydraulisk konduktivitet utan att utföra pumpning. (Smoltczyk, 2003) 

Provpumpning syftar till att göra ett test för att se hur vattenytan förändras vid pumpning 

av vatten. Den fungerar på så sätt att en pumpbrunn, som bör ha samma diameter och 

sättas på ungefärligt samma djup som de brunnar som skall användas för sänkningen, 

installeras i området. Runt denna pumpbrunn installeras portrycksgivare, eller 

grundvattenrör beroende på jordtyp, på avstånd som väljs beroende på den förväntade 

påverkade radien. Provpumpningen ger en förhandsvisning för den sänkningstratt som 

kan erhållas och vilken pumpkapacitet som krävs (Smoltczyk, 2003). Detta är en 

omständlig och dyr metod som enligt Knutsson & Morfeldt (1993) främst används för 

provpumpningar av vattentäkter och för tester på omgivningspåverkan men enligt von 

Brömssen et al. (1984) ingår det också vanligen provpumpning vid planering av större 

schakter.  

Ett av det mest invändningsfria sätten att avgöra vattnets transport i jorden borde vara att 

märka vattnet med ett ämne som sedan kan spåras när det förflyttas mellan olika punkter, 

ett så kallat spårämnesförsök. Denna metod ger vattnets verkliga 

medelströmningshastighet. Men det kan dock vara svårt att hitta lämpliga spårämnen som 

uppträder som planerat, det ska inte fastna på vägen utan måste vara möjligt att upptäcka 

under sin rörelse. Den metoden är främst användbar för att undersöka vattnets väg från 

exempelvis en gammal soptipp som man vill bygga skyddsvall runt, eller vid kontroll av 

uppehållstider vid test av konstgjord grundvatteninfiltration. (Knutsson & Morfeldt, 

1993)  

Provgropar kan förutom jordlagerföljd och grundvattennivåer ge en förhandsvisning om 

inströmmande vatten och uppluckringsproblem, denna metod är lämplig att använda vid 

fall där mindre schakter skall utföras (SBEF, Vägforskningsgruppen, 2009).  

2.4.2 Styrningsdokument grundvattensänkningar  

Idag sker många byggnadsarbeten med koppling till allmänna tekniska beskrivningar. 

Inom anläggningsarbeten används vanligen AMA Anläggning. Broarna byggs ofta efter 

andra tekniska beskrivningar som Trafikverket utformat för broar, idag gäller TRVK Bro 

11. I den finns beskrivningar för konstruktion av bron och tidigare fanns även 

beskrivningar av grundläggningsarbeten med som en egen del i bro-beskrivningen men i 

de senare versionerna hänvisas utförande och kontroller till AMA Anläggnings text. De 

tekniska beskrivningarna som idag finns gällande grundvattenhantering återfinns alltså i 

AMA. (Trafikverket, 2011). De riktlinjer som finns givna i AMA anger att 

grundvattensänkning skall utföras så att grundvattennivån eller trycknivån skall ligga 

minst 0,5 meter under schaktbotten, om det ej går att uppnå skall schakten utföras under 

vatten.  

2.4.3 Bygghandling för grundvattenhantering 

I samband med att ett byggprojekt skall utföras upprättas en bygghandling som gör det 

möjligt för en entreprenör att sätta ett pris på sitt arbete i projektet, där 

grundvattenhanteringen oftast ingår som ett tillfälligt arbete. Den optimala beskrivningen 

varierar från fall till fall. Vanligtvis så spelar det mindre roll för beställaren hur 
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entreprenören väljer att hantera grundvattnet, det som beställare vill är att 

grundvattenhanteringen ska fungera så att projektet följer planeringen samtidigt som 

arbetet sker på ett säkert sätt. Ändå tenderar specifikationerna för grundvattenhanteringen 

att bli skrivna som krav på utförandet istället för krav på funktionen. I vissa speciella fall 

kan det vara en fördel att dimensionera grundvattenhanteringen i förväg, till exempel om 

grundvattensänkningen skall förbli permanent eller om det är mycket speciella 

förhållanden på platsen. Att ha metoden styrd från början kan medföra många nackdelar. 

Bland annat blir entreprenören låst i sina valmöjligheter för arbetsmetoder samt att de ofta 

är dimensionerade med en begränsad tillgång på parametrar för platsen då 

förundersökningarna inte alltid får in allt. Sedan ställer det också stora krav på att 

beställaren, eller konsulten, som upprättar metoden för grundvattenhanteringen är erfaren 

inom området så att den föreslagna metoden fungerar och är möjlig att använda vid just 

den situationen. Generellt blir fördelarna med en förprojekterad metod få jämfört med de 

möjliga nackdelarna, de blir även sällan allmänt accepterade. För att arbetet skall fungera 

smidigare skulle det vara lämpligare att kraven ställdes på grundläggningsresultatet och 

på att arbetet kan ske som planerat, utan att skada personer och/eller eventuella känsliga 

områden runt omkring, och sedan lämna det fritt för entreprenören att lösa utförandet. 

(Powers et al., 2007)  

Enligt Powers et al. (2007) kan för hårda restriktioner och krav på 

grundvattenhanteringen leda till att arbetet blir onödigt dyrt och komplicerat. När 

bygghandlingen utformas med ett krav på resultatet är den vanligaste föreskriften att 

grundvattennivån skall sänkas till 0,5-1,5 meter under den aktuella schaktbotten innan 

arbetet går vidare. Vissa ingenjörer använder sig av de specifikationerna rutinmässigt, 

kanske ibland utan någon djupare eftertanke. Ett sådant tillvägagångssätt rekommenderas 

inte. Det finns flera fall där förhållandena är sådana att en sänkning av grundvattennivån 

ner under schaktbotten inte är nödvändig att utföra innan man schaktar, det finns till och 

med fall där en grundvattensänkning kan vara omöjlig. I sådana fall kan en tillämpning av 

standardformuleringar vara helt meningslös och endast leda till diskussioner och kanske 

också minska förtroendet för ingenjörer. En formulering som enligt Powers et al. (2007) 

kan användas till en mängd olika projekt skulle kunna ta upp följande innehåll: 

Hanteringen av grundvattnet skall ske på ett sådant sätt att hållfastheten för 

schaktbotten bevaras (jorden under grundläggningen ska ha lika bärighet 

som före schakten), inte orsakar skred av schaktslänter samt att den inte 

resulterar i att skada befintliga konstruktioner. Om grundvattennivån måste 

sänkas i förväg, för att kraven ovan ska vara möjliga att följa, skall 

grundvattensänkning utföras med pumpbrunnar, wellpoints eller liknande 

metoder. Vid sänkningen skall grundvattennivån mätas och den ska hållas 

minst en meter under rådande schaktbotten, eller till 0,6 meter i material 

med låg permeabilitet. 

Pumpning från schaktbotten med diken eller grunda pumpbrunnar kan 

användas men då tillåts inga bottenupptryckningar, bottenuppluckringar, 

erodering av finmaterial eller instabila schaktslänter. Brunnar och 

wellpoints skall utformas med skärmar eller filter på så sätt att finmaterial 

inte pumpas bort. Anläggningen skall ordnas så att det skall vara möjligt 

med provtagning på det urpumpade vattnet.    
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Entreprenören, eller underentreprenören som utför grundvattensänkningen, 

ska ha erfarenhet av projekt med liknande omfattning, komplexitet och 

förhållanden som den som finns presenterad på det här området.  

