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Summary 
A functioning transport infrastructure creates connections that are constantly moving, thus 

improving the economy. Today, infrastructure is being expanded through large-scale projects 

to an increasing extent, which increases the interest in planning, execution and management. 

Sweden invests around 100 billion SEK in construction, operation and maintenance of 

infrastructure each year. In order to make investments more efficient, it is important that 

solutions, collaboration and leadership go hand in hand. 

Large infrastructure projects involve major risks. When constructing a highway, many 

employees and work areas include construction machines, cranes and explosives that can 

affect soil conditions on site. Thus, identification, assessment and prioritization of risks are 

important in order not to lose the grip on the safety of the project. 

The purpose of the thesis work is to investigate and describe risk management in an ongoing 

infrastructure project conducted by NCC Infrastructure in Förbifart Stockholm, Hjulsta Norra. 

By collecting data from literature and on-site information, problems and efficiency 

opportunities have been compiled. The thesis work can be used to spread understanding that 

risk thinking is an important part of the pursuit of profitability in a project. 

The study is executed as a degree project. The scope is 30 credits (equivalent to 20 weeks 

full-time studies), thus limiting the scope of the study in time. The risks chosen from the 

ongoing project Hjulsta Norra are a limited number that are prioritized as the most important. 

As a basis for prioritizing risks in the study, a literature survey and interviews were used. 

Limitation of the study is the production phase, which focuses on the risks that arise during 

the construction process in a major infrastructure project. It is handled from the contractor's 

perspective. The selection of interviews that have been made is a small part of those involved 

in the project and the area. Thus, it is not always possible to include all the information and 

experience that exists. The selected risk process and risk analysis method are simplified and 

therefore do not show detailed phases that can have an additional effect on the result. Due to 

limitations, it is not possible to identify and analyze all risks in the project. 

The study shows that risk management is important in major infrastructure projects. This can 

be a determining factor in how successful planned activities will be for the end result. To 

achieve success, identification of environmental, technical and organizational risks needs to 

be done. Another key factor is how cooperation between the client and the contractor works in 

a project and during the production phase. 

A future development of risk management in major infrastructure projects is proposed to 

focus on creating a good organization and collaboration between clients and contractors in the 

construction phase. Risk management should be a natural part of project management. 

Continued studies should therefore focus on developing a simple and production-adapted risk 

management system. 

Keywords: Risk, risk analysis, risk management process, production phase, infrastructure. 
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Sammanfattning 
En fungerande transportinfrastruktur skapar förbindelser som hela tiden är i rörelse, och på så 

sätt förbättras samhällsekonomin. Idag byggs infrastrukturen ut genom storskaliga projekt i en 

allt större utsträckning, vilket ökar intresset för planering, utförande och styrning. 

Sverige investerar i runda tal 100 miljarder kronor i byggande, drift och underhåll av 

infrastruktur varje år. För att effektivisera investeringarna är det viktigt att lösningar, 

samverkan och ledarskap går hand i hand. 

Stora infrastrukturprojekt innebär stora risker. Vid bygget av en väg ingår många anställda 

och arbetsområden med byggmaskiner, kranar och sprängämnen som kan påverka 

markförhållandena på plats. Därmed är identifiering, bedömning och prioritering av risker 

viktigt för att inte förlora greppet om säkerheten i projektet. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka och beskriva riskhanteringen i ett pågående 

infrastrukturprojekt som utförs av NCC Infrastructure inom Förbifart Stockholm, Hjulsta 

Norra. Genom att samla data från litteratur och information på plats har problem och 

effektiviseringsmöjligheter sammanställts. Examensarbetet kan användas för att sprida 

förståelse för att risktänkande är en viktig del i strävan mot lönsamhet i ett projekt. 

Studien är utfört som ett examensarbete. Omfattningen är 30 högskolepoäng (motsvarar 20 

veckors heltidsstudier) och begränsar därför omfattningen av studien i tid. De risker som valts 

ut från det pågående projektet Hjulsta Norra är ett begränsat antal som är prioriterade som de 

viktigaste. Som underlag till prioritering av risker i studien användes en 

litteraturundersökning samt intervjuer. 

Avgränsning av studien är produktionsskedet, vilket inriktar sig på de risker som uppkommer 

under byggprocessen i ett större infrastrukturprojekt. Det är hanterat ur entreprenörens 

perspektiv. De urval av intervjupersoner som har gjorts är en liten del av de som är inblandade 

i projektet och området. Därmed är det inte alltid möjligt att få med all information och 

erfarenhet som existerar. Utvald riskprocess och riskanalysmetod är förenklad och visar 

därför inte detaljerade faser som kan ha en extra verkan på resultatet. På grund av 

avgränsningar är det inte möjligt att identifiera och analysera alla risker i projektet.  

Studien visar att riskhantering är viktigt i stora infrastrukturprojekt. Det kan vara en 

avgörande faktor för hur lyckade inplanerade aktiviteter blir för slutresultatet. För att nå 

framgång behöver identifiering av miljömässiga, tekniska och organisatoriska risker göras. En 

annan viktig faktor är hur samarbetet mellan beställare och entreprenör fungerar i ett projekt 

och under produktionsskedet. 

En framtida utveckling av riskhanteringen i stora infrastrukturprojekt föreslås inriktas mot att 

skapa en bra organisation och samarbete mellan beställare och entreprenör i byggskedet. 

Riskhantering bör vara en naturlig del i projektstyrningen. Fortsatta studier bör därför inriktas 

mot att utveckla ett enkelt och produktionsanpassat system för riskhantering.  

Nyckelord: Risk, riskanalys, riskhanteringsprocess, produktionsskede, infrastruktur. 
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Definitioner 
Följande definitioner är i huvudsak baserade på Hintze (2004), Munier (2014), Paulos (2001), 

Osipova (2013), ISO 31000 (2009) samt Grimvall, Jacobsson & Thedéen (2003) och ska 

förtydliga de begrepp som används i studien relaterat till riskhantering vid 

infrastrukturbyggande. 

Fara är en inbyggd egenskap i ett riskobjekt som kan utlösas och prioriteras i olika grader 

beroende på vilket område det gäller i ett projekt. En fara är ett hot som kan bringa olycka i en 

situation och utgöra skada. 

Milstolpar (milestone) är beslutspunkter inplanerade i genomförandet av ett projekt. De är 

med i tidplanen och markerar inplanerade möten som ska föra projektet framåt. I en milestone 

fattas beslut om projektet ska ändra riktning, avbrytas eller fortsätta enligt plan. 

Organisatoriska risker är risker som relaterar till projektorganisationen i ett projekt. De är 

kopplade till problem som informationsbrist, felaktiga beslut, otydliga beslutsvägar eller 

otillfredsställande samarbeten mellan parter i ett projekt.  

Osäkerhet är en naturlig variation eller slumpmässighet i ett system som behöver kontrolleras 

för att det inte ska utvecklas till en fara. Osäkerhet är även en vaghet, okunnighet eller 

kunskapsbrist i ett systembeteende. I ett projekt används ofta ordet risk för en osäkerhet. 

Produktionsskede är en del av byggprocessen i ett projekt som hanteras av entreprenören. 

Produktionsskede syftar till den tid som omfattar byggnationen av ett objekt i ett projekt. 

Projektplan är ett dokument som ingår i projekt för att kontrollera tidsplanering, aktiviteter 

och risker. En projektplan innehåller anmärkningar med möten och återkallelser för att följa 

upp information, händelser och inplanerade åtgärder. 

Risk är sannolikhetsfördelningen i en förlust där termer som ”sannolikhet” och ”konsekvens” 

används för att förklara en skadehändelse och dess påverkan på ett projekt. 

Riskanalys är en beskrivningsmetod som ger uppskattningen av en risk. Identifierade risker 

används i riskanalyser för att avgöra vilken nivå och prioriteringsgrad en händelse hamnar på 

i ett projekt. 

Riskbedömning är en del av en riskhanteringsprocess och avser att ersätta allmänna och vaga 

definierade händelser. Riskbedömning görs med riskidentifiering, riskanalys och 

riskutvärdering för att uttryckligen definiera en risk. 

Riskbehandling är en del av riskhanteringsprocessen för att välja och genomföra alternativ 

för risker som är oacceptabla. Lämpliga alternativ hittas genom jämförelser av kostnad och 

fördelar. Riskbehandling sker i form av att undvika, ta bort, ändra eller kontrollera en risk. 

Riskhanteringsprocess är en mall som innehåller olika steg för att klargöra begrepp och 

bedömningar av en risk inför en riskanalys. För att följa en riskhanteringsprocess finns 

upprättade mallar som ska ge personer inblandade i ett projekt en gemensam syn och tydlighet 

i kontrollen av risker. 
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Riskidentifiering är en aktivitet inom riskbedömningen som görs i en organisation för att 

upptäcka riskkällor, påverkansområden och händelser kopplat till projektet. 

Riskmatris är en riskanalysmetod som genom ett system av två axlar som representerar 

sannolikhet och konsekvens, presenterar prioriteringsgraden mellan olika identifierade risker i 

ett projekt. 

Riskutvärdering är en del av riskbedömningen där beslut fattas om risker i ett projekt för att 

överväga behandling. Besluten baseras på resultaten från riskanalyser.  

Skadehändelse är en risk som fått utfall genom ledning av bakomliggande händelser och 

orsaker. En skadehändelse är en utlösning av en fara och kan benämnas som en olycka om det 

utvecklats under mycket kort tid. 

Tollgate är aktiviteter inplanerade på en tidslinje som är en del av en projektplan. Tollgate är 

möten och återkallelser för de risker ett projekt kan stöta på och kan sträcka sig över hela 

tidsramen. Tollgate kan även definieras som kontinuerliga kontroller med utsatta datum. 

Transportinfrastruktur syftar till infrastrukturen av vägar, järnvägar, VA-installationer och 

andra markrelaterade arbeten och strukturer. 

Varningsklocka är en händelse eller ett tillstånd som larmar om en fara har utlösts eller är på 

väg att utlösas. Varningsklocka är ett larm som fungerar som en kontroll och identifiering av 

en risk som är på väg att uppkomma. 
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1 Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 
En fungerande infrastruktur skapar förbindelser som hela tiden är i rörelse, och på så sätt 

förbättras samhällsekonomin (Rudén, J., 2016). Med infrastruktur menas i rapporten 

transportinfrastruktur. Idag byggs infrastrukturen ut genom storskaliga projekt i en allt större 

utsträckning, vilket ökar intresset för hur planering och utförande ska styras på bästa sätt. 

Det är tyvärr många projekt som råkar ut för dåliga resultat vad gäller ekonomi, miljö och 

offentligt stöd (Flyvbjerg, B., Bruzelius, N. & Rothengatter, W., 2003). De höga 

investeringskostnaderna som infrastrukturprojekt har kräver hållbarhet och lönsamhet i 

slutresultatet i form av att det bidrar till ett användbart nätverk och transportsystem för 

samhället (Wellman, K. & Spiller, M., 2012). 

Sverige investerar i runda tal 100 miljarder kronor i byggande, drift och underhåll av 

infrastruktur varje år. För att effektivisera investeringarna är det viktigt att lösningar, 

samverkan och ledarskap i projekteringen går hand i hand. Det kan resultera i att projekt blir 

klara före tidplan till en lägre kostnad och samtidigt blir lönsamma för leverantörerna 

(Lundberg, J. A., Eriksson, P., Neuwirth, E. T. & Laninge, M. R., 2012). 

På senare år har insikten om hur viktig riskhantering är för projekt ökat, inte minst i 

infrastrukturbranschen. Idéer och nya lösningar har tagits fram i syftet att effektivisera 

projektplanering och resultat. Förändringen i att mer fokusera på risker och möjligheter har 

ökat produktiviteten och incitamenten (Lundberg, J. A., Eriksson, P., Neuwirth, E. T. & 

Laninge, M. R., 2012). 

Stora infrastrukturprojekt innebär också stora risker. Vid bygget av en väg ingår många 

anställda och arbetsområden med byggmaskiner, kranar och sprängämnen som kan påverka 

markförhållandena på plats. Därmed är identifiering, bedömning och prioritering av risker 

viktigt för att inte förlora greppet om säkerheten i projektet. Riskerna ingår i kategorier som 

personlig säkerhet, omgivning, teknik, miljö, organisation och politik (Munier, N., 2014). 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att undersöka och beskriva riskhanteringen i ett pågående 

infrastrukturprojekt som utförs av NCC Infrastructure. Genom att samla data från litteratur 

och information på plats kan problematiken och effektiviseringsmöjligheterna sammanställas i 

ämnet. Examensarbetet ska användas för att sprida förståelse i hur risktänkande är en viktig 

del i strävan mot lönsamhet i ett projekt. Det inkluderar alla inblandade parter i ett 

infrastrukturprojekt, inte minst samhället.  

Målet med examensarbetet är att värdera och bedöma risker i projektet och göra en analys av 

de som är viktigast och högst prioriterade. En fallstudie från Hjulsta Norra och 
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riskanalysmodeller används för att beskriva och dra slutsatser om hur effektivt 

riskhanteringen i ett infrastrukturprojekt är. 

Avsikten är att med hjälp av information från databaser och intervjuer med 

projektorganisationen, kunna beskriva riskhanteringen av projektet. Målet är också att belysa 

hinder och möjligheter för att ge stöd för fortsatt utveckling och effektivisering av 

riskhanteringen vid stora infrastrukturprojekt, vilket har stor betydelse för samhället. 

1.3 Avgränsningar 
Studien är utfört som ett examensarbete. Omfattningen är 30 högskolepoäng (motsvarar 20 

veckors heltidsstudier) och begränsar därför omfattningen av studien i tid. De risker som valts 

ut från det pågående projektet Hjulsta Norra är ett begränsat antal som är prioriterade som de 

viktigaste. Som underlag till prioritering av risker i studien användes den 

litteraturundersökning som utförts samt intervjuer som utförts i examensarbetet. 

I studien är projektområdet uppdelat i fyra konstruktionsdelar för att visa en tydlig översikt av 

platsen och riskerna. Riskanalyserna gjordes på ett systematiskt arbetssätt vilket följer en 

riskhanteringsprocess som är indelad i olika faser. 

Avgränsning för projektet är produktionsskedet, vilket inriktar sig på de risker som 

uppkommer under byggprocessen i ett större infrastrukturprojekt. Det är hanterat ur 

entreprenörens perspektiv. Mer detaljerad beskrivning av den utvalda avgränsningen och 

riskmetoder som studien utgått ifrån finns beskrivet under kapitel 3 Fallstudie Hjulsta Norra. 

Studien fokuserar på produktionsskedet i projektet och går inte djupare in på tidigare 

planprocesser och utredningar eller senare drift-och underhållsprocesser i projektet Trafikplats 

Hjulsta Norra. Nedan figur 1.1 visar en mall för riskhanteringen byggd på ISO-systemet. 

 

Figur 1.1: En mall för riskhanteringsprocessen som används i studien som baseras på ISO-systemet, från ISO 

31000 (2009). 
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1.4 Metod 
 

1.4.1 Inledning 

Detta examensarbete behandlar ämnet riskhantering vid infrastrukturbyggande, ur ett miljö-, 

tekniskt- och organisatoriskt perspektiv. Studien följde entreprenadföretaget NCCs pågående 

infrastrukturprojekt vid Hjulsta Norra (Stockholm, Sverige). Studien har dels utförts på plats 

och med hjälp av aktuella rapporter om de risker och möjligheter som identifierats. 

Infrastrukturprojektet vid Hjulsta Norra är ett delprojekt av Förbifart Stockholm, se figur 1.2. 

Förbifarten är 21 km lång och ska binda samman den norra och södra delen av Stockholms 

län. Uppdraget är tilldelat av Trafikverket och är en utmaning för NCC att bygga eftersom det 

rör sig om en hårt trafikerad vägsträcka (NCC, 2016). 

 

Figur 1.2: Området för infrastrukturprojektet Hjulsta Norra kallat för Entreprenad FSE 502 som är ett 

delprojekt av Förbifart Stockholm, från NCC Infrastructure (2014b). 

Entreprenaden kan grovt delas upp i tre delar: betongkonstruktioner, vägkonstruktioner och 

tunnelkonstruktioner (NCC Infrastructure, 2014a). Entreprenaden Hjulsta Norra är ett stort 

projekt vilket också innebär stora risker. För att tidsramen, kvalitén och ekonomin ska hålla, 

har riskhanteringen en betydande roll. 

1.4.2 Litteraturstudier 

För att studera riskhanteringens betydelse för ett större infrastrukturprojekt genomfördes en 

litteraturstudie. Tidigare studier och byggprojekt jämfördes för att påvisa brister och 

möjligheter i riskhanteringssystemet för större infrastrukturprojekt i Sverige. För att ringa in 

begreppet ”risk” studerades ordets allmänna betydelse inom byggbranschen, därefter 

studerades den utvalda riskprocessen och riskanalysmetoden som används i studien.  Detta 

gjordes med vetenskapliga rapporter, artiklar och utredningar inom ämnet.  Fokus låg på 

riskhantering och vilka resultat det området bidragit till i branschen. Det pågående 

vägprojektet i Hjulsta Norra har använts som underlag i denna studie där dess geotekniska 

förutsättningar, konstruktioner och samverkan i organisationen studerats. Detta presenteras i 

kapitel 3 Fallstudie, med redovisning av projektdelarnas risker. 
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Personer som har inblick i ämnet risk och i projektet Hjulsta Norra användes som källa enligt 

studiens syfte och mål. 

1.4.3 Intervjuer 

En relativt omfattande intervjuundersökning utfördes för att kartlägga NCCs organisation 

inom riskhantering och de erfarenheter och uppfattningar de hade allmänt om riskhantering 

och om projektets risker. 

Intervjuer användes även som informationsunderlag för att beskriva det arbetssätt som råder 

under produktionsstadiet i ett projekt, och för att rama in begreppet och användningen av 

riskhantering i byggbranschen.  

Formella intervjuer gjordes med personer insatta i projekteringsprocessen för Hjulsta Norra, 

och erfarna personer i projektorganisationen inom miljö, arbetsmiljö, kontrakt och geoteknik. 

Detta med syftet att tillägga information, erfarenhet och överblick i ämnet för att upptäcka 

problem och möjligheter. Intervjufrågor är sammanfattade och redovisade i Bilaga 1, och 

intervjusvar i Bilaga 2. 

1.4.4 Arbetsprocess 

Rapportens disposition ser ut på följande sätt: 

Kapitel 1 Introduktion har en överblickande beskrivning av begreppet risk och det pågående 

vägprojektet Hjulsta Norra. Metod, avgränsningar, syfte och mål har beskrivits för att rama in 

förutsättningarna och begränsningarna i studien. 

Kapitel 2 Litteraturstudier redovisar en objektiv faktainsamling och den information som 

använts för att uppnå studiens syfte och mål. 

Kapitel 3 Fallstudie Hjulsta Norra presenterar vägprojektet Hjulsta Norra i projektet 

Förbifart Stockholm och de risker som identifierats och analyserats. Dessa har sammanställts 

och redovisats i kapitlet. 

Kapitel 4 Diskussion har information och intervjuresultat använts från litteraturstudien och 

fallstudien för att sammanfatta och diskutera de problem och möjligheter som en 

riskhantering har i stora infrastrukturprojekt och specifikt i Hjulsta Norra. 

Kapitel 5 Slutsatser och fortsatta studier visar slutsatser från diskussionsavsnittet och 

resultaten i analyserna och vilka problem eller framgångar som har uppkommit i projektet. 

Slutsatser har gjorts hur riskhantering av stora infrastrukturprojekt bör utvecklas och vilka 

bidragande faktorer som avgör projektets resultat. Rekommendationer ges till framtida 

upplägg av riskhantering av stora infrastrukturprojekt till hur arbetet skall bedrivas för att 

uppnå bra resultat samt fortsatta studier inom området. 

1.4.5 Metoddiskussion 

Det behandlade området är stort och kan därför inte täcka alla tankebanor och inriktningar 

som finns inom ämnet. Litteraturstudien är begränsad till användningen av riskhantering i 

stora infrastrukturprojekt. 



Introduktion 

5 

 

De urval av intervjupersoner som har gjorts är en liten del av de som är inblandade i projektet 

och området. Därmed är det inte alltid möjligt att få med all information och erfarenhet som 

existerar.  

Utvald riskprocess och riskanalysmetod är förenklade och visar därför inte detaljerade faser 

som kan ha en extra verkan på resultatet. På grund av avgränsningar är det inte heller möjligt 

att identifiera och analysera alla risker som finns i projektet.  
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2 Litteraturstudier 

 

2.1 Inledning 
Kapitlet presenterar en litteraturstudie som behandlar ämnet riskhantering vid stora 

infrastrukturprojekt kopplat till utförandet av ett vägprojekt inom Förbifart Stockholm, 

Hjulsta Norra. Studien innehåller tidigare kunskap från litteratur om riskhantering, 

riskprocesser och riskanalyser som senare applicerats i fallstudien. Grundläggande koncept 

om riskhanteringens betydelse och metoder är förklarade i sektion 2.2. Risker kan förutses i 

flera områden under ett projekt, miljömässiga risker beskrivs i sektion 2.3 vilket följs av 

tekniska risker i sektion 2.4 och organisatoriska risker i sektion 2.5. 

2.2 Riskhantering i infrastrukturprojekt 
 

2.2.1 Beskrivning av begreppet risk och riskhantering 

Enligt Nolberto Munier, forskare och oberoende konsult inom projektledning i Valencia, kan 

begreppet risk definieras som ”sannolikhetsfördelning i förlust”, vilket nämndes av 

föreläsaren Paulos, T. under en konferens i USA (Paulos, T., 2001). En definition av 

begreppet riskhantering är ”en uppsättning tekniker för att kontrollera osäkerheten i ett 

projekt” vilket formulerats av Guy M. Merrit och Preston G. Smith i publikationen 

”Techniques for Managing Project Risk” (Merrit, G. M. & Smith, P. G., 2004). 

Fler definitionsformer av risk kopplat till projekt, har diskuterats av Ekaterina Osipova i 

hennes doktorsavhandling ”On enhancing joint risk management throughout a project’s 

lifecycle” (Osipova, E., 2013). Vissa definitioner av risk i projekt beskrivs som osäkra 

händelser och deras inverkan på chansen att uppfylla ett projekts mål. Termer som 

”sannolikhet” och ”konsekvens” används för att förklara kombinationen av sannolikheten i att 

en händelse sker och dess påverkan på projektet i form av konsekvens. 

Ett formellt uttryck för risk i projekt använt av Project Management Institute är att det är en 

osäker händelse som har en positiv eller negativ effekt på ett eller flera projektmål som rör 

omfattning, schema, kostnad och kvalitet (Project Management Institute, 2013). För att 

hantera detta och minimera negativa konsekvenser samt maximera möjligheter finns tre steg, 

riskidentifiering, riskvärdering och riskrespons (Osipova, E., 2013). 

När omfattningen av ett projekt är analyserat och förstått, påbörjas projekt- och tidsplanering 

genom att uppgifter och aktiviteters varaktighet och resurstilldelning definieras. Information 

om kostnad, pris och tid uppdateras och värderas under projektets gång för att mäta 

lönsamhet. Risk är närvarande i alla aktiviteter och är en viktig faktor för vinst inom 

uppdraget och upprätthållandet av en bra relation med andra parter (Munier, N., 2014). 

Riskhantering i byggprojekt bör undersökas i två aspekter, processen och organisationen. 

Processen är de olika faserna i ett projekt och organisationen är de aktörer som håller i det 
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(Flanagan, R. & Norman, G., 1993). Om riskhantering inte är i fokus i dessa faser och 

förbises av projektledningen, kan orealistiska bedömningar och okunskap kring omfattning 

resultera i dåligt utvalda projekt (Persson, M., 2008). 

Infrastrukturprojekt brukar vara komplexa då det oftast involverar temporära förbindelser med 

kontrakt och deltagare som tillhör olika organisationer eller företag. Det är inte säkert att alla 

är kunniga och har en bra relation till projektledaren, vilket kan skapa osäkerheter eller 

problem i organisationen och projektet. Ju fler aktörer, desto komplexare uppdrag (Lundin, R. 

& Söderholm, A., 1995). 

Att ha en riskhanteringsplan gör det möjligt att systematiskt identifiera, bedöma och hantera 

möjliga händelser som kan ha en negativ inverkan på en projektleverans. Om detta inte sköts 

väl kan det leda till överskridna budgetar och förskjutningar i tidplanen (Hintze, S., 2017a). 

Vid genomförandet av stora infrastrukturprojekt finns större möjlighet att styra kvalitet och 

miljö samt aktuella risker i projektet från arbetsplatsorganisationens sida. Vid projektstart 

identifieras tekniska, ekonomiska, organisatoriska och kontraktsmässiga faror för att sedan 

analyseras och kontrolleras under projektets gång (Hintze, S., 2004). Stora 

infrastrukturprojekt pågår i flera år vilket gör det svårt att förutse vissa händelser i förväg. 

Därmed är kontinuerlig bedömning av risker och informationsdelning av dessa viktig för att 

slutkostnaden ska stämma överens med kalkylen. 

SBUF är byggindustrins forsknings- och utvecklingsorganisation som under flera år 

intresserat sig för riskforskning. Organisationen verkar för att utveckla byggprocessen och 

skapa bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer i att utnyttja 

forskning och driva utvecklingsarbete. En del av utvecklingen är forskning om hur 

riskhanteringen kan förbättras i projekt, och SBUF har därför finansierat flera forskning-och 

utvecklingssatsningar inom Universitet, Högskolor och i företag för att förbättra 

kunskapsläget (SBUF, 2017). 

