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Inledning 

SGU har fått i uppdrag av Lantmäteriet att ta fram en nationell specifikation för Geotekniska 

markundersökningar (GTMU). Den nationella specifikationen kommer ligga till grund för SGU:s 

datavärdskap av GTMU, samt nationellt tillhandahållande via Lantmäteriets Nationella 

Geodataplattform. 

GTMU utförs för att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Det gör man genom att 

bestämma jord och bergs tekniska egenskaper och genom att samla in annan relevant information om 

det aktuella utredningsområdet. 

Processen 

 

Lantmäteriet har tagit fram en process för att ta beslut om Nationella specifikationer på 

geodataområdet. I den processen befinner vi oss nu i steget ”Utkast” där vi bl.a. tar fram första förslag 

till specifikationen och skickar ut dem på granskning till intresserade parter, vilket detta dokument utgör 

underlaget till. 

Vår målsättning är att kunna ta steget till ”Test”, där specifikationen börjar implementeras av SGU, 

Lantmäteriet och vår samarbetspartner Trimble samt där vi fortsätter förfina den utifrån inkomna 

synpunkter, i slutet av mars 2023. Beslut om första gällande version väntas tas sommaren 2023. 

Den nationella specifikationens beståndsdelar 
Den slutgiltiga nationella specifikationen kommer bestå av: 
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En eller flera begreppsmodeller som tydliggör för vissa begrepp, vad de betyder och hur de relaterar 

till andra begrepp. 

En informationsmodell, vilket är en strukturerad beskrivning (i praktiken ett diagram) av 

informationen i fråga. Den visar vilka typer av objekt som förekommer, vilka attribut de har samt hur 

relationerna mellan dem ser ut. 

En Nationell informationsspecifikation som i mer detalj beskriver de element som redovisas i 

informationsmodellen. 

En Nationell dataproduktspecifikation som beskriver vilket urval som presenteras i Nationella 

Geodataplattformen och i vilken datamodell. 

En Specifikation för inleverans som beskriver datamodell och riktlinjer för att leverera Geotekniska 

markundersökningar till SGU:s datavärdskap. 

I detta läge har vi enbart tagit fram en begreppsmodell och ett första utkast till informationsmodellen. 

Övriga dokument kommer tillkomma i senare skede. 

Resursmodeller 
För att kunna öka återanvändbarheten mellan olika informationsmängder har Lantmäteriet tagit fram 

några allmänna resursmodeller. Det är modeller från vilka man kan återanvända återkommande element 

i de specifika datamängderna, tex. för geometrier. 

Vi använder oss specifikt av Lantmäteriets resursmodell Bas och resursmodell Geometri. Element ur 

dessa resursmodeller beskrivs inte närmare i detta dokument, istället hänvisas till Lantmäteriets 

dokumentation. 

Då vi ser att det även kommer vara flera element som kommer vara återkommande i flera av SGU:s 

datavärdskap (utöver GTMU har vi i dagsläget även grundvattenobservationer och miljögifter) kommer 

vi även ta fram en informationsresursmodell för ”insamling av prov och data”. 

För att hålla det enkelt kommer vi i detta skede inte att redovisa vilka delar som ligger i 

informationsresursmodellen och vilka som är specifika för GTMU, utan den uppdelningen kommer 

presenteras senare. 

Närliggande specifikationer 
I vårt arbete har vi bland annat tittat på: 

• SGF:s rapporter och datamodell 

• ISO och OGC-standarder som GeoSciML och OM (Observation & Measures) 

• NADAG-modellen 

• Lantmäteriets befintliga specifikationer 

https://www.lantmateriet.se/globalassets/temawebbar/ngp/nationell-specifikation-for-resursmodell-bas.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/temawebbar/ngp/nationell-specifikation-for-resursmodell-geometri.pdf
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Granskningsprocessen 
Granskningen av detta utkast pågår mellan 28/2 till 31/3. Synpunkter skickas in på bifogad mall till 

datavardskap@sgu.se. Tänk gärna utifrån frågor som: 

• Finns det information som jag saknar? 