I fall där det finns påtagliga risker för ett specifikt grundvattenproblem kan ingenjörerna 

beskriva det i bygghandlingarna och om det krävs någon mätning för att kontrollera 

grundvattennivåer ska det också stå i bygghandlingen. Till exempel så kan man ange om 

marken är känslig mot vattenströmningar vilket gör att grundvattensänkning måste ske 

innan arbetet påbörjas. Om det är en jord som är känslig för att pumpningen slutar 

fungera kan det vara angett reservmetoder att ta till om pumpen slutar fungera. Ett annat 

alternativ är att det i bygghandlingen ges ett grundvattenhanteringssystem som 

entreprenören är tvungen att använda, det påstås att det ger en fördel eftersom en oerfaren 

entreprenör inte helt bortser från grundvattenhanteringen medans en erfaren entreprenör 

utvecklar metoden för att möjliggöra ett effektivare arbete. (Powers et al., 2007) 

I de fall entreprenören tar fram metod för grundvattenhanteringen är det normalt praktiskt 

att entreprenören lämnar in förslaget till beställaren så att en ingenjör får granska det och 

komma med eventuella tillägg. Det kan i projekt där grundvattensänkningen har stor 

påverkan på planering och säkerhet vara bra att entreprenören meddelar metoden i två 

steg, först i uppstarten där de redogör för den planerade metoden och sedan vid det 

verkliga utförandet tillsammans med värden som bevisar att den fungerar. Vid denna typ 

av hantering är det viktigt att det framgår att ingenjören inte tar på sig ansvaret för 

lösningen i samband med granskningen, utan att entreprenören fortsatt har det. (Powers, 

et al., 2007) 

Det är viktigt att komma ihåg att skador på omgivningen och eventuellt omkringliggande 

konstruktioner måste undvikas. Sådana skador uppkommer för det mesta i samband med 

felaktig grundvattenhantering. För att kontrollera om eventuellt oönskade 

grundvattenförändringar sker bör det föreskrivas att kontroller ska utföras i anslutning till 

arbetet. Det kan vara kontroller av grundvattennivåer/trycknivåer och kontroll av att 

finmaterial inte förs med det utpumpade vattnet. I projekt där det innebär stora risker om 

grundvattnet i omgivningen sänks kan en metodbeskrivning tas fram i förväg. Om 

riskerna med grundvattensänkningarna bedöms som måttliga eller försumbara bör 

entreprenören få möjlighet att utföra grundvattenhanteringen som de själv anser är 

lämpligt, om det sen visar sig att specialmetoder blir nödvändiga får entreprenören extra 

betalt i de fallen, detta ska framgå i bygghandlingen om det är aktuellt. Detta kan leda till 

besparingar då betalning för specialmetoder endast sker i de fall där de blir nödvändiga. 

(Powers et al., 2007) 

Tvister 

Enligt Powers, et al. (2007) utgör grundvattenhantering en anledning till varför tvister 

uppstår i samband med arbeten under markytan. Eftersom det finns en osäkerhet om exakt 

vilka förhållanden som råder under markytan är det nästan omöjligt att helt undvika dom. 

Om lösningen av konflikterna sker omgående med kompromisser, som är rättvisa sett från 

båda sidor, kan dess påverkan på hela projektet minimeras. Men om konflikterna får 

fortgå finns stora risker att störningen på projektet ökar samtidigt som kostnaderna 

eskalerar.  I de fall diskussionerna fortsätter kan det leda till att kostnaderna blir avsevärt 
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högre än om parterna kommit fram till en kompromisslösning snabbt. (Powers, et al., 

2007) 

En vanlig anledning till tvister är att det uppkommer oväntade förhållanden. Att oväntade 

förhållanden uppkommer går inte helt att undvika när arbete sker under jord. Borrhålen 

som gjorts i projekteringen utgör enbart en liten stickkontroll i hela området och bidrar 

bara till en översiktlig bild av området. Om det blir något fel i schakten när entreprenören 

har ansvarat för att ta fram en metod för grundvattenhanteringen så är enda chansen för 

dom att frias från felet att bevisa att förhållandena inte varit som det framkom i 

handlingen. Men däremot kan problemet med oväntade förhållanden minimeras om 

handlingen är utformad med hänsyn till verkligheten som parterna kommer att ställas 

inför.  För att undvika svåra diskussioner kan det vara bra att i förhand ta fram en 

bestämmelse för hur situationen skall hanteras om förhållandena skulle skilja sig från det 

planerade, exempelvis att entreprenören skall räkna med den risken i priset från början, 

att ha en reservmetod redo eller att den hanteras gemensamt när problemet uppkommer. 

En bra metod för att hantera dessa fall kan vara att använda sig av paragrafen om 

”Differing Site Conditions” från United States Goverment (läs vidare i exempelvis 

Powers, et al., 2007, s.591 för paragrafen). (Powers et al., 2007) 

Problem med att oväntade markförhållanden uppkommer kan förekomma även om 

entreprenörer agerar uppriktigt och förnuftigt i deras anbud. De kan dra olika slutsatser 

från den geotekniska informationen beroende på deras tidigare erfarenheter. För att 

motverka problemen med att oväntade förutsättningar dyker upp har beställare och 

konsulter, i USA, börjat använda sig av något de kallar ”Geotechnical Baseline Reports” 

(GBR) i de stora och komplexa projekten. Vanligen har den geotekniska informationen i 

bygghandlingarna mest samlats in för att dimensionera och planera konstruktionen samt 

för att planera de permanenta arbetena, alltså inte som grund för de tillfälliga arbetena 

som exempelvis grundvattenhantering. Syftet med de nya rapporterna är att ge mer data 

än vad som är framtaget för endast konstruktionsplaneringen. Även data, till exempel 

jordens permeabilitet och hydrauliska gradienten, som är nödvändig för arbetsplaneringen 

för grundvattenhanteringen ges. För parametrar som är framtagna enligt branschpraxis, 

beräkningar eller tolkningar av data är det bra om motiveringar av parameterval och 

redovisning av beräknings- och/eller analysmetoder utförs i dessa skrifter. Som tillägg till 

den först nämnda rapporten (GBR) har de en rapport som behandlar all den övrigt 

tillgängliga geotekniska informationen som finns om omgivningen, i den redovisas all 

information om de geologiska förhållandena oavsett till vilket syfte de har samlats in. 

Dock tar inte beställaren eller konsulten på sig ansvaret för det som framgår av det 

tillägget utan den syftar endast till att entreprenören skall få tillgång till all information 

som finns, vilket kan leda till att det går att skapa en bättre helhetsbild. Användningen av 

GBR har främst skett i stora projekt, mest troligt beror det på att kostnaden för 

datainsamlingen blir högre och inte är rimlig att utföra fullt ut för mindre projekt. (Powers 

et al., 2007) 

Tvister kan relativt ofta uppstå på grund av att grundvattenhantering kostat mer än väntat. 