Under 2017 har en utredningsgrupp för SBUF med stor erfarenhet av geotekniska risker i 

planerings- och byggskedet utfört en studie i detta ämne. Huvuddelarna handlar om hur ett 

strukturerat arbetssätt ger bättre struktur av riskhanteringen samt ökad kunskap och insikt i 

den. Riskidentifieringen ska inte endast bestå av rent tekniska risker, den ska även bestå av 

vanliga geotekniska faror och kontraktuella faror. Riskanalysen ska vara grunden för beslut 

om åtgärder och ska som resultat ge beskrivning av risken, uppskattning om hur troligt det är 

att den inträffar och en uppskattning av dess konsekvenser (Spross, J., Olsson, L., Hintze, S., 

& Stille, H., 2015). 

2.2.2 Hinder och utvecklingsmöjligheter 

I svensk byggindustri kostar skador till följd av utfall av negativa geotekniska risker mycket 

pengar. Är riskhanteringen effektiv och transparent kan dessa kostnader minskas. Det 

problematiska är att det i geotekniska projekt ofta görs summariska identifieringar av risker 

vilket leder till problem i den kommande entreprenaden. För att minska sannolikheten för 

skador och tvister behöver riskhanteringen anpassas till projektets storlek, skede, part och typ 

av risker. Detta kan göras på ett strukturerat arbetssätt vilket ger ökad kunskap och insikt i 
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riskanalysen. Eftersom detta lägger grunden för beslut om åtgärder är det viktigt att det görs 

med struktur och eftertanke (Spross, J., Olsson, L., Hintze, S., & Stille, H., 2015). 

För att riskhantering ska kunna nå en bättre effekt i en process, är planerat riskbemötande 

något som förbättrar resultat. Vid identifiering av negativa händelser i projekt bör bemötandet 

vara att undvika, överföra, reducera eller acceptera dem. Vid identifiering av positiva 

händelser i projekt bör bemötandet vara att utnyttja, dela eller utöka dem. Effektiva resultat 

uppnås med dessa medel kombinerat med användbara datorprogram, där risker beskrivs, 

uppdateras, analyseras och elimineras i god tid (Persson, M., 2008). 

Att potentiella risker kan associeras med potentiella möjligheter kan vara missledande, det 

finns inte alltid en möjlighet bakom varje risk. En realistisk formulering är att acceptansen av 

att en risk sker, kan leda till att källor för möjligheter upptäcks vilket ökar produktiviteten 

(Munier, N., 2014). 

Enligt en kandidatuppsats från högskolan i Borås om orsakerna kring varför riskhantering 

förbises, kan det vara hinder som uppkommer vid riskhantering som okunskap och svårigheter 

med tidsaspekten (Gräns, A., Gustafsson, A. & Lundvall, P. B., 2012). Att aktivt spara 

tidigare riskhanteringsdokument kan ge inblick och nytta för framtida projektledare och bidra 

till mer kunskap och erfarenhet inom området. Problematiken kan ligga i att det inte alltid 

finns tydliga databaser där arkivering är uppnåbart. System behövs som kan nå ut till alla 

inblandade men också tydligt visa de åtgärder och kontroller som behöver ske under 

projektets gång (Pfleeger, S., 1999). 

Problematiken som finns med riskhantering i stora infrastrukturprojekt idag, är att risken inte 

alltid behandlas centralt och snarare kan uppfattas som något administrativt. För mycket 

ansvar kan läggas på projektledaren, vilket kan öka de negativa faktorerna, exempelvis 

tidsbrist och okunskap. Annan problematik som stör riskhanteringen är att kunden inte vill 

dela med sig av nödvändig information vilket också försvårar processen. För att helheten ska 

fungera utgör organisationens kompetens och ansvarsområden en viktig del i projektet så att 

inte viktiga detaljer förbises (Charette, R.,2005) samt (Kutsch, E. & Hall, M., 2005). 

Riskstyrningen och projektstyrningen skall ske parallellt under projekttiden. I 

projektstyrningen kan problematik skapas av tidsbrist, fel prioritering, okunskap, fel 

databaser, för stor omfattning eller komplexitet. Mellan projektledningen och projektgruppen 

kan problematik skapas av dålig kommunikation, fel ansvarsroller, personliga egenskaper 

eller okunskap kring metoder och beteenden. Styrgruppen och ledningen kan ha dålig kontroll 

och ovilja att se det egna företagets risker. Även externa faktorer kan skapa problematik om 

kunden inte är involverade i projektet eller har bristande kunskap om riskhanteringens 

betydelse (Gräns A., Gustafsson A. & Lundvall P. B., 2012). 

Vid infrastrukturprojekt finns många faror som kännetecknas av att det arbetas i jord och berg 

vilket ofta bedrivs av okända eller dåligt kända förutsättningar. Geotekniska undersökningar 

behöver ständigt hållas under kontroll då det är svårt att finna exakta förhållanden i jorden. 

Jorden ändras också under arbetets gång från påverkan av yttre faktorer som väder, laster och 

vibrationer samt av grundvattennivåer under schaktning. Andra hinder ligger också i att 

svårighetsgraden av bygget inte förstås, felaktigheter i materialspecifikationer missas eller att 
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för stora risker tas för att öka vinsten. Att inte investera i kontroller är också en orsak till 

problematik vid riskhanteringen i infrastrukturprojekt (Hintze, S., 2004). 

Något som brukar tillämpas i projekt för att öka kvalitén och miljön är riskhanteringssystemet 

ISO 31000, se figur 1.1. ISO har spridit sitt system och standard mer än någon annan 

organisation i världen. I Sverige finns ingen nationell standard för riskhantering vilket gör att 

detta system ofta används som utgångspunkt i projekt. Den är utformad på sådant sätt att den 

kan användas som riktlinje i projektens rishanteringsmodeller i allt från organisation till 

specifika funktioner och situationer (Jonasson, K., 2011). 

2.2.3 Riskprocessen under ett projekt 

Riskprocessen ska följa projektet i alla faser. I processen ingår kontinuerliga uppdateringar av 

nya identifieringar, analyser av risker och kontroller av redan identifierade risker (Avestedt, 

L., 2012). 

Att följa en riskprocess i ett projekt visar värderingen av en risk och dess effekt på schema, 

kostnad, kvalité, miljö och samhälle. Genom processen kan en risk gå olika vägar och få flera 

resultat med olika nivåer på möjligheter och lösningar (Munier, N., 2014). 

Syftet med en riskhanteringsprocess är att alla inblandade i ett projekt genom en mall ska 

kunna förstå begreppen och bedömningen av risker på samma sätt inför en riskanalys. En 

riskprocess innebär att det finns en plan för riskanalyser, en gemensam syn på vad som är 

stora och små risker, en tydlighet om vilka risker som måste åtgärdas och vilka som 

accepteras, att uppföljning och rapportering fungerar och att riskerna är under kontroll 

(Veriscan, 2017). 

För att lätt kunna följa riskhanteringsprocesser finns det upprättade mallar att använda sig av. 

Mallarna kan se olika ut beroende på hur omständligt eller vilken typ av projekt det rör sig om 

(Hintze, S., 2004). 

ISO 31000:2009 är ett system för riskprocessen som förser det med principer och generella 

riktlinjer för riskhantering. Designen av riskhanteringsprocessen kan anpassas beroende på 

vilken organisation som använder den. Det är meningen att ISO ska bidra till en universell 

standard för att öka förståelsen och tillvägagångssättet av riskhantering (ISO 31000, 2017). 

Uppbyggnaden innehåller ett ordförråd, en uppsättning prestanda kriterier, en gemensam 

process för identifiering, analysering, utvärdering och behandling av risker samt en riktlinje 

för hur detta ska användas för beslutsprocessen (Purdy, G., 2010), se figur 1.1. 

Trafikverket har ISO 31000 som utgångspunkt för utveckling av rutiner och gemensamma 

arbetssätt vid stora infrastrukturprojekt. Anledningen till detta är grundläggande principer som 

att ISO bidrar till systematik, struktur och anpassning av riskhanteringen i projekt. Genom 

riskhantering kan det förväntade utfallet av projekt bestämmas med större säkerhet (Romin, 

L., 2010). Riskhanteringsprocessen bör vara en integrerad del av riskhanteringen och 

anpassad till organisationen. 

2.2.3.1 Kommunikation och konsultation 

Kommunikation och konsultation sker under hela riskhanteringsprocessen med de inblandade 

aktörerna, både externa och interna. Planer utvecklas i ett tidigt skede och tar upp riskproblem 



Litteraturstudie 

11 

 

med dess orsaker, konsekvenser och åtgärder. Detta ökar förståelsen för 

riskhanteringsbesluten i projektet mellan alla inblandade. 

2.2.3.2 Etablera kontext 

Genom att etablera kontext kan organisationen formulera och definiera sina externa och 

interna mål. I kontexten ingår etablering om det sociala, politiska, juridiska, ekonomiska och 

tekniska faktorerna. Dessa ska beaktas vid riskhanteringen och rama in kriterier för processen. 

Syftet med detta är att överväga och sammanställa sammanhanget för riskhanteringsprocessen 

i ett projekt (ISO 31000, 2009). 

2.2.3.3 Riskbedömning 

Riskbedömning är den övergripande processen med riskidentifiering, riskanalys och 

riskutvärdering baserad på ISO 31000. Definitionen av riskbedömning kan sammanfattas som 

att den ersätter allmän och vagt definierad händelse med uttryckligen definierade 

riskhändelser (WSDOT, 2014). 

• Riskidentifiering 

Identifiering av risker gör en organisation för att upptäcka riskkällor, påverkansområden och 

händelser med deras potentiella orsaker och konsekvenser kopplat till projektet. Syftet med 

detta är att få ut en risklista baserad på de händelser som kan skapa, förbättra, förebygga eller 

försämra projektets mål (ISO 31000, 2009). 

• Riskanalys 

De risker som identifieras används i en riskanalys för att ge input till riskbedömningen och 

beslutet. Metoder som används kan visa vilken risknivå en händelse hamnar på och därmed 

hur den borde prioriteras och behandlas (ISO 31000, 2009). 

• Riskutvärdering 

I en riskutvärdering fattas beslut baserat på resultat från riskanalysen. Risknivån jämförs med 

riskkriterier för att överväga behandling (ISO 31000, 2009). 

2.2.3.4 Riskbehandling 

Riskbehandling innebär att välja och genomföra alternativ för att kunna acceptera riskerna. 

Behandling av riskerna sker i form av att undvika, ta bort, ändra eller kontrollera dem. Mest 

lämpliga alternativ hittas genom att kostnader jämförs med de fördelar som ges av lagar och 

krav om socialt ansvar och skydd av miljön (ISO 31000, 2009). 

2.2.3.5 Övervakning och granskning 

Övervakning och granskning är inplanerad i riskhanteringsprocessen med regelbundna 

kontroller. Ansvaret för detta borde vara väl definierat. Detta bidrar till att förändringar 

upptäcks i tid och att information samlas som kan förebygga samma typ av risker i andra 

områden och projekt (ISO 31000, 2009). 

2.2.4 Risknivåsystem 

Ett risknivåsystem handlar om att använda tillgänglig information för att på ett systematiskt 

sätt beskriva, begränsa, beräkna och prioritera risker förknippande med ett givet system. Detta 
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skapar underlag för värdering, beslut och åtgärder av risker vilket bidrar till fokus på 

säkerheten i ett projekt (Grimvall, G., Jacobsson, P. & Thedéen, T., 2003). 

Kommunikation och samråd mellan aktörerna i ett projekt och under en riskanalys är viktigt 

eftersom människan gör bedömningar av risker baserat på deras uppfattning. De kan variera 

beroende på personers skillnad i värderingar, behov, antaganden, begrepp och intressen. 

Eftersom aktörers åsikter kan få betydande inverkan på beslut som tas, bör deras 

uppfattningar identifieras, registreras och bearbetas i beslutsfattandet. Kommunikation och 

samråd kan därför underlätta utbyte av information och klargöra aktörers personliga aspekter 

(ISO 31000, 2009). 

Med risk kommer även människan in, vars variabler inte alltid kan förutses. Det kan röra sig 

om mänskliga misstag under projektets gång som att säkerhetsförordningar inte följs vilket 

kan resultera i olyckor på arbetsplatsen. Mänskliga handlingar och okunnighet är en risk som 

kan kopplas till osäkerheten i ett projekt. Det involverar mänskligt beteende, utrustningsfel, 

sabotage, politiska frågor, materialfel eller utförandefel (Munier, N., 2004). 

Resultat från risknivåsystem kan påverkas av det faktum att personer har olika 

acceptansnivåer. 

2.2.4.1 Riskmatris 

En preliminär riskanalysmetod som kan användas är en så kallad riskmatris. Den presenterar 

sannolikheten för en skadehändelse på den ena axeln och konsekvenserna på den andra axeln. 

Tillsammans utgör matrisen en bild av prioriteringsgraden mellan olika identifierade risker 

som anses låga, medel eller höga beroende på var i matrisen de hamnar (Grimvall, G., 

Jacobsson, P. & Thedéen, T., 2003), se modell för riskmatris i figur 2.1. 

 

Figur 2.1: Modell för riskmatris, modifierad från Bergström, A (2015). 
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• Det röda området står för oacceptabel/hög risk. Risken kan utgöra en negativ inverkan 

på ett projekt med förödande konsekvenser. De metoder som behöver användas för att 

minska risken är eliminering eller reducering. 

 

• Det gula området står för allvarlig/medium risknivå. Risken kan påverka ett projekt 

negativt om den utlöses. Analys görs för att avgöra om det är nödvändigt att göra en 

reducering.  

 

• Det gröna området står för acceptabel/låg risk som kan påverka ett projekt till en 

mindre eller minimal grad. Den accepteras utan fler analyser eller metoder. 

 

Det matrisen ibland kan presentera är hur en risk med hög sannolikhet och liten konsekvens 

kan prioriteras på samma nivå som en risk med låg sannolikhet med hög konsekvens 

(Avestedt, L., 2012). 

De högre riskerna hanteras genom att eliminera, reducera, överföra, planera eller kontrollera 

riskerna. 

Eliminera 

För att eliminera en risk ändras projektets planerade produktion eller inriktning för att totalt 

undvika risken (Avestedt, L., 2012). Detta uppnås genom att förändra målsättningar, 

omfattning eller tidplan för att undvika risken. Handlingsalternativ för detta är att reducera 

omfattning av projektets aktiviteter, processer eller leveranser eftersom risken innebär för stor 

inverkan på kostnad eller att projektet har för hög komplexitet. 

Reducera 

För att reducera en risk minimeras det som utlöper störst fara (sannolikheten eller 

konsekvensen) för att risken ska hamna på en acceptabel nivå eller en lägre prioriteringsgrad 

(Avestedt, L., 2012). Steg till att sänka risknivån åstadkoms genom att aktivt sätta in 

motverkande åtgärder. Åtgärder sänker risknivån genom att de som tidigare nämnt förändrar 

riskanalysens konsekvens eller sannolikhet. Det som bör observeras med denna metod är att 

kostnader finns förknippade till åtgärder vilket ska ingå i kalkyl och budget samt övriga 

planer inom projektet (NCC, 2017). 

Överföra 

När en risk överförs förflyttas den till en annan enhet eller del av projekt (Avestedt, L., 2012). 

Handlingsalternativet för att flytta/dela en risk är att skifta ansvaret till en tredje part. Detta 

kan ske exempelvis genom samarbetsavtal där delar av risken förs över till motparten. 

Planera 

Att planera ett projekt betyder att upptäcka utmaningar och utföra dem från början till slut 

med den tid, kostnad och resurs som krävs. Basen för fungerande budget och kontroller är att 

etablera ett schema och sätta projektet i en tidsram som följs (Munier, N., 2014).  

 

I stora projekt kan det finnas många utmaningar och aktiviteter som orsakar förseningar eller 

variation i kostnad som påverkar slutresultatet av projektet. Statistiskt sätt är det en hög 
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procentdel av projekt i olika storlekar som misslyckas med att avsluta i tid under budget. 

Anledningen till detta är ofta att inneboende risker inte har tagits med i planeringen (Munier, 

N., 2014). 

För att hålla kontroll över de identifierade och analyserade riskerna som kan uppstå under 

projekts gång, är det viktigt att riskinformationen överförs till tidsplanerade åtgärder vilket 

ingår i projektplanen. Varje aktivitet anmärks på tidslinjen med ”Tollgate”. ”Tollgate” är 

möten och återkallelser för de risker projektet kan stöta på (Sturk, R., Stille, H. & Olsson, L., 

1998) samt (Hintze, S., 2001), se exempel på en tidplan i figur 2.2. 

 

Figur 2.2: Ett exempel på en tidplan med inplanerade ”Tollgates”, från Lyckblom, (2015). 

Kontrollera 

Kontroller görs preventivt eller reaktivt. Preventivt förhindrar att händelsen inträffar och 

reaktivt förbereder projektet inför att en negativ händelse inträffar. 

Verkande säkerhetssystem eller spärrar kan användas för att tidigt upptäcka faror och minska 

risker under produktionsskedet. Ett säkerhetssystem kan signalera att en skada inträffat innan 

det gått över till totalt haveri. Spärrar avses för att skydda människan, ett system eller 

omgivning från fel som kan uppstå i ett tekniskt system eller av den mänskliga faktorn 

(Grimvall, G., Jacobsson, P. & Thedéen, T., 2003). 

Kontroller i ett projekt är kontinuerliga och ska sträcka sig över hela tidsramen. Oftast med 

utsatta datum (tollgates) för uppdatering av information. Om risker som upptäcks inte kan 

åtgärdas räknas de in i projektets avslutsplaner som en kostnadsökning eller försening 

(Munier, N., 2014). 

Exempel på varningsklockor i form av sprickor visas i nedan figur 2.3. 
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Figur 2.3: Sprickor i marken, från Lundström, K., Odén, K. & Rankka, W., (2015). 

2.2.4.2 AHP-ranking 

”The Analytic Hierarchy Process (AHP), även känd som AHP-ranking, är en riskanalysmetod 

som är designad att hantera både det rationella och intuitiva för att välja ut det bästa från en 

grupp alternativ. Detta med hänsyn till givna kriterium. Generellt är AHP ett olinjärt arbetssätt 

som gör det möjligt att ta hänsyn till flera faktorer och få ut numeriska värden på dessa som 

blir ett hjälpmedel vid riskprioritering och slutliga beslut (Saaty, T. L. & Vargas, L. G., 2012). 

AHP-ranking ger en skala på relativa storheter i numeriska enheter för att representera 

omdömen i formen av jämförelser mellan parvisa alternativ. Omdömena är 

prioriteringsresultat från varje jämförelse. Dessa prioriteringar används för att rangordna 

alternativ. AHP-ranking är en historiskt och teoretiskt annorlunda metod för beslutstagande 

(Saaty, T. L., 1990). 

Vid värdering av risker i komplicerade projekt, där det är svårt att identifiera icke-tekniska 

faror och riskerna beräkningsmässigt, går det att använda sig av AHP-ranking. Metoden 

används vid identifiering och värdering av storleken på risken. 

Det är en expertgrupp som rangordnar faror och vikten av olika riskfaktorer enligt den givna 

skalan. Det alternativ som väljs ut från jämförelsen ska nå det uppställda målet på bästa sätt. 

Detta är organiserat i en trädstruktur.  

2.2.4.3 Felträdsanalys (Fault Tree Analysis, FTA) 

En av de vanligaste riskanalysmetoderna är felträdsanalys (Fault Tree Analysis, FTA). 

Resultat och analys redovisas i ett träddiagram som representeras av olika grenar som står för 

villkor som kan eller inte kan leda till en identifierad skadehändelse, se figur 2.4. 

Skadehändelsen går vidare i kedjor av bakomliggande händelser och orsaker som kan leda 

fram till händelsen i fråga (Grimvall, G., Jacobsson, P. & Thedéen, T., 2003). 
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Figur 2.4: En felträdsanalys i from av ett träddiagram, från SlideShare (2013). 

 

I diskussioner har det framkommit argument för att denna typ av riskanalysmetod är svår att 

använda i de fall där analysen utförs baserat på otillräcklig kunskap, information och data. För 

att överkomma detta hinder har fler varianter utvecklats bland annat ”Fuzzy-set” teorin, 

sannolikhetsteorin, hybrid kombinationer av sannolikheter och möjligheter, ”Dempster-

Shafer” (DS)-teorin om bevis samt intervall analys (Pedroni et al., 2013). 

Ofta används experters bedömning och kunskap som alternativ när annan data saknas i 

felträdsanalysen. Med experternas kunskaper behandlas två typer av osäkerheter i detta 

system, aleatoriska och epistemiska osäkerheter. Aleatoriska osäkerheter är en naturlig 

variation eller slumpmässighet i ett system. Det är möjligt att beskriva den väl om det finns 

tillräckligt med data för att stödja analysen. Epistemiska osäkerheter betyder vaghet, 

okunnighet eller kunskapsbrist i ett systembeteende (Ferdous et al., 2011). 

2.3 Miljömässiga risker i infrastrukturprojekt 
Enligt UNEP Training Resource Material (Förenta nationernas miljöprogram) inkluderar 

definitionen av termen miljö; mänsklig hälsa, ekosystem, jord, vatten, väder, landanvändning, 

naturresurser, skyddade områden och livsstil i ett område (Munier, N., 2004). 

De risker och osäkerheter som relateras till den yttre miljön vid stora infrastrukturprojekt kan 

kopplas till geologi, grundvatten och omgivningspåverkan. Markens jordlager avgör hur 

stabilt ett område är beroende på dess skjuvhållfasthet och uppbyggnad. Omgivningen kan bli 

utsatt för utsläpp av skadliga ämnen, föroreningar, buller och vibrationer som kan orsaka 

skada på befolkning, byggnader och byggarbetsplats. Miljömässiga risker är en del av 

riskhanteringen som behöver mycket omtanke innan, under och efter ett större 

infrastrukturprojekt (Hintze, S., 2004). 

Miljömässig risk är graden av skada projektet har på miljön. Det är inte lätt att undvika helt 

men därför finns restriktioner som ska hålla den typ av skador under kontroll. För att ett 

projekt inte ska stängas ner av miljömyndigheten eller lida ekonomiska förluster, är det viktigt 

att hålla kontroll över den typen av risker. Analyser som görs i syftet att minska miljömässiga 
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riskerna är hur olika ämnen påverkar omgivningen och om de är utbytbara (Munier, N., 

2014). 

Olika tillvägagångssätt finns i projekt vad gäller att anpassa teknik, ekologi, ekonomi och 

sociologi till de hållbarhetsmål som finns. Problemet kan vara att fördelarna av att bygga ett 

större infrastrukturprojekt överskuggar möjliga förluster av livsmiljön för habitatet i området 

(Lawrence, A. K. & Wayne, G. L., 2010). 

2.3.1 Geologi 

För att inte skred ska uppkomma krävs geologiska förundersökningar av det område som det 

ska byggas på, exempelvis genom provborrningar. Markens uppbyggnad och innehåll 

identifieras genom jordprover för att avgöra platsens riskområden. Exempelvis kan ett område 

innehålla mycket lera eller ett berg som är uppsprucket och genomvittrat. I dessa fall krävs 

åtgärder för att ett bygge ska kunna uppstå (Hintze, S., 2017a). 

Naturolyckor som innefattar skred och ras kostar Sverige omkring 200 miljoner kronor 

årligen (SGU, 2017a). I vissa områden kan allt från byggnader, lokal infrastruktur (som VA-

anläggningar och gata) och människoliv hotas (Erling et al., 2007). En bidragande faktor till 

risken är att jorden i Sverige mestadels består av lera och siltjordar. Skred och ras inträffar när 

lerjord sluttar eller gränsar till vatten där naturlig erosionsprocess råder. Den försöker anpassa 

branter och slätter till ett jämviktsläge som vid minsta förändring kan resultera i ett skred eller 

ras. Sådana områden kräver åtgärder (SGU, 2017a). 

Lokala förhållanden avgör var risken för skred och ras är som störst. Det som ökar risken för 

detta är kraftig nederbörd, ökade flöden i vattendrag eller höjda och varierande 

grundvattennivåer. För att hantera bebyggda områden i Sverige med risk för jordrörelse finns 

stabiliteringskarteringar med kartläggningar av markens stabilitet (MSB, 2009). 

Skred och ras påverkar miljöns topografi, kvalitet på grundvattenflödet och djur- och växtliv. 

Det finns ett samspel mellan samhällskostnader och skred samt den påverkan som sker på 

miljön. En bra miljö är huvudfaktorn för att behålla mänsklig population i ett område. Vid ett 

skred eller ras förloras resurser genom att jordbruk förstörs eller att sediment blandas in i skog 

och vattendrag vilket kan orsaka föroreningsproblem. Sådana händelser kan ha en stark 

inverkan på den socioekonomiska aspekten (Sassa, K. & Canuti, P., 2009). 

De element som också skapar risk är fördelning av alla de mänskliga aktiviteter som verkar i 

ett område. Det är aktiviteter som tillhör infrastruktur, bebyggelser eller industrier. Därmed är 

det viktigt att kunna organisera föredelningen av dessa på ett sätt som inte interagerar med 

miljön. Det kan göras med riskkartering vilket också gör det lättare att avgöra lämpliga 

områden inför utbyggnadsplaner (Berger, F. & Rey, F., 2004) 

Skred beskrivs som en sammanhängande massa som kommer i rörelse och förekommer i silt- 

och lerjordar (SGU, 2017a). I examensarbetet ”Skred i Köpings Kommun” av studenten Ann-

Sofie Wirén från institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi på Stockholms universitet, 

definieras skred som en händelse där sammanhängande massa bestående av jord kommer i 

rörelse (Wirén, A-S., 2013). Detta är citerat av kanslern Dave Petley från universitetet i 
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Sheffield Storbritannien i den publicerade artikeln ”Geomorphological Hazards and Disaster 

Prevention” för Cambridge University Press (Petley, D., 2010). 