• Finns det information som jag tror är svår att samla in? 

• Finns det information som jag tycker är onödig? 

• Är strukturen rättvisande för hur informationen behandlas i verkligheten? 

Begreppsmodell – Övergripande  

 

En geoteknisk undersökning kan delas in i ett antal undersökningspunkter runt vilka olika 

undersökningar med olika metoder genomförs. Metoderna är som regel beskrivna av SGF och/eller 

ISO. Det finns både metoder som samlar in prover för senare analys (tex. kolvprovtagning och 

skruvprovtagning) och metoder som samlar in data (tex. sondering som CPT-sondering och insitu-

metoder). Geofysiska metoder, som inte är kopplade till en undersökningspunkt, kommer tillkomma 

senare. 

mailto:datavardskap@sgu.se
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Informationsmodell – Övergripande 

 

 

Man kan säga att informationsmodellen består av den centrala klassen ”insamlingstillfälle” kring vilka 

olika frågor besvaras: 

• Var? – På vilken plats (undersökningspunkt) har insamlingen gjorts? 

• Varför? – I vilken sammanhang (undersökningen) och syfte gjordes insamlingen? 

• När? – När i tid skedde insamlingen? 

• Hur? – Vilken metod och instrument användes för att genomföra insamlingen? 

• Vad? – Vad blev resultatet, vilka data har samlats in? 

Insamlingstillfälle

Var?

Hur?

När?Varför?

Vad?
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Informationsmodell – Undersökning och insamling 

 

Modellen finns även bifogad i högre upplösning.  
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Geoteknisk undersökning (Utbytesobjekt) 
Övergripande metadata om en undersökning. 

Attribut 

Namn Datatyp Beskrivning 

Objektidentitet UUID 

Obligatorisk 

Beständig identitet som används för att 

referera till undersökningen. 

Beställare Organisation 

Obligatorisk 

Den organisation som beställt och oftast 

finansierat undersökningen. 

Ansvarig för 

utförande 

Organisation 

Obligatorisk om status är 

avslutad eller historisk 

Den organisation som fått i uppgift att 

genomföra undersökningen. 

Enskilda deluppgifter kan utföras av andra 

organisationer (tex. ett externt labb). 

Extern beteckning Text Människoläsbar beteckning av 

undersökningen. Sätts vanligen av beställare 

eller utförare. Inte garanterat nationellt unik. 

Geometri Multiyta Område(n) i vilka undersökningen utförts. 

Start Datum Datum då undersökningen påbörjats. 

Slut Datum 

Obligatorisk om status är 

avslutad eller historisk 

Datum då undersökningen avslutats. 

Projektnamn Text 

Obligatorisk 

Kort människoläsbart namn för projektet, bör 

innehålla grov geografisk placering. 

Tex. ”TRV_Tanum_vid_Världsarvet_vägE6” 

Projektbeskrivning Text Kort beskrivning av projektet och dess syfte. 

Tex. ”Uppladdat av SGI för användande 

inom MSB2:4-projektet Kvicklera 2015” 

https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/7371F6FA-4546-4349-A2B3-4F3089BCCAAD.htm#E25F0427-BCA4-4b12-92ED-9289ACF6E323
https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/7371F6FA-4546-4349-A2B3-4F3089BCCAAD.htm#E25F0427-BCA4-4b12-92ED-9289ACF6E323
https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/A1634F90-7382-40bb-B95F-802CFAD205F2.htm#4E0B919E-E877-4733-84AB-426F5FDBD64D
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Namn Datatyp Beskrivning 

Status Värdemängd: 

• Påbörjad 

• Avslutad 

• Historisk 

• Ej fullständigt 

uppladdad 

Obligatorisk 

Undersökningens status. 

