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Geoteknisk sektorsportal 

Information till beställare av geotekniska undersökningar 

 

Upphandling av geotekniska undersökningar 

Beställare bör säkerställa att geotekniska undersökningar lagras och görs tillgängliga via 

Branschens Geotekniska Arkiv. Det bör klargöras i förfrågningsunderlag vid upphandling och 

ingå i avtal om utförande av geotekniska undersökningar. Förslag till texter för detta anges 

nedan för nya undersökningar respektive befintliga undersökningar. Det står parterna fritt att 

modifiera dessa texter i de fall det är lämpligt. 

 

Nya geotekniska undersökningar 

Förslag till text vid upphandling och avtal om utförande av nya geotekniska undersökningar 

enligt ABK 09. 

Med ändring av ABK 09 kap 7 § 1 gäller följande: 

Beställaren ska ha en i tiden obegränsad icke-exklusiv rätt att - utöver att nyttja 

uppdragsresultatet för det med uppdraget avsedda ändamålet - även nyttja 

resultatet i sin verksamhet för annat ändamål. Nyttjanderätten omfattar en rätt att 

för verksamheten använda och kopiera exemplar av resultatet utan ytterligare 

ersättning till konsulten. 

Beställaren äger dessutom rätt att låta tredje man erhålla motsvarande fulla 

nyttjanderätt till uppdragsresultatet som beställaren har enligt stycket ovan samt 

att allmänt tillgängliggöra resultaten. 

Konsulten ska för beställarens räkning överföra undersökningsresultat digitalt 

till Branschens Geotekniska Arkiv via GeoSuite Toolbox. Överföring av data 

ska utföras i anslutning till att den geotekniska undersökningen levereras till 

beställaren. 
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Befintliga geotekniska undersökningar 

Tidigare utförda undersökningar som ska tillföras BGA anges i förfrågningsunderlag och 

regleras i ett avtal mellan beställare och respektive utförare av en geoteknisk undersökning 

enligt text nedan.  

För de fall beställaren inte enligt tidigare träffad överenskommelse avseende 

enskilda undersökningsresultat har mer långtgående rättigheter gäller följande: 

 

Avseende alla konsultens tidigare för beställaren utförda geotekniska 

undersökningar ska beställaren ha en i tiden obegränsad icke-exklusiv rätt att 

mot överenskommet arvode nyttja resultatet i sin verksamhet. Nyttjanderätten 

omfattar en rätt att för verksamheten använda och kopiera exemplar av 

uppdragsresultatet.  

 

Beställaren äger dessutom rätt att låta tredje man erhålla motsvarande fulla 

nyttjanderätt till uppdragsresultatet som beställaren har enligt stycket ovan samt 

att allmänt tillgängliggöra resultaten. 

  

Konsulten ska för beställarens räkning överföra undersökningsresultat digitalt 

till Branschens Geotekniska Arkiv via GeoSuite Toolbox. Undersökningsdata 

som finns tillgängliga i pappersformat ska av konsulten lagras och överföras till 

metadatabas med geotekniska undersökningsområden inom Branschens 

Geotekniska Arkiv.  

 