Skred uppstår när mothållande krafter i jorden inte klarar av att hålla emot de pådrivande 

krafterna, se figur 2.5. Detta kan ske av att material har eroderats bort från släntfot, att 

vattenstånd i vattendrag hastigt sjunkit eller att grundvattennivån höjts. Jordens hållfasthet 

kan försämras genom ökade porvattentryck eller när marken utsätts för vibrationer (Erling et 

al., 2007). 

 

Figur 2.5: Figuren visar ett skred vid en schakt på en byggarbetsplats, från Lundström, K., Odén, K. & 

Rankka, W., (2015). 

Skillnaden mellan olika typer av skred har att göra med deras djup och innehållande mängd 

vatten. Skred kan delas in som translationella, blockiga eller rotationella skred (DNR, 2017). 

Ras sker i bergväggar eller i grus- och sandbranter och kan bero på missbedömningar av 

bärigheten i marken. Det rör sig fritt i block, stenar, grus- och sandpartiklar (SGU, 2017a), se 

figur 2.6. 

 

Figur 2.6: En missbedömning av bärigheten i marken vilket resulterat i ett ras på en byggarbetsplats, från 

Lundström, K., Odén, K. & Rankka, W., (2015). 

Ras kan avses som ras av gods, sten, massor och löst material. Vid större infrastrukturbyggen 

ska underlag och konstruktion som belastas ha en betryggande bärighet. På arbetsplatsen och 

transportvägar inom arbetsområdet skall det ordnas så att risk för ras inte orsakas av 

otillräckligt utrymme. Risk för ras ska motverkas vid grävning eller schaktning genom att 
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slänt eller vägg stöttas, det kan utföras med lämplig förstärkning som exempelvis spontning. 

Vid val av släntlutning behöver materialets beskaffenhet, schaktdjup, grundvattennivå, 

vibrationer, belastning av maskiner och väderförhållanden beaktas (AFS, 1981). 

Risker för ras och skred går att lösa med beräkningar från ingenjörer. Lösningarna involverar 

effektiva material som betong, dränering och förankring (Sassa et al., 2013).  

Grunden för infrastrukturbyggen påverkas även av naturen eftersom landskap är under ständig 

förändring (Erling et al., 2007). Under årens lopp kan markens stabilitet försämras av 

landhöjning, klimat och människans ingrepp i naturen vilket är en anledning till att 

kontinuerligt kontrollera markens kvalitet efter byggtiden. En del svenska myndigheter har 

gått ihop och skapat en samordning om riskerna för detta med förslag på vägledning och 

bedömning (SGU, 2017a). 

2.3.2 Grundvatten 

Att bygga i mark kan påverka grundvattnet, dock behöver det inte betyda att det alltid har 

någon påverkan på natur och växtlighet. Grundvatten förekommer i både jord och berg. 

Samarbete mellan dessa två grundvattenförråd varierar, i områden där de har kontakt med 

varandra kan det under markbyggen orsaka torra förhållanden för bäckar och växtlighet 

(Trafikverket, 2017a). 

Vid byggen av vägar är det viktigt att förstå grundvattnets funktion i samhället. EG-domstolen 

som prövar arbetsmiljöverk inom EU, har krav och ramdirektiv för vatten och miljö i frågor 

som rör markanvändning och fysisk planering. Detta används som underlag för 

miljökonsekvensbeskrivningar, åtgärdsprogram och byggen. Bedömningsgrunder gjorda av 

SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, används som verktyg vid byggen för att göra 

klassningar av grundvattnets tillstånd. Dessa klassningar relateras till effekter på hälsa, miljö 

och tekniska installationer vilket används som utgångspunkt för olika riskbedömningar (SGU, 

2017a). 

Risken för grundvatteninläckage in i infrastrukturkonstruktioner finns. Det kan leda till att 

grundvattennivån sänks och konsolidering i jordlager. Konsolideringar skapar marksättningar 

som kan orsaka att anläggningen deformeras, förflyttas, sjunker eller kollapsar. Risken ökar i 

områden med tjocka lerlager (Yuan et al., 2012). Vid större infrastrukturprojekt är det viktigt 

med tätning av konstruktioner mot inläckage så att grundvattnet kan återhämta sig efter 

byggandet och komma tillbaka till den ursprungliga nivån. 

Förutom byggprojekt kan även föroreningar från vägar, läckande deponier, industrier, avlopp 

och jordbruk orsaka föroreningar och sämre tillgång till grundvatten. För att säkerställa 

framtida vattenförsörjningen behöver grundvattnet skyddas vilket idag görs med fastställda 

vattenskyddsområden med föreskrifter (Länsstyrelsen, 2017). 

När schakt görs i grovkorniga jordar kan problem med stora vatteninströmningar uppkomma. 

Det kan vara så pass hög inströmning att det inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att hålla 

läns med pumpning. I samband med detta finns även risk för inre erosion i jorden som 

deformerar jordlagren (Strand, J., 2013). Jordens kornfördelning har stor inverkan på 
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avvattningen. Dränslitsar används för att underlätta dränaget av slänten och höjer stabiliteten 

(Lundström, K., Odén, K. & Rankka, W., 2015), se figur 2.7. 

 

Figur 2.7: Dränslitsar i en slänt på en byggarbetsplats, från Lundström, K., Odé,n K. & Rankka, W., (2015). 

Vid planering av grundvattenhantering på en plats är det viktigt att undersöka jordens 

uppbyggnad, hållfasthet, densitet och hydraulisk konduktivitet samt nederbörd, topografi, 

grundvattennivåer, grundvattenmagasin och grundvattnets kemiska uppbyggnad (Powers et 

al., 2007). 

Om det finns problem med grundvattenförhållandena i ett projektområde kan det orsaka stora 

förseningar samt kräva stora förändringar i utförande och metod för att arbetet ska kunna 

fortsätta. För entreprenörer förväntas problemen vara som störst under höst och vår, vilket är 

den tid grundvattenbildning främst sker (Strand, J., 2013). 

2.3.2.1 Grundvattensänkning 

Om grundvattnets djup eller läge behöver förändras vid infrastrukturbyggen behöver tillstånd 

utlämnas av miljödomstolen. Detta finns regerat i 11 kap. miljöbalken (1998:808) 

(Länsstyrelsen, 2017). 

Grundvattensänkningar kan bli ett stort problem vid större infrastrukturprojekt. När stora 

markytor behandlas är grundvattensänkningar svåra att undvika. Detta skapar sättningar vilket 

kan påverka intilliggande byggnaders stabilitet, se figur 2.8. För att undvika den typ av risk är 

det viktigt med kunskap om marken som det byggs på och regelbundet utförda kontroller, 

även efter byggtid (Pathan, A. & Michalak, A., 2013). 

 

Figur 2.8: Exempel på en sättning av en husgrund, från Husgrunder (2013). 
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Sättningar uppkommer när grundvattnet sänks inom områden med känsliga jordar som 

exempelvis beror på lerans kompressions-och konsolideringsegenskaper, lermäktighet och 

portrycksprofil. Metoder finns genom modellering där det är möjligt att i en karta redovisa 

prognoser av förväntade sättningar till följd av en grundvattensänkning (Bergström, A. & 

Sundell, J., 2015). 

För att säkerhetsställa grundvattnet och dess nivåer vid större infrastrukturprojekt, bör 

entreprenören sätta ner grundvattenrör i marken för avläsning, ta ut prover som analyseras och 

vara medveten om markens jordlager och mäktighet. Därför är det viktigt med dokumentation 

av markprofiler från platsen (Miljösamverkan, 2011). Om grundvattennivåerna är för låga en 

längre tid och det inte finns stora grundvattenmagasin i området kan det skapa problem för 

lantbruket men också vattenintäkten för befolkningen. Det är inte bara stora 

infrastrukturbyggen som kan orsaka detta, även ovanligt låg nederbörd har inverkan på 

grundvattennivåerna. 

När konstruktioner byggs under mark som exempelvis tunnlar, kan inläckage under byggtiden 

orsaka avsänkning av grundvattennivåerna i jord och berg. För att minska vatteninläckage 

brukar drivning göras med borrning och sprängning med injekteringar (Annertz, K. K., 2016). 

Det är vanligt förekommande med grundvattensänkningar vid flera olika skeden i 

infrastrukturprojekt. Omfattningen beror på till vilket djup under grundvattennivån en 

avsänkning utförs och hur geologin är i området. Geologin styr jordlagrens vattenförande 

förmåga (Bergström, A. & Sundell, J., 2015). 

2.3.3 Förorenad mark 

Förorenad mark och grundvatten med olika substanser av kemikalier är ett välkänt och 

utmanande miljöproblem. Idag finns i Europa omkring 2.5 miljoner potentiellt förorenade 

platser varav 340 000 platser förväntas vara förorenade. Dessa behöver saneras (Reinikainen 

J. & Sorvari J., 2015).  

I Sverige finns idag omkring 80 000 förorenade områden där ungefär 13 000 av dessa bedöms 

medföra stora risker för människors hälsa och miljö. Ansvaret för förorenade områden 

regleras i 10 kap. miljöbalken, och ligger på verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren är 

den som bedrivit miljöfarlig verksamhet. Denne ska utföra och bekosta de åtgärder som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada på människors hälsa eller miljön (SGU, 

2017b). 

Markföroreningar kan hänföras till olika orsaker. Några är spill från olja eller kemikalier, 

fosfater, kväve och kalium från gödselmedel eller på grund av organiskt avfall. 

Föroreningarna kan drabba jorden och dess hållfasthet och förorena grundvattnet. Åtgärder är 

att ta till saneringar vilket är en teknik som används för att rena jordar. Det finns olika sätt att 

göra detta på men alla är kostsamma (Munier, N., 2005). 

En del metaller som finns i marken är livsnödvändiga för organismer, men kan i höga 

koncentrationer vara toxiska. I gruppen metaller förekommer zink och koppar. Metaller som 

endast är till skada för organismer är bland annat bly (Lindeström, L. & Tröjbom, M., 2010). 
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Markföroreningars fördelning i markens fasta fas, vatten och luft (gas) beror på markens 

ångtryck och löslighet. Med grundvattnet kan föroreningar spridas som fri fas eller lös form. 

Hur fort och mycket det kan spridas beror på spridningshastigheten och utbredningen som 

beror på markens hydrologeologiska förutsättningar och geokemi (Regazzoni, L., 2013). 

Om det påträffas höga halter av bly i marken eller tjockolja och stabilitetsförhållanden i 

marken inte är tillräckliga, kan de förorenade massorna på sikt kunna spridas vid ett skred och 

ge upphov till negativa miljö- och hälsoeffekter. Vid entreprenörsarbeten och kontroller som 

utförs av olika slag, kan instrument mäta och påträffa förorenad jord vid större 

infrastrukturprojekt (Länsstyrelsen, 2007). 

Utredning och efterbehandlingar av ett förorenat område kan innefatta flera olika moment 

beroende på vilket verktyg som används. En riskbedömning måste göras för att uppskatta 

föroreningssituationen och om riskerna bör minskas för att inte oacceptabla effekter ska 

uppstå (Olsson, E., 2012). Resultatet av detta ska ligga grund för prioriteringar och beslut om 

vidare undersökningar. Hur allvarliga föroreningar är baseras på halten men också vilken 

användning området har, även hur långt ner i marken eller vid ytan de ligger 

(Naturvårdsverket, 1999). 

I AFS (2000), beskrivs hur arbetsgivaren skall identifiera farliga kemiska ämnen som 

förekommer eller kan väntas förekomma i verksamheten. Riskerna för att dessa kan orsaka 

ohälsa eller olycksfall ska bedömas. Det som skall beaktas hos dessa är farliga egenskaper, 

nödvändiga åtgärder till skydd för hälsa och säkerhet, hanteringssätt och exponering (AFS, 

2000). 

2.3.4 Omgivningspåverkan 

Omgivningspåverkan från byggen kan påverka omgivningens miljö och människors hälsa. 

Därför är det viktigt att planera in åtgärder för dessa problem i projekt för att minimera 

miljöpåverkan. För att skydda omgivningen mot skadligt buller vid byggande av infrastruktur 

används ljuddämpade fönster i omkringliggande byggnader eller bullerdämpande skärmar 

runt byggarbetsplatsen. För att habitat inte ska påverkas används metoder som saneringar, 

säkringar av dricksvattentäkter och åtgärder av vandringshinder och barriärer för djur. 

En färdig väg med trafik kan försämra luftkvalitén vilket riskerar att påverka människors 

hälsa. För att undvika detta går det att göra dammbindning på partiklar i de utsatta områdena. 

Det finns klimatkrav i kontrakt för stora infrastrukturbyggen i förebyggande syfte mot 

föroreningar som uppkommer vid driften av nya vägar. Även de material, varor och kemiska 

produkter som väljs ut, väljs för minsta möjliga omgivningspåverkan (Trafikverket, 2017a). 

Ett projekt har påverkan på samhället i den form att människor kan godkänna, avvisa, 

underlätta, hämma eller hindra det. Därmed är befolkningens åsikter, känslor, klagomål eller 

argumentationer viktiga att ta hänsyn till. Om detta inte hanteras på rätt sätt kan projekt saktas 

ner, stoppas eller hamna i domstol. Det är vanligt att allmänheten stör sig på projekt som 

genererar oljud, tung trafik eller luftföroreningar. Detta påverkar närliggande fastigheter och 

kan dra ner det ekonomiska värdet för ett helt bostadsområde (Munier, N., 2014). 
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Frågan om störningsproblematik gentemot tredje man, det vill säga den som använder 

omkringliggande byggnader, är viktigare än någonsin speciellt då befintlig verksamhet i 

byggnaden inte ska påverkas. För en entreprenör handlar det om att folket ska få en bra bild 

av företaget. Entreprenören gynnas av att det långsiktigt finns en vilja och en positiv anda 

kring nybyggnationer (Källström, S., 2017). 

Vid stora infrastrukturprojekt påverkas omgivningen av grundläggningsarbeten som pålning, 

djup schaktning och transporter. Slagning med spont och pålar kan påverka omgivningen på 

olika sätt. Oftast gäller det påverkan på angränsande byggnader, gator eller störningar på 

utrustning och enskilda människor. När slagning sker i lera och silt är det vanligt med 

jordundanträngning, vibrationer och hållfasthetsförändringar i jorden. Detta kan orsaka 

sidorörelser och vibrationsspridning till byggnader och känslig utrustning (Hintze et al., 

1997). 

Vibrationer är en typ av störning som kan ge direkta skador i omgivningen. 

Grundvattensänkning verkar mer indirekt exempelvis genom inläckage i tunnlar och schakter. 

Med detta ökar risken för sättningar som skadar byggnader och ledningar. Sänkning av 

grundvattennivån innebär också att konstruktioner kan börja ruttna av att luft och syre får 

tillträde till dem. Konstruktioner i jord och berg ska göras så täta som möjligt för att hindra 

inläckage av vatten (SGI, 2015). Figur 2.9 visar schaktning på en byggarbetsplats där 

grundvattnet är avsänkt, från Lundström, K., Odén, K. & Rankka, W., (2015). 

 

Figur 2.9: Tunnel och schakt på en byggarbetsplats där grundvattnet är avsänkt, från Lundström, K., Odén, 

K. & Rankka, W., (2015). 

Omgivningspåverkan orsakade av grundvatten, markrörelser och vibrationer kan följas upp 

med kontrollsystem och går ofta att uppfatta tillräckligt bra för att ge underlag till den 

praktiska riskhanteringen av en större infrastrukturprojekt (SGI, 2015). Det är alltid viktigt att 

kontrollera omgivningspåverkan och identifiera så kallade larmklockor. Exempel på en 

varningsklocka som larmar då ett skred eller jordrörelse är på väg att uppkomma är sprickor i 

jorden. 

2.3.4.1 Buller och vibrationer 

Det finns riktlinjer för acceptabla nivåer för buller och vibrationer vid nybygge och drift av 

väg. Buller sprids beroende på omgivning, marktyp, topografi, väder och vind. Risk för 
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vibrationer är som störst i områden med lösa jordar som exempelvis lera. Dessa 

omgivningsstörningar kan minskas med utveckling av väg- och järnvägsfordon, däck och 

vägbeläggning (Trafikverket, 2017b). 

Upplevelsen av buller beror bland annat på ljudets kvalitet, vilken tid på dygnet, hur mycket 

ljud som är runtomkring samt om det är kombinerat med vibrationer. Några av de 

byggarbeten som ger upphov till stora mängder buller är pålning och sprängning. Dessa 

moment sker främst vid grundläggning. Ett annat moment som ger mycket ljud är spontning. 

Flera av dessa moment ger även stora mängder vibrationer vilket kan öka störningsgraden 

ytterligare (Källström S., 2017). Kraftigt buller under kort tid kan orsaka tillfällig 

hörselnedsättning, långvarig kraftigt buller kan medföra permanent hörselnedsättning. Undre 

insatsvärde för daglig exponering ligger på 80 dBa (AFS, 2005a). 

Vibrationer är svängningsrörelser hos ett fast föremål. Dessa kan vara både regelbundna och 

oregelbundna. Vid byggarbeten förekommer även transienta vibrationer, ofta i form av stötar 

(AFS, 2005b). Vibrationer som främst påverkar tredje man är från pålning, spontning och 

sprängning (Nitro Consult, 2017). 

Exponering för vibrationer från exempelvis fordon och maskiner kan påverka hälsa, säkerhet 

och välbefinnande. Därför ska arbetet planeras, bedrivas och följas upp så att risker till följd 

av exponering för vibrationer minimeras genom att de elimineras vid källan eller sänks till 

lägsta möjliga nivå. Riskbedömningen ska innehålla uppskattning av daglig 

vibrationsexponering där mätningar ska utföras för att klarlägga exponeringsförhållanden 

(AFS, 2005b). 

Val av maskiner vid dessa arbeten kan reducera buller och vibrationer, exempelvis 

vibrohejare eller impulsdrivare. Vid pålning kan pålar bytas ut mot kalkpelare som har lägre 

ljudnivå och är vibrationsfria. Mindre vibrationer minskar även risken för ras (Samuelson, B., 

2001). 

2.3.4.2 Trafik 

Trafikomläggningen av Häggvik inom projekt Förbifart Stockholm är ett exempel på en 

svårare miljömässig risk. I Häggvik där bygget av Förbifart Stockholm pågår måste det under 

hösten 2017 flyttas nio körfält för att skapa en tillfällig väg under tiden för 

infrastrukturbygget. Ungefär hundra tusen bilister kör på denna sträcka varje dag och vid 

komplikationer skulle det starkt påverka tredje man (Nilsson, M., 2017). 

Vid etablering av projekt planeras åtgärder för att förebygga skada på tredje man, exempelvis 

inhägnader. Även ansökan om tillfälliga trafikbestämmelser på det allmänna vägnätet kan 

behövas, exempelvis hastighetsbegränsning eller inskränkning av körfälten. En redan 

existerande väg ska så lite som möjligt påverkas av bygget som inte får orsaka stopp i trafiken 

(Samuelson, B., 2001). 

I examensarbetet ”Störningsfritt byggande - Om störningar på tredje man från byggarbeten” 

av Simon Källström gjordes en undersökning på hur tredje man upplever störningar från ett 

byggarbete vid Gränby Entré Uppsala kommun. En av de största störningarna som upplevdes 
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var avstängd eller annorlunda färdväg. Stopp i trafiken eller längre väg till destinationer är 

störmoment ingen vill uppleva (Källström, S., 2017). 

2.4 Tekniska risker i infrastrukturprojekt 
En teknisk risk är en osäkerhet som påverkar ett eller flera tekniska mål. Detta påverkar 

prestanda, funktionalitet, tillförlitlighet och underhåll av anläggningen (WSDOT, 2014). 

Tekniska delar som kan ingå i stora infrastrukturprojekt är exempelvis betongkonstruktioner, 

vägkonstruktioner eller tunnelkonstruktioner. Förstärkningsmetoder som brukar användas för 

dessa är spontning, jetinjektering, kc-pelarförstärkning eller pålning. Alla tekniska delar har 

riskmoment från att de projekteras till att de produceras på plats. Fler tekniska riskmoment på 

plats kan uppstå vid schaktning, bergssprängning eller annat konstruktionsarbete (Alfredsson, 

M., 2017).  

Tekniska risker identifieras utifrån faror som påverkar genomförandet av projektet och 

driftskedet. De kan uppstå av en bristfällig geoteknisk undersökning vilket skapar osäkerheter 

i geologin, vattenförhållanden eller bergspänningar vid produktionsskedet. Utlösningar av 

sådana faror kan utvecklas till skadehändelser som nedfall av bergblock i tunnlar, 

stabilitetsbrott i jorden, spontras, utsläpp av bränsle i marken, bomsalva vid sprängning eller 

vibrationsskador i närliggande byggnader (Hintze, S., 2004). 

Vid produktion av stora infrastrukturprojekt används maskiner i arbetet för exempelvis 

schaktning, rörläggning, asfaltläggning eller spontning. Det kan vara tunga 

anläggningsmaskiner eller tekniskt avancerade specialinstrument för mätning (Cohen, H., 

2017). Ska exempelvis en spontkran användas är det nödvändigt med avstängningar av 

områden intill för att inte riskera olycksfall. En spontkran behöver utrymme för vridande 

rörelser och neddrivning (Kvarnström, S., 2017), se figur 2.10. 

 

Figur 2.10: En spontkran vid en byggarbetsplats kan utgöra en teknisk risk, från Deckner, F., (2017). 
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Enligt regler från AFS (2006), ska undersökning och riskbedömning göras för att bedöma om 

den arbetsutrustning som väljs ut är lämplig eller anpassad till de arbeten som ska utföras och 

kan användas med betryggande säkerhet (AFS, 2006). 

Projekteringsfel, byggfel och processfel förekommer som riskmoment i byggindustrin. Total 

kostnad av orsakade fel i byggprojekt i produktionsskedet har angivits till ungefär 5 % av 

produktionskostnaden. Den totala felkostnaden är större då fel även uppkommer i andra 

skeden i projektet, som under projektering och förvaltning. Även effektivitetsfaktorer och 

engagemang- och motivationsbrister räknas med vilket ger en total felkostnad för ett 

byggprojekt på ungefär 30 % (Josephson, P-E. & Saukkoriipi, L., 2005). 

 

Den mänskliga faktorn är en risk som kan beröra tekniska delar av ett projekt. Det kan 

inkludera fel val av material, misstag i beräkningar och dimensionering eller fel arbetssätt i 

utförandet (Henrysson, T. & Johansson, P., 2007). 

 

I boken ”Human factors in flight” från år 1987 av Frank Hawkins, handlar den mänskliga 

faktorn om människor i deras livssituation och arbetsmiljö. Det är relationen mellan 

människor och maskiner, utrustning, procedurer och andra människor (Hawkins, F., 1987). En 

definition som kan appliceras på detta är från den amerikanske ergonomiprocessorn Al 

Chapanis. Han formulerade den mänskliga faktorn som en mänsklig förmåga och begränsning 

vid utformning av verktyg, maskiner, system, uppgifter, arbeten och miljöer (Grimvall, G., 

Jacobsson, P. & Thedéen, T., 2003). 

 

De faktorer som berör individen och kan orsaka risker i projekt kan vara fysiska, fysiologiska, 

psykologiska eller psykosociala (Grimvall, G., Jacobsson, P. & Thedéen, T., 2003). Det är via 

människors kunskaper, beslut och handlingar som risker medvetet eller omedvetet byggs in i 

tekniska system (Masys, A. J., 2016) samt (Sarter & Woods, 1995). Människor konstruerar, 

tillverkar, installerar, opererar, underhåller, kontrollerar och godkänner maskiner och 

produktionssystem. Människor kan göra felanalyser (Grimvall, G., Jacobsson, P. & Thedéen, 

T., 2003). 

 

2.4.1 Betongkonstruktioner 

I stora infrastrukturprojekt kan betongkonstruktioner finnas med som en del av vägen. Detta i 

form av exempelvis en bro. Risker finns i konstruktionsmissar (grundläggning tillsammans 

med pålning, schakt eller gjutning), utformningsfel, feldimensionering (med användning av 

olika program som exempelvis FEM), gransknings-och egenkontrollmissar eller utföranden 

av tunga lyft (Alfredsson, M., 2017). 

Grundläggning tillsammans med schakt kan vara svåra att bygga om bygghandlingarna är 

ritade på ett felaktigt sätt. Flera olika aktörer ska kunna samordna vilket kan leda till problem 

med misskommunikation eller samordningssvårigheter. Exempel på inblandade aktörer för 

schakt är geotekniker och VA/mark-projektörer (Henrysson, T. & Johansson, P., 2007). 

 

En allmän målsättning när betongkonstruktioner ska platsgjutas är att projekteringen förberett 

säkerhetsdetaljer som infästningar för skyddsräcken och livlinor. Vid produktion ska rätt 
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formsystem väljas, en rationell hantering av armeringen göras och en bedömning om 

möjligheterna att använda flytbetong. En betongform blir aldrig stadigare än underlaget, 

därför ska underbyggnaden beaktas och vara hållfasthetsberäknad. Under och efter gjutning 

ska förband, stämp och stagning kontrolleras (Samuelson, B., 2001). Exempel på detta visas i 

figur 2.11 och 2.12. 

 

        
Figur 2.11: Konstruktionsarbetet av betongbroar, från Britek (2017) och Svevia (2017).   

 

        
Figur 2.12: Formunderbyggnader av betongkonstruktioner med stämper som förstärker konstruktionen under 

arbetet, från Dokaflex (2006) och Svensk Betong (2017). 

 

Nygjuten betong kan riskera att skadas om det under härdning uppstår höga vibrationsnivåer i 

närheten. Det som kan verka på ung och hårdnande betong är effekten från laster av stöttyp. 

