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Sammanfattning 

På SWECO VBB har ett projekt som kallas Geomodellen pågått ett antal år, projektet syftar 
till att integrera geotekniska, geohydrologiska, topografiska och miljötekniska förhållanden i 
en och samma 3D-modell. SWECO VBBs vision med Geomodellen är att skapa ett verktyg 
där all geoteknisk data i projektet presenteras på ett lättöverskådligt sätt. Detta examensarbete 
är ett steg i den utvecklingen, arbetets syfte är att undersöka vilka datorverktyg som finns 
tillgängliga på marknaden, samt att studera vilka av dessa program som kan vara lämpliga att 
använda för att göra geotekniska 3D-modeller. Med en geoteknisk 3D-modell menas en 
modell där olika jordlager i ett undersökningsområde representeras av ytor i en 3D-miljö. 
Önskemålet med dessa modeller är att de i ett projekt skall verka som projekteringsunderlag 
när förstärkningsåtgärder och dylikt skall dimensioneras, exempelvis pållängder och sponter. 
Även volymberäkningar skall kunna göras. De ska även kunna användas för att göra 
presentationer av de geotekniska förhållandena för exempelvis beställare. En 3D-modell kan 
på ett mer lättöverskådligt sätt beskriva förhållandena i ett undersökningsområde än de 
konventionella 2D-ritningar som idag används. Dock är förmågan att ur 3D-modellen kunna 
skapa 2D-ritningar en viktig funktion i denna tänkta geotekniska utredningsprocess. 
 
I utvärderingen av de identifierade programmen har den geotekniska utredningsprocessen 
delats upp i tre steg för att enklare beskriva de olika programmen. Stegen är; insamling av 
rådata, redigering av rådata samt presentation och redigering av undersökning. Det är i det 
tredje steget arbetet med att skapa en 3D-modell sker. Det har i examensarbetet visats att det i 
dagsläget endast finns ett programalternativ i det första steget, insamling av rådata. 
Programmet är GS Archive. Detta på grund av att GS Archive är det enda program som kan 
läsa det filformat som används av fältloggutrustningen på borriggarna. I det andra steget, 
redigering av rådata, finns också bara ett alternativ, GS Presentation. Även här på grund av 
kommunikationen mellan programmen. I det tredje steget, presentation och redigering av 
undersökning, finns ett antal alternativ. De som har studerats närmare i detta arbete är; 
Novapoint Terräng, Autodesk Map 3D samt InRoads. Novapoint Terräng tillhör samma 
programfamilj som GS Archive och GS Presentation och har därmed en bra fungerande 
kommunikation med de programmen. Novapoint Terräng är det enda program som kan 
behålla all geoteknisk information i projektet och därmed möjligheten att skapa ritningar med 
ingående borrdata. Dock är Novapoint Terrängs 3D-funktioner bristfälliga. I Autodesk Map 
3D och InRoads skapas en 3D modell genom att importera koordinatfiler, i det här steget 
försvinner nästan all data i projektet och det enda som behålls är x-, y- och z-koordinater som 
beskriver ett specifikt lagers utbredning i undersökningsområdet. I och med detta måste 
informationen byggas upp igen. Möjligheterna till redigering av 3D-modellen är likvärdiga i 
alla tre program men den fortsatta projekteringen görs helst i InRoads. 
 
Rekommendationerna till SWECO varierar beroende på vad 3D-modellen skall användas till. 
Vill man skapa en 3D-modell som går att projektera i föreslås att man använder InRoads. Vill 
man relativt snabbt och enkelt skapa en modell enbart för presentation föreslås Autodesk Map 
3D. Slutligen, vill man ha en modell där sektioner med ingående borrhål skall kunna skapas 
föreslås Novapoint Terräng. 
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I framtiden ser jag gärna ett program som kan hantera all geoteknisk data i en tredimensionell 
miljö. I detta program skall alla ritningar som kan krävas i ett projekt kunna genereras relativt 
enkelt. I dagsläget kan jag dock inte se detta program inom en snar framtid. Jag tror att 
geoteknikbranschen, som helhet, måste gå samman och skapa medlen till utvecklingen av ett 
sådant program.  
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Abstract 

At SWECO VBB, a project called “Geomodellen” has been going on for some years. The 
project aims to integrate geotechnical, geohydrological, topographical and geoenvironmental 
conditions in a three dimensional model. The vision of the project is to create a tool where all 
geotechnical data, gathered in a specific project, can be presented in an easily understandable 
way in a 3D-environment.  
 
In this master thesis, a step towards the aim and purpose of “Geomodellen” has been taken. 
The actual aims of this thesis are to identify available software, and to evaluate the identified 
software as of their ability to create a geotechnical 3D-model, from the results of site 
investigations. By the term “geotechnical 3D-model” the author means a model where 
different soil layers, identified in the site investigation, are represented by surfaces in a three 
dimensional environment. These 3D-models can be used in the design phase of a project to 
determine length of piles, design of sheet pile walls, cut and fill volumes etc. A model in 3D 
can more easily describe the projects circumstances for a client than conventional 2D-
drawings. Thus, the ability to create 2D-drawings from the 3D-model is an important function 
in this future geotechnical investigation process.   
 
The evaluation of the identified software has been divided into three steps, in order to make it 
easier to describe. The steps are;  

• Gathering of raw data.  
• Editing of raw data.  
• Presentation and editing of investigation.  

The 3D-models are created in the third and last step. In this thesis it has been shown that in 
the first step, there is only one alternative of software, namely GS Archive. Due to the logging 
equipment’s file format, GS Archive is the only software being able to read the data produced 
in the logging equipment. In the second step, editing of raw data, the communication problem 
occurs again. There is only one alternative, GS Presentation. In the third step, presentation 
and editing of investigation, there are a number of alternatives. The softwares being studied in 
this thesis are; Novapoint Terrain, Autodesk Map 3D and InRoads. Novapoint Terrain 
belongs to the same family of softwares as GS Archive and GS Presentation, which ensures a 
good communication between them. Novapoint Terrain is the only, of the studied softwares, 
that can maintain all geotechnical information throughout the entire process. Thereby the only 
software that can create drawings with borings included is Novapoint Terrain. Unfortunately, 
the 3D-capacity and the terrain modeling tools are inadequate for the 3D-models that are 
sought after in this work. In Autodesk Map 3D and InRoads the models are created from 
coordinate files, which contains x-, y- and z-coordinates. The import of coordinates results in 
a loss of information. Since the files only contain coordinates, the information that describes 
the coordinates has to be built up again, i.e. material description and material properties. The 
editing of the 3D-model is done in the same manner in all three softwares and is quite 
complicated and time consuming. 
 
The recommendations for SWECO vary with the different applications of the 3D-models. If 
the goal is to, fairly quickly and simply, create a model, Autodesk Map 3D is recommended. 
If the aim of the models is to be used in the design process, the software InRoads is 
recommended. And finally, if the goal is to create a model where results from borings are to 
be presented in the 3D-model, Novapoint Terrain is recommended.   
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs uppkomsten av examensarbetet, dess syfte och mål, vilka 
avgränsningar som gjorts, vilka intressenter som finns samt kort om hur arbetet genomförts. 
 

1.1  Bakgrund 

SWECO är ett konsultföretag verksamt inom Samhällsbyggnad som har ett brett 
kompetensområde fördelat på ett stort antal olika bolag. Inom koncernen har ett arbete startats 
som kallas SWECO-Modellen där målet är att kunna samordna alla teknikdiscipliner inom 
koncernen på ett sätt som idag inte görs i tillräcklig utsträckning. Genom denna samordning 
skall konkurrensfördelar uppnås eftersom SWECO då kan erbjuda en helhetslösning för 
beställare och åta sig större projekt med tvärvetenskapliga kompetenskrav.  Som en del i 
SWECO-Modellen har en nätverksbaserad databas utvecklats, där samtliga aktörer i ett 
projekt kan lagra och hämta information rörande projektet och på så vis underlätta 
kommunikationen dem emellan. Databasen tillser även att aktörerna alltid kan erhålla en 
uppdaterad modell på projektet vilket leder till en högre kvalitet på projekteringen i slutändan. 
Ett ytterligare steg i denna utveckling är den så kallade Geomodellen som utvecklas av 
SWECO VBB.  
 
