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Målbilder i geodatasrategin

• Många specifika målbilder finns 
framtagna i nationella framtagna i nationella 
geodatastrategin

• Stor aviserad satsning på 
grundvatteninformation i 3D



Vilket behov ser ni?

• Geologiska 3D modeller

• Grundvattenmodellering

• Visualisering av problem/frågeställningar• Visualisering av problem/frågeställningar

• Visualisering av data

• Konceptuella, generiska modeller



Målbilder 2018
• En jorddjupsmodell som är rikstäckande och kombinerbar med höjd- och 

djupmodeller.

• Handledning och utbytesmodeller för jorddjup, höjd- och djupmodell finns som 
fungerar mellan SGU, Sjöfartsverket och Lantmäteriet, och andra. 

• Fortsatt uppbyggnad av 3D-modeller, ytterligare 5-10 modellområden tillkommer 
under året. (tex fortsättning av enköpingsåsen, Uppsalaåsen, Gotland, Öland, 
Malmpotentiella områden, bergslagen) 

• Grundvattennivåobservationer är koordinatsatt i 3D. Rutiner för 3D 
koordinatsättning för geologiska och geotekniska borrningar är implementerade.

• Rutiner för att säkerställa återanvändning av byggnadsgeologisk information i 
3D från olika aktörer är implementerade.



Målbilder 2020

• 3D-modeller finns över de viktigaste grundvattenförekomsterna och används inom 
vattenförvaltningen och miljömålsarbetet samt bidrar till att säkra vattenförsörjningen.

• 3D-modeller av jordlager/jorddjup finns inom prioriterade tätortsområden och används som 
underlag i planprocess och för byggande.underlag i planprocess och för byggande.

• 3D-modeller av skredkänsliga jordlager används för att ta peka ut riskområden.

• 3D-modeller av malmkroppar och formationer med andra värdefulla ämnen bidrar till ett 
effektivt och hållbart nyttjande av naturresurser.

• 3D-modeller av bergets svaghetszoner i Stockholm och Göteborg effektiviserar byggande och 
ger förutsättning för hållbar undermarksplanering.

• Geologisk information används rutinmässigt i BIM.

• All geoteknisk/bergteknisk och hydrogeologisk information som tas fram i samhället 
omhändertas och lagras för att kunna återanvändas.

• Bottenbeskaffenheter integreras med Sjöfartsverkets djupdata.

• Viktiga geologiska formationer på havsbotten är kartlagda i 3D för en effektiv havsplanering.



G15 – 3D (namnet viktigt, men ej hittat bra titel)

Resonemang; Bena ut vad SGUs roll är, inte att sätta 
”egna” målbilder utan utgå från Geodatastrategin. 
Följa med i utvecklingen, viktigt att haka på nu men vi 
kan/ska inte vara drivande för t ex teknikutveckling 
(använda etablerad teknik). Viktigt att beakta (använda etablerad teknik). Viktigt att beakta 
förvaltningskostnader, både kostnaderna i sig som vem 
som tar ansvar för dem (kostnadsfördelningsfråga).

Mål
• Geodatastrategins målbilder inkorporeras i 

verksamhetsplaneringen
• Lyfta befintlig 2D till 3D
• Projektledare: Jakob Levén