Vibrationsnivån från detta är allvarligast och kan komma från exempelvis sprängning (Ansell, 

A. & Ahmed, L., 2013). 

 

Ett exempel på en verklig händelse är gjutningen i Ludvika. Den 13 juli 2017 skedde ett ras 

av en brokonstruktion i Ludvika, se figur 2.13. Olyckan skedde under en gjutning av den nya 

järnvägsbron som sköttes av en underleverantör till entreprenören. Den gamla bron skulle 

ersättas med en ny och under gjutningen av betongen till den bron gick något snett (Ledel, J., 

2017). 
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Figur 2.13: Broraset i Ludvika. Foto av Gustafsson, F., (2017). 

Det som hände var att 500 ton betong rasade ner på spåren när ställningen den låg på vek sig. 

Tolv personer skadades varav sex av dem svårt. En utredning gick igång och en av teorierna 

är att vibrationer från förbipasserande tåg kan ha orsakat olyckan. I utredningen undersöktes 

det även om väder och vind kan ha varit orsaken samt om konstruktionens planer, ritningar 

eller utförande hade någon inverkan på raset (Wiklund, K., 2017). 

 

Ett ytterligare exempel på en verklig händelse som involverar konstruktionsmissar är 

balkraset i Kista. Den 15 juli 2008 inträffade det ett ras vid en byggarbetsplats i Kista galleria, 

se figur 2.14. Under bygget orkade balken inte hålla emot tyngden från byggelementen vilket 

resulterade i ett ras (Nohrstedt, L., 2009). Betong och stålbjälkar föll 8 meter ner på 

byggarbetsplatsen. 

 

 
Figur 2.14: Figuren visar balken i Kista som inte orkade hålla emot tyngden från byggelementen. Foto av 

Lundmark, G., (2009). 

 

2.4.2 Vägkonstruktioner 

I Sverige ska vägöverbyggnad konstrueras enligt någon av dimensioneringsklasserna som 

finns i TRVK Väg, Trafikverkets Tekniska krav Vägkonstruktion (Trafikverket, 2011). 

De vanliga skadebilderna kopplade till vägkonstruktion är slitage och spårbildning (Berntman 

et al., 2012). 

Klimat påverkar förutsättningarna för en vägkonstruktion. Det finns ett samband mellan 

temperatur, fukt, hydrauliska förutsättningar och dräneringstillstånd som avgör effektiviteten 

av en vägkonstruktion. Även material som används i vägkonstruktioner påverkas i hög grad 
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av det klimat de utsätts för. Det kan vara svårt att förutse vilken påverkan klimatet kommer att 

ha på vägens beteende och livslängd eftersom väder inte alltid är förutsägbart. Det är vanligt 

att det kan uppstå översvämningar eller trafikförseningar på grund av snö (Arvidsson et al., 

2012). 

 

De faktorer som har störst inverkan är temperatur och fukt samt deras kombinerande effekt i 

frysning och upptining. Höjd temperatur ökar spårutveckling i den asfaltsbundna delen av 

strukturen. Ökad tillförsel av vatten leder till accelererad spårutveckling i den obundna delen 

av strukturen. Samspelet mellan dessa påverkar en vägkonstruktions dimensionering och 

tillståndsutveckling (Arvidsson et al., 2012). 

 

Även en vägs lagertjocklekar är designade för att kunna hålla laster den utsätts för och inte 

skapa spårbildningar. Bärigheten ovanpå överbyggnadskonstruktionen bestäms av 

egenskaperna i undergrunden och de konstruktionslager vägen har. Därför är det viktigt att 

spänningar och töjningar i dessa lager ligger lågt under sina kritiska värden för att skapa en så 

stabil väg som mjöligt. Vägmaterial påverkas av tid och spänningar framkallade av dynamiska 

laster (Roadex Network, 2017). 

På senare år har väghållare strävat efter att minska körfältsbredden. Skälet är kopplat till 

förhoppningen om att öka säkerheten med hastighetsminskning, detta genom inverkan på 

förarens val av hastighet och sidolägesplacering. Eftersom smala körfält koncentrerar 

trafiklast till mindre yta väntas det istället ge snabbare utveckling till spårbildning. Vid kraftig 

nederbörd kan vattenplaning öka och vid kallare temperaturer friktion försämras på grund av 

besvärligare snöröjning och halkbekämpning. Livcykelkostnader och underhålls-

driftkostnader kan påverkas negativt om inte lastkoncentrationer tas hänsyn till vid 

dimensioneringen av en vägkonstruktion (Arvidsson et al., 2012). 

En teknik som motverkar och saktar ner en vägs slitage är när vägkroppen förstärks med 

stålnät. Detta sägs minska underhålls- och driftkostnader samt förbättra vägkonstruktionens 

bärighet, utmattning, deformation och sprickbildning (Sandberg, J. & Björnfot, P., 2004). 

Stödkonstruktioner med spont, pålar och pelare som används vid byggen av 

vägkonstruktioner får användas om risken för farliga ras bedöms som obefintlig. 

Egenkontroller ska göras vilket exempelvis för spontning består av en lista där längd, typ, 

dimension, rakhet, skador och stålkvalité kontrolleras innan arbetet påbörjas (Persson, M., 

2017). 

2.4.3 Tunnelkonstruktioner 

När betong gjuts och ska hårdna sker kemiska reaktioner mellan cement och vatten som avger 

reaktionsvärme. Detta kan skapa temperaturskillnader vilket ger upphov till sprickbildning. 

Dessa orsakar minskad beständighet och problem i form av vatteninläckage för exempelvis en 

tunnelkonstruktion (Emborg et al., 1997). För att reducera denna risk är det vanligt att 

använda ingjutna värmekablar i infrastrukturbyggandet för att minska temperaturdifferenser i 

betongkonstruktionen. I examenarbetet ”Temperatursprickor i betong” (2015) har Vilmer 

Andersson-Vass gjort en fältstudie på en 600 meter lång betongtunnel i Gamla Uppsala. För 

att hantera sprickriskerna användes en arbetsbeskrivning med föreskrivningar om 
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användningen av värmekablar och värmematta. Temperaturförloppet uppmättes i aktuella 

konstruktionsdelar som en kontroll och metod att upptäcka temperaturdifferenser i 

konstruktionen innan risken för sprickbildning blir påtaglig (Andersson-Vass, V., 2015). 

För att skydda en tunnel mot vatteninträngning måste en tunnelförstärkning göras med 

injektering i vattenförande sprickzoner (Strauss, M. B. & Rosko, S., 2016). 

En annan risk med tunnelkonstruktioner är ras. Ras i tunnlar sker av otillräcklig förstärkning 

där svällande lera är en av faktorerna som kan leda till risken. Svällande lera kan absorbera 

vatten och katjoner som resulterar i en volymökning. Svälltrycket som då uppstår får inte 

tillräckligt med utrymme vilket skapar instabilitet i tunnelkonstruktionen (Clarin, V. & Clark, 

A., 2015).  

 

Ett verkligt exempel på den typen av risk är raset i vattenledande kraftverkstunneln i Gidböle 

1991. Tunneln var förstärkt med nätarmerad sprutbetong. Raset skedde i en svaghetszon där 

ett berg täckt med silt, lera och morän föll brant (Draganovic, A. & Johansson, F., 2010). 

2.4.4 Övrigt 

I stora infrastrukturprojekt ingår även tekniska områden som exempelvis VA-installation, 

beläggningar, räcken och dräneringssystem. 

Andra vanliga tekniska fel och brister som uppkommer i större infrastrukturprojekt är 

kvalitetsbrister som orsakas av att inte handlingar följs korrekt. Problem med markpackning, 

feldimensionerade betongkonstruktioner och felaktiga egenkontroller kan uppstå och även 

missar i projekteringen för vattenavrinning och höjdsättning. Detta påverkar anläggningen 

negativt när den är i bruk (Tremm, K., 2015).   

2.5 Organisatoriska risker i infrastrukturprojekt 
Organisatoriska risker är relaterade till projektorganisationen och kan integreras med 

uppdelningen kvalitet, miljö, arbetsmiljö, projektledning och projektstyrning. De faror som 

uppstår i dessa områden är kopplade till problem som informationsbrister, felaktiga beslut, 

otydliga beslutsvägar eller otillfredsställande samarbeten mellan parterna. I projektet bör en 

systematik finnas som kan hålla kommunikationen och dialogen stadig mellan de inblandade 

parterna inom platsorganisationen, entreprenören och beställaren (Hintze, S., 2004). 

Hur en organisation handskas med kostnad, ekonomi, tid, miljö, säkerhet, juridik och 

kommunikation i ett stort infrastrukturprojekt avgör slutresultatet och vilka svårigheter som 

uppstår under vägen (Munier, N., 2014). Organisationen planerar även in 

mätningar/inspektioner, förebyggande åtgärder och 

handlingsplaner/nödlägesberedskapsplaner i tidplanen för att minska risker i 

produktionsskedet (Hintze, S., 2004). 

På en byggarbetsplats utförs många arbeten samtidigt av olika aktörer. För att undvika 

arbetsmiljörisker måste samordningen mellan de inblandade aktörerna fungera. Detta uppnås 

med byggarbetsmiljösamordnare som delas in i två kategorier, projektering och byggande, så 

kallade BAS-P för projektering och BAS-U för utförande. 
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BAS- P är med i den inledande fasen och granskar projektörernas ritningar, tekniska 

beskrivningar och utför beskrivningar om hur verksamheten ska bedrivas utan att olika 

arbeten skapar risk för varandra. 

BAS- U organiserar skyddsarbetet i praktiken och utvecklar arbetsmiljöplanen utifrån vilka 

riskbedömningar som kommer in från entreprenören. Den ska hållas tillgänglig och 

uppdaterad under produktionens gång (TIB, 2016). I Arbetsmiljölagen 3 kap: Allmänna 

skyldigheter 6 §, anses det som en skyldighet. Den som låter utföra ett byggnads- eller 

infrastrukturarbete ska utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och 

projektering (Bas-P) och utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet 

(Bas-U) (AML, 1977). 

 

Det är viktigt att en projektledare för ett större infrastrukturprojekt ska medverka på plats, 

vara en god kommunikatör, ha integritet, entusiasm, empati, kompetens, förmågan att 

förhandla, klara av press, bygga upp team och lösa problem (Munier, N., 2013). Projekt utan 

en bra projektledare kan leda till många problem. Ur ett tekniskt perspektiv kommer denna 

person stöta på komplicerade uppgifter och kan behöva underordnade personer till hjälp. Ur 

ett organisationsmässigt perspektiv kan sådana konstellationer bli komplicerade. En 

organisation blir svårare att hantera med fler personer inblandade (Lundberg, J. A., Eriksson, 

P., Neuwirth, E. T. & Laninge, M. R., 2012). 

 

Lyckade infrastrukturprojekt har i grunden ett bra samverkanskoncept som används i alla 

entreprenader. Ett exempel är Norrortsleden i Stockholm som byggdes mellan 2002 och 2008. 

Projektet kryddades med ekonomiska incitament vilket gjorde det möjligt för entreprenören 

att tjäna extra pengar på förbättringar och alternativa lösningar som kunde sänka kostnaderna. 

Vinstdelningen var en stor bidragande faktor till att projektet kunde färdigställas under 

budget. Nyckeln till framgång i projektet var en kombination av samverkan, kompetens, 

engagemang, struktur i projektledningen, positiv kultur och tydliga projektmål. 

Entreprenadformen för Norrortsleden utgjordes av utförande- och totalentreprenad (Lundberg, 

J. A., Eriksson, P., Neuwirth, E. T. & Laninge, M. R., 2012). 

Organisationsmässiga risker kan delas upp i (1) kvalitet, (2) arbetsmiljö, (3) kontrakt och (4) 

kommunikation/dokumenthantering. 

2.5.1 Kvalitet 

Kvalitet i ett projekt utgörs bland annat av tidplan, ekonomi och riskanalysarbete. 

Kvalitet för ett projekt kan definieras som de handlingar och procedurer som leder till 

produktionen av något genom att bästa möjliga teknik, material och kompetens används. 

Kvalitet i ett projekt börjar med hur exakta handlingarna är och hur de följs. Det fortsätter 

med en medveten och planerad budget samt en realistisk finansiering. För att uppnå dessa mål 

är projektledarens kompetens betydelsefull (Munier, N., 2013). 

Att övervaka och kontrollera det arbete som görs under ett projekt är en av de viktigaste 

aktiviteterna för att upprätthålla en bra kvalité. Målet med detta är att tidplan, budget och 

risker hanteras rätt och att slutresultatet gör kunden nöjd (Munier, N., 2013). 
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Risk med en tidplan är att den inte kan följas och att projektet försenas. Exempelvis kan dåligt 

materialval som ger ostadiga konstruktioner och transportförseningar vara orsaken till detta. 

Kostnader i ett projekt inkluderar arbetskraft, installation- bygg- och produktionsutrustning, 

material och maskiner. Alla dessa utgör risker om det inte är genomtänkt, utvalt och planerat 

på rätt sätt. När en risk identifierats ska den också prioriteras beroende på hur viktig den anses 

vara för projektet. Prioriteringen av en risk bestäms utifrån vilken fara den kan skapa och 

inom vilket område i projektet detta gäller. Det är en kvalitativ beräkning som innehåller 

information om risken och hur aktuell den är för projektet (Munier, N., 2014). 

2.5.2 Arbetsmiljö 

Under 2017 har branschen i byggindustrin gått samman under namnet Håll Nollan med en 

vision om att få ner antalet olyckor till noll på Sveriges byggarbetsplatser. Det finns få 

arbetsplatser där ett så stort antal aktörer är aktiva samtidigt och där arbetet innehåller många 

riskfyllda moment. Varje år drabbas branschen av 6000 arbetsplatsolyckor vara 2000 leder till 

medicinsk invaliditet eller sjukskrivning i mer än 30 dagar. Att någon mister livet sker en 

handfull gånger per år (Kesselfors, S., 2017). 

För en god arbetsmiljö finns arbetsmiljöregler att förhålla sig till på en byggarbetsplats. Ett 

allmänt krav på en arbetsplats utformning enligt ”AFS kap 4: Undersökning och 

riskbedömning 3 §”, är att byggnader och anläggningar ska så långt det är praktiskt möjligt 

vara placerade på ett sådant sätt i förhållande till omgivande mark att transporter, markskötsel, 

fasadarbeten och liknande kan utföras med betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall 

(AFS, 2006).  

För att främja arbetsmiljöområdet har en hårdare lagstiftning och ekonomiska styrmedel 

utvecklats för organisationer. Policyn för arbetsmiljö som gäller för högsta ledningen i en 

organisation är att de säkerställer och definierar den. Organisationen ska sedan upprätta, 

införa och underhålla rutiner för att identifiera, bedöma och styra risker på plats. Risker 

minimeras med eliminering, utbyte, tekniska skyddsåtgärder, utmärkning/varning eller 

personlig utrustning (OHSAS 18001, 2007).  

En metod för att främja arbetsmiljön i projekt är att använda viten. I maj 2017 tog 

Trafikverket ut en vitesmodell kopplat till arbetsmiljö och säkerhet. Den ska användas i 

Trafikverkets kontrakt för att skapa fokus på de moment där brister kan få störst konsekvenser 

(Rydström, A., 2017). 

2.5.3 Kontrakt 

Kontrakt kan vara olika uppbyggda och avgör ansvarsfördelningen i ett projekt. I kontrakten 

avgörs entreprenadform, projektstyrning och projektledningen för ett projekt. Tydlighet och 

noggrannhet är viktig i kontrakt samt hur kontraktrisker hanteras. Stora projekt bör ha en 

projektstyrelse som ska vara en garanti för att de drivs på rätt sätt. 

De kontraktsformer som förekommer i större infrastrukturprojekt är totalentreprenad, 

utförandeentreprenad eller samverkansentreprenad. Ersättningsformerna kan vara fast pris 

eller löpande räkning. 
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I en totalentreprenad svarar entreprenören i förhållande till beställaren för både projektering 

och utförande. En styrd totalentreprenad är när beställaren gör delar av projekteringen och 

ansvar för funktion i de delar tekniska lösningar har tillhandahållits. Även om ett kontrakt är 

rubricerat totalentreprenad ingår inte allt i entreprenörens åtagande (Byggindustrin, 2015).  

I en utförandeentreprenad ansvarar beställaren för projekteringen och entreprenören för 

utförandet. Entreprenören saknar funktionsansvar, det är beställaren själv som är ansvarig för 

att entreprenaden uppfyller den avsedda funktionen. Genom egen utredning och projektering 

anger beställaren vad entreprenören ska göra (Berg, M. & Sundblad, A., 2017). 

I praktiken finns kombinationer och blandningar av dessa två entreprenadformer. Det måste 

mellan parterna avgöras vilken typ av entreprenadform som gäller vilket görs med avtalets 

leveransbestämmelser och individuella föreskrifter. Avtalshandlingarna måste studeras 

noggrant för att ansvarsfördelningen och tillämpat regelverk ska vara tydlig för båda parter 

(Berg, M. & Sundblad, A., 2017). 

En entreprenadform som ökar i Sverige idag är samverkansentreprenad. Detta betyder att 

byggherren har en enda motpart, en huvudentreprenör som upphandlar och ansvarar för alla 

underentreprenörer. Alla parter medverkar i konsultskedet som följs av en totalentreprenad, 

ofta på löpande räkning (Undin, H., 2017). Samverkanentreprenad föredrogs när beställaren 

ville ändra på de gamla sätten att arbeta med anbud, kostnads- och tidsöverdrag med inslag av 

konflikter. Det gjorde det möjligt att få kvalitet på produkten till en rättvist pris. Syftet med 

denna typ av entreprenadform är att inblandade aktörer ska samverka med gemensamma mål 

och ha projektet i fokus. Alla ska bidra med kompetens och ge förslag på lösningar under alla 

skeden i projektet. Detta skapar ett ”win-win” förhållande där samtliga har nytta av 

samarbetet. 

Samtliga parter i ett projekt arbetar i team med öppen ekonomisk redovisning, gemensamma 

mål och stärkt förtroende. En långsiktig fördjupad relation med kunden är att föredra 

(Johansson, L., 2006). Håkan Undin, Key Account Manager på Forsen Projekt, menar dock 

att systemet hyllas av många men leder i praktiken till att konkurrensen försvinner och att de 

största byggföretagen får monopol på stora byggprojekt (Undin, H., 2017). 

Som tidigare nämnt kan ersättningen för en entreprenad göras med fast pris eller löpande 

räkning. Olika varianter och kombinationer finns av dessa två huvudtyper. Fast pris är när det 

i upphandlingsskedet bestäms ett pris för hela entreprenaden. Entreprenörerna använder sig av 

förfrågningsunderlaget som beställaren tillhandahåller vid upphandling för att kunna kalkylera 

ett bra pris. Löpande räkning baseras på självkostnad av samtliga utförda arbeten och 

redovisas vanligen månadsvis för beställaren. Här krävs förtroende från beställaren eftersom 

entreprenör får betalt för samtliga aktiviteter som exempelvis omarbeten (Johansson, L., 

2006). 

Projektstyrning och projektledning är en förutsättning för att organisationen i ett projekt ska 

fungera. Styrning kan som begrepp definieras som det övergripande ramverk som leder och 

styr organisationen. Projektstyrning omfattar de områden i organisationen som är specifikt 

relaterade till projektverksamhet. Ansvaret för att upprätthålla styrningen av ett projekt är 

oftast tilldelad en projektsponsor eller projektstyrgrupp (ISO 21500, 2012). 
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Projektledning kan definieras som en tillämpning av metoder, verktyg, tekniker och 

kompetenser inom ett projekt (ISO 21500, 2012). Projektledningen vänder sig till de personer 

som arbetar i projekt, exempelvis projektledare, styrgruppsmedlemmar eller beställare. De 

leder projekt utifrån de modeller och standarder som finns (Bonnierledarskap, 2017). 

Projektledare är en roll med egen certifiering. En projektledare ska vid planering veta vad som 

ska finnas när projektet är avslutat och hur specifikationen, ritningen och funktionskraven ser 

ut (Bonnierledarskap, 2017). Projektledaren bestämmer rekrytering av projektgruppens 

medlemmar men har inte alltid full kontroll över valet, men bör vara engagerad i det. Faktorer 

som bör ta hänsyn till vid valet är skicklighet, expertkunskaper, personligheter och 

gruppdynamik vid formandet av projektgruppen (ISO 21500, 2012). 

2.5.4 Kommunikation/dokumenthantering 

En tydlig kommunikation och dokumenthantering i organisationen för processer, lösningar 

och kontroller kan minska organisatoriska risker i ett projekt. Detta kan även göra 

ansvarsrollerna i ett större infrastrukturprojekt tydligare med exempelvis organisationsträd, se 

figur 2.15. 

 

Figur 2.15: Ett exempel på ett organisationsträd med utsatta ansvarsroller, från NCC Infrastructure, 2016. 

För att uppnå goda resultat i stora infrastrukturprojekt ska risker hanteras och systemförståelse 

innehas inom organisationen. Ett strukturerat arbetssätt ger stöd vid riskidentifiering och 

riskanalys. Projektplan och riskplan ska parallellt följas upp och stämmas av (Hintze, S., 

2017b). Ett projekt ska ses på ett omfattande sätt. En systematisk arbetsgång med ett projekts 

risker är att göra en riskidentifiering, riskvärdering, riskbeslut, riskhantering, riskplanering 

och riskstyrning (Hörnfeldth, R., Jacobsson, S., Jackson, J., Matikka, P. & Öhrström, N., 

2005). 

För att minska och undvika skadliga metoder och onödiga moment med geotekniska risker 

samt arbetsskador i samband med geotekniska arbetsmoment, används effektiv riskhantering 
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på ett strukturerat sätt. Trafikverket och andra byggherrar avser detta som en viktig parameter 

vid upphandling och genomförande av större infrastrukturprojekt (Hörnfeldth, R., Jacobsson, 

S., Jackson, J., Matikka, P. & Öhrström, N., 2005). 

Steg för processen i riskhantering inkluderar planering, identifiering, kvalitativ analys av 

sannolikheten för att en risk inträffar, kvantitativ analys för numeriska sannolikheten att ett 

projekt håller tidplan och budget, respons på risker med utvalda åtgärder och avslutningsvis 

övervakning och kontroll av dessa under hela projektets livslängd (WSDOT, 2014). Ett säkert 

resultat kan uppnås när systematiken används för att gå igenom vilka risker ett arbete har och 

sedan tar hänsyn till dessa i uppläggningen av arbetet (Hörnfeldth, R., Jacobsson, S., Jackson, 

J., Matikka, P. & Öhrström, N., 2005). 

Skador till följd av utfall av negativa geotekniska risker kostar stora summor pengar. Det är 

inte ovanligt att identifiering i tidiga skeden görs summariskt vilket leder till problem i den 

kommande entreprenaden. Ett strukturerat arbete med geotekniska risker ska anpassas till ett 

projekt med avseende på projektets storlek, skede, part och typ av risker (Hörnfeldth, R., 

Jacobsson, S., Jackson, J., Matikka, P. & Öhrström, N., 2005). 

2.5.5 Övrigt 

Fler organisatoriska risker som bör nämnas är säkerhetsrisker som innefattar stöld av 

utrustning, stöld av hemliga projektresultat, dataintrång, datasystemkrasch eller 

datakommunikationsstörningar (Persson, M., 2008). Organisatoriska risker kan skapas av och 

med tredje man, men även utgöras av juridiska problem och tvister. Tvister kan uppstå med 

beställare, entreprenör, leverantör eller tredje man. 

Lagar och regler påverkar organiseringen av riskhanteringen i den mån att de skapar en 

gränsdragning för vad som är tillåtet och inte. Påföljder om inte lagar och regler följs kan 

variera, dock kan det inom organisationen påverka idéspridning eller det praktiska 

genomförandet. Hinder inom organisationen kan vara olika inställningar till policydokument, 

kulturella faktorer eller attityder till aktuella risker (Ahlmark, P., 2010). 
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3 Fallstudie Hjulsta Norra 

 

3.1 Inledning 
Fallstudien kopplas till infrastrukturprojektet Hjulsta Norra, som omfattar en del av Förbifart 

Stockholm. NCC agerar som entreprenörer för beställaren Trafikverket. Hjulsta Norra är ett 

större pågående infrastrukturprojekt som är intressant att använda i denna studie som underlag 

om hur risker och möjligheter hanteras både internt och externt. Projektet är i ett pågående 

skede vilket tillför en vy om hur produktionsstadiet fungerar och hur organisationen kan 

hantera denna fas för ett positivt utfall. 

Kapitlet omfattar också en beskrivning av de risker som identifierats i projektet som består av 

miljömässiga, tekniska och organisatoriska risker. All information om entreprenaden har 

hämtats från förfrågningsunderlaget och interna dokument. 

Fallstudiens syfte är att beskriva och analysera projektets faser och utvalda riskidentifieringar 

för att dra slutsatser om vad som är nödvändigt att föra vidare till liknande projekt i framtiden. 

Målet med fallstudien är att undersöka hur central riskhanteringen varit och hur det har 

påverkat beslut och kvalité för projektet och produktionen. 

Hjulsta Norra består av en huvudväg indelad i två 377 meter långa betongtunnlar och ett 180 

meter långt betongtråg, se figur 3.1. Projektet är en totalentreprenad samtidigt som 

bergtunneln innehåller en del som är en utförandeentreprenad med reglerbara mängder. 

Området befinner sig inom Igelbäckens kulturreservat med fornlämningar vilka ska hägnas in. 

Området har även tre grundvattenmagasin som måste undersökas med grundvattenmätningar 

(NCC Infrastructure, 2016). 