 

Relationer 

Namn Klass Beskrivning 

 Geoteknisk 

undersökningsrapport 

En undersökning kan ha en eller flera 

bifogade rapporter, tex. MUR. 

 Undersökningspunkt En undersökning består av 

undersökningspunkter. 

del av Insamlingstillfälle Ett insamlingstillfälle inom GTMU är alltid 

del av en undersökning. 

refererar till Insamlingstillfälle Utöver de insamlingstillfällen som är del av en 

undersökning så kan en undersökning även 

Mer om värdemängden Status 

När en undersökning laddas upp kan den ha någon av följande statusar: 

• Påbörjad – Undersökningen har påbörjats men allt är inte uppladdat eller ens insamlat. 

• Avslutad – Undersökningen är avslutad och all data har laddats upp. 

• Historisk – Undersökningens innehåll är ej längre relevant, tex. för att det skett kraftiga 

markarbeten i området. 

• Ej fullständigt uppladdad – Används för undersökningar som tidigare lagrats i annat format eller 

t.o.m. bara analogt, där enbart vissa data har digitaliserats och laddats upp för nationellt 

tillhandahållande. 

Inga valideringsregler planeras för detta, men för att vara semantiskt korrekt bör följande uppfyllas: En 

tidigare påbörjad undersökning kan (och bör) senare laddas upp som avslutad, och både avslutade och 

ej fullständigt uppladdade kan ändras till historiska om de uppfyller den beskrivningen. Det är även 

möjligt för en ej fullständigt uppladdad undersökning att senare kompletteras (tex. vid en senare 

fullständig digitalisering) och därmed få statusen ”avslutad”. 
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Geoteknisk undersökningsrapport 
Rapport som kan bifogas en geoteknisk undersökning, oftast som PDF. 

Attribut 

Namn Datatyp Beskrivning 

Namn Text 

Obligatorisk 

Specificeras i klassen Dokumentreferens i 

resursmodell Bas. 

Kortnamn Text 

Datum Referensdatum 

Referens Referens 

Specifik referens Text 

Typ Värdemängd: 

• Fältrapport 

• Laboratorierapport 

• Försöksrapport 

• Markteknisk 

undersökningsrapport 

• Projekteringsrapport 

• Förfrågningsunderlag 

• Bygghandling 

• Geotekniskt PM 

Obligatorisk 

Rapportens typ, vissa av dessa definieras i 

SGFs rapport 4:2008 ”Tillämpningsdokument 

Dokumenthantering” 

Upprättad av Organisation 

Obligatorisk 

Den organisation som upprättat rapporten. 

Relationer 

Namn Klass Beskrivning 

 Geoteknisk undersökning Undersökningsrapporter hör alltid till en 

undersökning. 

 

  

https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/7371F6FA-4546-4349-A2B3-4F3089BCCAAD.htm#ADAC3361-36BF-439d-8B63-18EDC129EA7D
https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/7371F6FA-4546-4349-A2B3-4F3089BCCAAD.htm#026353C5-D8EE-4530-B87B-02DC69EF4F7B
https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/7371F6FA-4546-4349-A2B3-4F3089BCCAAD.htm#17C9F566-77F1-458a-AADD-DDB06920162B
https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/7371F6FA-4546-4349-A2B3-4F3089BCCAAD.htm#E25F0427-BCA4-4b12-92ED-9289ACF6E323
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Undersökningspunkt 
Geografisk plats där geotekniska undersökningar utförs. 

Attribut 

Namn Datatyp Beskrivning 

Objektidentitet UUID 

Obligatorisk 

Beständig identitet som används för att 

referera till undersökningspunkten. 

Geometri Punkt 

Obligatorisk 

Koordinat i godtyckligt koordinatsystem. 

Extern beteckning Text Människoläsbar beteckning av 

undersökningspunkten. Sätts vanligen av 

beställare eller utförare. Inte garanterat 

nationellt unik. 

