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I detta nummer
 Att etablera en förening
 Hur kan vi strukturera arbetet?
 Terminologi
 prEN 1997 tar form
 Förmåner som medlem
 15 medlemmar och 10 på gång

Nyhetsbrev till alla som är nyfikna på IEG 2.0
IEG 2.0 bildades den 11
mars, 2020, vid föreningsstämman i Älvsjö.
En dag som många
kommer ihåg, kanske
inte för att IEG 2.0 etablerades, utan för att
det var den dagen vi

stängde Sverige till följd
av Covid19.

för att trots allt starta
upp föreningen.

Det har inte varit möjligt
för den nyvalda styrelsen att träffas i samma
fysiska rum, men den
digitala
världen
har
skapat
förutsättningar

Detta första nyhetsbrev
väljer vi att skicka till
alla som visat intresse
för IEG 2.0, för att ge er
information om vad som
händer inom föreningen.

Det är ännu så länge en anonym skara som den 11 mars bildade IEG 2.0. Om ett par år är det troligen välkända profiler i vår bransch, som gemensamt arbetar för att säkerställa att implementeringen ger oss framtidens verktyg.

Att etablera en förening
Etablering innebär inledningsvis att en hel del
praktiska, såväl som
formella förutsättningar
ska lösas.
IEG 2.0 har registrerats
och erhållit ett organisationsnummer. Därmed
finns föreningen som en
juridisk person.
Vid
föreningsstämman
utsågs Håkan Stille till
föreningens
verksam-

hetsrevisor och Gunilla
Franzén till teknisk sekreterare.
Ludvig & CO har engagerats
som
redovisningsbyrå för att bistå
föreningen med fakturering och redovisning.
Känner du inte igen företagsnamnet? De hette
tidigare LRF konsult.
Föreningen har även
engagerat en auktorise-

rad
revisor.
Håkan
Fjelner vid Finnhammars
revisionsbyrå.
Håkan
har lång erfarenhet av
att arbeta tillsammans
med
föreningar
och
några av er kanske känner igenom honom från
SGF. Hans erfarenhet
och kunskap är en värdefull resurs, inte minst
i detta uppstarts skede.
För att kunna dela in-

formation,
dokument
och skapa ett effektivt
arbetssätt, så har IEG
2.0 valt att via webforum etablera en arbetsplattform. Den kommer
att vara basen för den
digitala
samverkan
i
föreningen, såväl för
styrelsen, projekt och
medlemmar.
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Hur kan vi strukturera arbetet för att ge bäst förutsättningar?
Förutom att se till att
föreningen rent praktiskt
kommer på plats, så är
en av de frågor som styrelsen diskuterat; hur ska
vi strukturera arbetet?
De inledande presentationerna som gjorts av
vilka förändringar som
kan förväntas i den nya
Eurokoden, visar att det
är både stort och smått
som ändras. Det är saker
som självklart kommer
att påverka, och där finns
även det som vi kan välja
att låta påverka.

Ska vi skära mellan teknikområden (jord/berg/
damm), mellan geokonstruktioner, mellan olika
skeden
i
processen
(planera, undersöka, dimensionera, bygga, förvalta), eller….

Till nästa styrelsemöte
kommer därför en preliminär rapport tas fram
som redovisar de förväntade förändringarna, inklusive en första bedömning av vad förändringen
påverkar.

Styrelsen noterar att det
finns många olika möjligheter, men för att kunna
bedöma vilket alternativ
som ger bäst förutsättningar för IEG:s verksamhet, så behöver förväntade förändringar formuleras.

Med denna rapport som
bas kommer IEG:s styrelse att gå vidare och
föreslå en indelning av
IEG:s arbete i arbetsområden. För varje område
föreslås en referensgrupp
kopplas, som får uppdraget att vara en samman-

hållande länk mellan projekten inom arbetsområdet.
Den övergripande verksamhetsplanen som styrelsen för närvarande
arbetar utifrån illustreras
i kartan nedan. En förstudie inom respektive arbetsområde ligger till bas
för att skapa flera olika
projekt (som i sig kan
arbeta i faser), slutligen
nås
implementeringsfasen med kurser, Nationell
bilaga och publicerade
vägledningar.

En första karta av IEG 2.0

Bas för att komma vidare - Terminologi
” Robusthet,
beständighet,
hållbarhet,
säkerhet,
brukbarhet. Fina
ord men kan du
definiera dom?”

Redan i de inledande diskussionerna noterade att
det finna många ord som
vi alla har en tydlig bild
av vad de innebär, men
ändå så skiljer sig bilderna åt. Ordets betydelse
beror på vår egna erfarenhet och bakgrund.
Det finns även många
ord som är svåra att ta
på, vad menas egentligen?
Eurokod använder många
begrepp, som ibland är

självklara men ibland har
en annan betydelse än
den vi först tänkte.
För att undvika missförstånd i diskussionerna
inom IEG, så beslutade
styrelsen att en Terminologilista ska tas fram.
Den kommer att bestå av
eurokod-termer översatta
till svenska, men även
med förklaring/definition.
Om termen idag finns
definierad i något svenskt
regelverk eller vägled-