Anledningen till det är bland annat att det i många fall är svårt att förutspå vad 

grundvattenhanteringen kommer att kosta eftersom det beror på så många platsberoende 

variabler. Det har förekommit fall där man försökt att använda sig av enhetspriser för 

grundvattensänkningen, till exempel per bortpumpad mängd vatten eller för antalet 
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installerade brunnar, men resultatet för det har inte alltid blivit så bra. Det är i förväg 

mycket svårt att bedöma till exempel mängden vatten som pumpats bort, och när det 

gäller antal brunnar beror det på entreprenörens erfarenhet och hur de utför brunnarna. 

För att hantera situationen bättre skulle det vara möjligt att entreprenören lämnar ett pris 

för hanteringen av grundvattnet plus att det till den följer med prisuppgifter på vad 

betydande oförutsedda händelser skulle innebära för extrakostnader. (Powers et al., 2007) 

Eftersom det inte alltid går att undvika att oväntade förhållanden uppkommer vid arbeten 

under markytan, oavsett hur noga handlingen har utformats eller hur mycket information 

som delgetts, måste man hantera det på något sätt. Det kan vara en stor fördel för 

projektet och dess inblandade om det skulle vara ett krav på att entreprenören skall ge 

upplysning snabbt, och beställaren skall ge ett smidigt och snabbt övervägande, om de 

skulle stöta på ett oväntat förhållande. Ett projekt gynnas mer av att parterna samarbetar 

för att lösa en situation istället för att skylla på den andra parten och bevisa att de har gjort 

fel. Att samarbeta för en lösning när problem uppkommer kan i många fall leda till att 

situationer hanteras smidigare, projektet påverkas mindre samt att kostnadspåverkan kan 

bli mindre jämfört med om det skall utredas vems fel det är innan åtgärd sker. (Powers, et 

al., 2007)  
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3 Metod 
I detta kapitel kommer metod för insamling och hantering av data att behandlas. Fokus 

kommer att ligga på de valda metoderna. Motivering kommer att göras för valet av metod 

till datainsamlingen. Detta examensarbete kommer att utföras dels med kvalitativ 

datainsamling i form av intervjuer samt att data kommer att inhämtas från befintliga 

dokument, handlingar och protokoll som finns för projekt där grundvattensänkningar 

utförts. 

3.1 Undersökningsansats 

För att uppnå syftet och målet med detta arbete måste data samlas in i form av teorier 

kring grundvattensänkning, erfarenheter, tankar och synpunkter från de som arbetar i det 

verkliga livet.  

För att samla in data valde jag att utföra en litteraturstudie av befintliga teorier för att 

erhålla en förståelse för grundvattensänkning. Efter litteraturstudien utfördes kvalitativa 

intervjuer samt granskning av relevanta dokument för att få en bild av den verkliga 

planeringen och utförandet av grundvattensänkningar.  Eftersom syftet och målet med 

arbetet är att skapa en teori om hur situationen ser ut i verkligheten samt ge förslag på 

förbättringar valdes att genomföra kvalitativa intervjuer. Det är en bra metod för att samla 

in teorier och övergripande svar för hur området fungerar, vilka problem som finns samt 

vad som skulle kunna förändras för att förbättra eller lösa eventuella problem då syftet 

med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och karaktärer i 

exempelvis branschen för den intervjuade personen (Patel & Davidsson, 2003; Kvale & 

Brinkman, 2009 och Olsson & Sörensen, 2011). En fördel med intervjuer jämfört med att 

samla in data på papper, exempelvis enkäter, är att vid intervjuer är det också möjligt att 

läsa av och tolka den intervjuades reaktioner, kroppsspråk, miner, med mera, som kan ge 

ytterligare information som ej fås vid enkäter (Bell, 2000). Intervjun är även flexibel, man 

kan följa upp idéer, sondera svar, gå in på motiv och känslor på sätt som skulle vara 

omöjliga i enkäter (Bell, 2000). Detta är en bra egenskap för detta arbete då det syftar till 

att samla mycket synpunkter och erfarenheter i ett område där resultatet skall ligga till 

stöd för förslag på förändringar.  

3.2 Forskningsmetodik 

I all forskning som bedrivs skall någon fråga eller problemställning besvaras. Arbetet för 

att besvara dessa frågeställningar kan bedrivas i huvudsak ur två perspektiv; kvalitativt 

och kvantitativt. Vilken som är lämplig att använda styrs av vilken information forskaren 

är intresserad av. Det kan också vara fall där det är lämpligt att använda sig av båda 

metoderna där de kompletterar varandra. Nedan ges en översiktlig beskrivning av 

karaktären hos de olika metoderna. (Olsson & Sörensen, 2011) 

En kvantitativ forskning karaktäriseras av att den är strukturerad med fastställda 

frågeställningar grundad på accepterade teorier. Vid insamlingen tas stora mängder data 

in som sedan används för att pröva en befintlig teori, oftast är forskaren ej i långvarig 

kontakt med eventuella försökspersoner. Metoden är standariserad och strukturerad och 

samlar in uppgifter om kvantitet, mängden. Svar på ett litet frågeområde från många 
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objekt. Resultatet ger generellt och entydigt svar på frågeställningarna. Den kvantitativa 

forskningen kan genomföras med exempelvis enkäter. (Olsson & Sörensen, 2011). 

En kvalitativ forskning karaktäriseras av att den är flexibel i sin frågeställning och syftar 

ofta till att upptäcka fenomen eller problem, en teori ska tas fram, induktivt tänkande. 

Forskaren är ofta själv delaktig i insamlingen av data och tar fram resultat tillsammans 

med inblandade försökspersoner. Den information som samlas in är beskrivande fakta 

från personers egna tankar eller observationer. Resultatet syftar att ge en 

helhetsuppfattning eller ett övergripande svar för en situation eller problem. Den 

kvalitativa insamlingen tar upp ett stort frågeområde på ett mindre antal objekt. De 

kvalitativa undersökningarna kan utföras med exempelvis kvalitativa intervjuer, 

observation, fallstudier eller studie av skrivna berättelser/dokument/texter. (Olsson & 

Sörensen, 2011). 

3.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Beskrivningen som ges för en kvalitativ intervju i metodlitteratur är att uttrycket är 

komplext och har många olika uppfattningar (Patel & Davidsson, 2003). 

Kortfattat kan sägas att syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera 

egenskaper och karaktärer i exempelvis branschen för den intervjuade personen. De 

kvalitativa intervjuerna genomförs vanligen som lågt standardiserade vilket innebär att 

intervjupersonen har stort utrymme för att svara med egna tankar och ord. En låg grad av 

standardisering innebär även att frågor tas i den ordning som faller naturligt för tillfället. 