Geomodellen syftar till att integrera geotekniska, geohydrologiska, topografiska och 
miljötekniska förhållanden i en och samma 3D-modell. SWECO VBBs vision med 
Geomodellen är att skapa ett verktyg där all geoteknisk data i projektet presenteras på ett 
lättöverskådligt sätt. Några mål är;  
 

• I modellen skall sektioner kunna tas fram. 
• Volymberäkningar av t.ex. bergschakt ska utföras automatiskt då ett hus eller 

källarplan flyttas i modellen.  
• Pållängder ska beräknas med avseende på bergnivå och grundläggningsnivå.  
• Sättningar skall kunna beräknas beroende på fyllningens mäktighet, konstruktionens 

belastning och underliggande materials geotekniska egenskaper.  
 
Det som beskrivs ovan kan idag genomföras men arbetsgången är invecklad och för personer 
som inte är specialister i 3D-modellering kan det vara mycket svårt att genomföra. I dagsläget 
görs sällan presentationer i 3D-miljö inom Geoteknikgruppen på SWECO VBB i Stockholm 
på grund av att man inte vet vilka program som finns att tillgå. Det finns inte heller tid eller 
resurser för att någon i gruppen skall kunna titta närmare på detta. Detta är uppkomsten av det 
examensarbete som utförts. 
 

1.2  Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att fortsätta utvecklandet av Geomodellen. Detta sker genom att 
identifiera och visa på utvecklingsbehov av de program som idag finns tillgängliga för 
projektering och presentation i 3D-miljö. Syftet är även att skapa en mall för hur en 
geoteknisk 3D-modell kan skapas med de program som finns tillgängliga.  
 



Inledning 
___________________________________________________________________________ 
 

 2

Målet med examensarbetet är att komma närmare SWECO VBBs vision med Geomodellen.  
Följande delmål för examensarbetet är uppsatta:  
 

• Identifiering av tillgängliga program. 
• Genomföra en utvärdering där de olika programmen testas och jämförs. 
• Sätta samman en arbetsbeskrivning för skapandet av en geoteknisk 3D-modell. 

 

1.3  Avgränsningar 

Programmen som studerats har i huvudsak redan anknytning till SWECO VBB i form av att 
de används eller att andra versioner av dem används inom bolaget.  
 
De beskrivningar och utvärderingar av olika dataprogram som görs i examensarbetet 
behandlar endast funktioner som är av intresse för teknikområdet geoteknik. 
 
Examensarbetet tar inte hänsyn till renderingsverktygen i de olika program som studeras. Det 
vill säga de estetiska verktygen. 
 
Tyngdpunkten i arbetet ligger i de olika programmens kommunikationsmöjligheter samt dess 
förmåga att skapa realistiska 3D-modeller. Detta innebär programmens möjlighet att utifrån 
borrdata och gjorda tolkningar skapa en 3D-modell automatiskt, med endast ett litet behov av 
efterredigering.  
 
I somliga av de identifierade programmen finns funktioner för väg- och järnvägsprojektering 
samt terrängmodellering. Dessa kan i sig vara intressanta, men utlämnas i denna utvärdering 
på grund av att de är allt för omfattande för att kunna studeras under examensarbetets 
begränsade tidrymd. 
 

1.4  Intressenter 

Examensarbetet har initierats av Geoteknikgruppen på SWECO VBB i Stockholm och detta 
är därmed den huvudsakliga intressenten.  
 
I förlängningen kan även sägas att hela SWECO-koncernen kan ha nytta av denna modell då 
samtliga delar av projekteringen kan presenteras i 3D och inte som i dagsläget, där vissa delar 
måste lämnas och presenteras i konventionella 2D-ritningar. 
 
Även beställare kan ses som intressenter eftersom en tydligare presentation av projekteringen 
ökar deras möjlighet till påverkan. Om Geomodellen säljs in i ett tidigt skede i 
projekteringsfasen kan grundläggningskostnaden minskas eftersom de geotekniska 
förhållandena redan är kända innan en arkitekt anlitas. Det i sin tur kan leda till att placering 
av byggnader (inom ramen för detaljplanen) kan göras mer kostnadseffektivt. 
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1.5  Metod 

Examensarbetet genomförs genom en studie av tidigare erfarenheter av 3D-projektering, 
identifiering av tillgängliga program, utvärdering av identifierade program samt en 
arbetsbeskrivning av 3D-modellers uppbyggnad.  
 
Studien behandlar tidigare genomförda 3D-modeller av geotekniska förhållanden samt de data 
som ingår i en sådan 3D-modell och hur modellerna konstrueras.  
 
Identifiering av tillgängliga program görs genom att studera vilka program som använts i 
tidigare utförda projekt samt genom förfrågningar hos personer som arbetar med 3D-
modellering.  
 
Metodupplägget på den utvärdering som gjorts utgår från informationsflödet i en geoteknisk 
process från det att en fältundersökning görs till dess att en redovisning av undersökningen 
gjorts och en 3D-modell kan levereras till beställaren. Utvärderingen genomförs genom att 
dela upp denna process i tre steg; insamling av rådata, redigering av rådata samt presentation 
och redigering av undersökning. I dessa tre steg beskrivs och jämförs de olika programmen. 
För att få en rättvis och överskådlig jämförelse mellan de olika programmen används samma 
indata till de 3D-modeller som skapas. Indatan består av ett stort antal borrpunkter, ca 160 st. 
Dessa finns samlade i ett område som mäter 29720 m2 eller ca 3 ha. Borrpunkterna 
härstammar från ett projekt som SWECO genomförde 1999.  
 
Slutligen görs en arbetsbeskrivning över en 3D-modells uppbyggnad, från det att en 
undersökning gjorts till dess att redigering av 3D-modellen görs. Arbetsbeskrivningen 
återfinns i Bilaga 1. 
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2 Geomodellen 

I detta kapitel beskrivs idén bakom Geomodellen, vilka steg som tagits hittills samt vilka mål 
och resultat som eftersträvas med Geomodellen. 
 

2.1  Idé och mål 

I dagsläget ser vanligen ett byggprojekt ut på följande sätt:  
Kommunen har en detaljplan för ett område och säljer en tomt till en byggherre som sedan 
anlitar en arkitekt. Arkitekten ritar upp byggnaden och tar hänsyn till detaljplanen och 
beställarens anvisningar. Därefter anlitas en konstruktör som ska förverkliga arkitektens 
visioner och här sker oftast en hel del omarbetningar. Sedan anlitas en geotekniker som skall 
utröna vilka markförhållanden som råder, i detta läge är oftast byggnadens läge låst i x-, y- 
och z-led. Detta leder ofta till dyra grundläggningskostnader eftersom byggnadens läge och 
konstruktion inte kan anpassas till de geotekniska förhållanden som råder. När geoteknisk 
fältpersonal är ute och samlar geoteknisk data är det inte ovanligt att de stöter på 
markföroreningar vilket leder till förseningar och en avsevärd merkostnad för projektet om 
man bedömer att en sanering är nödvändig.   
 
I denna beskrivning ser SWECO en tydlig möjlighet att kunna minska totalkostnaderna i ett 
projekt, och i det även en affärsidé genom att beskriva markförhållandena i 3D tidigt i 
projektet. 3D-modellen kan på ett överskådligt sätt beskriva markförhållanden för beställare 
och byggherre som i sin tur kan anpassa byggnaden till dessa och på så sätt minska 
totalkostnaden för projektet. Exempelvis kan ett fall beskrivas där ett källarplan projekterades 
att ligga i ett område där berget var förhållandevis grunt. Samtidigt skulle den del av huset 
som inte hade ett källarplan ligga i ett område där berget låg djupare. Bergschakt krävdes för 
delen med källare samt relativt långa pålar i den andra delen av huset. Om de geotekniska 
förhållandena varit kända i detta fall kunde grundläggningskostnaderna avsevärt ha minskats 
om källarplanet i stället varit beläget i området med större djup till berget.  
 
Om man inom SWECO kan hitta ett relativt smidigt sätt att bygga dessa 3D-modeller ser man 
även i nästa steg en marknadsfördel i att kunna projektera i 4D. Där den fjärde dimensionen är 
tidsfaktorn. I dag kan avancerade 4D-projekteringar utföras för projekt ovan mark och detta 
skulle med Geomodellen även kunna utföras för det som ligger under markytan. En tidsfaktor 
kan läggas till ett ”block” i modellen. Dessa block kan exempelvis vara en påle eller ett 
fasadelement med en viss leveranstid och installationstid, varje block har i och med detta en 
kostnad, dels inköpskostnad men även en installationskostnad. Alltså kan en tidplan och en 
ekonomiplan kopplas direkt till Geomodellen.  
 