 

Figur 3.1: Karta över Trafikplats Hjulsta Norra med indelning av totalentreprenadens fem delar. I denna 

studie behandlas del 3,4 och 5, från NCC Infrastructure (2015). 
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Styrning av planering och produktion i Hjulsta Norra påbörjades innan starten av arbetet. Det 

innebär att kontraktshandlingar blivit genomgångna avseende ställda krav. Efter detta 

beviljades starttillstånd. Projektstyrningen styrs av ett arbetssätt med teknikgenomgångar, 

egenkontroller, granskningar, samgranskningar och godkännanden. Tidplanen som används i 

produktionsskedet har koppling till miljöplanen samt till risk-och möjlighetsanalyser från 

tidigare skeden (NCC Infrastructure, 2011). Planerad tid för projektets avslut är våren 2022. 

Kapitlet presenterar olika aspekter av fallstudien: riskhantering i produktionen (sektion 3.2), 

miljömässiga risker i Hjulsta Norra (sektion 3.3), tekniska risker i Hjulsta Norra (sektion 3.4) 

och organisatoriska risker i Hjulsta Norra (sektion 3.5). 

3.2 Riskhantering i Hjulsta Norra 
I anbudsskedet och förfrågningsunderlaget av projektet Hjulsta Norra påbörjades en risk- och 

möjlighetsanalys utifrån riskanalyser givna från Trafikverket och NCC (NCC Infrastructure, 

2011). 

De identifierade riskerna i produktionen av beställaren från beskrivningen i 

förfrågningsunderlaget var: 

• Mark, geoteknik och berg 

o Svårigheter att installera temporära stödkonstruktioner 

o Risk att inte få en torr schakt (länshållning, injektering) 

o Jordflyttning (masshantering) 

o Ogynnsam sprickkultur 

• Omläggning av befintlig fjärrvärmeledning 

• Allmän trafik i anslutning till arbetsplatsen 

• Begränsat arbetsutrymme 

• Andra närliggande entreprenader 

Även risker med arbetsmiljö och vibrationsalstrade arbeten nämndes och var med i 

förfrågningsunderlaget av Trafikverket. 

Dessa risker som identifierats av Trafikverket arbetar NCC med genom planerade 

arbetsprocesser under produktionsskedet. Arbetsprocessen för riskhanteringen i produktionen 

kan sammanfattas i en uppdelning av fyra grupper som framgår av processbeskrivningar: 

• Projektering 

• Produktion 

• Ekonomi/Kontrakt 

• Prognos 

(NCC Infrastructure, 2016) 

Risker och möjligheter förtecknas i en handlingsplan med innehållande delarna: konsekvens, 

sannolikhet, åtgärd och ansvar. Ansvar för att risker identifieras ligger på alla medarbetare. 

Handlingsplanens innehåll uppdateras löpande under projektets gång då det tillkommer risker 

som tidigare inte varit kända. 
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För att undvika eller minimera risker upprättas ett aktivt samarbete mellan Trafikverket och 

NCC. Formella uppföljningar som säkerställer åtgärder genomförs vid starttillstånd, 

projektrapportering och projektavslut (NCC Infrastructure, 2011). Dessa uppföljs med 

slutdokumentationer som innehåller kontroller och protokoll från provningar och mätningar. 

I kontrollerna ingår kontroll av riskhantering, riskbemötande, miljökrav och arbetsmiljökrav. 

Kontrollplaner som avser miljöpåverkan omfattar sprängning, pålning, borrning, 

bullermätdata, grundvattennivåer och länshållningsvatten från schakter (NCC Infrastructure, 

2014b). 

3.3 Miljömässiga risker i Hjulsta Norra 
I produktionsskedet för Hjulsta Norra har miljömässiga risker identifierats och planering 

avseende hänsyn till miljön ingått. För att projektet ska uppfylla bästa resultat har frågan om 

föroreningar varit viktigt att lägga fokus på. En miljöplan ligger som underlag för att inga fel 

ska uppstå som skulle kunna äventyra projektets resultat eller platsens geologi, 

grundvattensituation och omgivning. För att upprätta miljöplanen användes underlag som 

kundspecifika miljökrav och projektets risk- och möjlighetsanalyser. Detta har använts för att 

se vilka miljöaspekter som bedömts för området samt hur de ska åtgärdas och vem som bär 

ansvaret för detta. De miljöaspekter som ingår i NCCs hållbarhetsmål och som också 

tillämpas i projekt Hjulsta Norra är: 

Nr 1 - Miljöcertifieringssystem för byggnader och anläggningar    

Nr 2 - Klimat och energi  

Nr 3 - Kemikalier och hållbara materialval 

Nr 4 - Resurseffektivisering, återvinning och avfallsminimering 

Dessa mål hålls under uppsikt för att kunna garantera ett riskfritt projekt ur ett miljöperspektiv 

(NCC Infrastructure, 2016). Kalkyler görs så att de typer av problem som nämns ovan kan 

hållas under kontroll. De tekniska delarna i projektet har beräknats bidra till utsläpp av CO2. 

Halten påverkas av betong, armering, stålspont, KC-pelare och asfalt vilket används för att få 

ihop vägens byggdelar. Det som går att påverka i detta fall är emissionsfaktorerna enligt 

klimatkalkylsberäkningar (NCC Infrastructure, 2017). 

Under projektets gång ingår också granskning och kontroll av kemikalieutsläpp. Produkter 

och material som orsakar sådana utsläpp behöver förvaras och hanteras på ett sätt så att inte 

spill eller läckage sker. Sådana händelser kan orsaka skada på människors hälsa och miljön. 

Klassning av produkter görs och därefter följs enskilt utformade riskhanteringsprotokoll. 

Detta är viktig för att mark och vatten i området inte ska bli påverkat av plötsliga händelser 

(NCC Infrastructure, 2016). 

För att undvika läckage från fordon och maskiner som befinner sig i området har aktiviteter 

och åtgärder skapats för att hantera detta. Detta utgörs av introduktionsutbildningar, 

anpassade maskiner och hållplatser, avfallshantering och nödlägesberedskap (NCC 

Infrastructure, 2017). 
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För varje händelse finns en nödlägesberedskapsplan för den risken att miljö eller omliggande 

vatten skulle påverkas negativt av arbetet. Nödlägesberedskapsplanen innehåller instruktioner, 

stadier och ansvariga inför sådana händelser. Statistiken påvisar att det största avfallet som 

skapas av projektet är skrot och metall, vilket har beräknats med planen att materialet senare 

ska omhändertas och återanvändas (NCC Infrastructure, 2017). 

En sammanfattning finns i projektets naturinventering, som är en övergripande undersökning 

gjord av NCC Infrastructure för att kartlägga och dokumentera de biotoper, vegetationstyper 

och naturvärden som förekommer inom arbetsområdet. Senare används det underlaget för 

återställningsarbetet. 

Miljöansvaret i projektet har kontrollerats med en s.k. delegering vilket bekräftar att 

inblandade personer har rätt kompetens för området. 

3.3.1 Geologi 

De geologiska förhållandena i Hjulsta Norra består av lös lera i varierande mäktighet, berg i 

dagen, tunna moränlager och mäktiga jordlager. Detta framgår i geologisk karta över området 

upprättad av Lantmäteriet, se figur 3.2. 

 

Figur 3.2: Geologisk karta över Hjulsta Norra. Det grå området mitt i kartan representerar organisk 

jordart/vattenmättad lera som är problematisk att hantera vid bygget. Höjdpunkter i området har gett upphov till 

grundvattensamlingar i de lägre delarna av landskapet vilket resulterat i lerrik jord, NCC Infrastructure 

(2014b). 
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Den del av vägen som går över Åkerbydalen har ett 8 meter djupt jordlager bestående av lös 

lera som ligger på ett relativt mäktigt lager friktionsjord. Friktionsjorden har en ungefärlig 

tjocklek på 10 meter. Denna geotekniska risk och svårighet analyserades av NCC i tidigt 

skede. Vidare går vägen genom ett fastmarkparti med högt bergläge ända fram till 

tunnelmynningen, där förekommer det en bergsvacka med lös lera ovan friktionsjord (NCC 

Infrastructure, 2014a). 

I vägens södra del påträffas ett område med störst lermäktighet. Skjuvhållfastheten är låg för 

denna lera. Vid de områden som innehåller berg har jordberg-sonderingar utförts och block 

genomborrats. Friktionsjorden i området beskrivs som mycket blockrik. Den delen av vägen 

som byggs i tråg, innehåller lera med varierad mäktighet, skjuvhållfastheten varierar från 5 

kPa och uppåt. Längre ut mot betongtunneln är området bestående av varierade jordlager och 

avslutningsvis med en sträcka av lera som varierar i mäktighet. Den sista beskrivande delen 

av vägen har jorden en skjuvhållfasthet som går från 10 kPa och uppåt med en bergyta som 

återfinns 3-10 meter under markytan. 

I allmänhet karaktäriseras trakten av höjdpartier med dalgångar. Dessa varieras av höjder med 

berg i dagen, tunna moränlager och mäktiga jordlager. Jordlagerföljden består mestadels av 

lera underlagrad av friktionsjord. I jordlagren förekommer ändmoräner och kantiga block. 

Huvudbergarten som sammanfattats från kärnborrhålen är Stockholmsgranit. Det har 

påträffats albitisering och svag argillisering (leromvandling) i anslutning till läkta lerfyllda 

sprickor och laumonitisering. Detta sänker bergets hållfasthet. Även stor spridning av 

sprickorientering förekommer. Detta kontrolleras med hjälp av kartering, mekanisk och 

hydraulisk provning och inmätning i framschaktade bergöverytor (NCC Infrastructure, 

2014b). 

Sammanfattningsvis är jorden i området uppdelad i lager som mestadels består av 

torrskorpelera, vattenmättad lera, friktionsjord och berg. 

De risker som är identifierade avseende geologin är följande: 

• Lös lera som är skredbenägen 

• Organisatorisk jordart och vattenmättad lera som är svår att hantera 

• Leromvandlat berg som har låg hållfasthet 

3.3.2 Grundvatten 

Området är hydrogeologiskt komplext och innefattar Igelbäckens naturreservat med 

fornlämningar som ska hägnas in, men också två grundvattenmagasin, se figur 3.3, som 

behöver kontrolleras och mätas för att förebygga miljömässiga risker. Det är vid 

spontinstallationer grundvattnet har störst risk för påverkan i området (NCC Infrastructure, 

2016). 
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Figur 3.3: Grundvattenmagasinen i Hjulsta Norra är märkta Järva 6 och Järva 7 i figuren. 

Grundvattenmagasinen är markerade i randigt ljusblått område med pilar i mörkare blått som visar 

vattendragens riktning, karta upprättad av Lantmäteriet från NCC Infrastructure (2014b). 

 

Vid schaktning i slutet av vägsektionen, se område 5 i figur 3.1, för att kunna driva 

bergtunneln behöver berg losshållas. En stor del av det krossade materialet återanvänds på 

plats till återfyllning mot de gjutna betongkonstruktionerna, till vägöverbyggnaden i tunnel 

och tråg. I samband med dessa återfyllningar behöver kontroller göras att dessa fyllda massor 

inte hindrar transporten av grundvatten som finns i området. NCC har ansvar över att 

vattenmagasinen Järva 6 och Järva 7 inte kommer i kontakt med varandra. Detta uppnås med 

en masshanteringsplan som upprättas vilket beskriver hur transporter, upplag, jord och 

bergmassor hanteras (NCC Infrastructure, 2016). 

Eftersom det finns en risk för sänkning av grundvattenytan krävs tillstånd för 

vattenverksamhet där tillåtna sänkningar i projektet framgår. För att hantera och kontrollera 

grundvattenytan används konsekvensanalyser med tillhörande placering av grundvatten-rör 

och kontrollprogram. En vattendom finns vilket innebär att tillstånd till 

grundvattenbortledning för byggande och drift av E4 Förbifart Stockholm är godkänt (NCC 

Infrastructure, 2016). 

För att undvika grundvattensänkningar är kontrollprogram införda för övervakning, mätning 

och återinfiltration. Läckage av grundvatten har inte bedömts som en miljömässig risk i detta 

projekt vid upprättningen av schaktplan. Regler som gäller för grundvattnet i området under 
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projektets gång är att anläggningsarbeten inte får ge upphov till grundvattensänkningar som 

underskrider givna kravnivåer, se tabell 3.1. Dessa nivåer är även aktuella för schakt av 

betongtunnel och betongtråg. Under byggskedet får inte grundvattnet sänkas mer än 0,5 meter 

under schaktningsnivå. Detta gäller också 10 meter utanför schakt för betongtunnel och 

betongtråg. Förhöjda grundvattennivåer vid temporära tillfällen får inte orsaka översvämning 

eller skada på närliggande byggnader och anläggningar. 

 

Grundvattenmagasin, 

sektioner 

 

Lägsta tillåtna 

grundvattennivå (m) 

under byggskede 

 

Järva 6 väst 1 11,2 

Järva 6 väst 2 10,3 

Järva 6 öst 1 10,2 

Järva 6 öst 2 9,3 

Järva 6 öst 3 10,7 

Järva 7 väst 1 12,6 

Järva 7 öst 1 8,7 

Järva 7 öst 2 7,7 

Järva 7 öst 3 8,7 

Tabell 3.1: Grundvattenmagasin Järva 6 och Järva 7 (se figur 3.3) indelade i sektioner med tilldelade lägsta 

tillåtna grundvattennivåer under byggskedet, modifierad från NCC Infrastructure (2014b). 

För att kontrollera grundvattennivåer i det undre grundvattenmagasinet installeras 

grundvattenrör ner till berg. Om något rör blir skadat ska det ersättas för att upprätthålla 

mätningen utan avbrott. Befintliga och tillkommande grundvattenrör skyddas och observeras 

under hela byggskedet. Vid grundvattenmagasin Järva 6 och Järva 7 ska det under driftskedet 

inte uppkomma dämmande eller dränerande effekt på grundvattenströmmarna. Därmed 

behöver de naturliga nivåskillnaderna återställas och redovisas efter arbetet vid dessa 

markytor för att minimera miljömässig risk (NCC Infrastructure, 2016).  

För Hjulsta Norra har det upprättats en schaktplan. Det är en detaljerad redovisning av 

hanteringen av schaktmassorna i området och innehåller bland annat planskiss och profil över 

schaktområdet. Syftet är att i redovisningen sammanställa uppskattade schaktmängder 

indelade i klassificeringar deras jordmassor representerar. Respektive klass är fördelade i 

tänkt återanvändning, återvinning eller deponi. Klassning av jordmassor görs genom 

provtagning (NCC Infrastructure, 2017). 

Kontrollen av grundvattennivåer vid schaktning utgörs av mätningar som sker 1 gång/månad 

eller 1 gång/vecka vid pågående schaktning. Detta kan variera beroende på hur låga värdena 

är som erhålls från undersökningarna. Även när schaktarbete är avslutat görs 

kontrollmätningar. Även mätningar av inläckande grundvatten i tunneln görs kontinuerligt för 

att minimera risker (NCC Infrastructure, 2016). 
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De risker som är identifierade avseende grundvatten är följande: 

• Grundvattensänkning i samband med schaktning 

• Föroreningar av grundvattnet vid spontinstallationer 

• Översvämningar i samband med schaktning 

3.3.2 Förorenad mark 

För att inte kemiska produkter och material ska orsaka skada på människors hälsa och miljö, 

behöver det hanteras och förvaras på ett sätt så att spill och läckage tas hand om. 

Kemikaliespillet saneras och hanteras som farligt avfall och kemiska produkter samt andra 

medel försvaras oåtkomligt för tredje man. Detta ska begränsa miljöstörande utsläpp och 

förorenad mark. Produkter granskas, väljs ut och klassas in i kategorier för att hanteringen ska 

bli så tydlig som möjligt (NCC Infrastructure, 2016). 

För att undvika spill och läckage av olja och kemikalier från fordon och maskiner finns ett 

antal aktiviteter som tillämpas. Aktiviteter i form av utbildningar, tankplatser, 

arbetsberedningar, nödlägesberedskap, avfallshantering och kontroll av spill och läckage. Alla 

maskiner som används i produktionsskedet ska utrustas med saneringsutrustning. 

I skeden som innefattar jetinjektering, ska utsläpp av föroreningar och partiklar hindras 

genom sedimentationsbassänger, reningscontainrar och kontrollprogram. 

Kontrollprogrammen är utformade för att övervaka rening och flöden i dessa områden. 

En annan miljömässig risk är hur schaktmassor hanteras på plats. För att undvika spridning av 

farliga ämnen måste transporter och massanvändningen optimeras. Detta görs med 

miljötekniska markundersökningar, klassning av föroreningsgrader och schaktplaner för de 

berörda områdena.  

För att inte påverka den biologiska mångfalden i området måste miljön återställas efter 

produktionen. Detta görs med tidiga naturinventeringar som visar förhållanden före 

byggnation och detaljerad plan för återställning.  

För att hantera risker med förorenad mark finns en schaktplan med krav på provtagningar. 

Den beskriver klassningen som gjorts av jordmassor på plats. Resultaten av provtagningarna 

redovisas i en rapport där information om ytor som kommer att schaktas bort ges. Den visar 

halter av olika ämnen som påträffats inom arbetsområdet. För att marken ska uppfylla samma 

funktion efter schaktning, bör förhållandena i jorden vara så lika som möjligt med en 

lagerföljd som är densamma som den innan produktionsstart av Hjulsta Norra. 

För att hantera massor som uppkommer vid schaktning finns en sammanfattning av beräknade 

mängder i schaktplanen. I entreprenaden finns ett överskott av massor som inte får plats på de 

tillgängliga upplagsytor som finns inom arbetsområdet. Därför behöver upplagsytor i närheten 

hittas. Föroreningshalter av metall och alifater har påträffats vilka schaktas och transporteras 

bort från arbetsområdet. 

De massor som schaktas upp används vid uppbyggnad av väg i tunnel samt återfyllning och 

återställning av hela området. Det är viktigt att det inte påträffas några föroreningar i dessa 
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massor som därför laktestas innan återanvändning. En annan riskfaktor är att när organiskt 

material schaktas upp och utsätts för syre ovan grundvattenytan bildas skadliga ämnen. 

Befintlig förorenad mark i området kartlagdes genom jordprover utefter huvudvägen och 

inom intilliggande ytor som ska schaktas bort. Resultatet påvisade att de föroreningar som 

förekommer inom arbetsområdet idag är förhöjda halter av alifater och olika mängder kobolt. 

Förekomst av kobolt är naturlig och bedömdes i detta fall inte utgöra någon miljö- eller 

hälsorisk i området. Befintliga diken som inte ska schaktas har rensats från de påträffade 

halterna av kobolt och arsenik. Resultatet av jordprover från befintlig mark på de massor som 

ska schaktas och återanvändas i området bedömdes inte som en miljömässig risk (NCC 

Infrastructure, 2017). 

De risker som är identifierade avseende förorenad mark är följande: 

• Spill och läckage från maskiner till jord och vatten 

• Schaktning av organiskt material som utsätts för syre 

• Masshantering som utförs okontrollerat 

3.3.3 Omgivningspåverkan 

Schaktning med slänt utförs så att omgivningspåverkan minimeras och att sättningar inte 

påverkar angränsande entreprenader. Sättningar utanför arbetsområdet får inte påverka 

grundläggningen av anläggningen (NCC Infrastructure, 2016). 

 

De massor som uppkommer under schakt ska hanteras på ett sätt så att inte omgivningen 

påverkas. Det är en utmaning att organisera transport och upplagsytor för dessa samtidigt som 

de inte får ändra den naturliga vegetationen i området. Risken finns att föroreningar sprids 

eller att jordlager ändras om inte hanterat på rätt sätt (NCC Infrastructure, 2017). För att inte 

riskera förseningar i tidplanen har planer om transportvägar för schaktmamassorna varit en 

del av planeringsarbetet i Hjulsta Norra. Planeringen visar hur transporter ska ta sig fram till 

olika delområden (NCC Infrastructure, 2015). 

 

För att minimera olägenheter för närboende finns egenkontroller för buller och vibrationer 

som ingår i Hjulsta Norras kontrollprogram. Kontrollprogrammen utgörs av bullermätning 

och mätning vid vibrerande arbete.  

Riskanalys för att minska omgivningspåverkan görs med avseende på vibrationsalstrande 

verksamheter (NCC Infrastructure, 2015). I samband med sprängningar av berget uppstår 

vibration vilket kontrolleras med två uppsatta vibrationsmätare. I projektet har en 

handlingsplan upprättats i syfte att förbereda åtgärder så att maximala vibrationsvärden inte 

överskrids. 

En av de större riskerna med större infrastrukturprojekt är trafiken. Det påverkar tredje man, 

men även produktionen om inte exempelvis omläggningar hanteras på rätt sätt. Trafik finns 

från den närliggande Akallalänken, se område 2 i figur 3.1. Trafiken flödar utan stopp under 

hela produktionsskedet och är ett riskmoment vad gäller interaktioner med tredje man i form 

av trafikolyckor. Detta behöver beaktas i riskanalysen. 
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De risker som är identifierade avseende omgivningspåverkan är följande: 

• Buller och vibrationer vid schaktning och transporter 

• Vibrationer i samband med sprängning och spontslagning 

• Närheten till trafik vid Akallalänken 

3.4 Tekniska risker i Hjulsta Norra 
De tekniska delarna i projektet Hjulsta Norra består av (1) betongkonstruktioner, (2) 

vägkonstruktioner och (3) tunnelkonstruktioner. Risker som kan uppstå vid byggande av 

dessa delar är relaterade till hur de projekteras, utförs och kontrolleras under 

produktionstidens gång. Riskmoment som förekommer är bland annat schaktning, 

bergsprängning, gjutning i formar, maskinarbete eller arbete med förstärkningsmetoder som 

exempelvis spontning. 

Risker med spontning är att block kan förekomma i jorden och då kan mängden spont öka 

under projektets gång. Problematiken ligger också i hur väl sponten kan tätas för att undvika 

inläckage från grundvattnet till schaktgropen (NCC Infrastructure, 2016). 

Enligt Hjulsta Norras upprättade arbetsberedning, utfördes ett schaktarbete med maskin och 

de uppmärksammade riskerna var risken för nedrullande sten, grundvatten i schakten och 

arbetet nära maskiner. De åtgärder som infördes var att inte ha någon personal i riskområdet, 

att personal håller uppsikt och använder varselkläder samt att hålla länshållning till container 

för rening (NCC Infrastructure, 2017). 

Entreprenaden är en totalentreprenad och därför har entreprenören projekteringsansvar. I 

projektet Hjulsta Norra har entreprenören därför ett ansvar vad gäller projekteringen av de 

konstruktioner som vägen ska bestå av. Det är ställningstaganden för dimensionering, 

säkerhetsklasser, geoteknisk kategori, utförande och materialval för olika konstruktionsdelar. 

Entreprenören ska för beställaren redovisa att anläggningen uppfyller ställda krav på 

utformning genom förslaghandlingar för byggnadsverken tunnel-och geokonstruktioner. Även 

beskrivningar ska redovisas hur entreprenören beräknat och analyserat 

dimensioneringssituationer samt hur de avser att granska sin projektering. Granskning sker i 

form av internkontroller (NCC Infrastructure, 2014b). 

3.4.1 Betongkonstruktioner 

En del av den anläggning som Hjulsta Norra ska bestå av är en betongkonstruktion, s.k. 

betongtråg, se område 3 i figur 3.1 samt figur 3.4.  
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Figur 3.4: Ett 180 meter långt betongtråg som är en del av vägkonstruktionen i Hjulsta Norra. Den börjar 

från område 3 (se figur 3.1) innan den går över till en betongtunnel, område 4, och vidare in i en bergtunnel, 

område 5, som är slutet av entreprenaden.  

Betongtråget har en grundläggning av KC-pelare och en dragförankring i berget som ska 

motverka upptryck, se figur 3.5. Sponter går ner 10-15 meter i anslutning till denna del av 

konstruktionen (NCC Infrastructure, 2016). 

 

Figur 3.5: KC-pelare installerade i början av konstruktionen som är en del av betongtrågen. 

De riskmoment som finns för betongkonstruktionen i byggskedet är gjutningen av 

bottenplattan, arbetet med armeringen och schaktningen. Det som behöver beaktas och 

kontrolleras är att inget vatten läcker in i konstruktionen och att inga sättningar, ras eller skred 

uppstår vid gjutningen. För att kontrollera grundvattensituationen används avvattningssystem 

och dränering i tråg (NCC Infrastructure, 2014b).  

Betongen som används ska klara av kraven för brandspjälkning. För att minimera risker för 

brandspjälkning används pp-fiber i betongreceptet vilket ska kontrolleras genom provning 

innan betongen börjar användas till konstruktionen (NCC Infrastructure, 2016). 

För att inte råka ut för de riskmoment som tillkommer med arbetet av en betongkonstruktion, 

ska aspekter i arbetsbeskrivningen beaktas som: 

• Gjutegenskaper 

• Temperaturutveckling 

• Betongkonstruktionens beteende på lång och kort sikt 

• Betongrecept 



Riskhantering vid infrastrukturbyggande 

48 

 

(NCC Infrastructure, 2017) 

Om inte dessa aspekter är i fokus vid riskhanteringen ökar risken för sprickbildning i 

betongkonstruktionen som kan resultera i ras eller vatteninläckage. 

De risker som är identifierade avseende betongkonstruktioner är följande: 

• Att betongen inte klarar brandspjälkning 

• Att vatten läcker in i konstruktionen vid byggandet 

• Att sättningar och skred sker vid gjutning 

3.4.2 Vägkonstruktioner 

Området för Trafikplats Hjulsta Norra framgår i figur 3.6 och betecknas FSE502 Tpl Hjulsta 

Norra. 

 

Figur 3.6: Området för Trafikplats Hjulsta Norra är markerat i figuren. Detta är en prototyp på hur 

vägkonstruktionen kommer att se ut när projektet är klart. Vägen som sticker ut är den befintliga Akallalänken 

och entreprenadgränsen sträcker sig under berget som är en del av tunnelkonstruktionen, från NCC 

Infrastructure (2014b). 