En hög grad av standardisering medför att intervjufrågorna ställs i samma ordning till alla 

intervjuade. Intervjuerna kan också ha olika hög grad av strukturering. Låg strukturering 

innebär att frågorna är formulerade så att den intervjuade kan tolka frågorna på sitt sätt 

medan en hög grad av strukturering medför att frågorna ställs så de uppfattas lika av alla 

intervjuade personer. (Patel & Davidsson, 2003 och Olsson & Sörensen, 2011) 

En halvstrukturerad intervju kan användas för att samla in information kring världen sett 

från den intervjuades egna perspektiv. En sådan typ av intervju är varken ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. För att utföra en sådan intervju utformas en 

intervjuguide med fokus på vissa teman och förslag på möjliga frågor. En sådan intervju 

förenklar även analys och jämförelse mellan intervjuer då man håller sig kring samma 

teman. (Kvale & Brinkman, 2009)  

En väl utförd kvalitativ intervju möjliggör också att båda inblandade, intervjuare och 

intervjuperson, är medskapare till dess innehåll, vilket kräver att intervjuaren skapar ett 

resonemang som är värdefullt och engagerar den intervjuade. För att detta skall lyckas är 

det också viktigt att intervjuaren och den intervjuade behärskar samma språk, gester och 

fungerar socialt med ironi humor mm. Det är också viktigt att frågorna på intervjun inte 

ger riktade svar utan att den intervjuade kan ge sin egen förklaring. (Patel & Davidsson, 

2003).  För att dokumentera de svar som den intervjuade ger under intervjun kan svaren 

noteras eller så kan intervjun spelas in. Vid ostrukturerade intervjuer kan det vara 

fördelaktigt att använda bandspelare, detta kräver dock intervjupersonens tillåtelse. (Bell, 

2000) 



   Metod 

 

29 

3.3 Tillvägagångssätt 

Nedan beskrivs hur jag gått till väga för att genomföra datainsamlingen, hur kontakten 

tagits med de tänkta intervjupersonerna, hur planering och genomförande av intervjuer 

har utförts och hur analys och bearbetning av insamlat material gjorts för detta arbete.  

3.3.1 Val av intervjupersoner 

Till intervjuerna har 9 personer valts, vilket ligger inom intervallet 15 ± 10 personer som 

är normalt för intervjuer enligt Kvale & Brinkman (2009). Individerna valdes så att 

synpunkter och erfarenheter samlas från flera parter som är iblandade på olika vis under 

byggprocessen, från projektering till utförande, detta för att göra det möjligt att skapa en 

helhetsbild över situationen. De utgjordes av två geotekniker från två olika konsultbolag, 

två geotekniker sittande hos beställare, två byggledare och tre personer från olika 

entreprenörföretag som varit delaktiga vid brogrundläggningar. Vilka personer som 

valdes till intervjuerna togs fram i samråd med handledarna där hänsyn togs till att de ska 

ha erfarenhet i området, vilja och intresse att prata om området, samt att personen skall 

vara möjlig att träffa inom rimliga avstånd för att hålla sig till passande tids och 

resursåtgång för detta examensarbete. 

3.3.2 Planering och genomförande intervjuer 

För att ta kontakt med de utvalda intervjupersonerna hörde jag först av mig via telefon för 

att presentera projektet samt fråga om de skulle vara intresserade att delta i en intervju. 

Tid och plats för intervju bokades många gånger direkt vid samtalet eller så gjordes en 

återkoppling senare per telefon för att bestämma detta. Intervjupersonerna fick själva 

komma med förslag på tid och plats, vilket Bell (2000) anser att man bör göra. Innan 

intervjun genomfördes skickades information i form av ett informationsbrev via mail till 

de som skulle intervjuas, detta är enligt Bell (2000) information som intervjupersonerna 

alltid ska få innan intervjun äger rum. I detta brev nämndes kort syftet och målet med 

examensarbetet, vad intervjuerna syftar till och allmän information angående 

intervjuerna, till exempel att intervjuerna avses att spelas in och att intervjupersonernas 

medverkan är konfidentiell.  

Intervjuerna utfördes som en styrd intervju, även kallad fokuserande intervju. Metoden 

för dom ligger mellan en strukturerad och helt ostrukturerad intervju, vilket de flesta 

intervjuer gör när man syftar till att samla information (Bell, 2000). I en sådan intervju 

har forskaren valt ut ett antal teman/ frågeställningar som skall täckas under intervjun. 

Detta är en fördel för intervjuaren då ramar och struktur kan utformas i förväg samtidigt 

som svarspersonen får stor frihet att prata mer och utveckla sina tankar i området för 

frågorna. Ytterligare en fördel med att använda sig av en intervju med lägre grad av 

standardisering och struktur är att den kan öka samarbetsviljan hos den intervjuade 

personen samt att det eventuellt blir möjligt att erhålla information som hade uteblivit om 

frågorna hade varit för inriktade, en inriktning som kan baseras på forskarens förutfattade 

meningar (Olsson & Sörensen, 2011). Eftersom att viss struktur finns på intervjun blir det 

också lättare att utföra analysen efteråt (Bell, 2000).  

Framtagna teman skrevs ner i en intervjuguide som användes under intervjuerna. Denna 

intervjuguide är framtagen med områden och frågor som inte ska vara stötande mot den 
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intervjuade för att undvika att denne går i försvarsställning. Guiden planerades så att den 

skulle väcka intresse hos den intervjuade samt bidra till att deras medverkan skall kännas 

meningsfull, intervjupersonen skall uppmuntras till att förmedla sina kunskaper och 

erfarenheter, detta enligt Kvale & Brinkman (2009). Det gjordes olika guider för de olika 

arbetsgrupperna eftersom deras uppgifter i projekten varierar. Fokusområdena var dock 

desamma för alla och dessa var: 

 projektering och planering av grundvattensänkningar, hur den går till och vilken 

information den ger och förväntas ge 

 grundvattensänkning/hantering i bygghandling, vilken information finns med och 

vad anses om den informationen 

 verkligt utförande av grundvattensänkningar, hur sker det verkliga utförandet, 

vilka metoder är vanligast och hur fungerar de 

 förekommer problem i samband med grundvattensänkningar, vilka i så fall och 

varför uppkommer de 

 hur går det att följa bygghandlingarna och om inte varför blir det avvikelser 

 förslag på förändringar och förbättringar från de intervjuade, egna tankar samt vad 

de uppfattar från övriga i branschen. 

Före intervjuerna påbörjades så genomfördes en pilotintervju för att kontrollera frågornas 

relevans, ungefärlig tid för intervjun samt för att undersöka så att frågorna ej orsakar en 

försvarsställning eller irritation hos de intervjuade. Detta ger också en träning i 

intervjusituationen och insikt om sättet frågorna ställdes på fungerade och att de inte 

skapade fel intryck hos den intervjuade, detta anser Bell (2000). 

3.3.3 Behandling av data från intervjuer 

De genomförda intervjuerna spelades in, detta är en fördel då intervjun ej är helt 

strukturerad enligt Bell (2000), Ejvegård (2009) och Kvale & Brinkman (2009). 

Anteckningar för hand kan vara hämmande för flytet i intervjun, med en inspelning kan 

intervjuaren fokusera på samtalet under intervjun och efteråt i lugn och ro skriva ut 

innehållet från intervjuerna och senare i resultatet ta ut de delar som är lämpliga. 

Intervjuerna har transkriberats, vilket innebär att urval och sammanfattningar av intervjun 

skrivs i text, texten utgör då inte det sagda orden utan representerar det som sagts (Olsson 

& Sörensen, 2011). Denna behandling valdes för att de långa intervjuerna annars skulle 

resultera i mycket stora mängder skrivet material eftersom samma områden och 

resonemang förekom flera gånger under intervjuns gång. Detta material låg, tillsammans 

med själva intervjun, till grund för de fortsatta analyserna.  