2.2  Utfört arbete med Geomodellen 

Initiativet till Geomodellen togs 2002 av SWECO VBB där en handlingsplan över arbetet 
med Geomodellen togs fram. I samband med detta gjordes ett pilotprojekt (Solna busstorg), 
där en utförlig 3D-modell upprättades. I 3D-modellen ingick terrängmodeller för bergnivå, 
friktionsjord, lera och markyta. I modellen ingick även byggnaders planerade lägen samt 
tunnelbanesträckning. I detta fall gjordes modellen för att på ett överskådligt sätt kunna 
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presentera problem angående pålstopp för beställare och entreprenör. Det hade visat sig att 
stoppet för somliga pålar som projekterats skulle hamna på taket av en tunnelbana eftersom 
det fanns en djup sänka i berget i mitten av fastigheten. Problemet beskrivs i figur 2.1. I 
figurens övre del finns markytan utritad, där även husens placering finns med. Figurens 
mellersta område visar bergnivån i området och längst ned i figuren finns tunnelbanan utritad.  
Det inringade området visar var problemområdet finns. De pålar som omfattades av 
problemen fick projekteras om med hänsyn till den säkerhetszon som gäller vid pålning i 
närheten av tunnelbanor.  
 

 
 

Figur 2.1 3D-vy över Solna busstorg. ”Rören” längst ned i bilden representerar tunnelbanan och 
volymen ovanför representerar bergnivån. I bilden ser man den svacka i berget som 
sträcker sig ned till tunnelbanan.  

 
Efter att Projektet Solna busstorg var färdigt har det inte skett något specifikt arbete med 
Geomodellen. 3D-modeller har gjorts i känsliga och storskaliga projekt men i dessa fall har 
man alltid ”börjat från noll” med 3D-modellerna. Det saknas med andra ord en 
arbetsbeskrivning för utförandet av dessa 3D-modeller.  
 
I övrigt pågår ett projekt med ett flertal olika teknikdiscipliner med målet att utveckla 3D-
projektering inom SWECO VBB. I projektet arbetar man tvärvetenskapligt mellan de olika 
disciplinerna för att kunna skapa en standard för 3D-projektering inom SWECO samt öka den 
samlade kunskapen inom företaget vad gäller projektering i 3D.  
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3 3D-projektering 

Detta kapitel beskriver de erfarenheter och resultat som har uppnåtts till följd av 3D-
projektering inom byggbranschen som helhet. 
 

3.1  Bakgrund till projektering i 3D 

Datorstödet i konstruktions- och ritarbete har successivt breddats och ökat sedan 
introduktionen på 80-talet. Datorstödet började med 2D-program som sedan utvecklats till 
objektorienterade program, så kallade 3D-program, Utvecklingen av dessa programvaror har 
gått snabbt på senaste tiden och allt fler objektorienterade program kommer ut på marknaden. 
Att projektera i 3D innebär att man i tidiga skeden kan leverera noga mängder på ingående 
material. Detta leder till att beställaren kan göra bättre och säkrare upphandlingar och på så 
sätt minska kostnaderna. Man kan på ett enkelt sätt ta ut bilder ur en 3D-modell som beskriver 
konflikter och kollisioner. Bilderna kan även användas för att beskriva tekniska lösningar i en 
konstruktion. I en 3D-modell kan samtliga involverade parter titta på det denne är intresserad 
av genom att vrida och vända på modellen. 3D-projektering leder också till att konflikter och 
kollisioner kan åtgärdas i ett tidigt skede av projekteringen vilket även det minskar 
kostnaderna i slutändan. Än så länge sker kvalitetskontrollen av projekteringen, kollisioner 
och dylikt, okulärt i modellen men inom en snar framtid kan detta ske automatisk i 
programvaran. (Carlsson, J, 2004) 
 
Nackdelarna med 3D-projektering kan vara att de olika programmen har sina specialområden. 
Ofta använder konstruktörer och projektörer inom olika teknikområden program som är 
utvecklade specifikt för sitt område. I och med detta kan problem uppstå när de olika 
modellerna skall samlas i en och samma modell. För att kringgå detta problem utvecklas 
kontinuerligt en standard, kallad IFC (Industry Foundtation Classes). IFC skapar ett 
”gemensamt språk” för de olika programmen när modellfiler ska flyttas mellan programmen. 
Dock kan problem kvarstå i och med att en ändring som görs i den gemensamma modellen 
måste upprepas flera gånger i de övriga programmen. Ytterligare en nackdel är att modellerna 
inte alltid kan läsas av alla parter eftersom programmen ofta innebär dyra investeringar. Här 
kan dock 3D-pdf komma att hjälpa, 3D-pdf kan skapas av de flesta programmen och för att 
läsa dem behövs bara Acrobat Reader, vilket finns installerade på de flesta datorer. (Carlsson, 
J, 2004) 
 

3.2  Erfarenheter av 3D-projektering i byggbranschen 

Att projektera i 3D är ett relativt nytt sätt att arbeta inom byggbranschen men de erfarenheter 
som finns visar på stora effektivitetsvinster och ett färre antal projekteringsfel. Inom 
exempelvis stålprojektering har det visats att projekteringskostnaderna sänkts med 10-20% 
samt att montagetiden förkortats med upp till 30 %. (Carlsson, A, 2005) 
 
I Stockholmsområdet har ett storskaligt infrastrukturprojekt kallas Norra Länken helt 
projekterats i 3D. Vägverket, som är beställare av projektet, ställde i upp handlingen kravet att 
allt skulle projekteras i 3D. Man ville nämligen undvika de problem som uppstått vid 
genomförandet av Södra Länken. Södra och Norra Länken är relativt liknande projekt. 
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Erfarenheterna från Södra Länken visade att konventionella 2D-projekteringar innebar vissa 
problem som hade kunnat undvikas om projekteringen hade gjorts i 3D. I Norra Länken skulle 
allt redovisas i x-, y- och z-koordinater, det vill säga att all projektering i projektet skulle 
göras i 3D. En 3D-modell på hela projektet skulle skapas, ur denna modell skulle 2D-ritningar 
av olika slag genereras automatiskt. På SWECO, som är involverade i Norra Länken innebar 
detta ett slags avsteg för 3D-projektering inom företaget. Huvuddelen i projektet innebar 
projektering av berg- och betongtunnlar. (Kullman, C, 2006) 
 
Erfarenheterna från Norra Länken visar att många problem som varit svårhanterliga med 2D-
projektering undveks i projektet. Exempelvis kunde man i ett tidigt skede identifiera problem 
med de arbetstunnlar som projekterades, lutningen på dessa var för brant för att arbetsfordon 
skulle kunna transportera bergmaterialet ut ur huvudtunnlarna. Detta var ett problem som 
enligt Karlsson (gruppchef på bergteknik, SWECO VBB) hade varit svårt att märka vid en 
konventionell projektering. Man kunde även projektera avancerade anslutningar av olika 
tunnlar på ett enklare sätt än om projekteringen skett i 2D. (Karlsson, D, 2007) 
 
Vidare menar Karlsson att beställaren måste vara beredd på att det tar relativt lång tid innan 
produktionen av ritningar kan starta. Arbetet med att bygga upp den initiala modellen tar tid 
men tidsåtgången tjänas igen senare i processen när snitt och andra 2D-ritningar kan genereras 
automatiskt ur modellen. Åhman (cad-projektör på bergteknik, SWECO VBB), påstår att om 
man skulle ”tävla med sig själv” och göra en konventionell projektering jämte en 3D-
projektering i ett avancerat projekt så skulle 3D-projekteringen i slutändan ta mindre tid. I och 
med detta kan projekteringen levereras till ett lägre pris och en högre kvalitet. (Åhman, P, 
2007) 
 
Karlsson nämner också att man inom Bergteknik på SWECO VBB numera gör de flesta 
storskaliga projekten i 3D trots att det inte är ett uttalat krav från beställaren. Detta är enligt 
författaren ett bevis på att anledningen till att man projekterar i 3D är kostnadsbesparningar 
och kvalitetsförbättringar och inte ställda krav. Fördelarna med 3D-projektering övervinner 
helt enkelt nackdelarna. När arbetet med Norra Länken startade hade man en 
”inlärningströskel” att överbygga i och med övergången till 3D-projektering. När man nu har 
kommit över denna tröskel kan 3D-prjektering appliceras på ett större antal projekt. Att 
komma över denna tröskel hade kunnat göras tidigare man det var förts i detta projekt som 
kravet kom från beställaren. Beställaren accepterade också att projekteringen inledningsvis 
skulle ta längre tid. (Karlsson, D, 2007) 
 
Karlsson påpekar också möjligheterna till visualisering som en stor fördel med 3D-
projektering. Att kunna beskriva problem och lösningar i bilder för samtliga involverade i 
projekten är viktigt. Kunder, beställare och andra projektörer kan på ett bättre sätt förstå 
varandras förutsättningar när man kan vända och vrida på modellen i en 3D-miljö. Det behövs 
inte heller avancerade och dyra programvaror för att kunna titta på modellerna utan det räcker 
med gratisprogrammet Acrobat Reader som finns installerat på de flesta datorer. (Karlsson, D, 
2007) 
 
Sammanfattningsvis är det fördelarna med att i ett tidigt skede i projekteringen kunna se 
problem och kollisioner samt det snabba genererandet av snitt som talar för projektering i 3D 
enligt Karlsson. Även visualiseringsmöjligheterna ses som en stor fördel med 3D-
projektering. (Karlsson, D, 2007) 
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4 3D-terrängmodellens uppbyggnad 

Detta kapitel behandlar hur en tredimensionell modell byggs upp. Kapitlet beskriver vad 
indatan består av och var den kommer ifrån samt hur beräkningarna av terrängmodellen 
görs.   
 