ning, så kommer även
denna finnas med.
Förhoppningen
är
att
hitta
tydliga
svenska
översättningar med tydliga definitioner, samt
identifiera de otydligheter/mångtydligheter som
finns.
Steg 1 av terminologilistan med fokus på nyckeltermer tas fram under
sommaren 2020.
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prEN 1997—Eurokod tar form
På Europanivå pågår förnärvarande arbetet med
att ta fram den reviderade versionen av Eurokod. Nedan finns en illustration av tidplanen för
arbetet.
Den siste april i år så
levererade PT3, PT4 och
PT5 (PT = Project Team)
sina
slutversioner
av
prEN 1997-2 respektive
prEN 1997-3. Det som nu
kvarstår är att PT6 ska
harmonisera de tre delarna och säkerställa att
berg/dynamik har inklu-

derats på ett tillfredställande sätt.
Varje PT har bestått av 5
europeiska experter som
fått ansvaret för att
”skriva” ett antal kapitel i
den nya Eurokoden, utifrån nuvarande texter
kompletterat med oändligt
många
förslag/
synpunkter
från
CEN
TC250 SC7s medlemmar.
Det ska noteras att redan
i april nästa år så kommer merparten av det
tekniska innehållet av

Eurokod 7 att vara på
plats. Därefter påbörjas
den formella processen
och parallellt arbetet med
att förbereda för implementeringen.
Det finns många olika
viljor, så ur svensk synvinkel är det mycket uppskattat att Gary Axelsson, ELU och Håkan Garin, GeoVerkstan har varit engagerade i PT4 respektive PT3. Tack vare
deras arbete så har
många av de nordiska
tankarna beaktats.

Tidplan för framtagandet av andra generationen av EN 1997 samt preliminär koppling till IEG 2.0s arbete

Vilka förmåner har du som medlem i IEG 2.0
En medlem;
- Har medbestämmande i
IEG, vilket ger möjlighet
att påverka såväl innehåll
som omfattning av de
slutprodukter som tas
fram.
- Har möjlighet att delta
aktivt i de olika projekt
som kommer att genomföras inom ramen för
IEG. Projektmedlemmar

kommer
företrädesvis
hämtas från föreningens
medlemmar.
Arbete
i
projekt
är
arvoderat,
samtidigt som det bidrar
till den egna kompetensutvecklingen.
- Får tillgång till de arbetsrapporter som tas
fram inom ramen för IEG.
- Får regelbundna nyhetsbrev och blir därige-

nom informerad om de
förändringar som sker.
- Får inloggning till IEG:s
arbetsplattform och därmed tillgång till mycket
av det material som tas
fram, inklusive en mer
löpande uppdatering.
- Kan delta i möten/
kurser som arrangeras av
IEG till subventionerad
kostnad.

” Om du alltid
säger "vi får se"
händer det aldrig
någonsin
någonting. ”
Nalle Puh

Implementeringskommission för
Europastandarder inom Geoteknik 2.0

IMPLEMENTERINGSKOMMISSION FÖR EUROPASTANDARDER INOM GEOTEKNIK 2.0, (IEG)
är en ideell förening, som har till uppgift att initiera,
samordna och utföra arbete som krävs för implementering Eurokod inom Geoteknikområdet.

Hällingsjövägen 322
434 97 Kungsbacka

Föreningen har tre långsiktiga mål;

www.ieg.nu
E-post: info@ieg.nu



säkerställa att det tas fram nödvändiga hjälpmedel i form av anpassade handböcker o. dyl




höja kunskapsnivån om standardernas innehåll
ta fram underlag till nationella bilagor.
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Peter Viklander, Vattenfall

Verksamhetsrevisor:

Håkan Stille

Thomas Carlsson, Boverket

Redovisningsbyrå:

Ludvig & Co

Adjungerad ledamot:

Redan 15 medlemmar och ytterligare 10 i startgroparna
Det är med glädje som
föreningen noterar att så
många av er företag/
organisationer/myndigheter ser det som en
självklarhet
att
även
denna gång engagera er i
IEG. Det är ett kvitto på
att IEG 1.0 lyckades
skapa ett mervärde som
långt efter att föreningen
avvecklades lever kvar.
Grundtanken med IEG 2.0
kan sammanfattas:
Använda resurser effektivt. Varje enskilt företag/organisation
har
inte
de
ekonomiska/
personella resurserna att
själva genomföra nödvändigt analysarbete samt ta
fram relevanta vägledningar.

Ta nytta av teknisk
kompetens.
Den som
har bäst teknisk kompetens inom ett givet område bör vara den som
gör analysen av aktuell
frågeställning
och
tar
fram förslag till vägledning för tillämpning.
Skapa förutsättningar
för sund konkurrens.
En gemensam tolkning
från aktörerna underlättar
upphandling och genomförande av konsultuppdrag och entreprenader.
Dessutom förväntas
IEG 2.0 bidrar till:

att

Skapa branschgemenskap
där kunskap och erfarenheter delas.
Skapa förutsättning för
utveckling,
för
såväl
bransch, enskilda företag

och individ.
Effektivt nyttjande av teknisk kompetens och resurser för ett gemensamt
mål.
Vill du veta mer om IEG
2.0, eller funderar du på
om
ditt
företag/
organisation ska bli medlem? Ta kontakt med någon av styrelseledamöterna (se ovan).
Har ni bestämt er för att
bli medlem? Ta kontakt
med IEGs sekretariat så
får ni ett förslag till medlemsbekräftelse för vidare
dialog.
Med förhoppning att även
se ditt företag i IEG 2.0.