Det finns ingen direkt standardform på hur resultaten från en intervjuundersökning skall 

presenteras det viktiga är att resultatet innehåller den fakta som ger svar på arbetets 

frågeställningar (Kvale & Brinkman, 2009). Intervjuerna kommer ej att redovisas i sin 

helhet i rapporten då detta skulle riskera att avslöja identiteten på de som intervjuats 

(Kvale & Brinkman, 2009). Resultatet kommer att redovisas genom att svaren för varje 

fokusområde från samtliga intervjuer sammanfattas till en gemensam text, detta möjliggör 

att intervjupersonernas medverkan kan vara konfidentiell.  
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3.4 Metodproblem 

Att utföra intervjuer kan medföra vissa risker och problem. Det finns risker att svaren kan 

ha blivit styrda under intervjun, det kan finnas risk för skevhet av svaren, eftersom de kan 

påverka varandra utan att det är medvetet (Bell, 2000). Ett samtal kan influeras av 

skillnader i intervjuarens och den intervjuades ålder, kön, bakgrund, yrkesområde, 

erfarenhet och så vidare (Patel & Davidsson, 2003). Bell (2000) menar att risken för 

skevhet alltid finns och att den är svårt att helt och hållet eliminera. Samma författare 

menar att intervjuaren kan minska dessa risker genom att vara medveten om problemen 

och ha de i åtanke under arbetets gång. Risker kan också utgöras av hur tolkningarna av 

intervjuerna görs efteråt. 

En annan risk är att den intervjuade går i försvarsställning om han upplever frågorna som 

känsliga, detta skulle kunna leda till att samarbetsviljan försvinner. För att undvika detta 

valdes dels personer som väntas vara öppna och känna till problemet samt att 

intervjuguiden utformades på så sätt att grundfrågorna inte ska vara känsliga. De är 

neutrala från början och situationen avgör hur känsliga frågor som tas upp. 

Ytterligare ett problem kan vara att de personer som skall intervjuas ej har tid att ställa 

upp på grund av arbetsbelastningen samt att semestrar kan hindra att intervjuer är möjliga 

att boka in. Dessa problem ska motverkas genom att i god tid boka intervjuer på tider som 

intervjupersonerna själva fått välja. Vid eventuellt uppkomna hinder får ny tid tas fram 

tillsammans, eftersom en stressad intervju riskerar att inte ge lika bra kvalitet på svaren. 
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4 Resultat  
Detta avsnitt utgörs av en sammanfattning av de genomförda intervjuerna. Det är en 

kortfattad sammanfattning som tagits fram av författaren baserat på det som sagts under 

intervjuerna med alla parter. 

4.1 Bygghandling, hur den ser ut och hur den fungerar att följa 

Den allmänna uppfattningen är att schakten kommer i kontakt med grundvatten när broar 

ska grundläggas samt att grundläggningen ofta sker på morän. Intervjuerna har gett bilden 

att bygghandlingen i de flesta fall innehåller liknande information. Informationen för 

grundvattensänkningar ges i de flesta fall i den geotekniska beskrivningen. Det som ingår 

där är vanligen geotekniska förhållanden, jordlagerföljder, grundvattennivåer. Som 

rekommendationer till produktion är det vanligast att kravet enligt AMA ges, att vattnet 

ska sänkas 0,5 meter under schaktbotten, och att exempelvis pumpbrunnar ska användas. 

Det förekommer fall där metoden är mer beskriven, men vanligast är att det lämnas till 

entreprenören att bestämma lämplig metod och dimensionera den. Då det framgår att 

pumpbrunnar ska användas står det vanligen inte hur de ska utföras.  Mängden 

information som ska ges i bygghandlingen varierar enligt de intervjuade beroende på 

entreprenadformen men om det är en utförandeentreprenad anser entreprenörerna att de 

ska inte behöva ta fram och dimensionera metoden.  

För broarbeten menar många av de intervjuerna att den vanligaste upphandlingsformen 

för broprojekt är totalentreprenader som är upphandlade på förslagsritning. Mängden 

information varierar men många entreprenörer upplever att skillnaden mellan total- och 

generalentreprenad inte blir så stor i slutändan när det upphandlas på förslagsritningar. 

Entreprenörerna menar att då det finns givna förslag ska de kunna användas och om det 

inte går att följa förslagen är det beställarens ansvar att betala. 

Gemensamt för alla de intervjuade är att de tycker att bygghandlingen frångås i de flesta 

fallen för grundvattensänkningar. Detta händer både då handlingar varit utförliga med 

beskrivna metoder eller då det endast varit angivet kravet från AMA. Vissa sa att 

bygghandlingen har kunnat följas någon gång när det varit enklare förhållanden, men för 

det mesta uppfylls inte kravet som ges. Det nämns flera orsaker till att bygghandlingen 

inte följs och anledningarna kan variera från fall till fall. En anledning som togs upp av 

alla intervjuade är tiden. De säger att det tar för lång tid att sänka grundvattnet eller att 

arbetet med exempelvis pumpning inte startar tillräckligt långt i förväg. Ibland på grund 

av att entreprenören har startat för sent och ibland för att beställaren inte ger 

entreprenören tillräckligt med tid. Ytterligare en anledning som alla nämner är att jorden 

vissa gånger är för tät för att en grundvattensänkning ska vara möjlig inom en rimlig tid. 

Kravet från AMA tas många gånger med i handlingen rutinmässigt utan att se närmare på 

om det är lämpligt i just den jorden menar vissa konsulter och beställare. Men när det 

gäller grundvattensänkningen så säger många av de intervjuade, både konsulter, 

byggledare, beställare och entreprenörer att det är orimligt att följa det kravet i alla 

förhållanden, exempelvis i täta moräner. Entreprenörerna är tveksamma till att 

pumpbrunnar, som ofta är föreskrivet i handling som grundvattensänkningsmetod för att 

uppfylla kravet, är en metod som fungerar i täta moräner. De anser att det sällan ger 

någon större sänkning när de provat.  Vissa gånger har brunnarna stått torra och ibland 
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kanske de lyckats sänka grundvattennivån någon centimeter. En del konsulter, beställare 

och byggledare menar dock att pumpbrunnar kan fungera i många fall om de utförs 

korrekt men kanske inte när jordarna blir för täta. Entreprenörer sa att när de själv ska 

planera sänkningen med exempelvis pumpbrunnar brukar de utgå från känsla och tidigare 

erfarenheter, enligt det som sas på intervjuerna så dimensionerar de inte efter någon teori 

eller modell. En del entreprenörer sa att den teori de kommer i kontakt med är den som 

finns i handlingen. Det finns beställare, konsulter och byggledare som menar att det är 

många gånger som det är för få och för grunda pumpbrunnar, att entreprenörerna bara 

sätter dom 0,5-1 m under schaktbotten. Detta menar de kan vara en anledning till att 

pumpbrunnarna inte ger önskat resultat i vissa fall.  

Ytterligare en anledning till att handlingen frångås i vissa fall är enligt entreprenörerna att 

deras vilja är att göra arbetet så rationellt som möjligt och att de inte vill använda sig av 

onödigt dyra och avancerade metoder om det inte är nödvändigt. Exempelvis gräver 

entreprenörerna ofta ner brunnarna vilket begränsar installationsdjupet, eftersom det krävs 

stor yta om de ska långt ner. De anser att borra ner brunnarna är för dyrt och komplicerat. 

