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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka risker som finns vid grundläggning av småhus. Metoden som 
användes var litteraturstudie av geotekniska risker vid stora projekt. Riskerna som återkom delades in i geologiska, 
mänskliga och ekonomiska faktorer. Därefter diskuterades om dessa risker även är aktuella för småhus. 
 
Bland de geologiska faktorerna ansågs inte markförhållanden utgöra en betydande riskkälla för småhus då dessa 
antingen är välkända eller mindre svåra att kontrollera på grund av husets begränsade utbredning på marken. 
Däremot är det mycket viktigt att känna till eventuell förekomst och omfattning av farliga ämnen eller egenskaper i 
omkringliggande mark. 
 
De mänskliga faktorerna var okunskap, brist på kommunikation, otydliga kontrakt och beslut av chefer. Några risker 
var att nödvändiga undersökningar inte görs eller att resultaten av de undersökningar som görs misstolkas. Risker för 
missförstånd mellan olika yrkesgrupper ansågs vara mindre då färre människor kommunicerar på ett småhusbygge, 
men risken att byggherren inte tolkar experters rekommendationer rätt bedömdes vara högre. Otydliga eller 
obefintliga kontrakt bedömdes vara vanligare.  
 
Slutsaten var att de största riskkällorna är marken och projektledaren. 

 

Abstract 
 
The purpose of this essay is to examine the risks associated with foundations of small houses. The method used in 
this paper was a literature study of geotechnical risks in large projects. Recurrent risks were divided into geological, 
human and economic factors. Thereafter it was discussed whether these risks could occur for small projects as well.  

Among the geological factors, soil conditions were not considered to be a significant source of risk for a small house 
since these are often well known or less difficult to inspect because of the limited expansion of a house on the 
ground. However, it is very important to be aware of possible presence and scope of dangerous elements or 
properties in the surroundings. 

The human factors identified were lack of knowledge, lack of communication, unclear contracts and management 
decisions. Some of the risks implied not performing the necessary investigation or misinterpretation of the obtained 
results. The risk of misunderstandings between different professions was considered to be lower as there are fewer 
workers involved, but the risk of a client not interpreting the recommendations made by an expert was deemed to be 
higher. Unclear or non-existing contracts were also assessed to be more common. 

The conclusion was that the greatest sources of risks are the ground and the project management. 
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1. Inledning 
 
Vid alla byggprojekt förekommer olika riskmoment. Dessa kan bero på allt från de rådande geologiska förhållandena 
på platsen (Baynes, 2010) till att tillräckliga undersökningar av jorden inte har utförts (Hoek & Palmeiri, 1998). Även 
mänskliga faktorer, exempelvis bristfällig kunskap bland involverade ingenjörer, spelar ofta in (Sowers, 1993). 

Det har skrivits flertal artiklar gällande geotekniska risker vid större projekt. Brister som kan uppstå kring 
grundläggning av småhus har däremot ägnats mindre uppmärksamhet. Av denna anledning är det en intressant fråga 
att utreda; det krävs kunskap om vilka risker som kan uppstå för att kunna förebygga olyckor, både i bygg- och 
bruksskedet.  

I den här uppsatsen presenteras ett urval av forskningen kring vilka geotekniska risker som finns hos större 
konstruktioner och varför de förekommer. Samtidigt görs en jämförelse mellan dessa projekt och ett 
småhusuppförande med syfte att utreda om de mest förekommande riskmoment vid stora projekt även kan uppträda 
vid ett mindre bygge. 
 

2. Frågeställningar 
 

 Vilka geotekniska risker finns vid stora byggprojekt? 
 Vilka är orsakerna till de geotekniska riskerna? 
 Kan samma risker finnas för små projekt som för stora byggprojekt? 

