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Under v 14 bjuder Lantmäteriet in till Under v 14 bjuder Lantmäteriet in till Under v 14 bjuder Lantmäteriet in till Under v 14 bjuder Lantmäteriet in till 
slutredovisningar av respektive fokusområdeslutredovisningar av respektive fokusområdeslutredovisningar av respektive fokusområdeslutredovisningar av respektive fokusområde

• Måndag den 1 april kl. 13-15, Fokusområde – Användarbehov och 
samhällsnytta

• Tisdag den 2 april, kl. 13-15, Fokusområde – Öppenhet och säkerhet

• Onsdag den 3 april, kl. 14.30-16.30, Fokusområde – Standardisering 
av grunddata

• Torsdag den 4 april, kl. 13-15, Fokusområde – Nationell samverkan i 
geodatainsamling

• Fredag den 5 april, kl. 13-15, Fokusområde – Nationell plattform för 
geodataaccess
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Datavärdskap

Skalbarhet handlar om att lösningen (inklusive 
den juridiska lösningen) ska kunna 
återanvändas även för andra geodata samt 
fungera med lösningar för andra typer av 
grunddata. 

Detta kräver att lösningen ska bygga på 
förvaltningsgemensamma komponenter i en 
nationell infrastruktur för informations-
försörjning. 

Ansvariga aktörer i infrastrukturen är 

• Producent (beslutsfattande myndighet), 

• Datavärd (ett slags geodata servicecenter), 

• Samordnare av infrastruktur 

• Samordnare av samhällsprocess 

• Användare (aktörer som använder 
infrastrukturen). 



Datavärdskap geotekniska markundersökningar



Digital workflow

Geotechnical
investigations

Groundwater and 
energy wells





Stockholms stads geoarkiv



Geoteknisk sektorsportal



Geoteknisk sektorsportal



Geoteknisk sektorsportal



Omvärldsanalys

Nationellt

• Branschens geotekniska arkiv (SGI)

• Stockholms stads lösning

• GeoBIM

• …

• Dialog med Trimble (GeoSuite)

• Dialog med Thyréns (GeoBIM)

• …

Internationellt

• Norge
• Finns en driftsatt lösning som ligger 

nära svenska behov och förutsättningar.
Tillgång till det mesta.

• Holland
• Vi saknar detaljer

• Storbritannien
• Vi saknar detaljer

• Finland
• I uppstartsfas



Gemensam begreppsmodell

”Markundersökningar” = geoteknik i jord OCH berg

• Fokus på geotekniska markundersökningar till att börja med men en ”öppen” modell som 
tillåter komplettering av geoteknik i berg.

Markundersökningsområde

notes

Område som visar var en eller flera

geotekniska undersökningar har utförts (och

vad som utförts).

Markundersökningsområde

notes

Område som visar var en eller flera

geotekniska undersökningar har utförts (och

vad som utförts).

ProjektProjekt

MarkundersökningMarkundersökning

Markundersökningsplats

notes

Plats (x, y, z) i markplan där en

geoteknisk undersökning gjorts

Markundersökningsplats

notes

Plats (x, y, z) i markplan där en

geoteknisk undersökning gjorts

1..*

sammanhang

har 1..*

ingår i 0..*

har 1..*utförs i



Identifierade processer, intressenter och produkter

• Informationsskapande processer

• Processer som rör datavärdskap

• Övergripande intressentanalys, 
• Gruppering av intressenter 

utifrån antagna behov 
=> Produkter med geoteknisk 
information från datavärd.

• Produkter
1. Krisberedskap

2. Översiktlig planering

3. Detaljplanering och projektering

Datavärd

Producent

Samla in geoteknisk information

Leverera geoteknisk information

Ta emot geoteknisk information

Distribuera geoteknisk information

Avtala om att leverera geoteknisk information

Utveckla geoteknisk informationsprodukt



Behov och krav på kommande datavärdskap

• Informationsmodell (fokus på semantik och överensstämmelse med 
standarder och praxis)

• Kvalitetsaspekter och ansvar för kvalitet

• Grov beskrivning av ingående logiska komponenter/system

Workshop i Uppsala 27 mars.

Slutrapportering 26 april.



4b1 Datavärdskap geotekniska 
undersökningar

Vad händer efter 30 april?

• Nuvarande projektplan har inte 
med implementeringsfasen.

• Handbok upphandling 
geotekniska undersökningar > SGI

• Bygga en teknisk lösning 
motsvarande NGUs NADAG?

• Vem bygger lösningen? 
Finansiering?

• Geosuite, proprietärt format