4.1  Indata - geoteknisk undersökning 

Som grund för de 3D-modeller som studerats i examensarbetet ligger en geoteknisk 
undersökning. En sådan kan enligt Nationalencyklopedin beskrivas enligt följande: 
 
”Undersökning som syftar till att bestämma markförhållandena (t.ex. jordlagerföljder, djupet 
till fast berg och grundvattenförhållanden) i ett område som skall bebyggas. I undersökningen 
ingår också bestämning av egenskaperna hos förekommande jordtyper och berg. 
Fältundersökningen skall ge underlag för en bedömning av hur marken skall användas, t.ex. 
vad gäller lämpligt grundläggningssätt och behov av stabiliseringsåtgärder i slänter. 
Som underlag för en geoteknisk fältundersökning tjänar studier av befintliga kartor och 
flygbilder. Själva undersökningen i fält inleds vanligen med en sondering som syftar till att 
bedöma mäktigheten hos olika förekommande jordlager, bestämma deras fasthet samt 
fastlägga djupet till fast botten, t.ex. berg. I nästa fas av undersökningen görs provtagningar 
och grundvattenmätningar. Med provtagning avses upptagning av jordprover för senare 
undersökning i laboratorium, varvid jorden klassificeras och, vid behov, hållfasthetsprovas.” 
(Nationalencyklopedin) 
 
Utöver ovan nämnda beskrivning kan tilläggas att sonderingen kan utföras med ett antal olika 
metoder beroende på de förutsättningar som råder i undersökningsområdet samt vad 
undersökningen ska ligga till grund för. Den som leder undersökningen i fält kallas borrledare 
och denna person för ett handskrivet protokoll parallellt med en dator på maskinen som 
samlar in data i form av exempelvis neddrivningshastighet, vridmotstånd, spetsmotstånd eller 
spoltryck. Vilka olika data som samlas in i datorn beror på vilken metod som används. Utifrån 
de förda protokollen och de data som samlats in gör sedan borrledaren en bedömning av 
jordlagerföljd, bergnivå samt vissa hållfasthetsparametrar. 
 
En viktig aspekt som måste belysas är kvaliteten på den information (bergnivå, 
jordlagerföljder, markyta m.m.) som skall generera en 3D-modell. I processen kommer den 
mänskliga faktorn in eftersom personliga bedömningar måste göras av såväl fältpersonal som 
laboratoriepersonal. Här är det viktigt att personal är kompetenta att tolka undersökningarna 
på rätt sätt samt att ett gemensamt språk används för att underlätta kommunikationen genom 
hela processen. Om informationen är bristfällig kommer den 3D-modell som skapas senare i 
projektet inte att beskriva verkligheten på ett bra sätt. Vad gäller kommunikationen så måste 
den ske i ett gemensamt språk, både digitalt och i vardagligt tal och skrift. De problem som 
kan uppstå på grund av bristfällig kommunikation kan även uppstå i konventionellt utförda 
projekteringar. Det är dock viktigt att lyfta fram dem även i detta fall eftersom det kan vara 
svårt att identifiera problemen då information hanteras relativt snabbt i olika processer. Man 
måste även ha i åtanke vad som är bedömningar och vad som är fakta i informationen, dessa 
gränser kan snabbt suddas ut när informationen behandlas i många olika steg. Det som i 
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början av processen är ett tydligt antagande kan senare i processen ses som fakta (Rengers, 
N). 
 
Om man exempelvis skapar en 3D-modell över ett område så är ytorna i modellen egentligen 
antaganden eller interpoleringar mellan de borrpunkter som utförts i projektet. I vissa fall kan 
det vara viktigt att veta var de egentliga borrpunkterna ligger i modellen för att kunna bedöma 
noggrannheten i modellen i ett specifikt delområde. Desto närmre detta delområde ligger en 
borrpunkt, desto mer noggrann är då också modellen och vice verca.  
 

4.2  Utdata – tredimensionella terrängmodeller 

Uppbyggnaden av en tredimensionell terrängmodell över bergnivå och olika jordlager sker 
utifrån punktdata. Den redigerade borrdatan översätts till punktdata i form av x-, y- och z-
koordinater med olika attribut. I ett borrhål med exempelvis tre olika tolkade jordlager, 
fyllning, lera och friktionsjord, skapas tre olika punkter med samma x- och y-koordinater men 
med olika z-koordinater. När en terrängmodell ska skapas över ett jordlager, exempelvis lera, 
hämtas alla punkter som har attributet lera ur borrdatan och sparas i en fil. Denna fil 
importeras sedan till ett program för terrängmodellering, förutsatt att programmet kan läsa 
filformatet. När punkterna är inlästa i programmet skapas ett nätverk av trianglar mellan 
punkterna av programmet i fråga.  
 
Vanligtvis byggs detta nätverk av trianglar enligt en teori som kallas TIN (Triangulated 
Irregular Network) som i sin tur bygger på Delauney´s trianguleringsmetod. I figur 4.1 visas 
ett exempel på en TIN-modell som skapats i AutoCAD (Autodesk Map 3D 2006, 2006). I 
figuren har en TIN-modell på en bergnivå skapas utifrån cirka 150 borrpunkter, varje 
knytpunkt i modellen utgörs av en borrpunkt. Modellen har skapats för att ge en bild på hur en 
sådan modell kan se ut. Figur 4.1a och 4.1b är samma modell fast sedd ur olika vyer. I figur 
4.1b har modellen vridits runt horisontalaxeln.  
 

 
Figur 4.1: TIN-modell, skapad enligt Delauney´s trianguleringsmetod i AutoCAD. Figur a och b är 

från samma modell men sedd ut olika vyer. Varje hörn i triangeln utgör en punkt från 
indatan. 

 

    a) Plan vy, 2D  b) Sydlig vy, 3D 
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Delauney´s trianguleringsmetod innebär att man ur punkternas läge skapar trianglar där varje 
hörn i en triangel utgörs av en mätpunkt. Delauney-triangulering är en metod för att skapa så 
liksidiga trianglar som möjligt. Kriteriet för att utgöra en Delauney-triangel är att centrum på 
den cirkel som passerar genom de tre hörnen på triangeln inte ligger utanför triangeln i fråga 
(Wikipedia, 2007). I Figur 4.2 visas tre olika trianglar och de cirklar som passerar genom alla 
tre hörn. Figur 4.2a och 4.2b uppfyller kraven för att kallas en Delauney-triangel. Figur 4.2c 
uppfyller dock inte kravet eftersom cirkels centrum ligger utanför triangeln.  
 

 
Figur 4.2 Här visas tre exempel på trianglarnas cirklar och dess centrum. Figur a och b fyller 

kravet för en Delauney-triangel men inte c eftersom centrum ligger utanför triangeln. 
(Wikipedia, 2007) 

 
Kriteriet innebär praktiskt att varje ”tänkt” punkt inom en triangels yta beräknas med de tre 
närmaste punkterna från indatan, vilket säkerställer en så rättvisande modell som möjligt. De 
skapade trianglarna utgör ett lutande plan där z-koordinater kan beräknas med hjälp av linjär 
interpolering.  
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Ett alternativ till TIN-modellen är en rutnätsmodell. När en rutnätsmodell skapas så börjar 
arbetet med att maskbredden i rutnätet definieras. Sedan skapas ett plant rutnät över ett 
område som definieras av användaren. I detta område skall ett antal undersökningspunkter 
finnas. I rutnätets korsningar söks de fem närmsta undersökningspunkterna fram för 
respektive korsning. Sedan beräknas höjden i korsningen genom att höjden i 
undersökningspunkterna viktas med respektive avstånd i kvadrat, medelvärdet av dessa fem 
tal bestämmer sedan höjden i korsningen (Nordqvist, F, 2002). Ett exempel på en sådan 
rutnätsmodell visas i figur 4.3  
 

 
Figur 4.3. Rutnätsmodell skapad i Novapoint Terräng. Höjden i varje korsning har beräknats utifrån 

höjderna i de fem närmaste undersökningspunkterna. För övrigt samma indata som i figur 
4.1. 

