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Teknisk Ståbi

Er disse et tilstrækkeligt grundlag? 

Ja, hvis forudsætninger er til stede!



Kvalitet

Leverer vi tilstrækkelig kvalitet?

Ja, hvorfor ikke!

Vi er veluddannede

Vi har høj moral

Vi arbejder alle i gode firmaer

Vi er interesseret i efteruddannelse

Vi tager ikke en opgave for enhver pris



Men hvad er kvalitet i geoteknik?

Er det noget om at få en ydelse til den rette pris? 
Måske. 

Men det afhænger vel af ydelsen.

Det er vel ikke noget om at udføre boringer i foringsrør 
eller ikke?

Det er vel noget med at have de rigtige værktøjer og 
have erfaring med at bruge dem



Hvad forventer kunden?

Han forventer vel at få rådgivning i overensstemmelse 
med gældende regler og til lavest mulig pris.

Men hvad er reglerne?



Når en kunde ringer og beder om hjælp til fundering 
af et enfamiliehus, hvad mon han så forventer?

Han forventer vel professionel rådgivning til lavest mulig 
pris.



Professionel rådgivning er vel også overholdelse 
af f.eks. DS415. 

Her synes jeg mange geotekniske firmaer somme 
tider lever livet lidt farligt, og det er både de store og 
de små! 

F.eks. krav i DS415 til den geotekniske 
projekteringsrapport. Dette krav bliver tit ikke 
overholdt. 



Den geotekniske projekteringsrapport er et 
normkrav også til lempet funderingsklasse. 

Dette krav har de projekterende meget svært ved at 
efterleve. Her kan det hjælpe, hvis geoteknikeren i sin 
geotekniske rapportering skriver, at den skal skrives. 

På det seneste har jeg dog set, at flere geotekniske 
firmaer er kommet med på vognen. Det er jo positivt.



Hvordan så med rollen?
Den er tit svær. 

Forstår rekvirenten os? 
Ikke altid. 

Hvordan skulle han også det?

Men så kommer priskonkurrencen ind og så er vi på 
den. Når kunden ikke ved hvad han vil have, hvordan 
skal vi så kunne give en fastpris. Her har set flere 
eksempler på at der ikke leveres det der kræves i 
henhold til DS415 – og det er vel farligt for den der yder 
rådgivning her. Jeg tør i hvert fald ikke!



Husk I betragtes som de kloge!
Især i retssal.

Så hjælper det jo at skrive I den geotekniske rapport at 
kunden ønskede én boring! Det er vel Jer der ved, hvor 
mange der er nødvendige!

Hvis I bliver presset til et meget lille undersøgelses-
program skal I afslutte Jeres rapportering med en 
anbefaling om, at det skal suppleres, hvis I ikke synes 
undersøgelser har været tilstrækkelig. 



Bliver vi sommetider snøret af rekvirenten?

Ja, selvfølgelig gør vi det!

Én ting er sikkert, hvis det går galt, så ved rekvirenten 
hvor han skal henvende sig.

Derfor pas på. Især pas på med at være for flink!


