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Berggrundsdata för infrastrukturprojekt 
Workshop 6 september kl. 9.30 - 15.30 på WSP, 
Arenavägen 7, Stockholm. Lokal: Hörsalen. 

Deltagande endast mot anmälning. Anmälningsdatum har passerat, kontakta BeFo vid frågor. 

 
PROGRAM 

• 9.30-10 Introduktion 

• 10-11 Problembeskrivning 

• 11-11.30 Generella diskussion – Vad vill vi ha? Komplettera problemskrivning 

• 11.30-12.30 Lunch 

• 12.30-14 Grupparbete 1 

• Vad fungerar bra och inte så bra i dagsläget? 

• Hur används den data som samlas in? 

• Är det tillräckligt eller för mycket? 

• Mängd 

• Detaljnivå 

• Träffsäkerhet 

• 14-14.15 Fika 

• 14.15-15.30 Grupparbete 2 – Hur kan vi förbättra geologiskt underlag till stora projekt i alla etapper med: 

• bättre basdata för planeringsunderlag 

• standardisering av redovisning och karteringsmetodik 

• riktlinjer för tolkning 

• Sammanfattning – hur går vi vidare? Vem vill vara med? 

 

Om workshoppen 

BeFo har på senare tid fått in flera ansökningar som på olika sätt syftar till att förbättra insamling och 
hantering av geologisk information för användning i planering och design av infrastrukturprojekt. 
Frågeställningarna har ansetts mycket viktiga men vid bedömning av projekten har det lyfts fram att 
en framgångsfaktor skulle vara att få med en större del av branschmedlemmar i landet. Genom att 
involvera fler skapas goda förutsättningar för implementering av resultaten i framtida projekt. 
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Karaktärisering av bergets egenskaper ur byggbarhetsperspektiv används i olika skeden av 
bergförlagda infrastrukturprojekt:  

• Övergripande planering av lokalisering 
• Detaljundersökningar med prognos för sträckningen 
• Design av geometrier, tätning och förstärkning 
• Drift och underhåll 

 

 

 

Workshopen som vi nu bjuder in till syftar till att ge underlag till BeFo-projekt som skall skapa mer 
standardiserade sätt att samla in, hantera och bevara data som karaktäriserar berget.  
Detta kan ske exempelvis genom:  

• Ta fram metodbeskrivningar för insamling av data från 
o Borrhål 
o Bergslänter/skärningar/hällar 
o Tunnlar och bergrum 

 
• Framtagning av standardformulär för parametervärden för rekommenderad användning 
• Skapa en databas för geodata från avslutade infraprojekt i berg, med målsättning att bli 

branschgemensam 
• Ta fram råd och anvisningar 
• Nya regelverk? 

Workshopen kommer fokusera kring några övergripande frågeställningar: 

- Vilka parametrar behöver vi (eller inte), med tanke på kortare och längre 
perspektiv? Är det rätt data som samlas in idag och görs det på rätt sätt? 

- Behövs det nya/bättre vägledningar för design av fältundersökningar (berg) inför 
nya infrastrukturprojekt 

- Hur kan data kvalitetssäkras och vara transparent 
- Hur kan vi säkerställa att projektägare delar data med övriga samhället? Finns 

behovet?  

Workshopens program och utförande kommer att arrangeras av personer från olika organisationer 
som samarbetar kring workshopen: SGU/Pöyry(Nitro), WSP/SGU/Stockholm Universitet, SGI och 
Geosigma. 
Detaljerat program skickas ut någon vecka före workshopen. Har du kollegor som bör få denna 
inbjudan så ber vi dig sprida den, tack. 
 
Workshopen är kostnadsfri. BeFo bjuder på f.m. kaffe och lunch. 

 

Vid frågor kontakta BeFo: eva.friedman@befoonline.org  070-515 22 13 
 

 

mailto:eva.friedman@befoonline.org?subject=Workshop%206%20september&body=

	Berggrundsdata för infrastrukturprojekt
	Vid frågor kontakta BeFo: eva.friedman@befoonline.org  070-515 22 13