4.1.1 Konsekvenser av att handlingen inte är möjlig att följa 

Konsekvenserna som uppkommer när bygghandlingen inte går att följa blir att det uppstår 

diskussioner exempelvis om ersättning. Det som också sker är att någon får ta på sig en 

risk när handlingen frångås vilket också kan leda till diskussioner kring vem som ska ta 

på sig den.  

4.2 Hur det vanligtvis ser ut i utförandet 

När det kommer till utförandet av schakten och grundvattensänkningen säger de 

intervjuade att det i slutändan oftast blir att bygghandlingen frångås. I vilket skede det 

kommer ett beslut om att frångå handlingen och byta metod kan variera. Under 

intervjuerna sas det att i de flesta fallen först blir att entreprenören ska prova utföra den 

efter det som finns givet i handlingen. I vissa fall lyfts det fram i ett tidigt skede men 

många upplever att det tas upp först när entreprenören börjat schakta och ser att det som 

är givet i handlingen inte fungerar. Samtliga intervjuade menar att arbetet brukar fungera 

bra när man samarbetar för att lösa problemet från början. När alla parter tillsammans tar 

fram en lösning så flyter arbetet bättre oavsett om handling följs eller inte.  

Pumpbrunnar, som oftast är föreskrivna, kan fungera om jorden är genomsläpplig men 

inte om det är en tätare morän. Entreprenörerna säger att wellpoints inte heller är ett 

alternativ i täta moräner delvis för att moränen är så hård att det är svårt att installera 

wellpointsen. En del entreprenörer och beställare säger att wellpoints kan fungera bra i 

silt, det har de sett fall på, men att det många gånger inte används på grund av den höga 

kostnaden. I de flesta fallen slutar det med att det används någon variant på länshållning 

från schaktbotten ibland tillsammans med successiv schakt och fyll, ofta tillsammans med 

diken. En utförligare beskrivning på hur det kan gå till väga presenteras i sektion 4.2.1. 

Tiden är också en stor anledning till att länshållning från schaktbotten används. 

Entreprenörerna tycker den är bra, snabb och effektiv. Sedan är det en metod 

entreprenörer generellt använder och känner till, de är vana att använda den och vet att 

den brukar fungera. Några av de intervjuade på konsult- och beställarsidan menar att i 
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vissa fall används länshållning från schaktbotten bara för att de inte har tid att 

rekommendera något annat när arbetet redan är igång. 

Det framkommer att det fungerar bra att använda länshållning från schaktbotten vid 

arbete i moräner. Men det finns de som varit med där det inte fungerat så bra som 

planerat, där uppluckring skett, men att det i slutändan gick att lösa ändå. Konsulter och 

beställare menar att det är noga att se så att den metoden är lämplig i de aktuella 

förhållandena, kan vara riskabelt att ha grundvattennivån för högt. Men i tätare moräner 

brukar det fungera bra, där menar entreprenörer, beställare, vissa byggledare och 

konsulter att det brukar gå bra att schakta även om grundvattennivån inte ligger 0,5 m 

under schaktbotten. Den upplevelsen som är ute i fält är att moränen ofta är så hårt 

packad och bra på att hålla inne vatten att det sällan är ett problem att grundvattnet ej 

sänks. Det som kan hända är att schaktbotten luckras upp lite i ytan men att det för det 

mesta går bra att hantera menar entreprenörerna och vissa av de övriga intervjuade. 

Att använda diken som ansluts till en pumpgrop är en metod som många av de 

intervjuade tycker fungerar bra vid schaktningen. Entreprenörer säger att det är 

effektivare än pumpar och de gör hellre det än att installera brunnarna tätt. Det finns 

personer från andra parter som också tycker att det är en bra lösning. De säger att det 

kanske inte sänker vattennivån tillräckligt för att följa de satta kraven men att det gör att 

grundvattnets strömning går mot sidorna vilket minskar trycket på schaktbotten. 

4.2.1 Vanliga tillvägagångssätt för länshållning från schaktbotten 

Metoden med länshållning från schaktbotten kan fungera på olika sätt. En metod som 

beskrivs av entreprenörerna är att man schaktar ner till 1 meter ovan den färdiga 

schaktbotten och schaktar det försiktigt för att störa ytan så lite som möjligt. Vid sämre 

markförhållande utförs den sista schakten successivt med direkt återfyllnad av 

grundläggningsmaterialet, vanligtvis bergkross omkring 0,5-1 meter tjockt lager ovanpå 

en geotextil. Detta görs direkt för att ytan ej ska börja att luckra upp eller häva sig. I andra 

fall där materialet är stabilare så schaktas hela ytan och fyllningen sker när det är klart. 

Detta är något entreprenörerna menar styrs av vilken typ av jord man har och hur djup 

schakten är. De säger också att man av stabilitetsskäl oftast brukar schakta en sträcka på 

5-10 meter och sen fylla igen med sprängsten. Många gånger används avrinningsdiken 

som görs ute i kanterna där vatten leds bort till en pump. Dessa diken används vid 

schaktningen av den sista metern och görs så djupa att de ligger ungefär 0,5-1 m under 

färdig schaktbotten. Ibland har en del använt horisontell dränering också men de riskerar 

att slamma igen. Entreprenörer menar att sänkningens yta blir större med diken jämfört 

med pumpbrunnar eftersom brunnar endast bildar en sänkningstratt i några få punkter. 

Vissa har varit med om fall med lite vatten på botten men det utgjorde inga problem. 

En metod som också nämndes för mindre schakter var att schaktbotten kan göras lutande. 

Botten fylls med bergkross och en pump installeras i lågpunkten för att ta hand om grund- 

och ytvatten. Det finns de som hävdar att det är vanligast fall där schakterna är mindre. 

4.2.2 Skillnader på förr och nu 

Under intervjuerna ställdes en fråga angående skillnader förr och nu. En del upplever att 

det blivit mer affärsmässigt och mer fokus på ekonomin nu jämfört med förr. Sen 
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upplever många att det läggs större vikt på vad som finns och inte finns med i 

handlingarna. En del upplever att det är mer diskussioner om vad som ingår och inte ingår 

nu och att det blivit ett stort fokus på AMA-koder och liknande dokument med 

dokumentationer. 

Sen finns det de som upplever att projekten blivit mer och mer tidspressade i alla faser. 

4.3 Förslag på förändringar 

Det framgår av intervjuerna att det inte finns ett exakt svar på vad som ska förändras för 

att handlingen ska gå att följa från början. Det finns många idéer och resonemang men det 

är ingen som är övertygad om en exakt lösning.  

Intervjuerna gav att det finns olika uppfattningar om vem som borde ta fram metoden för 

grundvattensänkningen, ingen av de intervjuade hade något absolut svar på det. Det som 

kom fram under intervjuerna var att det råder delade meningar allmänt i branschen. Vissa 

anser att det är bättre att konsulterna tar fram mer beskrivna metoder i handlingen medan 

andra inte tycker det. En del anser att det vore bättre att entreprenören får använda sin 

kompetens och erfarenhet när de planerar men att de ska få stöd av övriga inblandade. De 

intervjuade menade att båda alternativen kan leda till diskussioner och vissa sa att de varit 

med om avsteg från handlingen för båda alternativen. Sen säger alla parter att man måste 

se till vad olika alternativ skulle kosta. En mer beskrivande bygghandling skulle kräva 

mer ingående förundersökningar, med exempelvis provpumpningar, vilket många tror 

skulle kosta mer än vad det vanligtvis handlar om när det sker en förändring i produktion.   

