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Sammanfattning 

I stora infrastrukturprojekt används inte sällan >100 olika metoder vid insamling av 

information om de georelaterade undermarksförhållandena, tex kärnkartering, seismik 

och vattenförlustmätning. Få av dessa metoder levererar data i samma dataformat, vilket 

medför risk för kvalitetsbrister vid samtolkning och olika typer av svårigheter för fullt 

utnyttjande av all insamlad information.  

För optimalt utnyttjande och ett effektivt tillgängliggörande av all insamlad information 

och geomodeller måste all information samlas i en gemensam databas. Genom att 

definiera importmallar för de metoder som saknar formatstandard kan GeoBIM-konceptet 

hantera data från alla i branschen normalt använda metoder, vilket därmed möjliggör ett 

effektivt arbetssätt, även i ett LCC-perspektiv. Data och i förekommande fall framtagna 

geomodeller tillgängliggörs via en enkel webläsare och kräver ingen särskild 

programvara. GeoBIM-konceptet har sedan 2017 använts i flera stora infrastrukturprojekt 

i Sverige, bla Norrbotniabanan. Internationella jämförelser tyder på att GeoBIM-

konceptet är världsledande avseende effektiv hantering och kommunikation av 

georelaterad undermarksinformation i infrastrukturprojekt.   

Om branschens alla aktörer lyckas enas om gemensamma data- och överföringsformat 

skulle en betydligt mer effektiv kommunikation av både data och modeller möjliggöras. 

Tillsammans med implementering av CoClass för klassificering av alla georelaterade 

undermarksobjekt skulle det skapa: 

• ett större värde på den information som samlas in

• en förbättrad kvalité på de geomodeller som tas fram

• enkel tillgänglighet till data och modeller för alla aktörer

• full CAD- och BIM-kompatibilitet

Bergbyggnadsbranschen måste tillsammans med övriga undermarksdiscipliner enas om 

standarder och klassificeringssystem av all georelaterad undermarksinformation för 

att skapa så stor nytta av undersökningsinsatser och utförande som möjligt.  
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Summary 

In tunneling and other large infrastructure projects > 100 different methods are used in 

the collection of information about the geo-related subsurface conditions, such as core 

drilling, seismics and water loss measurement. However, few of these methods deliver 

data in the same data format, which entails a risk of quality deficiencies during 

interpretation and different types of difficulties to fully utilize all the collected 

information as no computer programs can handle all different data formats. 

In order to achieve optimal utilization and efficient accessibility of all collected 

information and developed geo-models for the designers, all information needs to be 

collected in a common database. Due to defined data format templates for data types 

without standards the GeoBIM concept can handle data from all in the industry normally 

used methods and thus allows for an above-described efficient working method, both for 

ongoing projects and for maintenance purposes in an LCC perspective. Data and, where 

applicable, geo-models are made available through a simple browser and do not require 

any special software. 

The GeoBIM concept has been used since 2017 in several major infrastructure projects 

in Sweden, including the Varberg tunnel and the Norrbotniabanan. The experience gained 

from these projects and international comparisons indicate that the GeoBIM concept is 

the state of the art for efficient management and communication of geo-related 

underground information (data and models) between different actors, software and stages 

in infrastructure projects. 

If all the players in the geo related subsurface industry manage to agree on common data 

and transmission formats, a much more efficient communication of both data and models 

would be possible. Together with the implementation of CoClass for the classification of 

all geo-related subterranean objects, it would create: 

• a greater value of the information collected

• an improved quality of the geo models being developed

• easy access to data and models for all players

• full CAD and BIM compatibility

With the LCC perspective and sustainability thinking that is necessary, it should be seen 

as a requirement that the above digitization efforts be made. The tunneling industry, 

together with other subsurface disciplines, must agree on standards and classification 

systems of all geo-related subsurface information in order to maximize the benefit of the 

efforts put into the field and laboratory tests. With adequate communication tools, there 

are great opportunities for optimizing resources in both material and other resource terms. 
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Inledning 

Volymen under markytan utnyttjas allt oftare för olika typer av infrastruktur och 

anläggningar, till stor del drivet av den pågående urbaniseringen (Lindblom et al., 2018). 