 
Figuren visar en rutnätsmodell som har skapats i Novapoint Terräng, vilket använder 
rutnätsmodellen för att beräkna höjderna i ett lager. I figur 4.3b har modellen vridits runt 
horisontalaxeln. Man kan i figur b se att modellen har tre dimensioner, svackor och höjder i 
modellen kan ses. Det är för övrigt samma indata som använts i de beräkningar som gjorts till 
figur 4.1 och figur 4.3. Modellerna är även lika stora till ytan och har i stort sett samma yttre 
avgränsning. Vid en översiktlig vy ser dessa två modeller likvärdiga ut. Om man väljer att 
”lyfta in” rutnätsmodellen i ett program för TIN-modeller så kan man se att modellernas 
höjder skiljer sig. Det vill säga att samma indata ger olika resultat i de olika modellerna. 
Höjderna skiljer sig inte mycket, det kan röra sig om 0,5-1,0 meter. Detta är dock tillräckligt 
mycket för att innebära problem vid exempelvis kostnadsberäkningar för bergschakt. Om man 
väljer att titta på TIN-modellen vid en specifik indatapunkt så är höjden på ytan densamma 
som höjden på indatapunkten. Detta gäller dock inte alltid om man istället tittar på 
rutnätsmodellen. Vilket enligt författaren torde innebära att TIN-modellen är mer rättvisande. 
Det har dock inte funnits några erfarenhetsåterföringar av verkliga fall som kan bekräfta 
denna tes. 
 
 
 

    a) Plan vy, 2D      b) Sydlig vy, 3D 
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5 Tillgängliga programvaror 

I detta kapitel beskrivs ett antal program som kan användas för visualisering och projektering 
av geotekniska förhållanden i 3D. Studien behandlar vilka önskvärda funktioner som stöds i 
programmen med utgångspunkt i specifikationer från tillverkare och egna erfarenheter av 
programmen.  
 

5.1  Metod för val av program 

I studien har program eftersökts genom förfrågningar hos olika personer med erfarenhet av 
3D-projektering, främst inom SWECO men även i andra företag. De program som 
framkommit av dessa förfrågningar har studerats närmare. I övrigt har program eftersökts 
genom olika diskussionsforum på nätet, i forskningsrapporter, i examensarbeten samt annan 
litteratur. 
 

5.2  NovaPOINT 

Novapoint GeoSuite Toolbox är den programserie som i huvudsak används på SWECO VBB 
för geotekniska utredningar och geotekniska projekteringar. Programmen utvecklas av AG 
Programutveckling Ekonomisk Förening. Som framgår av namnet är detta en ekonomisk 
förening, som har till syfte att utveckla dataprogram för teknikområdet geoteknik. 
Programmen distribueras av Vianova Systems AS (Vianova, 2007). I programserien ingår ett 
flertal olika program:  

Novapoint GS Archive 
Tidigare hette detta program Geoarkiv och är utgångspunkten i programfamiljen. Det fungerar 
som en projektdatabas där alla ritningar och handlingar som berör ett specifikt projekt kan 
skådas. Här läses data från fältundersökningar in (stackfiler). Övriga program, där olika 
beräkningar genomförs, startas härifrån (Vianova, 2007).  

Novapoint GS Presentation 
Tidigare hette detta program Postograf. Detta program startas från GS Archive. I programmet 
borrhålsdata redigeras och tolkas. Borrhålen kan ritas upp enligt SGI-standard (Statens 
Geotekniska Institut). Med redigering och tolkning menas att borrledaren eller handläggare 
bedömer vilka olika lager som finns i jordprofilen, var bergnivån ligger samt att borrledaren 
eller handläggaren tar bort brus i de borrdata som erhållits från borrbandvagnens 
loggutrustning (Vianova, 2007). 
 
Nedan följer utförligare beskrivningar av tre olika program som ingår i programserien 
eftersom dessa innehåller de funktioner som eftersöks i examensarbetet. 

5.2.1 Novapoint Terräng 
Tidigare hette programmet Postograf Terräng. Även detta program startas från GS Archive. 
Novapoint Terräng är ett programtillägg till AutoCAD och kan installeras på de flesta av 
AutoCADs olika versioner. På Geoteknikgruppen i Stockholm används Autodesk Map 3D. 
När man startar Novapoint Terräng öppnas Autodesk Map 3D och arbetet med 
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terrängmodellerna sker i detta program. 3D-modellen som skapas av detta program är en så 
kallad rutnätsmodell, se kapitel 4. I figur 5.1 har en rutnätsmodell skapats i Novapoint 
Terräng. Indatan till modellen i figur 5.1 består av tolkningar som gjorts i GS Presentation. 
När modellen beräknas kan man likna tolkningarna med punktkoordinater, en tolkning består 
av x-, y- och z-koordinater och mellan dessa koordinater interpoleras en yta. 
 

 
 

Figur 5.1 Exempel på terrängmodell av bergnivå genererad av Novapoint Terräng.  
 
Modellen kan även ritas i form av nivålinjer/höjdkurvor. I terrängmodellen kan sektioner 
definieras och ritas. Olika lagernivåer i dessa sektioner utgår från den terrängmodell som 
skapats. Volymberäkningar kan genomföras mellan ett lager och en definierad referensnivå, 
antingen i hela modellen eller i ett av användaren begränsat område. Volymberäkningen 
genomförs genom att varje skärningspunkt i rutnätsmönstret inom det definierade området 
söks upp. Avståndet mellan en referensnivå (definierad av användaren) och det lager som 
skall volymbestämmas beräknas av programmet. Denna höjd multipliceras sedan med en rutas 
area. (Nordqvist, F, 2001). Genom denna funktion kan t.ex. bergschakt, jordschakt eller 
fyllning volymbestämmas.  

5.2.2 Novapoint GS Settlement 
Tidigare Postograf Sättning. Programmet startas från GS Archive. GS Settlement är ett 
program för beräkning av sättningar till följd av laster och förändringar i portryck. Olika 
jordmodeller kan användas, såsom Janbus-, Krykon och Chalmers modell där den sistnämnda 
kan användas med eller utan hänsyn till krypning. Lastspridningen kan beräknas med 
Boussinesqs ekvation för en oändlig platta eller med 1:n metoden. Lastspridningen kan även 
importeras i form av en ASCII fil vilken genererats med någon annan metod. Lasterna kan 
även förändras med tiden vilket t.ex. innebär att man kan simulera förbelastning (Novapoint 
GS Settlement, 2006). 
Sättningarna är beräknade med antagandet att det råder ett enaxiellt spännigsförhållande samt 
att porvattenflödet är vertikalt (endimensionellt). Beräkningar över ett tredimensionellt 
område genomförs genom ett antal endimensionella beräkningar som sedan interpoleras. 
Resultaten av beräkningarna - sättningar, portryck och spänningar - presenteras grafiskt samt i 
tabellform och kan exporteras till andra program (Novapoint GS Settlement, 2006). 
I GS Settlement byggs den jordlagermodell som skall beräknas upp för hand. För att 
underlätta detta arbete kan terrängmodeller och sektioner skapade i Novapoint Terräng 
importeras och visas i vyn för jordlagerföljden. (Novapoint GS Settlement, 2006). 
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5.2.3 Novapoint GS Stability 
Tidigare Postograf Stabilitet. Programmet startas även det från GS Presentation. Detta är ett 
program för beräkning av släntstabilitet. För att bygga upp jordlagerföljden i beräkningen kan 
sektioner genererade av Postograf Terräng användas som stöd. Inom varje lager kan olika 
materialparametrar ansättas beroende på djup där isolinjer skiljer dessa åt. Beräkningarna kan 
göras med modellerna Morgenstern-Price, simplified och modified Bishop samt Swedish 
method. Stabiliseringsåtgärder kan simuleras i form av jordspikar, KC-pelare och beräkning 
av nödvändig bankhöjd. Resultatet från beräkningen presenteras i ett diagram med krafter, 
moment och skjuvkrafter för den kritiska glidytan. (Novapoint GS Stability, 2006)  
 

5.3  Autodesk 

Autodesk utvecklar program för fem olika segment som de valt att kalla mekanik, 
infrastruktur, bygg, collaboration samt media och underhållning. Autodesks mest kända 
produkt är AutoCAD som använts inom byggbranschen i många år. Som tidigare nämnts 
används en variant av AutoCAD som heter Autodesk Map 3D på SWECO VBB idag. 
 