Vägkonstruktionen definieras som vägkroppen med överbyggnad och slitlager samt en 

undergrund. Den dimensioneras på så sätt att den ska uppfylla krav för bärförmåga, stabilitet 

och beständighet för en satt referenshastighet. Risken för framtida slitage eller spårbildning 

kan reduceras med rätt dimensionerade byggdelar och lager vilket höjer den tekniska 

livslängden. 

På vägkonstruktionens överlager förekommer slitlager/bundet slitlager, geotextil, 

förstärkningslager, obundet bärlager och bitumenbundet bärlager. Anläggningen ska vara 

grundlagd i tunnel och tråg på hela sin längd. Byggdelar som ingår i vägkonstruktionen för 

Hjulsta Norra och dess dimensionerade tekniska livslängd kan ses i tabell 3.2. 
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Tabell 3.2: Byggdelar av vägkonstruktionen i Hjulsta Norra med dess dimensionerade livslängder, från NCC 

Infrastructure (2014b). 

Under byggskedet görs kontroller i form av mätningar där beräknande sättningar och 

deformationer med hänsyn till de geotekniska förutsättningar som finns tas hänsyn till. För att 

inte riskmoment ska uppstå ska även sprickbildningen och ojämnheter i vägen kontrolleras 

(NCC Infrastructure, 2014b). Sprickor indikerar att spänning och töjningsvärden i underlagren 

inte ligger på den nivå som krävs.  

De risker som är identifierade avseende vägkonstruktioner är följande: 

• Att sättningar och deformationer uppkommer pga dålig hållfasthet i jorden 

• Att sprickbildning uppkommer i vägkonstruktioner vid byggande 

• Att ojämnheter uppkommer i vägkonstruktionen 

3.4.3 Tunnelkonstruktioner 

Vägtunnelkonstruktionen består av en betongtunnel och en bergtunnel. Den är i slutet av 

vägkonstruktionen, se område 4 och 5 i figur 3.1 samt figur 3.7, där den ansluter mot en annan 

bergtunnelentreprenad (NCC Infrastructure, 2016). Den tekniska livslängden ska vara 120 år. 

Förstärkningsmetoden där tunneln inte gjuts in ska göras med bultar av rostfritt stål. Krav 

ställs på vattentäthet, brandkrav och ingjutning vilket alla för med sig riskmoment om det inte 

hanteras och dimensioneras på rätt sätt. För trågen ska kontroll göras på betongspjälkning för 

att öka brandsäkerheten. Till skillnad från de andra konstruktionerna ska tunneln utformas 

med utrymningsvägar. 

Betongtunneln befinner sig över vattenreservoar Järva 7. När schaktet ska återställas efter 

konstruktionsbygget är det viktigt att fyllnadsmaterialet inte påverkar grundvattennivåerna. 

Grundvattennivåerna måste upprätthållas genom lösningar som exempelvis skyddsinfiltration 

(NCC Infrastructure, 2014b). 

I den delen av tunneln som är i berg finns det olika scenarion som i förväg sätter riktningen i 

arbetsgången. De beror bland annat på bergets svaghetszoner, möjlighet till att sätta spont 

samt vattenhanteringen i projektet. Utgångspunkten för detta är beroende på den bedömda 

bergkvalitén för spont och möjligheterna för tätning med injektering samt svårigheter med 

avseende på vattenflöden.  

I vissa delar av tunneln (vid berget) måste sponten flyttas längre ut eftersom bergsslänterna 

bedöms som osäkra. Här räcker inte släntlutningen 10:1 utan måste ligga ner mot 2:1. Att 
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flytta sponten på det sättet är en åtgärd som tas vid andra risker som exempelvis svår tätning 

och när sponten befinner sig i en krosszon. Andra åtgärder är att använda utökade arbeten 

med jetinjektering eller ridåinjektering samt betonggjutning av mur under spont. De 

konsekvenser som sammanfattas för dessa risker och åtgärder är att det kan ta längre tid, 

skapa byggstopp, öka mängden jordschakt som behövs eller resultera i hög 

grundvattensänkning (NCC Infrastructure, 2016). 

Konstruktionsarbetet av tunneln görs i cykler och innefattar schaktning, förstärkning och 

sprängning. Framfarten av bergschaktningen är en del av tidplanen men anses även som ett av 

de större riskmomenten i tunnelkonstruktionsarbetet (NCC Infrastructure, 2015). Andra 

riskmoment som nämns är sprickbildning. Om sprickor bildas i konstruktionen kan det leda 

till vatteninläckage.  

 

Figur 3.7: Konstruktionsritning av bergtunneln från granskningsskedet. Bergets gräns är utritad och går 

genom tunneln på höger sida. 

De risker som är identifierade avseende tunnelkonstruktioner är följande: 

• Att tunnelkonstruktionen inte uppfyller krav på vattentäthet och brandsäkerhet 

• Att fyllningen inte är korrekt utfört 

• Att schaktning inte utförs med fullgod stabilitet 

3.4.4 Övrigt 

Juridiska krav kräver att konsekvensanalys och åtgärdsplan utförs innan schaktningsarbetet 

påbörjas i Hjulsta Norra (NCC Infrastructure, 2016). För att motverka olyckor inom 

säkerhetszoner på byggarbetsplatsen används räcken som vägskyddsanordning. Ett 

fjärrvärmesystem är installerat under en del av trågkonstruktionen som domineras av ostadig 

lera vilket genomgått en förstärkningsprocess med KC-pelare i början av hösten 2017, se figur 

3.5. 

Övriga risker som ingår i Hjulsta Norra tekniska system, såsom avvattningssystem, 

dräneringssystem samt VA-system finns inplanerade för tråg och tunnel. VA-systemet i 

vägtunneln består av ledningar och brunnar med anslutning till släckvattensystem. 

Riskmoment som bör uppmärksammas där är att vattnet i ledningarna inte får frysa till is, att 

ledningarna inte får gjutas in i betongkonstruktioner samt att ledningar ska vara täta. 

Kontroller av detta görs genom prover för avloppsledningarnas självfall, täthet, deformation 

och riktningsavvikelse (NCC Infrastructure, 2014b). 
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3.5 Organisatoriska risker i Hjulsta Norra 
Kontraktet för Hjulsta Norra är en totalentreprenad med inslag av utförandeentrepenad. I och 

med projektets omfattning har en projektstyrelse tilldelats en roll att vara ett stöd för 

projektets produktion och framfart. 

Organisatoriska risker för projekt Hjulsta Norra kan delas in i kvalitet, arbetsmiljö, kontrakt 

och kommunikation/dokumenthantering. För kvalitén ingår risker som kan uppstå med tidplan 

och ekonomi. Kontraktuella risker berör kontraktsutformingen och hur organisationen kan 

arbeta utifrån dess förutsättningar. Kommunikation/dokumenthantering i organisationen avgör 

hur bra och tydliga kommunikationsvägarna samt ansvarsrollerna är. 

Organisationen är indelad i olika kategorier med tilldelade poster och ansvarsroller. En 

projektchef befinner sig högst på listan med ansvarsområden under sig. För varje tekniskt 

område finns en blockchef som vidare har underordnade i olika kategorier (NCC 

Infrastructure, 2016), se figur 3.8. Under projektets gång kommer organisationsuppställningen 

variera utifrån de behov och faser projektet befinner sig i. Ansvar, befogenheter och 

samarbetsförhållanden för produktionspersonal redovisas i protokoll internt. De ansvariga för 

de poster som utgör organisationen har befogenhet att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå 

ställda krav (NCC Infrastructure, 2011). 

 

Figur 3.8: Ett organisationsträd sammanställt för projekt Hjulsta Norra. 

För projektering ansvarar NCC Teknik där spont- och jet arbeten utförs av underentreprenör 

Hercules Grundläggning AB. Byggnadsverk är projekterade av underkonsulten Centerlöf och 
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Holmberg. NCC Industry ansvarar för bergschakt och krossning. I projektet ingår även ett 

trainee-program med en praktikant på plats. 

På byggarbetsplatsen i Hjulsta Norra finns en blandning av NCC-medarbetare och olika 

maskiner samt underentreprenörer. Riskmomenten som förekommer under produktionen som 

berör dessa är en del av kvalité- och arbetsmiljöriskerna. I Hjulsta Norra finns en tilldelad 

BAS-P (Projektchef) och BAS-U (Platschef) som har ansvar för detta riskområde under 

produktionen (NCC Infrastructure, 2014b). 

För att garantera kompetens inom organisationen görs en årlig genomgång av 

utbildningsregistret samt inplanerade kurser och utbildningar för att säkerställa att personal får 

rätt formell kompetens.  

Alla medarbetare inklusive underentreprenörer och inhyrd personal genomgår en 

inskrivningsrutin innan projektets påbörjande för att få förståelse för projektet som helhet. I 

helheten ingår samarbetet med Trafikverket, åtgärder för att uppnå projektets mål och 

hantering av projektets risker (NCC Infrastructure, 2011). 

De risker som är identifierade avseende organisationen är följande: 

• Kvalitet 

• Arbetsmiljö 

• Kontrakt 

• Kommunikation/dokumenthantering 

3.5.1 Kvalitet 

För att hålla kvalitet på projektet krävs planering av tid och ekonomi. I Hjulsta Norra är 

tidplanen indelad i pågående aktivitet, kommande aktivitet, kritiska aktiviteter, milstolpar, 

tollgates samt deltider och färdigställande tider. 

Innan projektet påbörjades gjordes en tidplan baserad på förutsättningarna i kontraktet. 

Tidplanen innehåller bland annat milstolpar och färdigställandetider. Vid starttillståndsmötet 

upprättades, granskades och godkändes detta innan projektet kunde påbörjas. Under 

produktion sker uppföljning av tidplanen löpande där avvikelser anmärks och meddelas till 

Trafikverket (NCC Infrastructure, 2011).  

Risker med tidplanen är att den inte kan hållas om det uppkommer oförutsägbara händelser på 

vägen som orsakar förseningar. Ett av de riskaktiviteter som varit inplanerade i tidplanen är 

installationen av KC-pelarna i början av entreprenadområdet, se figur 3.5. Området domineras 

av lera och har även fjärrvärme installerat vilket försvårat processen. 

Fler kommande aktiviteter som finns inplanerade i tidplanen är bland annat spont, jet- och 

ridåinjektering. Några av de kritiska aktiviteter som identifierats och anmärkts i tidplanen är 

VA-arbeten, leverans av asfalt och trafikomläggning (NCC Infrastructure, 2015). Tekniska 

områden som tunnelkonstruktioner är beroende av en fungerande tidplan då arbetet utförs i 

cykler. Byggstopp kan därför orsaka förseningar men också ekonomiska förluster eftersom 

arbetet inte kan fortsätta i enlighet med arbetscykeln. 
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För att upprätthålla kvalitén i projektet ingår ett kontrollprogram. De beskriver de kontroller 

som ska utföras samt de krav som ska verifieras i produktionen. Den kontinuerliga kontrollen 

i produktionen genomförs fortlöpande i form av egenkontroller. Risker med detta är den 

mänskliga faktorn som kan bidra till fel i dokumentationen eller bedömningen av risker. 

Varje part i projektet har en ansvarig som tar beslut om ekonomiska frågeställningar i 

projektet. Det är blockcheferna som gör dagliga bedömningar över hur arbetet fortskrider 

genom detaljerad produktionskalkyl, styrning av kostnader, löpande uppföljning och 

prognoser över budget (NCC Infrastructure, 2011). Vid avstämning av kostnader och intäkter 

identifieras och analyseras avvikelser mellan avstämd del av budget och fastlagda kostnader. 

Prognosen som skapas ligger till grund för projektets sammanställning av slutlägesprognos 

och för den interna projektrapporteringen. För en rättvisande uppföljning är det viktigt att 

kostnader hänförs till rätt block. Den ekonomiska avstämningen sker kontinuerligt och 

rapporteras in 4 gånger per år (NCC Infrastructure, 2017). 

3.5.2 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljörisker identifieras och åtgärder beslutas vid riskbedömningen som ingår i 

projektets arbetsmiljöplan. 

Arbetsmiljöplanen ska uppfylla kraven i AFS, Arbetsmiljöverkets författningssamling. 

Riskbedömningarna som görs i projektet ska baseras på dessa krav där identifiering görs av 

arbetsmiljörisker, nödvändiga åtgärder och ansvar. Detta ska arbetas in i riskanalysen. För att 

upprätthålla riskanalysarbetet görs skydds- och miljöronder löpande varannan vecka under 

produktionstiden. Vid dessa ronder ska risker för säkerhet och hälsa uppmärksammas. De 

arbetsmiljömoment som anses kritiska i Hjulsta Norra är; 

• Trafikomläggningar 

o  Arbete i trafikerad miljö 

• Konstruktionsarbete 

o KC-pelare 

o Spont 

o Djupa schakt 

o Berg schakt 

o Jetinjektering 

(NCC Infrastructure, 2011) 

De risker som identifierats i riskhanteringsarbetet som arbetsmiljörisker i Hjulsta Norra är 

bland annat; 

• Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter 

• Arbete med tunga maskiner 

• Bullerstörningar vid arbete med grävmaskiner med mera 

• Klämskador, fallande föremål 

• Stort antal uppstickande järn för ”ribbor” på tunneltak. Kan utgöra hinder vid arbete 

med tunnelkonstruktion 

• Utrymning vid brand i byggskede 
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Några av de tilldelade åtgärderna för punkterna ovan är att installera fallskyddräcken, att stick 

förses med skyddsknoppar och att en arbetsberedning upprättas för armerings- och 

betongarbete för att hantera identifierade risker samt att dörröppningar för brandslussar kan 

nyttjas och att alternativa flyktvägar utreds. Säkerhetsavstånd till maskiner ska upprätthållas 

(NCC Infrastructure, 2017). 

3.5.3 Kontrakt 

Kontraktet är utformat för Hjulsta Norra som en totalentreprenad med en utförandedel och två 

mängdförteckningar. Mål som etablerats är; 

• Mindre än 5 olyckor/ miljon arbetade timmar 

• Minska klimatpåverkan med 10% från lämnat anbud 

• Etablera ett gott samarbete med beställaren 

• Uppnå ett bra arbetsklimat 

(NCC Infrastructure, 2011) 

I kontraktet ingår även en kontraktstid som är tiden för färdigställande av projektet. För detta 

finns viten om det uppstår förseningar av sluttiden. Viktigt för projektet är följande: 

• Entreprenadformer, fördelningen av ansvar (risker och projektering) 

• Tydligheten och noggrannheten i kontrakt är viktigt samt kontraktrisker vilket kan 

påverka kvalitet och ekonomi 

• Inköp 

 

3.5.4 Kommunikation/dokumenthantering 

Organisationen är uppdelad som ett träd och innehåller tilldelade positioner med 

ansvarsroller, se figur 3.8. En viktig uppgift är att det sker en enkel och planerad rutin för 

kommunikation och dokumenthanteringen. Liknande uppställning och schema finns för 

projekteringen och dess granskningsansvariga (NCC Infrastructure, 2015), se figur 3.9. 
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Figur 3.9: Schema i form av ett organisationsträd för projekteringen av Hjulsta Norra och dess 

granskningsansvariga. NCC Teknik ansvarar för den interna granskningen av geoteknik. Projekteringen av 

spont ansvarar underentreprenören Hercules Grundläggning AB för. 

Kommunikation och dokumenthantering ingår i projektplanen. För att hantera 

kommunikationen och kontaktpersoner inom projektet används olika program med funktioner 

som underlättar dokumentationsdelning och tillgänglighet mellan de anställda (NCC 

Infrastructure, 2011). Organisationens kommunikationsvägar är en del av projektets 

systematik. Den sker genom olika tillsatta system (NCC Infrastructure, 2016). 

Kontroll och uppföljning är något som ska göras systematiskt i ett projekt. I Hjulsta Norra 

utförs kontrollprogrammet med utgångspunkt från de resultat som riskanalysen givit. 

Kontrollplaner visar hur kontroller genomförs av de identifierade riskerna i projekt och med 

vilket resultat. I kontrollplanen ingår även övervakning, mätning och kontroll av 

mätutrustning. 

Vid överlämnande och slutleverans ingår ett slutmöte med beställaren och ett slutmöte internt 

för att utvärdera projektets genomförande och resultat. Detta görs för att ta hand om 

erfarenheterna från projektet samt för att behandla kvarstående oklarheter (NCC 

Infrastructure, 2011). 
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4 Diskussion 
 

4.1 Inledning 

Diskussionen i avsnittet bygger på författarens uppfattning av hur olika personer och 

litteraturstudier beskrivit risker i infrastrukturprojekt. Diskussionen baseras på 

litteraturstudien, intervjuer samt platsbesök. Med utgångspunkt från dessa resultat jämförs 

intervjustudien och litteraturstudien och likheter och skillnader redovisas. 

Intervjuresultaten kopplat till litteraturstudien är presenterat och diskuterat i sektion 4.2. En 

vidare sammanfattande analys av dessa resultat är presenterat i sektion 4.3, där huvudsakliga 

slutsatser har sammanfattats med kopplingar till litteraturstudien, intervjuerna och ämnet 

riskhantering.  

4.2 Intervjuresultat vs. litteraturstudie 

Inköpare, kvalitet och miljöansvarig (Kategori 1) 

Intervjun visar att de som jobbar inom KMA (Kvalitets Miljö och Arbetsmiljö) prioriterar 

miljöbalken som största riskmoment. Följs inte den och naturen påverkas av bygget skapar det 

gigantiska viten de vill undvika. Miljöbalken utvecklas hela tiden och det har hänt mycket 

under 10 års tid med krav, regler och miljösyn. 

Personerna tycker att det problematiska i Hjulsta Norra är att inte påverka 

grundvattensituationen. De anser att masshanteringen är riskfylld och kostnadsdrivande i ett 

vägprojekt. Det kan skapa tidsförskjutningar och fullt samarbete är svårt att uppnå gällande 

miljö, provtagning- och deponifrågor.  

Säkerheten i de geologiska undersökningarna ligger i att beställaren ska ha gjort och tagit 

fram korrekta prover. Är handlingarna oklara och otydliga skapar det stora risker under 

produktionsskedet. Detta överensstämmer med litteraturstudien som framhäver miljömässiga 

risker som en del av riskhanteringen som behöver mycket omtanke innan, under och efter 

större infrastrukturprojekt (Hintze, S., 2014). Skador är inte lätt att undvika helt vilket gör att 

handlingarna är viktiga och ska innehålla restriktioner som ska hålla skador under kontroll 

(Munier, N., 2014). I Hjulsta Norra utförs många kontroller för buller och grundvattennivåer. 

Produktionschef (Kategori 2) 

Intervjun visar att en produktionschef tycker att ett lyckat projekt styrs av att en platschef eller 

projektchef har en bra ledarroll och befinner sig på arbetsplatsen. Även 

kontraktsutformningen är viktig för projektets framfart. Samverkanskontrakt föredras. I 

blandade kontrakt där fler entreprenadformer förekommer kan andra koncept bli 

komplicerade eller så blir ansvarsroller otydliga. Variation i erfarenhet och kunskap är bra att 

ha i en organisation. Det viktigaste är att medarbetare utvecklas och trivs med sitt arbete, 

vilket förknippas med lyckade resultat. Bonussystem är inget som rekommenderas. 
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De flesta tvister som uppkommer i stora infrastrukturprojekt är på grund av felaktiga 

geotekniska lösningar och geotekniska undersökningar som inte är tillräckliga. Detta kan 

kopplas till litteraturstudien som framhäver hur viktigt det är med projektledare som kan 

hantera komplicerade uppgifter ur ett tekniskt perspektiv men även medverka på plats och 

vara en god kommunikatör med sina medarbetare (Lundberg, J. A., Eriksson, P., Neuwirth, E. 

T. & Laninge, M. R., 2012) samt (Munier, N., 2013). Tvister är kopplade till problem som 

informationsbrister, felaktiga beslut, otydliga beslutsvägar eller otillfredsställande samarbeten 

mellan parter. Därför bör organisationer planera in mätningar/inspektioner, förebyggande 

åtgärder, handlingsplaner samt nödlägesberedskap i tidplanen för att minska risker i 

produktionsskedet (Hintze. S., 2004). 

Senior anläggningschef på hög nivå (Kategori 2) 

En senior anläggningschef på hög nivå har liknande uppfattning som produktionschef om vad 

som gör stora infrastrukturprojekt lyckade. Projektledning och projektstyrning är viktig. Rätt 

personer måste väljas in i organisationen för att det ska fungera och de ska även kunna ha en 

bra kommunikation med geotekniker. Det är viktigt att veta att varje projekt har olika 

geotekniska förutsättningar och personer med olika kompetenser. 

Bästa alternativ till kontrakt är samverkansentreprenad som innebär samarbete mellan 

entreprenör och beställare i två faser, projektering och byggproduktion. Fastpriskontrakt 

skapar motsatsförhållande mellan parter. Regelmässigt är det invecklat att blanda 

entreprenadformer. Bättre är att entreprenören får komma med smarta lösningar och utföra ett 

innovativt arbete, dock ger detta större risk om dåligt underlag givits i anbudsunderlaget. 

Vid tvister är det viktigt att kunna upprätthålla relation till kund. Snabba beslut bör tas för att 

inte riskera stopp i produktionen. Tvister sker oftast när kunden skickar över dåligt underlag 

och ett fast pris för kontrakt gäller. Detta gäller när förutsättningar i handlingarna inte 

stämmer överens med det fasta priset. Bonussystem rekommenderas inte, viktigare är att hålla 

ihop bolaget som en helhet.  

Det är svårt med projekt som kräver stora trafikomläggningar som i närliggande projekt i 

Förbifart Stockholm. Detta ses som en stor risk för omgivningspåverkan. I Hjulsta Norra är 

det svårt med djupa schakter och komplicerade geotekniska förhållanden på plats, det har 

påpekats från fler av de intervjuade personerna. Detta kan kopplas till litteraturstudien som 

framhäver hur infrastrukturprojekt har stor påverkan på samhället. Befolkningens åsikter är 

viktiga att ta hänsyn till för att inte råka ut för att ett projekt ska saktas ner, stoppas eller 

hamna i domstol (Munier, N., 2014). En av de faktorer allmänheten stör sig mest på är 

trafikstörningar vilket kan uppstå vid byggarbeten av transportinfrastruktur. Störningsmoment 

som upplevs är stopp i trafiken, längre väg till destinationer, avstängd färdväg eller 

annorlunda färdväg (Källström, S., 2017). 

Geotekniker i anbudskede (Kategori 3) 

För en geotekniker i anbudsskedet visar intervjun att grundvattensituationen anses som en av 

de största riskerna i infrastrukturprojekt. Vattendomen ses som hård och orealistisk i vissa fall 
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vilket skapar riskmoment i projektet. För betongkonstruktioner är det stämpning av formen 

och gjutningen som klassas som ett stort riskmoment. 

Den ekonomiska aspekten för en geotekniker handlar om materialval och dimensionering av 

förstärkningskonstruktioner. Det som påverkat ekonomin i Hjulsta Norra har varit spontning 

och att det funnits mer block i morän än vad som framgår i förfrågningsunderlaget. Det är en 

dimensioneringsfråga hur spont tar upp laster, slås ner och tätas vid stora vattentryck. Detta 

görs noggrant då feldimensioneringen kostar mycket. 

Riskidentifiering ses som en viktig del av stora infrastrukturprojekt. Problem i Hjulsta Norra 

har infunnit sig vid ledningsschaktet som inte betraktades tillräkligt vid tidig riskidentifiering. 

Ledningar kan lätt förbises i vägkonstruktionen i början och därmed inte räknas in som 

riskmoment. Omkringliggande aktiviteter bör också tas med. Schakt till mellandjup kan lätt 

förbises vid tidig riskidentifiering eftersom medeldjupa sponter inte prioriteras som lika stor 

risk som djupa sponter. Detta kan därför skapa problem senare. 

Det är svårare med projekt i innerstan där omgivningen lättare påverkas av arbetet. Detta kan 

kopplas till litteraturstudien vilket framhäver att kostnaden för olyckor i Sverige vid skred och 

ras uppgår till 200 miljoner kronor årligen. Jorden i Sverige innehåller ofta lera och siltjordar 

vilket är en bidragande faktor (SGU, 2017a). För att hantera och minska risken för detta finns 

stabiliteringskarteringar med kartläggningar av markens stabilitet i bebyggda områden i 

Sverige (MSB, 2009).  

Geotekniker i byggskede (Kategori 3) 

Geotekniker från byggskedet ser att risker i infrastrukturprojekt finns i de geologiska och 

geotekniska förutsättningarna. Detta kontrolleras vid dimensionering där risk för sättning, 

skred och ras tas med. Intervjun visar att geologiska och geotekniska risker är något en 

geotekniker alltid tänker på. 

I Hjulsta Norra är den lösa leran och grundvattenhanteringen ett stort riskmoment. Denna syn 

liknar de som jobbar med miljöfrågor i projektet. Utmaningen som finns är det djupa schaktet 

för tunneln där spontning behöver optimeras med så lite kostnad som möjligt. Det är även en 

utmaning att inte påverka grundvattennivån vid schaktningen i Hjulsta Norra.  

Som alla intervjuade personer inblandade i projektet i Hjulsta Norra sätter de projektets 

svårighetsgrad till 2 (medel). Geotekniker i byggskedet anser det svårt att gradera riskerna i 

projektet eftersom alla delar innehåller risk. Problem som kommer upp kan kompletteras med 

analyser i en redan utförd planering. Detta kan kopplas till litteraturstudien som framhäver hur 

exempelvis problem med grundvattenförhållandena i ett projektområde kan orsaka stora 

förseningar samt kräva stora förändringar i utförande och metod för att arbetet ska kunna 

fortsätta (Strand, J., 2013). 
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4.3 Sammanfattade analys från intervjuer och litteraturstudie 

Vad tycker du begreppet risk står för inom infrastrukturbyggande och vilken betydelse 

det har för ett lyckat projekt? 