Den kontinuerligt ökande inflyttningen till storstadsområdena medför också allt större 

krav på samhällets stadsplanering, både avseende  utrymmet ovan mark och avseende 

undermarksrymden (Broere, 2015; Liu and Chan, 2007). Ett grundläggande behov oavsett 

typ av undermarksanläggning är att projekteringen alltid behöver hantera de geologiska, 

hydrogeologiska, geo- och bergtekniska förhållandena under markytan. 

Projekteringsprocessen engagerar också ett stort antal olika tekniska  discipliner och 

organisationer - ingenjörer, arkitekter, byggherrar, entreprenörer, myndigheter och 

allmänheten. Alla dessa olika aktörer har ett behov av att bland annat kommunicera de 

byggnadstekniska förutsättningarna, där de georelaterade egenskaperna och tolkningarna 

av desamma är en central del. Ur flera aspekter är detta inte alltid en uppenbar och 

kvalitetssäkrad process. Några av orsakerna är: 

• Standardiserade dataformat saknas, vilket medför svårigheter att genomföra en

effektiv och kvalitetssäkrad hantering och samtolkning av olika typer av data

• De datorprogram som används för processering, modellering och tolkning av data är

avancerade och resurskrävande, vilket resulterar i långa processeringstider (delvis

beroende på avsaknad av standardiserade dataformat) och därmed höga kostnader

• Licenser för programvaror för visualisering av data och modeller är dyra, vilket

medför att tillgängligheten till data och modeller är låg för många av aktörerna

• Överföringsformat mellan olika digitala system saknas för data och modeller, vilket

medför att det är tidskrävande och risk för kvalitetsbrister och informationsbortfall

då data och modeller överförs mellan olika aktörers system, mellan olika skeden  osv.

På en generell nivå kan ovanstående brister betraktas som ett kommunikationsproblem, 

både mellan olika datorsystem och mellan datorsystem och människa. Den globalt 

pågående digitaliseringen medför dock goda möjligheter att förbättra kommunikationen 

mellan datorsystemen. Till stor del handlar det om olika typer av standardisering – av 

dataformat, överföringsformat och klassningssystem för digitala objekt. När dessa 

standardiseringar är genomförda förbättras också möjligheterna att kommunicera mellan 

datorsystem och människa och mellan byggprocessens alla olika aktörer. Det kommer 

också att skapas en effektivare och mer kvalitetssäkrad byggprocess – från planering till 

förvaltning. Dessutom kommer tillgängligheten till data och modeller att öka markant, 

för alla aktörer och med tillgång till enbart enkla verktyg. 

Syftet med denna artikel är att tydliggöra vilka typer av förbättringar avseende 

kommunikation av data och modeller som krävs inom tunnelbyggande och 
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infrastrukturbranschen i allmänhet. I artikeln presenteras GeoBIM-konceptet som i flera 

tunnelprojekt har använts för framgångsrik hantering av ovanstående 

kommunikationsbrister. Dessutom presenteras de nyligen framtagna CoClass-koderna för 

undermarksobjekt med vilka bland annat bergtekniska data och modell-objekt för första 

gången blir helt BIM-kompatibla. 

Utmaningar vid modellering av geometrier 

Den dagliga utmaningen för geologer, geotekniker, bergmekaniker och hydrogeologer är 

att ta fram den mest troliga beskrivningen av hur det ser ut under markytan, oftast i termer 

av mekaniska egenskaper, jord- eller bergart och olika typer av geometrier, tex 

bergöveryta. Detta arbete kallar vi ofta för geomodellering. I detta arbete hanteras många 

olika typer av data och det används också många olika programvaror. Inte sällan är de 

olika datatyperna som hanteras >100, omfattande tex kärnborrning, hydrauliska tester, 

provpumpning och geofysiska undersökningar. En av de största utmaningarna i det 

georelaterade modelleringsarbetet är att utnyttja hela det tillgängliga  

undersökningsmaterialet.  