Autodesk Map 3D är ett program som är anpassat för kartritning och GIS (Geografiskt 
InformationsSystem). I programmet arbetar man med surfaces, eller ytor, som representerar 
olika jordlager eller bergnivån. Ytorna är uppbyggda av koordinatpunkter som hämtas ur de 
borrdata som genererats under fältundersökningen. Ytorna beräknas med TIN-triangulering på 
det sätt som beskrivs i kapitel 4. I modellen kan schakt och fyllning beräknas i områden som 
definieras av användaren. De redigeringsmöjligheter som finns på dessa ytor stäcker sig 
endast till att ställa in utseendet vid presentation, dock finns möjligheten att redigera punkt för 
punkt och på så sätt redigera ytorna. (Autodesk, 2007) 
 

5.4  Bentley Systems 

Bentley Systems är ett Amerikanskt företag som utvecklar program inom geo, bygg, 
anläggning och infrastruktur samt program för dokument och projekthantering. Bentley 
Systems flaggskepp är programmet MicroStation vilket är en cadplattform med ett stort antal 
applikationer. I första hand är det applikationerna som kommer att studeras. 

5.4.1 InRoads 
InRoads är en programapplikation till MicroStation som är utvecklad för väg och 
järnvägsprojektering samt terrängmodellering i allmänhet. Programmet används flitigt inom 
olika delar av SWECO VBB Det gäller dock inte inom teknikområdet Geoteknik. För att 
skapa 3D-modeller i detta program arbetar man med ytor på samma sätt som i Autodesk Map 
3D. Olika materialbeskrivningar kan läggas till de olika lagren, vilket ger en bra 
verklighetsåtergivning i presentationen av 3D-modellen. Exempelvis kan man definiera att en 
yta består av berg och den kommer då att se ut som en bergyta i modellen. I modellen kan 
volymer för fyllningar och schakt beräknas, sektioner och profiler kan skapas och dessa 
uppdateras automatiskt när förändringar görs i modellen. 
En viktig funktion i InRoads och MicroStation är att programmen kan läsa och skapa både 
dwg- och dgn-filer. Ritningar som skapats i AutoCAD (.dwg) kan läsas och redigeras i 
Bentley´s program och ritningar som skapats i InRoads och MicroStation (.dgn) kan 
konverteras till det filformat som AutoCAD använder - dwg. Detta gör att olika parter 
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involverade i ett projekt kan jobba med det program som är mest lämpligt för just dem utan att 
behöva ta hänsyn till de problem som vanligtvis uppstår med olika filformat. (Bentley, 2007) 

5.4.2 GEOPAK 
GEOPAK är även det en programapplikation till MicroStation och har därmed samma 
basfunktioner som InRoads. I GEOPAK finns dock funktioner för att importera borrpunkter. 
En möjlig import av borrpunkter skulle troligen innebära ett färre antal steg i arbetet med att 
skapa en 3D-modell, i förhållande till InRoads och Autodesk Map 3D. Det skulle också kunna 
innebära att en större mängd information skulle kunna bibehållas i modellen genom hela 
processen. Detta i sin tur skulle minska dubbelarbetet med att exempelvis definiera olika 
material i lagren och så vidare. Ytterligare en fördel hade troligen varit att borrhålen skulle 
kunna ritas upp i sektionsritningar, planritningar och i 3D-modellen. GEOPAK kan dock inte 
läsa de filformat som GS Presentation använder, borrpunkterna kan i och med detta inte 
importeras. Därmed är inte GEOPAK av större intresse i denna studie eftersom övriga 
funktioner i programmet är desamma som i InRoads. InRoads har i sin tur andra fördelar 
gentemot GEOPAK och därför avslutas studien av GEOPAK. 
 

5.5  Övriga program 

I studien har ytterligare ett antal program testats och beskrivs här kortfattat. Dessa program 
har endast studerats ytligt eftersom det tidigt har framkommit att de inte är intressanta. 

 
• Geotechnics GEO 4. Utvecklat av FINE, ett Tjeckiskt företag. Har viktiga 

geotekniska funktioner men kan inte importera det filformat som GS Presentation 
använder. Terrängmodelleringsfunktionerna är svagare än i ovan nämnda program, det 
har därför inte studerats närmare.  

• SoilVison. Ett Amerikanskt företag. Har att flertal olika program för geotekniska 
problem men kan inte heller läsa GS Presentations filer. 

• Conrad. Utvecklat av SGI. Kan läsa fältloggutrustningens filformat men är ett 
program för redigering och presentation av CPT-försök. Saknar funktioner för 3D-
modellering. Programmet behandlas ytterligare i kapitel 5.3  

• Edison. Utvecklat av SGI. Kan läsa fältloggutrustningens filformat men är ett program 
för granskning och redigering av borrdata i fält. Saknar funktioner för 3D-modellering. 
Programmet behandlas ytterligare i kapitel 5.3 

• AutoCAD Civil 3D. En av Autodesks produkter. Programmet har inte testats i denna 
studie men skall enligt utvecklarens specifikationer ha likvärdiga funktioner med 
InRoads, det vill säga väg och järnvägsprojektering samt terrängmodellering. 
Anledningen till att det inte har testats är tidsbrist i arbetet. Om Novapoint Terräng 
skulle använda detta program som bas istället för Autodesk Map 3D skulle man 
troligen få kraftiga funktioner för en fortsatt projektering i 3D-modellen. 
Kommunikationen mellan AutoCAD Civil 3D och GS Presentation kan också antas 
vara bättre än den mellan InRoads och GS Presentation eftersom Novapoints 
produkter är AutoCAD-applikationer. (Autodesk, 2007)  



Utvärdering av program 
___________________________________________________________________________ 

 17

6 Utvärdering av program 

I detta kapitel utvärderas de olika program som beskrivits i kapitel 5. 
 

6.1  Upplägg av utvärdering 

Upplägget på den utvärdering som gjorts utgår från informationsflödet i en geoteknisk 
process. Från det att en fältundersökning görs till dess att en redovisning av undersökningen 
gjorts. Utvärderingen delas in i följande delprocesser: 
 

• Insamling av rådata 
• Redigering av rådata 
• Presentation och redigering av undersökning 

 
Anledningen till detta upplägg är att det då är lättare att beskriva var olika program har sina 
styrkor och svagheter samt var de kommer in i processen. Tyngdpunkten i utvärderingen 
ligger i delprocessen ”Presentation av undersökning” eftersom det är här 3D-modellerna 
genereras, övriga delprocesser beskrivs för att visa vilka förutsättningar som finns för 
genererandet av 3D-modellerna. 
 
För att få en rättvis och överskådlig jämförelse mellan de olika programmen används samma 
indata som underlag för uppbyggande av modellerna. Indatan består av ett stort antal 
borrpunkter, ca 160 st. Dessa finns samlade i ett område som mäter 29720 m2 eller ca 3 ha. 
Det faktum att borrpunkterna är samlade i ett relativt litet område ger ett litet avstånd mellan 
dem vilket i sin tur innebär att de geotekniska förhållandena är väl utredda i det området. Ett 
väl utrett område är en förutsättning för att kunna få en realistisk 3D-modell över området i 
fråga. Borrpunkterna härstammar från ett projekt som SWECO genomförde år 1999. 
 

6.2  Insamling av rådata 

Insamling av rådata utgör det första steget i processen med att skapa 3D-modeller. Den 
fältloggutrustning som i dagsläget används för att samla in rådata på SWECO VBB är Envi 
Geoprinter och Geotech Geologg. Dessa utrustningar exporterar insamlad data i filformaten 
std, rdt och ASCII. 
  
std är ett filformat som utvecklats av SGI (Statens Geotekniska Institut) för att skapa en 
standard för datakommunikation inom geoteknikbranschen i Sverige. Endast ett fåtal program 
kan importera filformatet std och då endast program som utvecklats i Sverige eller Norden. 
Amerikanska eller övriga Europeiska program stödjer inte filformatet std.   
 
Filformatet rdt används av Geotechs fältloggutrustning och kan även det endast läsas av ett 
fåtal program. Ovan nämnda fältloggutrustningar samlar in data enligt den standard som 
används i Sverige, det vill säga neddrivningshastighet i form av sek/20 cm, viktsondering i 
form av halvvarv/20 cm och så vidare. Filformaten std och rdt är skapade för att tillvarata och 
vidarebefordra information enligt samma svenska standard utan att en stor mängd 
efterredigering skall vara nödvändig. Ur denna synpunkt är formaten positiva, men man kan 
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även säga att dessa filformat målar in den svenska geoteknikbranschen i ett hörn vad gäller 
val av program för efterbearbetning. 
 