 

3. Definitioner 
 
3.1 Risk 

Begreppet risk innebär, enligt allmän definition, möjligheten för att något oönskat händer (Nationalencyklopedin, 
2014).  Tekniskt sett innebär risk sannoliketen för att en specifik situation resulterar i en specifik oönskad händelse 
eller effekt. Definitionen består av två huvuddelar: sannolikheten för en oönskad konsekvens samt dess storlek. När 
det gäller olycksrisker finns även en tredje del: sannolikheten för att en händelse överhuvudtaget inträffar, exempelvis 
bristandet av en damm.  

3.2 Geoteknisk risk 

Enligt Baynes (2010) är en geoteknisk risk något förknippat med marken som skulle kunna inträffa och därigenom 
ha negativa konsekvenser för ett projekt. Risken kan bestämmas som produkten av sannolikheten av att en olycka 
inträffar och konsekvenserna för projektet.  

Risk = sannolikhet x konsekvens 

Det bör påpekas att en identifierad risk är ett subjektivt antagande av sannolikheten för att något ska ske, och 
därmed inte en inbyggd markegenskap eller inbyggd teknisk process (Baynes, 2010). 

I denna uppsats utvidgas Baynes definition av geoteknisk risk till att även omfatta sådant som inte är direkt relaterat till 
mark, utan mer allmänt till grundläggningsarbetet, det vill säga projektering, planering och utförande.  
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4. Metod 
 
Metoden som användes i denna uppsats var litteraturstudie. Författarna studerade vetenskapliga artiklar som 
behandlade både teoretiska utredningar och verkliga fall. 

Sökning skedde i sökmotorn Google Scholar. Som sökord användes risks, geotechnics, geotechnical, small projects, 
house, failures. De vetenskapliga artiklar som valdes baserades på de uppställda frågeställningarna i uppsatsen i syfte 
att besvara dem. Andra kriterier som fanns vid datainsamlingen var att begrepp som risk skulle finnas, men även 
andra begrepp som relateras till risk, exempelvis failure, fick förekomma. 

För att få svar på frågan ” Vilka är orsakerna till de geotekniska riskerna?” valdes artiklar som behandlade verkliga fall 
eftersom artiklar av denna typ ofta beskrev orsaker. Totalt valdes fyra stycken vetenskapliga artiklar. 
 
Följande avgränsningar har gjorts: 

 I denna uppsats analyserades inte metoder för riskbedömning, det vill säga artiklar som berörde statistiska 
metoder och sannolikhetsmetoder uteslöts. 

 Risker för att projekten blir dyrare beaktades inte heller annat än att besparingar kan leda till geotekniska 
risker. 

 Med småhusprojekt avses inte uppföranden av flera hus samtidigt (exempelvis ett nytt villaområde där 
många villor ska byggas) utan ett enskilt byggprojekt. Detta eftersom denna uppsats behandlar små projekt 
och flera hus kan innefatta exploatering av ett större område och faller därmed inte inom ramarna för litet 
projekt. 

De artiklar som valdes kan förefalla vara få. Däremot har författarna bedömt att på grund av de valda artiklarnas 
innehåll samt att artiklarna varit återkommande i annan litteratur (som inte helt berört författarnas syfte) har de varit 
tillräckliga för detta ändamål. 

Data analyserades, återkommande teman identifierades och totalt urskildes tre huvudkategorier och fyra 
underkategorier, vilka beskrivs under resultatdelen. 
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5. Resultat 
 
De mest förekommande geotekniska orsaker till bristfälliga konstruktioner har här delats in i tre kategorier: 
geologiska, mänskliga och ekonomiska aspekter.  