Kategori 1 som ser det ur inköpssynpunkt nämner risken för att inte upphandla rätt pris i tid 

men även faror av typen trafikolyckor som orsakas av tredje man. De nämner hur viktigt det 

är att vara på plats för att kunna upptäcka fel som sker på grund av den mänskliga faktorn. 

Kategori 2 påpekar den ekonomiska förlusten med att inte identifiera risker i tid redan i 

anbudsskedet. Riskhantering som identifierar risker och möjligheter anses avgörande för 

lyckade projekt. Det lönar sig för slutresultatet att minska risker med prissatta 

försiktighetsåtgärder. För Kategori 3 är risker ständigt aktuellt i det geotekniska arbetet och 

finns i flera delar av ett projekt. Riskerna är kopplade till mark och det som uppmärksammas 

är skred, ras, sättningar och arbetsolyckor. Problematiken nämns med områden runtom som 

behöver identifieras i tid men lätt förbises vid riskidentifieringen. 

Vilken omgivningspåverkan vid stora infrastrukturprojekt anser du mest problematiska 

vid byggproduktion och drift? 

Kategori 1 menar att den största omgivningspåverkan är buller. Även vattnet i marken och 

skada av tredje man anses som stor omgivningspåverkan. Endast Kategori 1 tar upp risken 

med inblandning av tredje man i form av trafikolyckor. Kategori 2 ser trafikstörningar som 

störst omgivningspåverkan. Risken finns att produktionen stannar om det inte sköts på rätt 

sätt. Även buller nämns som svårhanterat. Dessa problem kopplas till påverkan på tredje man. 

Kategori 3 tycker det mest problematiska är omgivningspåverkan på grund av 

grundvattenförändringar vilket är samma åsikt som Kategori 1. 

Vad tycker du definierar ett lyckat infrastrukturprojekt? 

Kategori 1 tycker att bra samarbete med myndigheter är viktigt för ett bra slutresultat. Även 

att det är viktigt med bra och tydliga handlingar för att inte juridik ska blandas in. De anser att 

ansvarsområdena i kontraktet för Hjulsta Norra delvis är oklara. Kategori 2 ser ett lyckat 

projekt när ekonomisk lönsamhet uppnås, dock är det viktigt att medarbetare mår bra, en bra 

projektledning, rätt organisation och gott samarbete med kund. Även här nämns oklarhet i 

kontrakt kring ansvarsområden i Hjulsta Norra. Kategori 3 tycker ett lyckat projekt är när det 

har hittats bra geotekniska lösningar och idéer på produktionslösningar tolkats på rätt sätt. 

Även här läggs vikt på organisation och bra samverkan med kund.  

Nämn 3 risker du anser vara störst i ett infrastrukturprojekt. 

Något som nämns av alla kategorier är hur viktigt det är med korrekta handlingar vid anbud. 

Skillnad finns i att Kategori 1 ser problematik med att mindre bra lösningar väljs vid tidsbrist 

samtidigt som Kategori 2 påpekar det viktiga i att snabbt kunna fatta beslut för att inte orsaka 

stopp i produktionen. En gemensam nämnare i alla kategorier är att de geotekniska riskerna är 

stora i infrastrukturprojekt och svårigheten att veta vad som finns under mark. Kategori 3 är 

inne på risker som rör själva byggandet. Detta är skred, ras och sättningar. Även hur tekniska 

lösningar kommer till användning och hur förståelsen för dessa i organisationen är. Kategori 1 
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och Kategori 2 upplyser problematiken med masshantering som är svårt i nästan alla stora 

infrastrukturprojekt, även i Hjulsta Norra. Tid och ekonomi uppfattas av alla kategorier som 

stora risker i infrastrukturprojekt. 

 

Intervjuerna kan kopplas till litteraturstudien där begreppet risk beskrivs på ett liknande sätt. 

Risker i infrastrukturbyggande kan ha en positiv eller negativ effekt på flera projektmål som 

rör omfattning, schema, kostnad och kvalitet. Detta hanteras genom att i projekt Hjulsta Norra 

minimera konsekvenser samt maximera möjligheter i steg som innefattar riskidentifiering, 

riskvärdering och riskrespons vilket visas i Osipova, E. (2013). 

Det lönar sig även att under projektets gång uppdatera information om kostnad, pris och tid 

för att mäta lönsamheten, vilket Kategori 2 påpekat. Riskhantering anses behöva vara 

närvarande i alla aktiviteter och är en bidragande faktor till vinst i projekt och upprätthållande 

av relation med andra parter. Detta visas också av Munier, N. (2014). 

Kategori 1 ser begreppet risk i två aspekter vilket kan delas in i ekonomi och organisation. En 

liknande uppdelning nämns i litteraturstudien, uppdelning av processen och organisationen. 

Processen är de olika faserna i ett projekt, exempelvis inköp, och organisationen de aktörer 

som håller i det enligt Flanagan, R. & Norman, G. (1993). 

Kategori 3 nämner problematiken med områden som förbises och inte identifieras i tid, vilket 

kan kopplas till litteraturstudien som framhäver det viktiga med att riskhantering är i fokus för 

att inte orealistiska bedömningar och okunskap ska resultera i dåligt utvalda projekt (Persson, 

M. (2008). 

Vikten av att minimera omgivningspåverkan i Hjulsta Norra kan från de intervjuade 

personernas perspektiv kopplas till det som framtagits i litteraturstudien. Vid stora 

transportinfrastrukturprojekt påverkas omgivningen av grundläggningsarbeten som pålning, 

djup schaktning och transporter. Detta kan ge upphov till störningar av olika slag på 

angränsande byggnader, gator, utrustning eller människor (Hintze et al., 1997). Störningar kan 

komma i form av buller där upplevelsen av detta beror på ljudets kvalitet, vilken tid på 

dygnet, hur mycket ljud som är runtomkring samt om det är kombinerat med vibrationer. De 

moment vid grundläggning som främst skapar oljud är pålning, sprängning och spontning 

(Källström, S., 2017) vilket även nämns av de intervjuade personerna från Kategori 1 och 

Kategori 2, se Bilagor B2. 

Problematiken med inblandning av tredje man framställs även i litteraturstudien som en 

omgivningspåverkan i form av trafikomläggningar och skada på tredje man, vilket kan 

undvikas med exempelvis inhägnader enligt Nilsson, M. (2017). 

Kategori 1 och Kategori 3 delar samma åsikt om att grundvattenförändringar är en 

problematisk omgivningspåverkan. I litteraturstudien är detta en faktor som anses verka mer 

indirekt genom exempelvis inläckage i tunnlar och schakter. Sänkning av grundvattennivån 

kan orsaka sättningar. För att förhindra den typ av risk kan kontrollsystem ingå som praktisk 

riskhantering för att identifiera s.k. larmklockor i from av exempelvis sprickor i jorden (SGI, 

2015). 
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Gemensamt för alla intervjuade kategorier är att ett lyckat infrastrukturprojekt innebär en 

organisation med bra samverkan och tydliga handlingar. Något som nämns i litteraturstudien 

är att tvister kan uppstå med beställare, entreprenör, leverantör eller tredje man. Påföljder om 

inte lagar och regler följs varierar men kan påverka organisationens idéspridning eller 

praktiska genomförande (Ahlmark, P., 2010). Detta kan kopplas till det faktum att lyckade 

projekt enligt de intervjuade personerna innebär klarhet från alla inblandade och bra 

samarbete för att lösningar och idéer ska tolkas på rätt sätt. 

I litteraturstudien nämns vikten av att risker hanteras och systemförståelse innehas inom 

organisationen (Hintze, S., 2004). Att ha en effektiv riskhantering i Projekt Hjulsta Norra 

delas av de intervjuade personerna och bör användas på ett strukturerat sätt för att undvika 

skadliga metoder och onödiga moment med geotekniska risker. 

För att undvika skador till följd av utfall av negativa geotekniska risker är ett strukturerat 

arbete inom organisationen viktig, både i intervjuundersökningen och i litteraturstudien. 

Arbetet ska också anpassas till ett projekt med avseende på projektets storlek, skede, part och 

typ av risker. 

De risker som nämns av de intervjuade personerna som de största skiljs åt beroende på vilket 

område de jobbar med. Kategori 1 lutar mer åt miljömässiga risker, Kategori 2 åt 

organisatoriska risker och Kategori 3 miljömässiga risker och tekniska risker. 

Något som inte litteraturstudien har tagit upp är masshanteringsproblem som verkar vara en 

gemensam nämnare mellan Kategori 1 och Kategori 2 som något som kan påverka miljön, 

tidplanen och ekonomin negativt om det inte hanteras på rätt sätt. Något som nämns av alla 

kategorier men som inte litteraturstudien framhävt är hur viktigt det är med rätt utvalda 

personer i en organisation och hur erfarenhet och ålder som projektledare eller projektchef 

inte alltid är ett kriterium för lyckad samverkan och resultat. 
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5 Slutsatser och fortsatta studier 

 

5.1 Slutsatser 
Det som analyserats i studien är den kunskap som finns i litteraturen och NCCs 

projektorganisation vid Hjulsta Norra om riskhantering vid infrastrukturbyggande. Från denna 

kunskap har intressanta slutsatser dragits av studien. Slutsatser och rekommendationer är 

gjord baserad på den utförda litteraturstudien och intervjuer med fokus på riskhantering inom 

miljö, teknik och organisation inom större infrastrukturprojekt. 

Studien har visat att riskhantering är viktigt i stora infrastrukturprojekt. Det kan vara en 

avgörande faktor för hur lyckade inplanerade aktiviteter blir och för slutresultatet. För att nå 

framgång behöver identifiering av miljömässiga, tekniska och organisatoriska risker göras. En 

annan viktig faktor är hur samarbetet mellan beställare och entreprenör fungerar i ett projekt 

och under produktionsskedet. Under projektering och utförande av ett infrastrukturprojekt 

måste speciellt geotekniska risker och risker kopplade till grundvatten identifieras och 

planeras. Något som framhävts av studien är att masshantering under produktionsskedet av 

stora infrastrukturprojekt är en aktivitet som har stor inverkan på slutresultaten och därför bör 

ingå mer noggrant i riskhanteringen. En förutsättning för ett lyckat projekt är därför en 

noggrann planering och en bra organisation. 

5.2 Fortsatta studier 
En del viktiga faktorer har analyserats och diskuterats i denna studie men fortsatta studier är 

nödvändiga för att uppnå en bredare förståelse kring riskhanteringens positiva inverkan på 

infrastrukturprojekt. Även vidare utveckling av processer och mallar i riskhanteringen är 

nödvändiga för att effektivisera arbetet och resultatet i olika skeden, exempelvis anbudsskede 

och byggskede. 

En framtida utveckling av riskhanteringen i stora infrastrukturprojekt föreslås inriktas mot att 

skapa en bra organisation och samarbete mellan beställare och entreprenör i byggskedet. 

Riskhantering bör vara en naturlig del i projektstyrningen. Att i tidigt skede använda 

riskanalysen i anbud och planering är viktigt. Fortsatta studier bör därför inriktas mot att 

utveckla ett enkelt och produktionsanpassat system för riskhantering.  
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Bilagor 

 

B1. Intervjufrågor 
 

Frågor till alla respondenter 

- Vad tycker du begreppet risk står för inom infrastrukturbyggande och vilken betydelse 

det har för ett lyckat projekt? 

- Vilken omgivningspåverkan vid stora infrastrukturprojekt anser du mest 

problematiska vid byggproduktion och drift? 

- Vad tycker du definierar ett lyckat infrastrukturprojekt? 

- Nämn 3 risker du anser vara störst i ett infrastrukturprojekt. 

 

Frågor Kategori 1 – Inköpare, kvalitet och miljöansvarig 

- Vilka miljörisker i infrastrukturprojekt tycker du borde prioriteras högst? 

- Vilka markområden anser du mest problematiska, riskfyllda och kostnadsdrivande i ett 

vägprojekt? 

- Hur säkra är geologiska undersökningar anser du? Finns det exempel på svårigheter 

eller missar även om prover tagits vilket påverkat ekonomi, planering, tidplan och 

resultat? 

- Vad tycker du att vädret har för påverkan på arbetet under produktionsskedet? 

- Hur viktigt är det att göra kontinuerliga kontroller även efter byggtid för långsiktig bra 

kvalité och säkerhet tycker du?  

- Anser du att grundvattensituationen i byggprojektområden är tillräckligt välstuderad 

idag? Vilka problem finns och hur borde de lösas? 

- Var anser du entreprenörens ansvar ligger vad gäller miljö och kvalitét vid 

infratrukturbyggen? 

 

Frågor Kategori 2 – Produktionschef och Senior anläggningschef på hög nivå 

- Vad tycker du definierar bra projektledning och projektstyrning i ett 

infrastrukturprojekt? 

- Vad tycker du kontraktutformningen har för betydelse för ett lyckat projekt?  
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- Vad har du för erfarenhet av juridiska tvister i projekt? Vilka är de mest 

förekommande? 

- Hur tycker du att kompetens ska mätas och väljas ut för projekt? Vad är det som avgör 

kvalitén hos en organisation? 

- Interna risker: Vilka bonussystem finns i kontraktet och hur tycker du att det påverkar 

organisationen i ett infrastrukturprojekt? 

- Vilka förbättringar tycker du man kan göra med kommunikationen mellan leden i 

produktionsskedet?  

- Vad tycker du Hjulsta Norra har för svårighetsgrad från 1 till 3 organisationsmässigt? 

- Hjulsta Norra är uppdelat i olika entreprenadformer, vad anser du om detta? Gör det 

produktionen svårare eller lättare? På vilket sätt? 

 

Frågor Kategori 3 – Geotekniker i anbudsskede och Geotekniker i byggskede 

- Vilka geotekniska risker med betongkonstruktioner anser du mest förekommande i 

infrastrukturbranschen? 

- Hur riskfyllt anser du det är att bygga på den mark som finns i Hjulsta Norra? Vilka 

åtgärder är viktiga att ta hänsyn till i de fallen och behöver detta kontrolleras vid drift? 

- Är schaktdjupen och typen av jordar i projektet problematisk tycker du? 

- Vilka områden vid Hjulsta anser du har störst sannolikhet till sättningar och ras? Hur 

hanteras sådana risker på bästa sätt tycker du? 

- Vilka problem med grundvattensituationen anser du är störst under 

infrastrukturarbeten och senare drift? Vilket kontrollsystem för detta tycker du är bäst? 

- Vilka geotekniska delar av Hjulsta Norra har varit mest riskfyllda anser du?  

- Vilken geoteknisk svårighetsgrad från 1 till 3 skulle du sätta på projektet? 
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B2. Intervjusvar 
 

Kategori 1: Intervju Inköpare, kvalitet och miljöansvarig 2017-11-09 
 

Vad tycker du begreppet risk står för inom infrastrukturbyggande och vilken betydelse 

det har för ett lyckat projekt? 

Begreppet risk står för två olika saker, ekonomi och projekt. I ekonomisk aspekt handlar det 

om risken att inte kunna upphandla rätt pris i tid (ur inköpssynpunkt). Projektrisken handlar 

om utförande, arbetsmiljö och påverkan av tredje man. 

För att riskplaneringen i ett projekt ska bli lyckat är det viktigt att vara på plats. Det farliga är 

att inte upptäcka sådant som inte går att hitta i protokoll eller dokument. Den mänskliga 

faktorn är orsaken till missar i dokumentationen och därför behöver detta kontrolleras under 

produktionen. Kontroller utförs bland annat av KMA som är produktionspersonal och ska 

vara på plats under produktionsskedet. 

Vilka miljörisker i infrastrukturprojekt tycker du borde prioriteras högst? 

Det finns många risker som måste prioriteras. Det som ligger högst är att allt ska hanteras 

inom miljöbalkens ramar. 

Hjulsta Norra är ett väldigt svårt projekt med en hård miljödom. Det finns tre separata 

reglementen att förhålla sig till vilket är miljödomen, kulturreservatet och arkeologiska zoner. 

Grävning sker mellan två vattenreservoarer som inte får bli påverkade och arkeologer måste 

närvara vid vissa utgrävningar.  

Förorenade massor ska entreprenören ta hand om. I anbudet finns indikationer på hur mycket 

förorenad mark som finns i området. Vissa risker finns inte alltid med i risklistan eftersom det 

inte finns något annat val än att de inte ska kunna uppstå, dessa tillhör kontraktsvillkoren. 

Vilka markområden anser du mest problematiska, riskfyllda och kostnadsdrivande i ett 

vägprojekt? 

Det mest problematiska med markområden handlar om masshantering. Det gäller att få 

ordning på det i början för att inte råka ut för tidsförskjutningar. Samarbetet i detta är av det 

svårare slaget då det handlar om samverkan mellan miljö-, provtagning- och deponifrågor. 

Det är korrekta handlingar i anbudsskedet med provtagningar av massan som avgör graden av 

markproblematik i senare skeden. I Hjulsta Norra har förutsättningarna i 

förfrågningsunderlaget om vattenmätningen varit fel eftersom parametrar givit fel värden, 

vilket i efterhand behövts undersökas om på nytt med ny planering och åtgärder. 

Hur säkra är geologiska undersökningar anser du? Finns det exempel på svårigheter 

eller missar även om prover tagits vilket påverkat ekonomi, planering, tidplan och 

resultat? 

Säkerheten i de geologiska undersökningarna handlar om beställarens underlag. Frågan är om 

de har gjort på rätt sätt. Det är inte säkert att de har tagit tillräckligt många prover eller på rätt 
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ställen. Detta går inte att kontrollera i anbudsskedet och behandlas därför som korrekta 

uppgifter inför produktionskedet, däremot görs avvägningar. 

Om nya geologiska undersökningar måste göras skapar det tidsbrist. 

Vad tycker du att vädret har för påverkan på arbetet under produktionsskedet? 

Vädret är en risk som tas med i tidiga stadiet av projektplaneringen. Det som används är så 

kallade vinterkostnader som ska täcka problem som för mycket snö eller fryst mark. 

Annars är det oväntat långa regnperioder som påverkar produktionsskedet mest. Dock 

används schablonvärden vid beräkningar innan och krav finns på dimensioner som ska klara 

100 års regn. 

Hur viktigt är det att göra kontinuerliga kontroller även efter byggtid för långsiktig bra 

kvalité och säkerhet tycker du?  

Under produktion finns regler om kontrollutföringar. I Hjulsta Norra förekommer extra 

mycket i form av bullermätningar och kontroller av grundvattnen. 

Efter produktion är det beställarens ansvar att göra fortsatta kontroller. Som entreprenör kan 

man ge rekommendationer. 

Anser du att grundvattensituationen i byggprojektområden är tillräckligt välstuderad 

idag? Vilka problem finns och hur borde de lösas? 

Det går inte att beräkna grundvattenmängder exakt men sällan att problem har blivit 

permanenta vid större infrastrukturprojekt. Om det blir problem handlar det oftast om att 

handlingarna innehåller en förenklad situation av verkligheten. Om problem uppstår är 

beställaren betalningsskyldig eftersom entreprenören har rätt till ersättning på grund av de 

följdeffekter av tid och kostnad som uppstår om problem måste lösas. Kontroller och 

uppföljning av grundvattensituationen ligger under produktionsskedet i entreprenörens 

ansvarsområde. 

Genom åren har träsklandskap och andra vattenrika markområden undvikits till största 

möjliga grad. Dock är sådana områden i dagens läge redan utbyggda och bebodda vilket gör 

att större infrastrukturprojekt även måste göras på mer obekväm mark. 

Var anser du entreprenörens ansvar ligger vad gäller miljö och kvalitét vid 

infrastrukturbyggen? 

Entreprenörens ansvar är att inte bryta mot miljöbalken och förstöra naturen vilket ger 

gigantiska viten. 

I Hjulsta Norra används en uppslagsyta för att lägga över jordmassor, eftersom det är ett lån 

från Stockholm Stad måste kompenserade åtgärder göras. Dessa består i att lufta massorna 

regelbundet på grund av floran och hålla den på en maximal nivå av 2 meter. Andra åtgärder i 

liknande situationer har varit att plantera träd och rusta upp en cykelväg där vattenledningar 

har behövt dras till arbetsplatsen. Vissa träd får inte heller plockas bort, detta handlar om ett 

antal ekar och en tall som står intill Akallalänken. Ett annat område i projektet som behöver 

skyddas är en parningsplats för skalbaggar. 
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Miljödomen har utvecklats drastiskt över tio års tid. Det finns stor skillnad mellan bygget av 

Citybanan och bygget av Förbifarten avseende regler och miljösyn. 

Vilken omgivningspåverkan vid stora infrastrukturprojekt anser du mest problematiska 

vid byggproduktion och drift? 

Det värsta är buller för boende i närheten. Det är många som är hemma under dagen och 

klagar. Det oljud som uppstår och upprör mest är buller från spontslagning och bergborrning. 

Kontinuerliga ljud från borrning i berg är det som klassas som värst. 

I Hjulsta Norra är största problemet att det befinner sig på ett kulturreservat och att det finns 

mycket vatten under mark att ta hänsyn till. Området är också trafikerat på Akallalänken 

vilket skapar trafikrisker på grund av tredje man. Det kan vara en risk att en medarbetare blir 

påkörd när provtagningar ska göras nära den trafikerade vägen. Tredje man har svårare att 

känna ansvar för det pågående bygget och om en olycka sker blir det en kombination av 

trafikbrott och arbetsmiljöbrott. 

Ett sätt att styra säkerhet och risk med tredje man är att reglera hastigheterna på vägen. Detta 

görs av väghållaren vilket i Hjulsta Norra är Stockholms Stad Trafikkontor. 

Hastighetsregleringen måste då bli godkänd av Stockholm Stad. I andra större 

infrastrukturprojekt som Häggvik är beställaren Trafikverket väghållare. 

Vad tycker du definierar ett lyckat infrastrukturprojekt? 

Ett lyckat infrastrukturprojekt innebär ett bra samarbete med myndigheter som är inblandade. 

Det ska kunna gå att sitta och diskutera med beställaren där båda vill samma sak. Även bra 

resultat i tidsplan och ekonomi definieras av ett lyckat infrastrukturprojekt. Tydliga och bra 

handlingar är en faktor som påverkar, om detta uppnås behöver inte juridik blandas in. Ibland 

kan också formuleringarna i handlingar vara svårbegripliga vilket skapar oklarheter. Ett lyckat 

projekt ska ha tydliga spelregler där inga ändringar görs under projektets gång. 

Nämn 3 risker du anser vara störst i ett infrastrukturprojekt. 

Att handlingarna är oklara. Den viktigaste delen i hela processen av ett projekt är 

anbudsskedet och att handlingarna stämmer inför anbudet.  

Att organisationen inte har kompetens eller kunnighet. Också smidigare om beställare och 

entreprenör innehar liknande kunskaper.  

Tid är en stor risk. När genvägar görs resulterar det i mindre bra lösningar. 

Vid infrastrukturbyggande finns också stor betydelse för att kunna förutse vad som finns i 

marken. I Hjulsta Norra är backen ett osäkert moment, block kan ligga i vägen. 
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Kategori 2: Intervju Produktionschef 2017-11-08  
 

Vad tycker du begreppet risk står för inom infrastrukturbyggande och vilken betydelse 

det har för ett lyckat projekt? 

Infrastrukturbyggande kan definieras som stora anläggningar men förekommer också vid 

byggande av bostäder med syfte att serva bostaden. Exempelvis VA-installationer eller 

förstärkningskonstruktioner. 

Risker i ett projekt görs med professionella antaganden och definitionen av risk kan beskrivas 

som ”Icke kalkylerbara händelser som kan inträffa”. I större infrastrukturprojekt görs 

identifieringen av risker och möjligheter redan i anbudsskedet. I anbudet finns kalkyler på 

mängder och andra typer av prissättningar som är avgörande för projektets ekonomi. Detta 

kan påverka beslutet om anbud ska lämnas eller inte. 

Det som är viktigast är att hitta åtgärder som kan förhindra att en risk sker, och hitta 

möjligheter som kan förbättra situationen. 

Vad tycker du definierar bra projektledning och projektstyrning i ett 

infrastrukturprojekt? 

I ett större infrastrukturprojekt är det viktigast med platschefen eller projektchefen på plats. 

Dennes ledarroll är viktig och avgörande för organisationen samt för tydlighet och 

kommunikation. Även kunskap inom anläggning är ett avgörande kriterium. Som person ska 

ledaren kunna visa respekt för sina medarbetare och hellre kunna ställa rätt frågor än att ge 

order. Om någon/några i organisationen beter sig utanför ramarna ska ledaren kunna vara hård 

och bestämd. Ledaregenskapen är viktigare än ålder och erfarenhet.  

Eftersom tekniken är under ständig utveckling är det svårt att en person kan allt, därför är 

kunnighet om det aktuella projektet mycket viktigare. Alltså veta mycket generellt om det 

projekt som ska ledas. 

Vad tycker du kontraktutformningen har för betydelse för ett lyckat projekt?  

Kontraktutformningen är avgörande för om bolaget kan tjäna bra med pengar på projektet. 

Det är också viktigt att kontraktet är utformat på så sätt att de anställda känner sig nöjda. Om 

negativa spänningar skapas på grund av tidsbrist eller dålig ekonomi, är det projektchefen 

eller platschefen som ska kunna påverka situationen till det bättre. 

Trafikverket har i dagens läge mindre bra kontrakt. Kontrakten är inte fullt förståeliga 

eftersom en blandning av total- och utförandeentreprenad har kommit till. Konceptet är 

komplicerat och i detta fall blir ansvarsfördelningen otydlig. 

De bästa kontrakten är de som innehåller avtal om samverkan, detta får olika grupper att 

jobba och samarbeta ihop. 