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) är ett filformat som skapats i 
USA under 60-talet för att standardisera textkommunikation mellan datorer. Detta format kan 
användas om man ska importera data i olika program i form av textrader, t.ex. x-, y- och z-
koordinater. Filformatet kan i princip läsas av alla program men innehåller lite eller ingen 
information om hur datan skall behandlas. Hur en ASCII-fil skall läsas måste definieras av 
användaren och detta kan inte göras i alla program. Om man kan exportera en ASCII-fil från 
ett program innebär detta inte att den kan läsas av nästa program, trots att 
programspecifikationerna påstår det.   
 

6.3  Redigering av rådata 

I det här läget av en geoteknisk undersökning är filformatet ASCII relativt ointressant, det 
innehåller helt enkelt för lite information om rådatans uppbyggnad och kräver i och med detta 
allt för mycket arbete för att ens kunna hanteras. Fokus ligger nu på de program som kan läsa 
std- och rdt-filer, vilka är GS Archive, Edison och Conrad. GS Archive beskrivs i kapitel 5, 
Edison och Conrad är program som utvecklats av SGI.  
 
Edison är ett program för granskning och redigering av borrdata ute i fält och Conrad ett 
program för granskning och redigering av CPT-försök (Cone Penetration Test). Efter att ett 
CPT-försök redigerats i dessa program ritas resultaten upp i diagram enligt SGIs standarder, 
olika kommentarer angående undersökningen kan också läggas till. I och med att diagrammen 
är ritade slutar också möjligheterna till vidare hantering av rådata i dessa två program och de 
kan inte exportera några data som kan användas för att göra 3D-modeller senare i processen. 
Detta faktum lämnar oss med ett alternativ kvar för att läsa in std- och rdt-filer, nämligen GS 
Archive.  
 
Först läses filerna in i GS Archive, och därifrån kan man starta GS Presentation för att 
redigera och tolka dessa. När tolkningen är klar sparas tolkningsfiler (.tlk) automatiskt i en 
databas. En tolkningsfil skapas för varje borrpunkt och innehåller djupet från markytan och 
nivån i z-led till de olika jordlager som identifierats i just den punkten. Man kan även välja att 
exportera tolkningen i form av koordinatfiler. Man väljer då det lager man vill exportera, 
exempelvis berg, och samtliga borrpunkter i det projektet som innehåller en tolkning med 
berg skrivs in i en fil och sparas. Det vill säga att man får en fil som innehåller x-, y- och z-
koordinater, som beskriver bergets nivå i det undersökta området. Dessa filer heter pxy och är 
en tillämpning av eller avknoppning av ASCII-formatet. 
 

6.4  Presentation och redigering av undersökning 

Med presentation av undersökning menas här sektionsritningar, planritningar och 3D-
modeller. Det naturliga steget i dagsläget på SWECO VBB är att skapa 3D-modeller i 
Novapoint Terräng eftersom det används inom företaget för andra ändamål. Fördelarna med 
Novapoint Terräng gentemot andra terrängmodelleringsprogram är att kommunikationen med 
GS Presentation är smidig och inte kräver någon exportering och importering av data.  
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När en terrängmodell skapas i Novapoint Terräng är det inte en yta utan ett nät av parallella  
polylines (linjer i AutoCAD) med varierande höjd. Mellan dessa linjer finns ingen 
information som beskriver att det är en yta. Rutnätet kan liknas med ett fiskenät, det finns 
ingen information mellan maskorna. För att konvertera detta nät till en yta kan man använda 
ett antal olika metoder, men de innebär alla att man måste byta program. Smidigast är att göra 
det i Autodesk Map 3D eftersom man redan arbetar i den miljön i Novapoint Terräng och 
behöver då inte öppna ett nytt programfönster. Man kan säga att man arbetar i två olika 
program men i samma fönster vilket gör att alla funktioner och menyer finns på samma ställe. 
Om man valt att skapa ytorna i Autodesk Map 3D kan man där generera sektioner, i vilka 
borrpunkter, tolkade lagergränser och 3D-modellens beräknade lagergränser kan ritas upp. 
Volymberäkningar kan göras antingen med Novapoint Terrängs verktyg för detta eller med 
Autodesk Maps verktyg. Man kan även välja att skapa en yta genom att först exportera 
koordinater på det sätt som beskrivs i föregående kapitel och sedan importera dessa i 
Autodesk Map 3D. Detta arbetssätt är lite mer krävande eftersom man först måste göra om en 
pxy-fil till en txt-fil. Sedan när man importerar txt-filen måste man definiera olika kolumner i 
filen innan den kan läsas av Autodesk Map 3D. Detta arbetssätt tar längre tid men innebär att 
man inte tillför några felkällor i form av de beräkningar som Novapoint Terräng gör i första 
steget. Om man väljer att skapa ytan från rutnätsmönstret så innebär det att samma indata 
interpoleras två gånger. Först interpoleras indatan när rutnätet skapas, sen interpoleras detta 
rutnätsmönster när en TIN-modell skapas. Vad som är ”verklighet” i denna slutgiltiga modell 
är därmed svårt att avgöra. 
 
Om man väljer att skapa 3D-modellen i InRoads så hämtar man informationen på samma sätt 
som i Autodesk Map 3D. Det vill säga antingen genom att skapa en yta av linjerna som 
skapats av Novapoint Terräng eller genom att importera koordinater. Modellerna som skapas i 
InRoads beräknas på samma sätt, TIN triangulering, vilket gör att skillnaden dem emellan är 
liten eller ingen. En modell skapad i InRoads ser likadan ut som en modell som skapats i 
Autodesk Map 3D. Fördelen med att arbeta i InRoads är att programmet har fler och 
kraftfullare funktioner för vidare projektering i modellen. I InRoads kan man exempelvis göra 
väg- och ledningsprojektering på ett relativt enkelt sätt. Dessa verktyg har dock inte studerats 
närmare i denna utvärdering på grund av att arbetet med att skapa en realistisk 3D-modell, 
som ovan nämnda funktioner skall arbeta i har varit tidskrävande. Nackdelarna med InRoads 
är däremot att man måste byta program vilket tar tid och kostar pengar i form av licenser samt 
att man inte har samma smidiga kommunikation mellan programmen. Till följd av att man 
endast bygger modellen från koordinater så förlorar man möjligheten att rita upp borrhål eller 
tolkade jordlagernivåer. Koordinaterna härstammar från de tolkningar av borrdatan som gjorts 
och informationen som innehåller borrdatan går förlorad i och med att man byter program. 
 
Vilket program man än väljer för att skapa 3D-modellen så innebär det att redigeringen av 
modellen måste göras med så kallade stödpunkter. Detta gäller även för NovaPoint Terräng. 
Att tillföra stödpunkter betyder att man lägger till punkter ”för hand” som beskriver ett lager 
vilket kan vara mycket tidsödande. För att beskriva redigeringen kan vi studera följande 
exempel:  
 
Anta att man vill skapa en 3D-modell med två ingående ytor; en som beskriver ett 
friktionsmaterials nivåer i ett område och en som beskriver bergnivån i samma område. I 
verkligheten är det då inte möjligt att nivån för friktionsmaterialet ligger under bergnivån. Det 
kan helt enkelt inte finnas friktionsmaterial under berget. I 3D-modellen däremot kan så vara 
fallet. Ett sådant scenario beskrivs med hjälp av figur 6.1, 6.2 och 6.3.  
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Figur 6.1 Exempel på 3D-modell skapad i InRoads. Modellen ses ur ett fågelperspektiv. I området 
kring punkt A sticker berget upp ur friktionsmaterialet. Detta på grund av det finns 
borrpunkter i just det området som indikerar att det inte finns något friktionsmaterial. I 
figur 6.2 visas snitt B som en sektion.  

 
I figur 6.1 har en modell med två ytor skapats i InRoads, dessa visas i var sin färg. Ytorna 
beskriver ett lager med friktionsmaterial (den mörka färgen) respektive ett lager för bergnivån 
(den ljusare färgen). I figuren har man ett fågelperspektiv och tittar rakt ned på modellen. I 
området kring punkt A ser man att lagret som beskriver berget sticker upp ur lagret för 
friktionsmaterial, berget har en högre nivå än omgivande friktionsmaterial i detta område. 
Detta innebär i sin tur att i det just detta område inte ska inte finnas något friktionsmaterial, 
det kan nämligen inte ligga under berget. Anledningen till berget ligger över 
friktionsmaterialet beror på att det i närheten av punkt A finns borrpunkter som indikerar att 
det inte finns något friktionsmaterial. Det skulle exempelvis kunna vara en punkt med berg i 
dagen. 
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Figur 6.2 Snitt B. Till höger i snittet, vid punkt A, ser man att friktionsmaterialet ligger under 
berget. Detta kan endast åtgärdas genom att lägga in en stödpunkt i modellens indata. 
Stödpunkten läggs i punkt A och i den anger man att friktionsmaterialet ligger på samma 
nivå som berg. 