 
5.1 Geologiska faktorer 

I många fall har platsen för framtida projekt i viss mån redan blivit utredd (Hoek & Palmeiri, 1998). Däremot råder 
det oftast en viss grad av osäkerhet beträffande den exakta geologin (Fookes, 1997). Tester som utförs ger en 
begränsad bild av hur jorden faktiskt ser ut vilket resulterar i bristande kännedom om jordlagrens tredimensionella 
utseende (Baynes, 2010). Detta är en risk i sig, men det ökar även sannolikheten att stöta på oväntade jordtyper när 
arbetet väl inletts. Hoek och Palmieri (1998) skriver att grundläggande problem för konstruktörer av stora projekt är 
otillräcklig information om rådande markförhållanden. Hoek och Palmieri menar vidare att det finns många exempel 
på projekt som har startats med undermåliga geotekniska data. Dessa projekt blir ofta försenade och dyrare än 
väntat. 

En annan riskfaktor är förekomsten av direkt farliga element eller olämpliga egenskaper i marken (Baynes, 2010). 
Även utbredningen av dessa är ibland okänd. Som exempel på detta nämner Baynes (2010) områden där det är känt 
att det förekommer asbest, men inte exakt var eller i vilken omfattning. Det kan också röra sig om områden som 
tidigare haft jordskred – det inses att risken finns, men det är svårare att säga när och om något liknande kan inträffa 
igen.  

Tekniska åtgärder i jord kan innebära risker beroende på i vilken typ av jord åtgärden utförs i (Hintze, 1994). 
Exempelvis kan pålning (vilket innebär vibrationsarbete) i lösa friktionsjordar, ha en betydande påverkan på 
omgivande mark då sättningar kan ske. Detta kan leda till skador på närbelägna byggnader och installationer i 
marken. 

 
5.2 Mänskliga faktorer 

Mänskliga faktorer delas in i underkategorierna okunskap, brist på kommunikation, otydliga kontrakt och beslut av 
chefer. Dessa gränser är dock inte absoluta, det vill säga de olika faktorerna påverkar och överlappar varandra. 

 
5.2.1 Okunskap  

I de fall där tekniska misstag har orsakat felaktigheter har det sällan rört sig om beräkningsfel (Moorhouse & Millet, 
1994). De vanligaste misstagen har istället berott på kompetensbristen hos fältteknikern, ingenjörens ofullständiga 
förståelse för jordegenskaper samt otillräckliga platsundersökningar.   

En riskfaktor är att ingenjören väljer en olämplig analysmetod, det vill säga en metod som inte speglar de faktiska 
förhållandena i jorden eller innehåller antaganden som inte kan tillämpas i den aktuella situationen (Baynes, 2010). 
När detta är fallet beror det på att ingenjören inte har tillräcklig kunskap om geologiska mekanismer i jorden och för 
de metoder som tillämpas. Eftersom datorer och datorprogram används i stor utsträckning är det lätt att tro att 
resultaten som fås är mer tillförlitliga än de faktiskt är (Sowers, 1993). Ingenjörens eventuella övertro på dataanalyser 
är en riskfaktor för projektet. 

I liknelse med felaktig metod kan en risk bestå av att analyser utförs med utgångspunkt i tester och provresultat som 
inte är representativa (Baynes, 2010). Detta kan också ha sin förklaring i kompetensbrist hos ansvariga – de saknar 
förståelse för vad pålitliga och representativa provresultat skulle vara och hur viktiga de är.  

Tekniska egenskaper som kan utgöra en risk är att provresultat inte är tillförlitliga eller representativa för ett visst 
ändamål (Baynes, 2010). Detta kan bero på att jorden blivit störd under provtagningen, bias (metodfel) under 
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provtagningsskedet och vid provanalys, samt att antalet provtagningar varit otillräckliga. Källan till dessa riskfaktorer 
är ofta okunskap hos inblandade personer i projektet. 

Projekt har även misslyckats på grund av att godkända arbetsbeskrivningar och protokoll inte har följts (Moorhouse 
& Millet, 1994). Dokumentation, som arbetsändringar, säkerhetsföreskrifter och kvalitetskontroller, är ofta dålig eller 
saknas. Detta tyder på att anvisningar och deras relevans inte tagits på allvar av personalen som kanske tidigare 
arbetat med mindre reglerade projekt. 