Vissa menar att om det lämnas öppet för metoden riskerar det att bli den entreprenör som 

räknar mest fel som får projektet. Entreprenörerna säger att de på grund av det skulle 

föredra att få mer utförliga handlingar vilket skulle förenkla prissättningen. Men 

entreprenörerna menar att det inte får vara låst till handlingen utan att det måste vara 

möjligt att frångå denna om metoderna inte fungerar.  

Vidare resonerar vissa beställare och konsulter om att det kanske är ett alternativ att göra 

metoden med länshållning från schaktbotten tillåten från början. Att entreprenören inte 

behöver sänka helt enligt kravet men att de ändå ska pumpa med diken och brunnar före 

och under tiden schaktarbetet pågår för att förhoppningsvis minska de uppåtriktade 

vattenströmningarna. De tillfrågade entreprenörer tycker också att det skulle kunna vara 

ett bra alternativ att ange länshållning från schaktbotten från början. Ytterligare ett 

alternativ som nämndes för produktionen är att det kan vara fördelaktigt att föreskriva att 

färdigproducerade filter ska användas för pumpbrunnarna. Enligt intervjuerna är det ingen 

av entreprenörerna som använt dessa eller vetat om att de finns så det kan vara bra att 

informera om det. 

Det förekom tankar om att det kanske är kravet i AMA som ska förändras då det inte 

alltid är rimligt att följa. Det är meningen att kraven ska gå att använda men då bör det 

som står där ses över. Men det finns de som tror att det kan vara riskabelt att minska på 

kraven. 

En sak som utmärker sig under intervjuerna är att i stort sett alla resonerar att arbetet 

flyter på smidigast om alla samarbetar och är öppna för förändringar. Det finns chans för 

alla parter att tjäna pengar genom att samarbeta. Det sägs också att det är bra om frågan 
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tas upp tidigt, medans det finns tid att planera en metod tillsammans så man utnyttjar alla 

parters kunskaper. Under intervjuerna framkom att ett alternativ för att förenkla arbetet 

med grundvattensänkningar och öka samarbetet kan vara att frågan alltid lyfts fram i 

startmötet, att det lyfts fram som en risk från projekteringen. Sen tror många att det är bra 

om planeringen görs bättre från alla parter.  
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5 Diskussion 
Detta kapitel utgörs av diskussioner tillsammans med slutsatser av den utförda 

undersökningen. I början diskuteras resultat och slutsatser från intervjuerna och slutligen 

diskuteras genomförandet av undersökningen, hur den gick, påverkande faktorer och 

möjliga felkällor.  

5.1 Resultatdiskussion 

Det framkommer att de flesta grundläggningar av broar skett i moräner för projekten som 

de intervjuade arbetat med, vilket de menar ofta är fallet i norra delarna av Sverige, samt 

att pumpbrunnar varit givna från handlingen i de flesta fall. Detta tyder på att resultatet i 

arbete främst behandlar fall där brogrundläggningar har skett i moräner och att pumpning 

varit föreskriven. 

Av denna undersökning kan man se att bygghandlingarna innehåller ungefär samma 

information om grundvatten och grundvattensänkningar. Vid mer komplicerade 

geotekniska förhållanden upplevs det som att mer tid och tanke läggs på planeringen av 

grundvattensänkningen. Vid fall då grundläggningen sker i morän och det är enklare 

geotekniska förhållanden fås intrycket att förslagen ibland följer med slentrianmässigt. 

Det refereras så gott som alltid till AMA-koden om sänkning av grundvatten och många 

gånger är pumpbrunnar given som en metod som kan användas. Vid svårare förhållanden 

upplevs det som att situationen ofta är noggrannare undersökt och exempelvis spont eller 

wellpoints kan vara angivet. 

Från undersökningen kan det konstateras att handlingen frångås i de flesta fall för 

grundvattenhanteringen där arbetet sker i en morän. Anledning till frångången är inte 

självklar och kan variera från fall till fall. Många gånger kommer ordet tidsbrist upp som 

en anledning vilket kan vara orsakat av dålig planering från någon part men det 

förekommer också fall där grundvattnet inte sjunkit trots att pumpningen pågått länge och 

fall där brunnar nästan varit torra. Detta tyder på att pumpbrunnar kanske inte varit rätt 

metod från början när man arbetar i moräner, speciellt tätare moräner. Detta är något som 

också framkommer enligt Hansbo & Möller (1975) och von Brömssen, et al. (1984) som 

menar att pumpbrunnar är en metod som kan användas om man har genomsläppliga 

moräner. Om pumpbrunnar eller någon annan metod föreslås i handlingen bör det ses 

över mer noggrant om den är lämplig i den aktuella jorden och se översikligt vilken tid 

som krävs för en specifik metod. Exempelvis om det är en tät morän bör man se om en 

annan metod än pumpbrunnar ska föreslås. Det skulle exempelvis kunna vara länshållning 

från schaktbotten som enligt Hansbo & Möller (1975) och Powers, et al. (2007) ofta kan 

användas i moräner som är fast lagrade eftersom risken för hydrauliska brott är mindre 

där. Om den anges i handlingen bör det finnas en plan på åtgärd om det inte skulle 

fungera, att det exempelvis börjar luckra, detta är något som lyfts fram i Powers, et al. 

(2007). Ytterligare en motivering till att länshållning från schaktbotten kan vara en bra 

metod att ange är att entreprenörer ofta väljer att använda den och anser att den vanligtvis 

fungerar. Det finns en risk att återkommande avsteg från bygghandling leder till att 

entreprenörer från början får inställningen att den angivna metoden inte fungerar. Att de 

hellre vill använda metoder de själv varit med om att de fungerat. Om entreprenörerna 
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känner att metoden i handlingen är bekant samt att den brukar fungera ökar chanserna att 

de väljer att följa den. 

Det framkommer även av denna undersökning är att branschen inte är säker på att 

situationen skulle lösas bättre eller billigare genom att göra mer utförliga 

metodbeskrivningar i bygghandlingen. Att göra mer ingående beskrivningar kan göra att 

brunnarna blir utförda som det av konsulten är tänkt vilket i vissa fall kan öka chanserna 

att grundvattensänkningen lyckas. Samtidigt finns det projekt som talar emot att mer 

utförliga handlingar är bättre eftersom det framkommer att bygghandlingen inte har 

kunnat följas i slutändan även där de varit utförliga. Anledningen till det kan vara att det 

är svårt att skapa en teoretisk modell över grundvattnet och dess rörelse i jorden. Detta 

frammkommer även i Powers et al. (2007) som menar att grundvatten är för komplext för 

att det ska gå att beskriva med en teoretisk modell. Det kan därför vara fel att låsa sig för 

mycket till teoretiska metoder i förväg och att man måste vara beredd på att förändringar 

kan behöva ske på plats. I likhet med det Powers et al. (2007)  menar så är troligen 

grundvattensänkning något som ska behandlas med både teori och med sunt förnuft 

baserat på erfarenheter från tidigare fall. Som det framkommer under intervjuerna tror 

väldigt många att det bästa för att arbetet ska flyta på och fungera så bra som möjligt är 

att alla parter samarbetar och att man är öppna för varandras förslag. De ser att man bör se 

till kunskaper från alla i projektet. Det är i likhet med det som Powers et al (2007) skriver 

om att ett projekt gynnas mer av att parterna samarbetar för att lösa en situation istället för 

att skylla på den andra parten och bevisa vems fel det är. 