I Sverige används sedan tidigt 1990-tal SGF:s dataformat vid all sondering och 

provtagning med geoteknisk borrbandvagn (SGF, 2012).  Denna branschstandard medför 

att det är en effektiv och kvalitetssäkrad process att redovisa, visualisera och samtolka 

dessa datatyper oavsett vilken typ av geoteknisk borrvagn eller digital 

insamlingsutrustning som har använts. För övriga metoder saknas det standardisering. 

Detsamma gäller för modeller av undermarken. De programvaror som används för att ta 

fram geomodeller levererar sällan i dataformat som enkelt och utan informationsförlust 

är möjliga att ta in i annan programvara för samtolkning. Därför är det ofta tidsödande 

och svårt att vid samtolkning och geomodellering kunna utnyttja 

undersökningsmaterialets fulla potential. Enkelt formulerat – det är ett 

kommunikationsproblem.  

Den i branschen traditionella tekniken för samtolkning av data och geomodellering i 

bergprojekt omfattar ett stort antal ritningar, diagram och tabeller på skärmar och uppsatta 

på väggar  mm. I den digitala värld som har utvecklats de senaste tio åren har det dock 

öppnats många nya möjligheter för samtolkning av data. Med kraven på projektering och 

byggande enl BIM-principen, omfattande även geodata och geomodeller för 

undermarksanläggningar, börjar det dyka upp exempel på verktyg som visar vilken 

potential det finns i att utnyttja BIM-metodiken för kommunikation av både data och 

modeller i 3D, tillsammans med den projekterade anläggningen. GeoBIM-konceptet är 

ett av dessa verktyg som kan hantera alla dataformat, möjliggöra samtolkning av alla data 

och också visualisera både data och framtagna modeller.  

I ett flertal tunnelprojekt har GeoBIM-konceptet använts med framgång. I det dagliga 

modelleringsarbetet, på projektmöten och vid kommunikation med icke-tekniska aktörer 

har konceptet visat på klara förbättringar avseende möjligheten att ha full kontroll över 
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undersökningsdata, utnyttja dess fulla potential och inte minst tillgängliggöra data och 

framtagna geomodeller i 3D för beställare, myndigheter o dyl, genom enbart en vanlig 

webläsare. Ett exempel är visualisering av både data och modell över bergöveryta samt 

andra typer av tunneltekniska analyser i projekt Varberg järnvägstunnel, se figur 1.  

 

         

Figur 1 Projekt Varberg järnvägstunnel. GeoBIM-databasen användes som 

lagringsplats för alla georelaterade data i projektet. Fotot visar den landstreamer som 

användes  för insamling av seismiska data (Brodic et al., 2018; Malehmir et al., 2018 

(Överst till Vänster, ÖV). Visualisering av bergtäckning för del av tunneln. (ÖH), 

Visualisering olika typer av geofysiska  data (NV). Tolkade sprickzoner, kärnborrningar, 

seismisk profil och bergmodell visualiserade tillsammans. (NH).  

 

Befintliga dataformat 

Det idag globalt mest spridda standardiserade dataformatet för geotekniska, 

miljögeotekniska och bergtekniska data är det brittiska AGS-formatet (www.ags.org.uk). 