 
5.2.2 Brist på kommunikation 

Moorhouse och Millet (1994) listar som främsta orsaken till uppkomna brister att byggherren inte följt expertens råd, 
och därefter att experten inte tillräckligt tydligt markerat konsekvensen av en geoteknisk risk. Av detta dras slutsatsen 
att dessa orsaker är likartade och att det är mer sannolikt att experternas råd följs om risker och konsekvenser är 
tydligt beskrivna och betonade. 

Bristande kommunikation eller avsaknaden av samma kan även vara avsiktlig (Sowers, 1993). Ingenjören kan 
utelämna ogynnsam försöksdata som hotar att höja kostnaden för projektet. Bristande kommunikation exemplifieras 
bäst med ingenjörsmässiga specifikationer. Dessa skrivs med tvetydigt språk i syfte att begränsa författarens ansvar. 

Tydlig dokumentation och kommunikation är ofta lika viktiga som de geotekniska undersökningarnas kvalitet. 
(Baynes, 2010). Avsaknaden av tydliga handlingar leder ofta till missförstånd och generellt sämre kommunikation 
mellan alla aktörer (Moorhouse & Millet, 1994).  

 
5.2.3 Otydliga kontrakt  

Kontrakt innebär en fördelning av ansvar och risktagande på olika aktörer (Baynes, 2010). Hur projektets olika delar 
allokeras återspeglar även riskfördelningen mellan inblandade parter. 

En betydande riskfaktor är om anställd personal arbetar utan kontrakt eller under kontrakt där arbetsomfattningen 
inte är klargjord (Moorhouse & Millet, 1994). I det fallet uppstår lätt luckor mellan olika experter och 
ansvarsområden vilket kan leda till att nödvändiga arbetsmoment inte utförs på ett tillfredsställande sätt. 

Det krävs ett visst engagemang i projektet för att följa upp att rekommendationer och att arbetsplaner följs 
(Moorhouse & Millet, 1994). Detta engagemang saknas i projekt där arbetsomfattningen är väldigt begränsad. Om 
personalen inte är tillräckligt involverad är de inte heller i position att reagera på ändrade förutsättningar (exempelvis 
oväntade geologiska förhållanden, förf. anm.) som kan ha en påverkan på projektet. 

 
5.2.4 Beslut av chefer  

Med tanke på att det i slutändan är projektledaren som bär ansvaret för att projektet blir framgångsrikt är även alla de 
geotekniska riskerna som kan förekomma dennes ansvar (Baynes, 2010). De mest betydelsefulla faktorerna till att 
felaktigheter uppkommit i ett projekt relateras till ledningen (Moorhouse & Millet, 1994). Därför är identifiering och 
hantering av de geotekniska riskerna väsentligt i projektledarens arbete (Baynes, 2010).  

Riskhanteringen gäller sådant som kan förorsaka eller lindra de geotekniska riskerna under planerings- och 
byggskedet (Baynes, 2010). Det är främst planeringen som är avgörande, till exempel i fråga om projekt- och 
byggplanering, val av upphandlingsmodell, informationsinsamling inför beslutsfattande, framställning av register med 
risker och åtgärder av eventuella risker. 

Om åtgärder för att minska geotekniska risker inte sätts in i ett tidigt skede utvecklas dessa risker (Baynes, 2010). 
Detta är oftast fallet när beslut tagits på hög nivå. Besluten har då fattats oavsiktligen av människor som är 
överarbetade, underbemannade, har bristande erfarenhet eller saknar förståelse för vikten av geoteknikrisker. 
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Projektledaren påverkar flera av de ovannämnda faktorerna (Baynes, 2010). I de fall analysmetoder valts på felaktig 
grund har ingenjören i vissa fall agerat efter projektledarens anvisningar. Likaså icke tillförlitliga eller representativa 
provresultat kan ha erhållits av liknande orsaker. 
 