Sammanfattningsvis är svaret ja, det är viktigt med utformningen av kontrakt för att projekt 

ska kunna bli lyckade. Ett bra exempel på detta är bygget av Citybanan som hade en bra 

kontraktutformning och samverkan. 
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Vad har du för erfarenhet av juridiska tvister i projekt? Vilka är de mest 

förekommande? 

Tvister i projekt finns nästan alltid. Det är ofta det går att lösa mellan parterna, ungefär 9 av 

10 fall går inte vidare till domstol. 

De flesta tvisterna rör sig om geotekniken. De geotekniska undersökningarna stämmer inte 

alltid med verkligheten och ibland kan den andra parten skylla på det om fel uppstår. Det är 

svårt att tolka det som finns under jord eftersom det inte går att se med blotta ögat. Det är 

olika i bedömningarna om en undersökning eller analys har gjorts på rätt sätt. Det kan tyckas 

att självklarheter missats eller att det inte har borrats på rätt ställen, samt att det inte gjorts 

tillräckligt med antal borrningar. 

När tvister uppstår ligger det i bolagets intresse att ha rätt i sak och få betalt för det arbete som 

utförts. 

Hur tycker du att kompetens ska mätas och väljas ut för projekt? Vad är det som avgör 

kvalitén hos en organisation? 

Projektchefen är den som sätter klimatet i en organisation. I totalentreprenader är framförallt 

projekteringsledarna viktiga. Blockchefer som sitter under projekteringsledaren kan skapa 

mer tydlighet i större infrastrukturprojekt, dock är det fortfarande projekteringsledaren som är 

huvudperson. Arbetsledare är lättare att tillsätta så de inte är lika mycket av en nyckelperson. 

Där kan det vara mer variation i erfarenhet och kunskap. I det stora hela är det bra med 

blandning i ett projekt med personer som har olika åldrar, kompetens och erfarenhet som kan 

komplettera varandra. 

Interna risker: Vilka bonussystem finns i kontraktet och hur tycker du att det påverkar 

organisationen i ett infrastrukturprojekt? 

Bonussystem finns inte inskrivet i kontraktet för Hjulsta Norra och står sällan med i kontrakt i 

allmänhet. Tidigare fanns det något som kallades för vinstdelning inom avdelningen och 

projektet.  

Bonussystem är svåra och ska helst ligga så nära den anställde som möjligt för bättre 

möjlighet till påverkan. Bonussystem kan inte alltid uppfattas som rättvist eftersom projekt 

har olika svårighetsgrad. Det kan betyda att de mest lyckade projekten inte alltid representerar 

personer som jobbat mest och bäst. 

Vilka förbättringar tycker du man kan göra med kommunikationen mellan leden i 

produktionsskedet?  

Målet som finns på avdelningen är att problem ska lösas på lägsta nivå för mindre 

komplikationer och snabbare lösningar. Det är projektchefen som sätter ribban på 

kommunikationsnivån, samt hur planering och lösningar ska hanteras. 

I Hjulsta Norra hålls veckoplaneringar med kompletterande veckomöten där möjlighet till 

justeringar finns. I veckoplaneringarna är tidsplanen, resurserna och maskinerna en del av det 

som kontrolleras och hålls uppsikt över. Brister i detta kommunikationssystem är att det inte 

görs tillräckligt med uppföljningar vilket ofta innebär uppskjutningar av problem som 

resulterar i tappad tid och förseningar. För att denna typ om brist inte ska ske är det viktigt 

med tydliga ansvarsroller kring uppföljningar. I Hjulsta Norra hålls också pulsmöten för att 
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stärka kommunikationen med genomgångar av veckoplaneringar och uppföljning, även 

formaliamöten hålls. 

Vad tycker du Hjulsta Norra har för svårighetsgrad från 1 till 3 organisationsmässigt? 

Hjulsta Norra har en svårighetsgrad 2 (medel). Detta för att det råder kompetensbrist på 

avdelningen, speciellt inom masshantering. När schaktningar görs är det mycket viktigt att 

veta hur mycket last det blir och var detta ska skickas. Det kan innebära stora ekonomiska 

förluster om det uppstår problematik och osäkerheter med transporten. Kalkyler för den typen 

av risk gör man med så kallade ”worst case”-scenarion som är en metod där värsta möjliga 

utfall analyseras i förväg och tilltänkta åtgärder sätts. 

Det är enkelt att sätta upp organisationsscheman, dock mycket svårare är välja ut och sätta rätt 

folk på posterna. 

Hjulsta Norra är uppdelat i olika entreprenadformer, vad anser du om detta? Gör det 

produktionen svårare eller lättare? På vilket sätt?  

Kontraktet är ett ABT06-kontrakt, som står för totalentreprenad. Ändå så finns 

utförandeentreprenadsform med för tunnelkonstruktionen, vanligtvis betecknas den typen av 

kontrakt AB04. Detta har skapat kontraktskomplikationer. Jurister sitter i nuläget och försöker 

förstå utformningen. 

Eftersom utformningen är svår gör det ansvarsfrågan svår. Det är inte helt tydligt vem som 

ansvarar för de brister som sker. Trafikverket kan hävda att det är en totalentreprenad som 

gäller även om de lagt ut färdiga handlingar för vissa delar som ska följas. På så vis kan det 

vara lättare för beställaren att skylla på entreprenören vid fel. Entreprenören är bäst på 

tekniska lösningar och vill gärna bestämma dem. 

Vilken omgivningspåverkan vid stora infrastrukturprojekt anser du mest problematiska 

vid byggproduktion och drift? 

Med exempel som projekten Hjulsta Norra och Häggvik är den största omgivningspåverkan 

trafikstörningar. I Häggvik måste E4:an läggas om genom att flytta 9 körfält för att kunna 

utföra schaktningsarbete. Det som är svårt är att lägga om en väg utan att det berör eller stör 

tredje man. 

En annan problematik är buller. Det är inte trafiken som stör, snarare de oljud som 

uppkommer med arbetet av anläggningen, exempelvis vid pålning. Det låter mycket men görs 

under dagtid vilket minskar påverkan vid bostadsområden då folk inte är hemma. Vid större 

anläggningar som exempelvis Hjulsta Norra ligger civilisationen en bit bort vilket minskar 

bullerproblemen. Svårare är det om ett bygge ligger nära serviceställen eller hotell. 

Vad tycker du definierar ett lyckat infrastrukturprojekt? 

Det som definierar ett lyckat infrastrukturprojekt är att projektet har varit kul och att alla 

medarbetare har mått bra och kunnat utvecklats i sina roller. Dessa kriterier går ofta hand i 

hand med den ekonomiska lyckosamheten. 

Människan ska vara i fokus. Stöttning mellan medarbetare och kunna se situationer på lång 

sikt. 
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Nämn 3 risker du anser vara störst i ett infrastrukturprojekt. 

Personalbrist och personalersättning är en risk. Det råder personal- och kompetensbrist och 

det gäller att hitta rätt projektchefer för projekt.  

Geotekniken är en stor risk. Det är svårt att förutse och anta rätt förutsättningar. Ibland kan 

också behovet av spont öka mer än planerat vilket också ökar kostnaderna. Därmed är det 

viktigt att innan kunna se hur mycket spont som kommer behövas. 

Masshanteringen är en stor risk. Förflyttning av massor kostar mycket per kubik och kan 

resultera i ökade kostnader i miljontals kronor. Ett exempel är om det inte går att köra till 

planerat lossningsställe och en sträcka måste ändras om helt. 
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Kategori 2: Intervju Senior anläggningschef på hög nivå 2017-11-22 
 

Vad tycker du begreppet risk står för inom infrastrukturbyggande och vilken betydelse 

det har för ett lyckat projekt? 

Risk i stora infrastrukturprojekt står för riskhantering, men även för risker och möjligheter. 

Riskhanteringen går ut på att identifiera, analysera och hitta åtgärder för att minska risker. Det 

lönar sig för slutresultatet att minska risker med prissatta försiktighetsåtgärder. 

Riskhantering är avgörande för ett lyckat projekt. Innan ett projekt tas an är det viktigt att 

kunna avgöra om riskerna är hanterbara. 

Vad tycker du definierar bra projektledning och projektstyrning i ett 

infrastrukturprojekt? 

Projektledning och projektstyrning är livsviktigt för ett infrastrukturprojekt. De har stor frihet 

att styra vilket gör det viktigt att vid anbud välja ut rätt personer.  

Utan en projektchef finns inget projekt, denne ska inneha god kunskap om projektet vilket kan 

erhållas i anbudsskedet eller genom erfarenhet från tidigare liknande projekt. 

Varje projekt är olika vilket innebär olika geotekniska förutsättningar och olika personer. När 

ett team väljs ut är det viktigt att de vet vad som behöver kontrolleras under 

infrastrukturprojektets gång, samt ha en bra kommunikation med geoteknikerna. 

Vad tycker du kontraktutformningen har för betydelse för ett lyckat projekt? 

Ett fastpriskontrakt kan ge ett motsatsförhållande mellan parterna i ett projekt. Det blir som ett 

spel att hitta möjligheter till att den ena parten ska tjäna på det fastpris som satts genom 

enklare lösningar eller att information undangöms.  

Det bästa alternativet till kontrakt är samverkansentreprenad. Här är ett team samlat från 

entreprenören och kunden som tillsammans projekterar och är med under byggproduktionen. 

Betalningen sker på löpande räkning för det som görs vilket motiverar parterna att samarbeta. 

Entreprenörer vet hur det effektivast borde skötas teknikmässigt, ingen behöver undanhålla 

information och ingen kan skylla problem på varandra. 

Vad har du för erfarenhet av juridiska tvister i projekt? Vilka är de mest 

förekommande? 

Ombud är medlare vid tvister i projekt. Det är viktigt att kunna upprätthålla relationen till 

kunden vid sådana situationer. I Sverige är denna inställning viktig och snabba beslut bör tas 

för att inte det ska uppstå stopp i produktionen.  

Tvister kan uppstå när kunden skickar över dåligt underlag och ett fast pris har ställts. 

Tilläggsarbeten är inte alltid bra för entreprenören och kan störa framdriften av exempelvis 

tunneljobb. Problemet blir att kunna avgöra priset eftersom en störning kan påverka helheten. 

Det är lättare att utföra infrastrukturprojekt om alla parter har erfarna tekniker.  

Bergtunnlar är känsliga för störningar. Exempelvis är det svårt att veta hur bra eller dåligt 

berget är och därmed vilken förstärkning som behövs. Bygget går framåt i cykler och om det 

tar stopp blir det omständligt eftersom det stör ordinarie jobb som blir dyrt att producera. 
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I förfrågningsunderlaget kan geotekniska undersökningen brista om någon vill snåla. Ett 

exempel kan vara att för få borrpunkter har tagits. 

Hur tycker du att kompetens ska mätas och väljas ut för projekt? Vad är det som avgör 

kvalitén hos en organisation? 

Projektchefen och projektledningen är viktigast. Med mindre erfarna platschefer är rutinerade 

blockchefer en bra kombination. De anställdas utveckling i sina roller ökar om positioner 

ändras inom organisationen och de kan gå uppåt i ansvarsrollen. På så sätt blir det även tydligt 

med den kompetens som tillträder. Vid problem med framdriften av ett projekt ska hyfsad 

dialog med kunden kunna upprätthållas. 

Organisationen ska ha en bra kommunikation där alla kan mötas. Det är bra med daglig 

kontakt och tillgänglighet där alla yrkesgrupper kan föras ihop på plats. Dagliga problem kan 

lösas effektivare på det sättet istället för att vänta in nästa mötestillfälle. Även medarbetare 

med egenskaperna att ta eget initiativ och ha kunskap inom teknik är bra för en organisation. 

Interna risker: Vilka bonussystem finns i kontraktet och hur tycker du att det påverkar 

organisationen i ett infrastrukturprojekt? 

Det används inte bonussystem i projekt i Sverige. De kan resultera i att endast ett projekt 

optimeras men inte övriga grupper eller projekt i företaget, vilket kan skapa osämja internt. 

Även mellan varandra i en grupp kan konflikter uppstå kring fördelningen.  

Om bonusar ska delas ut är det till cheferna för varje avdelning för att på ett företag öka 

samarbetsviljan internt och bli en helhet. Om en ribba finns för när en bonus börjar gälla kan 

det skapa problem på vägen. Om en bonus inte blir som tänkt tillkommer diskussioner och 

hantering som försvårar arbetsprocessen. Den blir sällan rättvis men kan jämna ut sig över tid.  

Det är bättre att en anställd strävar efter att kunna utvecklas och hitta andra roller/positioner 

där det går att tjäna bättre. 

Vilka förbättringar tycker du man kan göra med kommunikationen mellan leden i 

produktionsskedet?  

Det är bra att det finns en mötesserie att förhålla sig till. Det kan räcka med 30 minuter. 

Ännu viktigare är att få medarbetarna att fungera som en ”familj” där de underlättar och 

hjälper varandra.  

Projektchefen har en central roll i att kommunikationen fungerar inom organisationen. Detta 

kan upplysas och förbättras genom kurser. 

Vad tycker du Hjulsta Norra har för svårighetsgrad från 1 till 3 organisationsmässigt? 

Hjulsta Norra har svårighetsgrad 2,5 (över medel), organisationsmässigt. Det är svårare med 

projekt som kräver stora trafikomläggningar som i Häggvik. 

I Hjulsta är den djupa schakten med stora sponter inte lätt, bland annat på grund av vatten och 

risken för ras på grund av lös lera. Där tillkommer även risker inom arbetsmiljö, tidsplan och 

samarbeten. Även komplicerade geotekniska undersökningar utförs på plats. 

Hjulsta Norra är uppdelat i olika entreprenadformer, vad anser du om detta? Gör det 

produktionen svårare eller lättare? På vilket sätt? 
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Normalt är det oftast utförandeentreprenader med inslag av totalentreprenad, vilket är mer 

konkret om exempelvis en bro ska byggas. På så sätt har entreprenören koll på brons 

betongkvalité, armering och mått. 

I Hjulsta är det en totalentreprenad med inslag av utförandeentreprenad på markjobb. 

Markjobbet innefattade flytten av Akallalänken i början av produktionsskedet. Denna del av 

kontraktet är 5 % av kontraktssumman. Det är regelmässigt invecklat med en blandning, helst 

ska det vara en totalentreprenad för att kunna komma med smarta lösningar och mer 

innovativt arbete. I denna typ av produktion är det mer risk om fel finns i givna handlingar 

från anbudsskedet. 

Vilken omgivningspåverkan vid stora infrastrukturprojekt anser du mest problematiska 

vid byggproduktion och drift? 

Största bekymret är trafikpåverkan och att trafiken inte får stanna. Närmare stadskärnan gör 

situationen svårare. Är ett infrastrukturprojekt i närheten av naturen är det mycket kontroller 

som utförs i syfte att skydda miljön. 

Vad tycker du definierar ett lyckat infrastrukturprojekt? 

Ett lyckat infrastrukturprojekt är när pengar har tjänats på det. Dock beror detta på mycket, 

bland annat på bra projektledning, rätt organisation och bra samarbete med kund. 

Nämn 3 risker du anser vara störst i ett infrastrukturprojekt. 

Geotekniska risker är stora. Innan schaktning är det svårt att veta exakt hur markförhållanden 

kommer att se ut. 

I en utförandeentreprenad finns risken i att mängdförteckningen inte är korrekt. Det gäller att 

kontrollberäkna. I en totalentreprenad tar entreprenören all risk för detta. I 

mängdförteckningen ingår exempelvis hur många kubikmeter det är av lera eller morän som 

ska schaktas bort eller kvadratmeter asfalt som ska läggas. 

Kapaciteter är en risk. Det är inte lätt att veta hur mycket schaktning, armering eller 

spontarbete som kommer kunna göras per dag på grund av oväntade markförutsättningar. 

Betongjobb är svåra eftersom många personer inom fler kategorier är inblandade i utförandet. 

Vid markjobb är det mest maskiner som ingår i arbetet vilket minskar kostnaden för 

yrkesarbetare, så kallad ”gubbtid”, om jobbet skulle gå dåligt. 
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Kategori 3: Intervju Geotekniker i anbudsskede 2017-11-23 
 

Vad tycker du begreppet risk står för inom infrastrukturbyggande och vilken betydelse 

det har för ett lyckat projekt? 

Risk i infrastrukturbyggande har flera delar och är ständigt aktuellt i alla skeden. Några av de 

risker som uppmärksammas är skred, ras och arbetsolyckor. För att minimera dessa tekniska 

risker tillämpas åtgärder och metoder av olika slag. Ekonomiska risker finns till exempel vid 

val och inköp av material. 

Under produktion dyker det ofta upp problem vid områden runt omkring som inte alltid varit i 

fokus vid riskidentifieringen. För att undvika risker ska de identifieras i tid.   

Vilka geotekniska risker med betongkonstruktioner anser du mest förekommande i 

infrastrukturbranschen? 

När en bro ska göras är det geotekniskt riskfyllt att stämpa upp formen.  

Vid gjutning av formen för en betongbro finns risk för sättning, detta kan resultera i att 

sättning sker på formen vilket förstör konstruktionen. Även arbetsmiljörisker med tunga lyft 

och kranar är aktuella. 

Hur riskfyllt anser du det är att bygga på den mark som finns i Hjulsta Norra? Vilka 

åtgärder är viktiga att ta hänsyn till i de fallen och behöver detta kontrolleras vid drift? 

Hjulsta Norra är ett lerområde. Åtgärder för att minska risker för detta är bland annat 

kalkcementpelare och sponter. Dock har det varit problem med att få ner sponter på grund av 

att det funnits mer block i morän än tänkt och detta påverkar också ekonomin.  

För att kontrollera anläggningen efter produktionsskedet fortsätter mätning av sättningar och 

jämnhet av vägen. Hur jämn vägen är mäts med georadar. 

Grundvattensituationen följs upp, speciellt om nya byggprojekt intill kan komma att påverka 

den. 

Är schaktdjupen och typen av jordar i projektet problematisk tycker du? 

Detta är mer av en dimensioneringsfråga om hur en spont kommer kunna ta upp laster. Det är 

exempelvis svårt att få ner och täta spont vid stora vattentryck. Det är sådant som granskas 

noggrant eftersom fel- eller överdimensionering kostar mycket. 

Vilka områden vid Hjulsta anser du har störst sannolikhet till sättningar och ras? Hur 

hanteras sådana risker på bästa sätt tycker du? 

Det har varit problem med ledningsschakten där fjärrvärme installerats i Hjulsta Norra. Leran 

är väldigt lös och schakten mellandjup. Eftersom schakterna inte är djupa låg inte fokus på 

detta vid riskidentifieringen. Det blev ett sidospår vilket togs för lätt på. 

Vilka problem med grundvattensituationen anser du är störst under anläggningsarbeten 

och senare drift? Vilket kontrollsystem för detta tycker du är bäst? 
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Vid anläggningsarbeten ska kontroll av grundvattennivåerna göras och konstruktionerna ska 

byggas täta för att förhindra inläckage. Sänks grundvattennivåerna ökar det risken för 

sättningar. 

Vattendomen kan vara ett problem när kraven är för hårda och orealistiska för byggnation. I 

Sverige har rått rekordlåga grundvattennivåer av naturliga skäl som inte har beaktats i 

vattendomen. Dessa orealistiska förutsättningar skapar risker. 

Vilka geotekniska delar av Hjulsta Norra har varit mest riskfyllda anser du?  

Det har varit riskfyllt med omkringliggande arbeten som det inte varit någon fokus på. 

Exempel är ledningar som brukar komma in i tankarna senare. I Hjulsta Norra är det 

ledningsschakter som varit problematiskt. 

Vilken geoteknisk svårighetsgrad från 1 till 3 skulle du sätta på projektet?  

Projektet Hjulsta Norra har geoteknisk svårighetsgrad 2 (medel) i och med de djupa schakten. 

Det är svårare med infrastrukturprojekt i innerstaden. Omgivningen påverkas lättare och 

jorden är oftast svårare att bestämma egenskaperna för. 

Vilken omgivningspåverkan vid stora infrastrukturprojekt anser du mest problematiska 

vid byggproduktion och drift? 

Omgivningspåverkan på grund av grundvattenförändring är det mest problematiska. 

Sprängning och vibrationer från arbeten går att hantera. 

Vad tycker du definierar ett lyckat infrastrukturprojekt? 

Ett projekt är lyckat när det är klart och beställaren fått det den vill samtidigt som 

entreprenören fått betalt för sitt arbete. 

Nämn 3 risker du anser vara störst i ett infrastrukturprojekt. 

Förfrågningsunderlag påverkar hela projektet. Det som kan ställa till det är mindre bra 

geotekniska undersökningar, dålig projektering och beskrivning av markgränser. När pengar 

tar slut kan det ge upphov till tvister. 

Pressade tidplaner är en risk. Detta kan orsakas av att organisationen är för optimistisk och 

inte förstår tekniken. Det tar tid i fält, exempelvis geotekniska förstärkningsåtgärder. Det är 

viktigt med duktiga tekniker från alla parter i ett projekt som har sunt förnuft och kan 

regelverket samt förstår allmänna bestämmelser.  

Geoteknik är ett teknikområde som består av många tumregler och tung tradition. En del 

teknik är svår att känna till och översätta på ett effektivt sätt som spont-, schakt- och 

pålbarhet. Det finns dock bra metoder att använda sig av som exempelvis geofysik och 3D-

verktyg. 
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Kategori 3: Intervju Geotekniker i byggskede 2017-11-23 
 

Vad tycker du begreppet risk står för inom infrastrukturbyggande och vilken betydelse 

det har för ett lyckat projekt? 

Markrelaterade risker beror på geologin. Risk är något som alltid är i tankarna i stora 

infrastrukturprojekt. Det görs stora ingrepp i markområden vilket inte är utan risk. 

Vilka geotekniska risker med betongkonstruktioner anser du mest förekommande i 

anläggningsbranschen? 

Risken beror på de geologiska och geotekniska förutsättningarna, exempelvis vad det är för 

jord och hydrogeologi i området. Vid dimensionering ska konstruktionen hålla i 100 år för 

alla väder och laster. Vid schaktning kontrolleras säkerheten i risken för sättningar, skred och 

ras. 

Under produktionen säkerställs grundläggningen och hur material kan bli påverkat av miljön, 

exempelvis om jorden innehåller mycket salt kan det skada betongen. 

Hur riskfyllt anser du det är att bygga på den mark som finns i Hjulsta Norra? Vilka 

åtgärder är viktiga att ta hänsyn till i de fallen och behöver detta kontrolleras vid drift? 

I Hjulsta Norra är det mycket arbete i lös lera och risker finns i grundvattenhanteringen och 

för skred. Vid djupa schakter som görs där det ska slås spont och berg ska sprängas, gäller det 

att hålla jorden på plats och stabilisera leran. 

För att åtgärda och ta hänsyn till detta under produktion ger geoteknikerna hos entreprenören 

råd om jordmekaniken och gör analyser som kan komplettera redan utförd projektering. 

Är schaktdjupen och typen av jordar i projektet problematisk tycker du? 

Schaktdjupen i projektet är en utmaning. För tunneln är djupet 10-14 meter där det ska 

schaktas ur och en del ska återfyllas. 

För att göra kunden nöjd måste lösningar tas fram som innebär så lite kostnad som möjligt, 

eftersom stödkonstruktioner kostar mycket. Det är konkurrens på marknaden inför anbudet 

och därför måste sponten optimeras. Exempelvis är en spontlåda ur risksynpunkt väldigt 

säker, men kostar mycket vilket inte alltid lönar sig för kunden. 

Vilka områden vid Hjulsta anser du har störst sannolikhet till sättningar och ras? Hur 

hanteras sådana risker på bästa sätt tycker du? 

Det finns områden med lös lera som vid schakt kan skreda och det kan uppstå sättningar. 

Sådana risker hanteras genom olika geotekniska lösningar som pålning, spontning och 

kalkcementpelare. 

Vilka problem med grundvattensituationen anser du är störst under anläggningsarbeten 

och senare drift? Vilket kontrollsystem för detta tycker du är bäst? 

I Hjulsta finns krav från Trafikverket att ej påverka grundvattennivån. Detta är en utmaning 

vid den schaktning som pågår. Det är svårt att hålla konstruktioner täta och det behöver 
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pumpas och cirkuleras vatten ständigt för att inte påverka grundvattensituationen. Detta 

bevakas och grundvattennivåer ska återställas. 

Större krav finns i Stockholm City eftersom byggnader runt omkring kan påverkas. 

Vilka geotekniska delar av Hjulsta Norra har varit mest riskfyllda anser du?  

Alla delar har olika riskmoment. Det finns ingen del utan risk. Det är svårt att sätta gradering 

på de svårigheter som finns i Hjulsta Norra. 

Vilken geoteknisk svårighetsgrad från 1 till 3 skulle du sätta på projektet? 

Svårighetsgrad 2 (medel). 

Vilken omgivningspåverkan vid stora infrastrukturprojekt anser du mest problematiska 

vid byggproduktion och drift? 

Detta beror på de krav som entreprenören fått i kontraktet, miljöaspekten beror på vilket 

område det är. Natur eller byggnader får exempelvis inte påverkas av vibrationer. Den mest 

problematiska omgivningspåverkan är grundvattensänkning. 

Vad tycker du definierar ett lyckat infrastrukturprojekt? 

Om slutprodukten är något att vara stolt över och det har varit en bra organisation som hittat 

bra geotekniska lösningar. Samarbetet med beställare ska ha gått bra och medarbetare ska ha 

kommit med idéer och lösningar för att hjälpa varandra. Även att ens egna idéer har tolkats 

rätt. 

Nämn 3 risker du anser vara störst i ett infrastrukturprojekt. 

Att skred sker om lösningar inte fungerar. Att byggnader blir ostadiga av sättningar och att 

konstruktioner rasar eller att någon mister livet på grund av olycksfall. 

 



 

 

 

 

 