För data från geofysiska  borrhålsloggingar har dataformatet LAS (CWLS) fått stor 

spridning. I Skandinavien och i de baltiska länderna har Svenska Geotekniska 

Föreningens dataformat för sondering och provtagning med geoteknisk borrvagn stor 

spridning, i Sverige är den total (SGF, 2012). För seismiska data är det officiella 

utbytesformatet för rådata SEGY (Norris and Faichney, 2001). I praktiken levererar  dock 

de seismiska utrustningarna vanligen data i SEG2-format eller i de allra mest moderna 

utrustningarna SEGD (se exempel i Malehmir et al. (2015) och Brodic et al. (2015). För 
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övriga metoder saknas det någon form av standardiserat dataformat. Leveransformat är 

oftast utrustnings-, företags- eller individspecifikt. 

Om alla aktörer i branschen kan enas om ett gemensamt dataformat skulle en betydligt 

mer effektiv och kvalitetssäkrad geomodelleringsprocess än idag uppnås.  

 

Användning och förvaltning av undermarksdata i ett livstidsperspektiv  

Bergtekniska och andra geotekniskt relaterade data produceras i många olika skeden 

under en anläggnings livstid. Tidsmässigt är underhållsfasen betydligt längre än 

projekterings- och uppförandefaserna Många anläggningar dimensioneras för 120 års 

livstid. Det innebär att det finns ett stort värde i att ha tillgång till data, tolkningar och 

modeller som tas fram under hela livscykeln för en anläggning. De olika skedena där 

georelaterade data används kan delas in i:   

• Lagring av data efter insamling (i projekt) 

• Modellering 

• Visualisering 

• Projektering/Dimensionering 

• Förvaltning 

• Underhållsåtgärder (ombyggnad, breddning el dyl) 

 

Projektering 

Det slutliga målet efter fältundersökningar, tolkningar och geomodellering är att leverera 

en geomodell till de projektörer som har ansvar för dimensionering av den anläggning 

som ska byggas. Ofta pågår dock fältundersökning och geomodellering parallellt med 

projekteringen av anläggningen. Det innebär att  det nästan dagligen tillkommer ny 

information till geomodelleringen som gör att geomodellen kontinuerligt kan förfinas. 

Eftersom geomodellen är fundamental för  projektören är det därför angeläget att  det 

finns effektiva verktyg för att kommunicera varje uppdatering av geomodellen till 

projektören och andra berörda aktörer i organisationen. Tidplaner i projekt är ofta tighta 

vilket gör att ett effektivt arbetsflöde är särskilt viktigt. 

Projektörens huvudsakliga verktyg är någon form av CAD-program (Civil3D, Novapoint, 

Microstation), vilket innebär att geomodellen måste vara kompatibel med denna typ av 

dataformat för att enkelt kunna visualiseras mm för att ett effektivt arbetsflöde ska 

uppnås.   
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För kvalitetssäkring av geodata och geomodell är det kraftfullt om både data och levererad 

geomodell kan visualiseras tillsammans med alla övriga anläggningar (ledningar, tunnel, 

broar mm) i 3D. I figur 2 visualiseras geofysiska och geotekniska data tillsammans med 

bergmodell och aktuell tunneldesign i två tunnelprojekt i Sverige. Framtagning av denna 

typ av samgranskningsmodell kräver dataformat som möjliggör att alla typer av ingående 

information kan hanteras av aktuellt program. För georelaterade undermarksdata är det 

inte alltid genomförbart.  

 

 

Figur 2 Samvisualisering av olika typer av geodata och geomodeller tillsammans med 

aktuell tunneldesign i CAD-verktyg vid tunnelpåslag i Norrbotniabanan, järnvägstunnel 

(vänster). Detaljstudie av komplicerad del av Varbergstunneln, järnvägstunnel, där 

tolkad svaghetszon, kärnborrningar, geotekniska Jb-sonderingar och aktuell 

tunneldesign visualiserade i CAD-verktyg. (höger). (Autodesk Navis works). 

 

För att möjliggöra effektiv projektering enl BIM-metodik i en helt sluten digital kedja  

måste geomodellen och alla dess ingående digitala objekt levereras till projektören i ett 

dataformat som de kan importera i sina egna digitala verktyg utan handpåläggning. 