Även begränsad eller otillräcklig dokumentation kan bero på beslut tagna av projektledaren (Baynes, 2010). Sowers 
(1993) menar att den organisatoriska uppbyggnaden kan reglera kommunikationen. Moorhouse och Millet (1994) 
som studerat orsaker bakom misslyckade projekt, identifierade olika faktorer som förklarade varför bristande 
dokumentation förekommit. Av dessa faktorer var de som kan kopplas till projektledningen nonchalant attityd, 
behov av att vara vänlig med alla parter samt ovilja att hantera konflikter. Det kan även handla om att projektledarna 
inte avslöjar risker, osäkerheter och konsekvenser av olika handingar för kunden under projektets gång. 
 
En annan orsak till att något har gått fel i projekten har visats bero på att den högre ledningen (exempelvis 
projektchefer, det vill säga den eller de ovan projektledaren, förf. anm.) inte tillhandahållit projektledaren kompetent 
personal (Moorhouse & Millet, 1994). Detta har främst visat sig inträffa för mindre projekt, då fåtal experter 
involveras eller att projekten är olämpligt bemannade. 

För beslutsfattare är tid och pengar en ytterst viktig faktor att beakta i ett byggprojekt (Sowers, 1993). Detta sätter 
press på ingenjören, och kan vara befogat då ingenjörens uppgift är att lösa ett problem under en tidsbegränsning 
och till ett rimligt pris. Dock kan denna press även utgöra en säkerhetsrisk i ett projekt där det finns påtryckningar på 
att minska byggkostnaderna, när det leder till att olämpliga beslut tas av ingenjören i konstruktionsprocessen och 
som senare resulterar i bristfälliga konstruktioner. 
 

5.3 Ekonomiska faktorer 

Oförutsedda geologiska förhållanden har sagts vara ett betydande bidrag till att projekt blir dyrare än beräknat 
(Baynes, 2010; Hoek & Palmeiri 1998). Det kan emellertid finnas skäl att skjuta upp geotekniska undersökningar, 
bland annat ekonomiska skäl – testerna skjuts upp tills finansieringsfrågan är löst, och vid det laget kan det vara för 
sent att ändra på konstruktionens design (Sowers, 1993). När det gäller långa tunnlar eller motorvägar är det varken 
fysiskt genomförbart eller ekonomiskt berättigat att göra tester i den omfattning som det är möjligt för exempelvis 
dammar eller hus som har en mycket mindre linjär utbredning (Hoek & Palmeiri, 1998).  
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6. Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras om ovan presenterade risker kan förekomma i ett småhusbygge.  
 

6.1 Geologiska faktorer 

I vilken mån geologiska förhållanden på en plats är kända beror på hur exploaterat området är. Anläggningar som 
exempelvis dammar byggs ofta i terräng som ligger utanför sådana områden. Småhus å andra sidan kan uppföras 
både i tätbebyggda och därmed utredda områden, men även på mer avlägsna platser där kännedom om marken är 
mer begränsad. Okända markförhållanden bedöms däremot inte påverka placering och utformning av ett småhus i 
lika stor grad. Detta eftersom grundläggningsarbetet tros vara förhållandevis okomplicerat då lasterna är betydligt 
mindre och lättare att förutsäga än laster som förekommer på broar, vägar och dylikt.  

Gällande farliga element i marken är det något som skulle kunna förekomma även vid ett småhusprojekt. Sådana 
risker är då ännu viktigare att identifiera och åtgärda eftersom människor tillbringar mycket tid i sina hem. Skadliga 
ämnen i marken eller farliga markegenskaper (exempelvis asbest eller tidigare dokumenterade jordskred) kan därmed 
förutom skada på själva byggnaden även orsaka ohälsa och andra problem för de boende. Av den anledningen anses 
risken av att inte känna till geologin på platsen allvarlig när småhus byggs.  