Relationer 

Namn Klass Beskrivning 

 Geoteknisk undersökning Den geotekniska undersökning vid vilken 

undersökningspunkten undersökts. 

referens Insamlingsställe Vid varje undersökningspunkt kan flera 

insamlingar (tex. sonderingar) utföras, varje 

insamling sker i ett specifikt ställe i direkt 

anslutning till undersökningspunkten. 

 

  

https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/A1634F90-7382-40bb-B95F-802CFAD205F2.htm#90D240A6-6DB1-43fb-A349-323B8EA3387F


 

 Sid 12(21) 

 

 

Insamlingsställe 
Exakt position där något samlats in. 

Attribut 

Namn Datatyp Beskrivning 

Objektidentitet UUID 

Obligatorisk 

Beständig identitet som används för att 

referera till insamlingsstället. 

Geometri Geometri Punkt (på markytan) eller linje (borrhålets 

sträckning) i godtyckligt koordinatsystem. 

Referens Objektreferens (UUID) 

Obligatorisk 

Referens till den undersökningspunkt där 

insamlingen skett. 

Relationer 

Namn Klass Beskrivning 

referens Undersökningspunkt Den undersökningspunkt till vilken insamling 

kan knytas. 

subjekt Insamlingstillfälle De insamlingstillfällen som genomförts på det 

här stället. 

Vanligen handlar det om 1:1 förhållande 

mellan insamlingsställe och insamlingstillfällen 

som utförts i fält, men det kan förekomma att 

tex. en insitu-metod (ett insamlingstillfälle) 

genomförs i ett håll skapat vid en sondering 

(ett annat insamlingstillfälle). 

Koordinatsatta och icke-koordinatsatta insamlingsställen 

Som framgår av attributlistan är det inte obligatoriskt att ange geometri för insamlingsstället. Följande 

bild illustrerar situationen; två insamlingsställen varav bara det ena har mäts in och givits en koordinat. 

Båda refererar till samma undersökningspunkt. 

https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/A1634F90-7382-40bb-B95F-802CFAD205F2.htm#FC563282-A393-489e-9F55-C571CFE59BC4
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Insamlingstillfälle 
Insamlar något (tex. fysiska prover eller data) vid en viss tidpunkt, på en viss plats, enligt vissa metoder. 

Attribut 

Namn Datatyp Beskrivning 

Objektidentitet UUID 

Obligatorisk 

Beständig identitet som används för att 

referera till insamlingstillfället. 

Insamlingstid start Datum och tid 

Obligatorisk 

Tidpunkt då insamlingen påbörjats. 

Måste ligga inom ramen för undersökningens 

start/slut. 

Insamlingstid slut Datum och tid Tidpunkt då insamlingen avslutats. 

Måste ligga inom ramen för undersökningens 

start/slut. 

Utförare Organisation eller Laboratorie Den organisation (eller specifika labb i 

organisationen) som utfört insamlingen. 

Process Process Beskrivning av den process som använts för 

insamlandet. 

Notera att process i det här sammanhanget är 

ett väldigt brett begrepp, och innefattar alla 

delar som beskriver ”hur” en insamling gått 

till, t.ex. vilken metod som använts, vilket 

instrument som utnyttjats eller vilka 

övergripande riktlinjer som följts. 

Ytterligare resultat Resultat Sekundära data som samlats in, tex. 

väderförhållanden, mm. 

https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/7371F6FA-4546-4349-A2B3-4F3089BCCAAD.htm#E25F0427-BCA4-4b12-92ED-9289ACF6E323
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Relationer 

Namn Klass Beskrivning 

refererar till Geoteknisk undersökning Undersökningar kan referera till tidigare 

utförda insamlingar. 

del av Geoteknisk undersökning Inom GTMU är alla insamlingar del av en 

undersökning. 

subjekt Insamlingsställe 

eller 

Prov 

Den plats där insamlingen genomförts, eller 

det prov som har analyserats (data insamlats). 