Informationsprocessen måste därför strömlinjeformas för hantering av många olika 

uppgifter, där alla undermarksdisciplinerna ska ha möjlighet att använda och bearbeta  

data med sina specifika verktyg och sin egen ämnesspecifika expertis.  

Överföringen av geomodellen till projekteringsverktygen görs oftast i CAD-specifika 

format (dwg, dxf). Dessa format uppfyller dock inte de BIM-krav som ställs. För att klara 

de kraven har överföringsformat som IFC, InfraGML och CityGML föreslagits. Dessa 

format klarar dock ännu inte av att hantera geotekniskt relaterade objekt på ett 

kvalitetssäkert sätt.   

Varje projekt har sina egna specifika geoutmaningar eftersom geologi och projektspefika 

krav varierar.  
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Visualisering av data och 3D-modeller 

Bergmekaniker, geotekniker, geologer och hydrogeologer är de som traditionellt jobbar 

mest med georelaterade undersökningsdata, och rapporterar oftast både fakta och 

tolkningar i rapporter med tillhörande 2D-ritningar eller, allt oftare, som digitala 3D-

modeller. Dessa 3D-modeller uppnår dock sällan sin fulla potential eftersom de bland 

annat  inte klarar av att innehålla eller visualisera all den information som finns om 

modellen. Genom att utnyttja moderna verktyg och genom förbättringar avseende 

standardisering mm skulle ett betydligt större värde på all den georelaterade information 

än idag kunna skapas i varje skede av ett projekt. Därmed skulle det skapas förutsättningar 

för att ta bättre hänsyn till de georelaterade byggnadstekniska förutsättningarna och 

därmed kunna optimera aktuell anläggning på ett bättre sätt än idag.  

Med moderna verktyg för 3D-visualisering skulle också en bättre kvalitetssäkring än idag 

uppnås. Det finns verktyg som enbart kräver webläsare för att få tillgång till och 

visualisering av både data och 3D-modell. Med sådana verktyg skulle den sannolikt allra 

största vinsten uppnås – tillgänglighet av geodata och geomodeller för alla inblandade 

aktörer. Inte bara tekniker, utan även till beställare, allmänhet, myndigheter mm kan all 

information om undermarksförhållandena kommuniceras på ett pedagogiskt sätt. Det 

innebär att  möjligheterna ökar för ett bättre utnyttjande av all geoinformation, en mer 

optimerad anläggning, en bättre förståelse för olika beslut mm, se figur 3.  

En stor vinst med en effektivare hantering av all geoinformation är att teknikspecialister 

kan lägga en större andel av sin tid på tolkningar och analyser istället för att hantera data 

för att möjliggöra analys av densamma. 

 

Figur 3 En geologisk/geoteknisk 3D-modell visualiserad tillsammans med data från 

kärnborrning och geotekniska CPT-sonderingar. (www.ess.se; Svensson M., Friberg O., 

2018) 
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Förvaltning 

Georelaterade data och modeller från undermarksanläggningar och andra 

infrastrukturanläggningar förvaltas olika beroende på land och typ av projekt. I Sverige 

saknas det nationella databaser för denna typ av data. Alla data som samlas in och de 

modeller som tas fram stannar oftast hos projektör eller byggande entreprenör. Data från 

enstaka projekt sparas för framtida åtkomst av SGI, SGU eller Trafikverk. En av 

anledningarna till avsaknaden av nationella databaser är sannolikt bristen på 

gemensamma dataformat och överföringsformat, vilket gör det svårt att skriva 

specifikationer vid upphandling samt att tillgängliggöra data och modeller, se nedan. En 

annan anledning är att det inte är tydligt vem som juridiskt har rätt att förmedla och nyttja 

insamlade data och framtagna modeller.  

Med en nationell databas som samlar alla de georelaterade undersökningsdata som 

dagligen samlas in skulle ett stort värde för planering av framtida 

infrastrukturanläggningar skapas. Varje dag samlas det med geotekniska borrvagnar in 

data från ca 500 undersökningspunkter i Sverige.   