Pålning i samband med småhus bedöms inte vara lika vanligt som för en anläggning, men risken finns att det kan 
förekomma pålningsarbete i avgränsande mark som kan utgöra en risk för ett befintligt småhus. 
 

6.2 Mänskliga faktorer 

6.2.1 Okunskap  

Kunskapsbrist hos de delaktiga i ett projekt kan förekomma oavsett projektets storlek. Större projekt är dock 
generellt mer komplicerade och kompetenskravet på personalen torde således vara högre. Av denna anledning dras 
slutsatsen att små projekt i större utsträckning styrs av lekmän och är därmed mer utsatta för risker förknippade med 
detta. 

Riskfaktorer kopplade till okunskap handlar ofta om bristande förståelse för lämpliga analys- och mätmetoder. Att 
felaktig metod används kan vara en risk när huset ska byggas på oexploaterad och därmed okänd mark. Denna risk 
bedöms vara än större om testerna utförs av inkompetenta personer eller inte utförs alls eftersom byggherren inte 
inser att det kan behövas. 

Icke tillförlitliga provresultat förmodas utgöra en riskkälla oavsett projektets storlek. Risken för att provet tas på ett 
ställe som inte är representativt för resten av området där det kommer byggas bör vara mindre ju mindre detta 
område är. 

I ett mindre projekt förmodas det inte förekomma lika mycket arbetsbeskrivningar (detta kan i sig vara en risk, se 
nedan) vilket minskar sannolikheten att de inte följs. Det är dock inte orimligt att misstänka att vissa föreskrifter 
gällande grundläggning förbises.   

 
6.2.2 Brist på kommunikation  

I ett mindre projekt är färre mäniskor involverade och därmed inte kommunikationen lika omfattande. Dock är det 
fortfarande viktigt att informationsflödet mellan anlitade experter och byggherren fungerar. Risken att de 
professionella råden inte förstås och följs kan vara större i ett mindre projekt där inblandade personer i mindre 
omfattning är fackmän. Även ett expertutlåtande som skulle vara tillräckligt tydligt för en yrkeskunnig kan vara 
svårtolkat för gemene man.  
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Att den ansvarige för markundersökningen avsiktligen utesluter väsentlig information tros inte förekomma om den 
ansvarige inte är knuten till den som kommer att bekosta projektet. Författarna menar att det är rimligt att tro att 
mindre projekt ofta genomförs av mindre företag som måste anlita experter utifrån för att göra geotekniska 
undersökningar. Dessa externa experter bedöms därför inte ha något ekonomiskt intresse i att undanhålla fakta.  
 

6.2.3 Otydliga kontrakt  

För stora projekt har det visats utgöra en risk när det förekommer oklara kontrakt eller avsaknad av densamma. På 
samma sätt torde detta vara en risk även för mindre projekt. 

I de fall mindre företag anställs för att bygga huset kan det anses oviktigt att skriva ett omfattande kontrakt, eller att 
erfarenhet av att skriva sådana inte finns. Å andra sidan borde det vara enklare att skriva ett kontrakt där allt klart och 
tydligt framgår när projektet är mindre. Samtidigt kan kunskaperna om vad som krävs för att skriva ett bra kontrakt 
saknas. Men på grund av projektets begränsade storlek bedöms det ändå att det borde vara lättare att kommunicera 
och dela upp arbetsuppgifter, trots eventuell otydlig ansvarsfördelning. På så sätt minskar sannolikheten att något 
viktigt missas, men risken försvinner inte helt.  

När huset byggs av privatpersoner, oftast den som senare ska bo där och dennes närstående, är det sannolikt att det i 
många fall inte upprättas några kontrakt alls. Detta ökar risken för missförstånd angående vem som ska göra vad och 
i vilken ordning. Exempelvis kan en markundersökning eller behov av dränering förbises och upptäckas när skador 
redan skett.   

