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Dagen började med att Ann-Louise Elliott, geotekniker på Statens geotekniska institut, föreläste om geotekniska
utredningar och olika grundläggningssätt.
En geoteknisk utredning ska utföras för alla bärande geokonstruktioner och ska vara objektsanpassad för aktuell
konstruktion och innehålla förutsättningar för vilken typ av grundläggning/placering man ska välja. Det som
tidigare kallades geoteknisk klass heter nu geoteknisk kategori.
Geokonstruktionen ska samverka med både undergrunden och överkonstruktionen, ibland kan olika typer av
grundförstärkningar krävas, som exempelvis pålgrundläggning, som används då ingen annan
grundläggningsmetod är lämplig.
Ann-Louise upplyste oss om att MSB gör översiktliga stabilitetsutredningar över Sverige, särskilt över områden
med lera och lutning (cirka 1/10) och i närheten av vattendrag. Hon rekommenderade även kommunerna att ha
ett geoarkiv med utförda undersökningar/utredningar.
Det kom upp en fråga om vilka punkter man kan behöva angående geo i kontrollplanen och svaret var att det ska
göras en undersökning innan där det ska framgå omgivningspåverkan och utförande. Ju tätare bebyggelse desto
fler kontroller.

Vi fick under dagen produktinformation från utställarna. Torsdagens företag var Paroc (www.paroc.se) ,
Sveriges Byggindustrier (www.bygg.org), Swedcert (www.swedcert.se) , SP Sitac (www.sitac.se) och Svensk
Byggtjänst (www.byggtjanst.se) . (Lars/Lillemor: Lägg gärna in länkar till resp hemsida!)

”Kanske inte bäst i landet, men främst i Norden”, så presenterade sig Ari Riabacke i sin föreläsning som
handlade om beslutsfattande i livet och karriären. Ari är en forskare, bloggare, krönikör, organisationsteoretiker
och fembarnsfar som på ett roligt och intressant sätt belyste vad det är som styr när vi fattar, vad vi tror är, ett
korrekt beslut. Det bjöds på många anekdoter från hans eget liv men även skrattframkallande berättelser om
racerföraren Kimi Räikönen och författaren George Bernard Shaw.
Vi fick veta att 99% av vårt beslutsfattande är 50% omedvetet, att babianer har dubbelt så bra närminne som
människan samt att kvalitet på en vara helt enkelt är vilken förväntning kunden har på varan i sig.
Summa summarum är enligt Ari att det enda sättet att fatta kloka beslut är att ”fundera lite extra.”
Aris blogg finns på adressen www.beslutsdoktorn.blogspot.com

Efter den goda lunchen var det dags för Roger Åslund, Stig Åkerman och Rune Johansson att prata om
arbetsplatsbesök. De började med att konstatera att förtroendet för systemet har minskat sedan 1995 då den förra
plan- och bygglagen trädde i kraft och man tog bort de obligatoriska besöken från inspektören. Viktigt att vara
medveten om nu när vi ska ut på byggena igen är att vi är där på tillsyn/revision, inte besiktning! Vi har inget
ansvar för det vi inte ser på bygget och ska inte godkänna något. Den viktigaste funktionen med att återuppta
arbetsplatsbesöken är att samhällets krav ska uppfyllas mer än de gjort sedan 1995. Utrustning såsom hjälm,
varselkläder, id, ordentliga skor och kamera diskuterades. Inspektören ska protokollföra besöket.

Planerare Bertil Johansson från Malmö kommun gick igenom det vi skulle få se under rundturen genom att visa
vackra bilder, prata om Malmös historia och framtid samt berätta om bakgrunden till de stora projekt som pågår.

Torsdagen avslutades med en trevlig utställarafton där det bjöds på öl med tilltugg.