GeoBIM-konceptet 

Kärnan i GeoBIM-konceptet är en flexibel och effektiv databas som är kapabel att 

hantera, dvs importera, spara och exportera, alla geotekniskt relaterade typer av data som 

används vid undersökningar för infrastrukturprojekt. Möjligheten att hantera alla 

datatyper möjliggörs av att för de metoder som saknar standardiserade dataformat (de 

flesta) har ett stort antal importmallar/templates tagits fram. Exempel på datatyper är 

geotekniska sonderingar och provtagningar, geofysik, kärnborrning, 

laboratorieundersökningar, grundvattendata och miljögeodata. Figur 4 visar en principiell 

bild av GeoBIM-konceptet. Alla data i GeoBIM-konceptet tillgängliggörs via en web-

portal. Således krävs ingen särskild programvara för att tillgängliggöra databasens 

innehåll, vilket är en nyckelfaktor för att tillgängliggöra data och modeller. 

Databasens konfigurering 

Databasens effektivitet och flexibilitet möjliggörs av att data lagras som 

punktinformation, där varje punkt lagrar information om sitt läge, sin relation till andra 

punkter samt ämnesspecifikt värde. Värdet är i sin tur relaterat till mätmetod samt ett stort 

antal andra dimensioner (vilken egenskap som har mätts, tex hastighet eller tid). Denna 

datamodell, att alla data hanteras som punktmoln, medför att information från tex en  ny 

metod  enkelt kan adderas till listan på hanterbara metoder/datatyper. Datamodellen är 

öppen och är implementerad i en molnbaserad PostgreSQL-databas.   

Gränssnitt till databasen 

För att få tillgång till GeoBIM-databasens innehåll och kunna hantera data har en viewer 

och ett kartgränssnitt utvecklats, båda åtkomliga via en webportal - www.geobim.se. Med 
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behörighet loggar användaren in via sin webläsare och får enkelt både en överblick över 

alla tillgängliga data samt om så önskas en detaljerad vy över utvald undersökningspunkt 

eller mätlinje. I GeoBIM-portalen görs också import, validering och export av utvalda 

data. Export kan göras till de flesta i branschen förekommande programvaror. Liksom för 

import av data möjliggör den flexibla datamodellen  också  att det vid behov är enkelt att 

lägga till nya exportformat, eller att skräddarsy en export för en viss typ av 

programtillämpning.  

Exempel på en direktanpassad export är att metoder lämpliga för att ta fram en modell 

över bergets överyta sorteras ut och paketeras i en fil direkt anpassad för en särskild 

modelleringsfunktion i av användaren vald programvara, se figur 1. Ett annat exempel 

kan vara en miljögeotekniker som vill exportera geokemiska data för att studera risken 

via framtagning av spridningsmodeller i en annan programvara. De resulterande 

modellerna kan sedan visualiseras tillsammans med rådata i en gemensam BIM-modell 

för samtolkning och ytterligare kvalitetshöjande analys, se figur 2 och figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Principiell bild av GeoBIM-konceptet, vilket möjliggör en helt sluten digital 

kedja från insamling av data i fält till leverans av färdig BIM-modell och visualisering i 

3D. 

Med GeoBIM-konceptet är det möjligt för de geodisciplinspecifika experterna att på ett 

rationellt sätt utnyttja alla tillgängliga data för att göra bästa möjliga analys och tex ta 

fram bästa möjliga modell, och därefter på ett effektivt sätt via BIM-metodik samgranska 

med övriga discipliner för mest optimal design av aktuell anläggning.  Exempel kan vara 

massbalansanalyser och analys av förstärkningsbehov. 
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CoClass för full BIM-kompatibilitet 

Projektering av stora infrastrukturanläggningar görs numera i de allra flesta fall med 

BIM-metodik. Det finns också en strävan att ett LCC-perspektiv (Life Cycle Costs) ska 

avgöra val av lösning. Det innebär att skedet Förvaltning ges ett betydligt större fokus än 

tidigare. Många anläggningar konstrueras idag för en planerad livslängd på 120 år. Det 

innebär att det kommer att finnas ett behov av att utnyttja tidigare undersökningsdata, 

installerade stödkonstruktioner o dyl under lång tid i samband med tex ombyggnationer 

av anläggningar. 