 

Laboratorium 
Används för att specificera vem som utfört en datainsamling vid en labbanalys i form av vilket labb det 

är som utfört analysen. 

Attribut 

Namn Datatyp Beskrivning 

Ärver (d.v.s. har) alla attribut som även förekommer på Organisation. 

Laboratorium Kodlista Det specifika laboratorie inom organisationen 

som utfört insamlingen (labbanalysen). 

 

Prov 
Ett fysiskt prov, tex. ett jordprov eller en borrkärna. 

Attribut 

Namn Datatyp Beskrivning 

Objektidentitet UUID 

Obligatorisk 

Beständig identitet som används för att 

referera till provet. 

Relationer 

Namn Klass Beskrivning 

insamlar Provtagningstillfälle Ett prov insamlas av ett provtagningstillfälle. 

https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/7371F6FA-4546-4349-A2B3-4F3089BCCAAD.htm#E25F0427-BCA4-4b12-92ED-9289ACF6E323
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 Borrkärna Beroende på vilken typ av prov det handlar 

om används olika subklasser, som kan 

innehålla ytterligare attribut beroende på 

typen av prov. 

I dagsläget har möjliga provtyper och deras 

attribut inte fullständigt identifierats. 

 Borrkax 

 mm. 

subjekt Datainsamlingstillfälle De tillfällen då provet analyserats, kan vara 

flera med olika metoder, olika tidpunkter eller 

t.o.m. olika labb. 
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Datainsamlingstillfälle 
Insamling av data. 

Attribut 

Namn Datatyp Beskrivning 

Ärver (d.v.s. har) alla attribut som även förekommer på Insamlingstillfälle. 

Resultat Resultat 

Obligatorisk 

De primära data som samlats in. 

Relationer 

Namn Klass Beskrivning 

 Insamlingstillfälle Ett datainsamlingstillfälle är en typ av 

insamlingstillfälle. 

resulterar i Datafil Tex. Rådatafiler eller fältanteckningar. 
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Datafil 
Referens till och metadata om en fil med data, ofta rådata. 

Finns subklasser (ej redovisade här) för bl.a. bild, video, rådata och anteckningar. 

Attribut 

Namn Datatyp Beskrivning 

Objektidentitet UUID 

Obligatorisk 

Beständig identitet som används för att 

referera till datafilen. 

Skapad Datum och tid 

Obligatorisk 

Det datum då filen skapats. 

Förvaltare Organisation 

Obligatorisk 

Den organisation som ansvarar för filen och 

dess arkivering. 

Producent Organisation 

Obligatorisk 

Den organisation som producerat filen, 

vanligen samma som den som utfört 

datainsamlingen där filen uppkommit. 

Licens för 

användande 

URI Referens till den licens under vilken filen 

tillhandahålls. 

Tex. https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 

Referens Dokumentreferens 

Obligatorisk 

Plats där filen kan hämtas. 

Relationer 

Namn Klass Beskrivning 

resulterar i Datainsamlingstillfälle Datafiler skapas vid datainsamlingstillfällen. 

 

  

https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/7371F6FA-4546-4349-A2B3-4F3089BCCAAD.htm#E25F0427-BCA4-4b12-92ED-9289ACF6E323
https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/7371F6FA-4546-4349-A2B3-4F3089BCCAAD.htm#E25F0427-BCA4-4b12-92ED-9289ACF6E323
https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/7371F6FA-4546-4349-A2B3-4F3089BCCAAD.htm#ADAC3361-36BF-439d-8B63-18EDC129EA7D
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Informationsmodell – Processer och resultat 

Processer 
Alla insamlingstillfällen har koppling till minst ett process-objekt som specificerar hur och under vilka 

ramar insamlingen gick till. Oftast handlar det om olika metoder, som hierarkin i modellen nedan visar, 

men det kan även vara hänvisningar till mera övergripande process- eller metodbeskrivningar (tex. 