Beträffande brist på engagemang i husbygget förmodas det skilja mycket mellan olika aktörer. Om byggherren är 
densamma som senare kommer bo i huset bör denne vara någorlunda engagerad. Hyrs det däremot in en konsult 
som ger en rekommendation om grundläggningen och den senare inte följs är det inte troligt att konsulten 
kontrollerar detta i efterhand. Det är således en risk att den som är mest kunnig har minst förbindelser med 
projektet. 
 

6.2.4 Beslut av chefer  

Även för ett mindre projekt är det projektledaren som är ansvarig för att samordna och organisera personalen. 
Denne har också ansvaret att identifiera och hantera de geotekniska riskerna, alternativt hyra in en expert som gör 
det. 

Den organisatoriska uppbyggnaden av ett mindre projekt tros vara mer platt.  Detta skulle göra att besluten inte tas 
lika högt över huvudet på de som faktiskt ska bygga, vilket minskar risken för att beslut tas av någon med för lite 
kännedom om projektets förutsättningar.  

Andra faktorer som från projektledningens sida utgör en riskkälla, såsom nonchalans och konflikträdsla, kan 
förekomma även vid en platt organisation. Det kan till och med vara svårare att hantera konflikter eftersom hierarkin 
inte är lika tydlig. Å andra sidan finns många färre involverade i mindre projekt, vilket kan göra det lättare att 
kommunicera utan att det uppstår konflikter. Den muntliga kommunikationen fungerar således bättre.  

Olämplig bemanning är en riskkälla för småhusbyggen. Men eftersom ett litet projekt kräver mindre personalstyrka 
torde det vara lättare att hitta tillräckligt med kompetent personal. Dock kan den ekonomiska delen vara 
problematisk att ordna. I ett småhusprojekt med en begränsad budget kan det möjligen anses vara mindre viktigt att 
lägga pengar på kompetent geoteknisk expertis då det kan vara en procentuellt stor kostnad.  
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6.3 Ekonomiska faktorer 

De ekonomiska incitamenten som gör att alla nödvändiga geologiska undersökningar inte utförs är att anläggningen i 
fråga är så pass linjärt utbredd att undersökningarna inte lönar sig. Detta är inte fallet när det är frågan om ett hus. 
Dessutom bör det återigen påpekas att husbygget kan vara förlagd till mark som är redan undersökt och där 
marktester inte behövs överhuvudtaget. Av dessa anledningar bedöms att det inte föreligger ekonomiska skäl att 
strunta i utredningar när de behövs och att ekonomin är en obetydlig riskkälla vid småhusgrundläggning.  
   

7. Slutsats 
 
Risker kring grundläggning av både små och stora konstruktioner beror till stor del på okunskap hos de ansvariga. 
Av ovan presenterad fakta och diskussion dras slutsatsen att de mest betydelsefulla riskkällorna vid 
småhusgrundläggning är: 

• Farliga markförhållanden: Det är av yttersta vikt att känna till bärighet av marken och säkerhetsställa att 
varken byggarbetare eller framtida boende kommer till skada.  

• Projektledarna: Det är denne som beslutar om och när en expert bör inkallas, ser till att personalen har 
nödvändig kompetens och har ansvaret för att konstruktionen är anpassad till rådande markförhållanden. 
Om kännedom om marken saknas och de ansvariga inte inser vikten av detta kan det ha förödande 
konsekvenser. 
 

8. Förslag på framtida arbete 
 
Risker och riskkällor kring småhusgrundläggning har ägnats mycket liten uppmärksamhet. Därför behövs forskning 
för att verifiera författarnas slutsatser.  

Utredningar av fall där småhus har brustit i konstruktionen som kan relateras till marken och grundläggningen kan ge 
en djupare förståelse för de geotekniska riskerna. Det kan också vara intressant att utreda hur stor vikt som från 
projektledningens sida läggs på grundläggningsarbetet. Baseras besluten på beprövad praxis, egen erfarenhet eller 
faktiska data från platsen?  
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