Georelaterad undermarksinformation -   undersökningsdata, modeller, 

stödkonstruktioner, förstärkningsåtgärder mm – har till nyligen dock inte varit helt 

förberedda för  att fullt ut kunna inlemmas i BIM eller LCC-analyser. Den huvudsakliga 

anledningen är avsaknaden av ett klassificeringssystem för georelaterade 

undermarksobjekt. I takt med den ökade digitaliseringen och den snabba utvecklingen av 

analysprogram mm kommer det i framtiden att finnas ett stort intresse av att utnyttja äldre 

data för nya analyser. Det kommer också att vara av stort värde att känna till var man 

tidigare har placerat tex pålar vid breddning av bro.    

I ett nyligen avslutat FoU-projekt (Svensson M., Hansson P., 2019) har koder tagits fram 

georelaterade undermarksobjekt i CoClass-systemet, med syftet att alla geoobjekt 

(punkter, linjer, ytor, volymer) ska kunna bära information om sig självt och sin relation 

till andra objekt i en BIM-modell. Det möjliggör för alla programvaror och system att 

identifiera och dela modeller utan att information förloras eller förvanskas, se tabell 1.  

När CoClass-koderna har implementerats kommer tex en förare i en schaktmaskin att 

kunna se samma modell med bibehållet informationsinnehåll som projektören har tagit 

fram och komma åt allt innehåll i det digitala system  som hon har i sin maskin. 

Modellerna är därmed verktygsoberoende och styrs av CoClass-koderna.  

Utvecklingen av  CoClass-systemet är ett svenskt initiativ som följer standarden ISO 

12006–2 och stöds av bla den internationella organisationen buildingSmart 

(www.buildingsmart.com). CoClass  förvaltas av Svensk Byggtjänst.  

De framtagna CoClass-koderna har pilottestats  i tre projekt – Marieholmsförbindelsen, 

Göteborg; Nyhamnen, Malmö och Molnbydepån, Stockholm, se figur 5. 
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Typ av objekt Exempel på objekt Kod i CoClass 

Punkt Sandprov A.BA01.ZGA.10 

Linje Seismisk linje A.BA01.ZGB.03 

Yta Tolkad bergöveryta A.BA01.ZGE.01 

Volym Tolkad föroreningsplym A.BA01.ZGE.02 

Tabell 1 Exempel på CoClass koder för några olika geoobjekt.   

 

 

Figur 5 Geotekniska undermarksobjekt kodade enligt CoClass, vilket gör att objekten 

kan bära information, vilket möjliggör verktygsoberoende och hantering av data och 

modeller enligt full BIM-metodik. Maxnivå för grundvatten (blå yta), bergöveryta (röd 

yta) och geoteknisk undersökningspunkt av metoden Jb3-sondering (jordborrning grå 

och bergborrning röd) (Autodesk 360). (Svensson, Hansson, 2019) 

 

Tack till finansiärer och samarbetspartners 

GeoBIM-projektet var inledningsvis ett delprojekt under Geoinfra-projektets TRUST-

paraply (http://trust-geoinfra.se/) finansierat av Sven Tyréns Stiftelse och Formas. 

Uppsala Universitet bidrog med seismiska undersökningar i Varbergstunnel-projektet 

utförda inom TRUST 2.2 finansierat av BeFo (projekt 340), Formas (projekt 2012-1907), 

SBUF-Skanska och SGU.  
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