kommunala, nationella eller internationella riktlinjer och standarder), delprocesser (tex. Förborrning) 

eller använda instrument. Av den anledningen är det också möjligt att hänvisa till flera olika processer, 

tex. både en kommunal riktlinje, en konkret metod och ett instrument. 
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Processen/metoden som använts specificeras genom att använda en URI, alltså en globalt unik och 

beständig identifierare. Exempel på hur sådan kan se ut för en ISO standard visas för klassen 

Viktsondering. Arbete pågår för att säkra och specificera URIer även för metoder som inte finns 

specificerade i en ISO standard, men tex. i SGF:s metodbeskrivningar. Genom att använda URIer finns 

ingen begränsning i möjliga metoder i modellen, utan det är fullt möjligt att använda mer exotiska 

metoder så länge man kan producera en entydig URI för den. 

I modellen saknas för närvarande metodparametrar för mer än för förborrning, i den slutgiltiga 

modellen kommer metodklasserna ha attribut motsvarande de parametrar som specificeras i bl.a. SGF:s 

dataformat, tex. diameter på borrkrona och använt spolmedia för JB1-sondering. Modellen saknar även 

ännu helt labbanalysmetoder. 

Notera att vi avsiktligt inte gör försök till mera komplex modellering av processen, som delsteg, 

ordning, mm. då vi anser att detta skulle göra specifikationen för komplex utan tydligt värde. 

Resultat 
Vid datainsamling kan olika data samlas in, tex. primära resultat som sonderingsdata, men även 

sekundära resultat som atmosfäriska parametrar. 

För tex. geotekniska sonderingar där data i samma form uppkommer upprepade gånger (på olika djup) 

skulle sonderingens datainsamlingstillfälle bestå av ett stort antal resultat-objekt (ett för varje djup). Där 

kan man alltså se resultat-klassens attribut som kolumner i en tabell, där varje rad utgör mätresultatet 

för ett djup och cellerna innehåller värdena. 

Koppling mellan resultat och process 
I många fall, så även för geotekniska metoder, uppstår det ett förhållande mellan process- och resultat-

klasserna. Vid ett datainsamlingstillfälle där Trycksondering använts och angivits som process kommer 

resultaten att innehålla Resultat Trycksondering (utöver mer generella objekt som anledning till 

borrstopp). 
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Ytterligare förklaringar 

Prov, Provtagningstillfälle och Datainsamlingstillfälle 
Genom att alla prov får en unik identifierare är det möjligt för olika aktörer att referera till samma prov. 

Tex. finns möjlighet för en geotekniker att samla in själva provet i fält, via sitt systemstöd tilldela provet 

en unik identitet och meddela denna till labbet där provet ska analyseras. Labbet kan då publicera sina 

resultat med referens till provet. 

Huruvida denna möjlighet kommer utnyttjas i praktiken när det handlar om Geotekniska 

markundersökningar är i dagsläget oklart. 

Resultat och ytterligare resultat 
På datainsamlingstillfälle anger man det resultat som samlats in, dessutom kan man på 

insamlingstillfället (och därmed även datainsamlingstillfället) ange ytterligare resultat. Vad som ska ligga 

vart avgörs av det primära syftet med insamlingen. Vid en geoteknisk sondering är det primära syftet att 

få fram sonderingsresultat, och det ska alltså ligga som resultat i datainsamlingstillfälle. Vid samma 

insamling kanske man vill notera den lufttemperatur som varit, men eftersom lufttemperaturen inte kan 

anses vara det primära syftet med en geoteknisk sondering så läggs den som ytterligare resultat. 

Om man behöver specificera tex. lufttemperaturen med större exakthet, tex. att man vill ange det 

instrument som använts för att mäta den, så kan man bryta ut den till ett eget insamlingstillfälle med 

egen koppling till instrument o.s.v. Genom att ange samma plats (insamlingsställe) och tid kan de länkas 

ihop: 

 