Ser man på ovanstående förslag så innebär det att man i många fall inte kan använda 

kravet i AMA10.  Det ger att grundvattennivån måste ligga 0,5 m under schaktbotten 

vilket sällan är fallet för länshållning från schaktbotten. Det innebär att AMA10-koden 

måste strykas för grundvattensänkningen/-hanteringen om den metoden föreslås från 

början. Det finns risk att inte många är beredd att göra det vid projekteringen. Under 

intervjuerna framkommer det att kravet i AMA10 på grundvattensänkningen känns 

orimligt många gånger. Tanken är att det ska vara ett hjälpverktyg som ska vara möjligt 

att använda så därför kan det vara nödvändigt att se över det krav som idag finns i 

AMA10. Eftersom det ofta är i moräner som vattnet inte går att sänka som planerat kan 

det vara bra att anpassa kravet så att det går att använda även vid täta moräner. 

Det är dock inte självklart att det alltid är metoden i handlingen som varit fel. I vissa fall 

kan problemet vara att metoden inte blir utförd som det var tänkt när den föreslogs.  Men 

det är också möjligt att de blir ”fel utförda” för att det skiljer sig mellan konsulters och 

entreprenörers sätt att se på olika metoder. När entreprenörer ser pumpbrunnar i 

handlingen blir det vissa gånger i utförandet mer likt det konsulter kallar grund 

pumpbrunn eller pumpgrop. Vidare framkom det också att entreprenörer ser borrade 

pumpbrunnar som något komplicerat och dyrt som måste utföras av specialister medans 

konsulter när de beskriver dom så är det något som kan utföras av vilken brunnsborrare 

som helst och att man kan göra det med färdigproducerade sandfilter. Det kan alltså vara 

så att det inte framkommer tillräckligt tydligt vad en metod innebär.  Av entreprenörer 

framgår det att de ofta planerar brunnarnas djup och placering på känsla och tidigare 

erfarenheter samtidigt som många säger att de inte har erfarenhet av att pumpbrunnar 

fungerat för sänkning. Detta kan tyda på att felaktiga utföranden som djup och placeringar 

följer med i flera projekt och att pumpbrunnar ofta blir mer lika pumpgropar. 
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Ett förslag som grundar sig på detta är att ta fram någon typ av sammanfattat 

informationsmaterial som tar upp översiktlig information angående grundvattenhantering 

liknande den som gjorts av SBEF, Vägforskningsgruppen  (2009). Det materialet skulle 

kunna uppdateras med exempelvis förslag för moräner och med mer ingående 

information om metoderna och grova dimensioneringar. Den skulle också kunna 

innehålla information om hur olika jordar reagerar på grundvatten och vilka problem som 

kan uppkomma i dom beroende på vilken metod som används. Det kan också vara bra om 

det finns förslag på hur metoderna kan utföras i produktion och med vilka resurser, 

kanske att det framkommer exempel från verkliga fall där man lyckats med olika metoder 

och hur de varit utförda. Det viktigaste kan vara att på något sätt ge entreprenörer den 

typen av material och information eftersom det under framkom intervjuerna att den enda 

teorin angående grundvattensänkningar vissa entreprenörer kommit i kontakt med är den 

som finns skriven i bygghandlingen. 

5.2 Undersökningens genomförande 

Denna undersökning har utförts med hjälp av intervjuer. De utförda intervjuerna har gått 

bra att genomföra och upplevelsen är att samtalen har varit öppna. Det var positiva 

inställningar från de personer som tillfrågades om de ville ställa upp på intervjuer och det 

var ingen som tackade nej.  

Det beskrevs som ett metodproblem att den intervjuade kan gå i försvarsställning under 

intervjun men detta var inget som upplevdes eller begränsade intervjun. De utfördes på 

den plats som passade den intervjuade och i enskilda rum för att minska störande 

moment.  

Det finns dock alltid risk att resultatet påverkats av att frågorna framställts olika, att de 

intervjuade har uppfattat frågorna olika, att svaren missuppfattats eller att de på annat sätt 

påverkats vid situationen. 

Antalet intervjuade personer kanske inte är tillräcklig för att ge en säker helhetsbild av 

situationen, men eftersom samtliga har svarat så pass lika oavsett projekt ses det ändå 

som ett trovärdigt resultat. Dock kan det vara riktat till förhållanden som förekommer i 

norra Sverige eftersom samtliga intervjuade är verksamma där.  
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6 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av ”huvudslutsatserna” som framkommit i 

diskussionen och kapitlet avslutas med förslag på fortsatta arbeten. 

6.1 Slutsatser av arbetet 

Följande slutsatser har erhållits av arbetet. 

 Grundvatten och dess rörelse i marken kan vara komplex vilket leder till att det 

inte alltid är möjligt att skapa en korrekt bild i teorin. Därför bör förslagen från 

projekteringen ses som preliminära och vara möjliga att förändra vid utförandet. 

Det kan vara bra att alternativa lösningar ses över noggrannare vid projekteringen.   

 Problemet med grundvatten vid schaktningen bör tas upp med entreprenören i ett 

tidigt skede av projektet så att man kan samarbeta för att besluta lämplig metod. 

Ett alternativ för att lyfta fram ämnet tidigt kan vara att grundvattensänkningen 

alltid tas med som en risk. 

 Pumpbrunnar kanske inte är en lämplig metod att använda i tätare moräner. Där 

bör man se efter alternativa metoder. Det kan exempelvis vara länshållning från 

schaktbotten med diken och direkt återfyllning av bergkross. 

 Det finns ibland olika uppfattningar mellan entreprenörer och konsulter/beställare 

om vad olika metoder innebär, varför man vill göra så och vilka problem som kan 

uppkomma. Det förenklas om alla talar ”samma språk”. Till detta kan det 

förslagsvis användas ett informationsmaterial innehållande olika 

grundvattenhanteringsmetoder, beräkningsmodeller och utförandebeskrivningar. 

6.2 Förslag på fortsatt arbete 

Efter detta arbete kvarstår det frågeställningar. Här listas några förslag på vad det kan 

utföras fortsatt arbete på. 

 Utreda vid vilka förhållande som länshållning från schaktbotten är lämplig och 

möjlig att använda. 

 Vilka metoder kan fungera bra vid arbete i täta moräner. 

 Undersöka om och hur koden för grundvattensänkning i AMA kan förändras för 

att anpassas till de förhållanden som uppkommer vid täta moräner. 

 Prova genomföra och utvärdera utfallet av projekt med utförliga beskrivningar på 

metoder anpassade till platsens förhållanden. Hur blir utfallet när det sker helt 

enligt den teori som finns beskriven. 

 Undersöka närmare om det kan vara lönsamt med mer ingående projektering. Kan 

det leda till en besparing i slutändan. 

 Kan den juridiska förhållningen mellan parterna påverka grundvattensänkningens 

kvalitet och utförande.  
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