 
I figur 6.2 har ett snitt gjorts genom det diskuterade området, de två linjerna beskriver 
respektive lagers höjdnivåer ur en horisontell synvinkel. Punkt A är inritad i snittet och i 
närliggande område ser man att nivån för friktionsmaterialet ligger under bergnivån, vilket 
inte är möjligt. För att redigera detta måste man lägga in ett stort antal stödpunkter i 
problemområdet, där man anger nya höjder för friktionsmaterialet. Detta för att ”lyfta” 
friktionsmaterialets yta till samma nivå som berget. En stödpunkt kommer inte att räcka utan 
det kommer att krävas tiotals punkter för att modellen skall bli riktig. I stödpunkterna anger 
man att friktionsmaterialet ligger ovanpå berget men med en tjocklek på 0 mm.  
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I figur 6.3 beskrivs samma modell men då sedd från undersidan. I och med att 
friktionsmaterialet (den mörkare färgen) är synligt i flera områden i figuren innebär det att 
ovan nämnda problem finns på flera ställen i modellen. 

 
 

Figur 6.3 Samma modell som i figur 6.1, sedd från undersidan. I figuren syns det att 
friktionsmaterialet ligger under nivån för berg i flera områden. 

 
Vid en plan vy från ovan ter sig detta inte som ett problem, modellen ser då rätt och riktig ut. 
Men om man skall göra volymberäkningar mellan de olika lagren i samma modell kommer 
dessa att misstämma om man inte åtgärdat felen. Problem kan också uppkomma om man 
endast är intresserad av friktionsmaterialet i modellen. Man kommer då att se ett enhetligt 
lager vilket egentligen inte stämmer. Antag att friktionslagret istället beskrev ett siltlager, då 
kan det vara direkt avgörande för stabilitetsberäkningar hur detta lager är utbrett i området. 
Även om man åtgärdar felen i modellen med stödpunkter så återstår problemet med det 
enhetliga lagret.  
 
Varför uppkommer då detta problem? Anledningen ligger i programmens beräkningsmodell, 
TIN-modellen. Den skapar trianglar utifrån koordinater, som i detta fall beskriver ett 
jordlager. I triangelmodellen utgör varje hörn en triangel en koordinat. Figur 6.4 beskriver ett 
fiktivt undersökningsområde med 6 undersökningspunkter, punkt 1 till punkt 6. 
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Figur 6.4 Ett fiktivt undersökningsområde med 6 undersökningspunkter. 

 
I områdets undersökningspunkter har två olika material identifierats. Det ena materialet, Berg, 
har identifierats i samtliga punkter medan det andra materialet, Lera, endast har identifierats i 
fem av punkterna. Låt säga att punkt fyra är ”berg i dagen” och att bergnivån där är två meter 
högre än i övriga undersökningspunkter. Resultaten från den fiktiva undersökningen visas i 
tabell 6.1.  
 

Tabell 6.1 Resultat av fiktiv undersökning. 

 
 
För materialet berg skulle en TIN-modell se ut som i figur 6.5 där varje undersökningspunkt 
utgör ett hörn i trianglarna. 
 

 
Figur 6.5 TIN-modell på materialet Berg. Stora siffror anger punktnumret och de mindre 

siffrorna anger punkternas höjder. 
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För materialet Lera skulle TIN-modellen se ut på följande sätt, figur 6.6. Punkt 4 ingår alltså 
inte som ett utav hörnen i trianglarna.  
 

 
Figur 6.6 TIN-modell på materialet Lera. Stora siffror anger punktnumret och de mindre 

siffrorna anger punkternas höjder. 
 
Varje triangel i figurerna ovan utgör en del av en yta och yttermåtten på hela ytan är lika i 
båda fallen. Det vill säga att totalarean på ytorna är densamma. Det som skiljer dem åt är att 
TIN-modellen på Berg är uppdelad i mindre delområden, fem stycken, och lagret för lera 
endast i tre delområden. Lerlagret beräknas alltså på en mindre mängd data. I figur 6.6 har 
programmet skapat en yta kring punkt fyra trots att materialet lera inte finns i det området. 
När programmet skapar denna yta vet det inte att punkt fyra finns med i undersökningen utan 
programmet tror att det är glesare mellan punkterna än i jämförelse med materialet Berg. Det 
skapas inga koordinater för leran i punkt 4 eftersom det inte finns någon lera i punkten. Figur 
6.7 visar ett snitt genom undersökningspunkt 4. Leran ligger här under berget i området kring 
undersökningspunkt 4 vilket inte stämmer enligt undersökningsresultaten. 
 

 
Figur 6.7 Horisontell vy med lagren Lera och Berg. Lerlagret ligger under Berg i området 

kring undersökningspunkt 4. 
 
Detta problem är detsamma som beskrivits tidigare i kapitlet och arbetet för att redigera detta 
är omfattande. Även om redigeringen görs och lerlagret ”lyfts upp” till samma nivå som 
berget så kan man ändå få uppfattningen att leran finns representerad i hela området. Vilket 
kan leda till feltolkningar när man endast är intresserad av studera lerans omfattning i 
området. 
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6.5  Sammanställning av utvärdering 

I Kapitel 2 beskrivs att målet eller visionen med Geomodellen är att på ett relativt enkelt och 
smidigt sätt skapa en 3D-modell där sektionsritningar, planritningar och volymberäkningar 
skall kunna genereras. Själva 3D-modellen skall också vara användarvänlig både för den som 
genererar den och för den som skall använda den i ett senare skede. Nedan följer tabell 6.1, 
där programmen jämförs med avseende på dessa kriterier.  
 

Tabell 6.1 Sammanfattad jämförelse av program i tabellform. 
NovaPOINT Terräng Autodesk Map 3D InRoads

Kommunikation med Fungerar bra. Filer måste exporteras från Filer måste exporteras från
GS Presentation GS presentation och sedan GS presentation och sedan

importeras som koordinatfiler. importeras som koordinatf iler.

Filformat Arbetar i eget format. Arbetar i dw g-format. Kan arbeta i både dw g- och 
(Möjlighet att dgn-format.
kommunicera med andra
program)

Beräkning av Görs med hjälp av rutnäts- Görs med hjälp av Delauney- Görs med hjälp av Delauney-
3D-modell mönster vilket innebär en mindre triangulering, TIN-modell. triangulering, TIN-modell. 

matematiskt korrekt modell i
jämförelse med TIN-modeller.

Redigering av Görs med stödpunkter, enkelt att Görs i punktf iler, enkelt att lägga Görs i menyer, enkelt att lägga
3D-modell lägga till och redigera punkter. till och redigera punkter. till och redigera punkter.

Funktioner för Saknas. Saknas. Funktioner f inns för väg-, mark-, 
fortsatt projektering i lednings- och 
3D-modell grundläggningsprojektering.

Övriga projekterings- I programfamiljen finns ett f lertal Saknas. Saknas.
möjligheter program för olika stabilitets-

beräkningar. Kommunikationen 
programmen emellan fungerar
bra.

Användarvänlighet Beror på tidigare erfarenheter, Beror på tidigare erfarenheter, Inom Geoteknikgruppen f inns
på Geoteknikgruppen f inns lång på Geoteknikgruppen f inns lång liten erfarenhet av att arbeta med
erfarenhet av att arbeta med erfarenhet av att arbeta med MicroStation och InRoads. Tar i
Novapoints produkter. Autodesks produkter. och med det längre tid att lära.

Presentations- Har bristfälliga möjligheter till en Har goda estetiska Har goda estetiska 
möjligheter estetisk presentation av presentationsmöjligheter. presentationsmöjligheter.

3D-modellen. Novapoint Virtual
Map kan användas för detta.

Informationstillgång* Har tillgång till all geoteknisk Har i och med kommunikationen Har lite tillgång till den 
information i projektet. med Novapoint Terräng tillgång geotekniska informationen. Har 

till i stort sett all geoteknisk bara tillgång till koordinater.
information i projektet.

*Med informationstillgång menas här den informationsmängd som följer med i processen med att skapa en 3D-modell. 
 Exempelvis om materialet i ett jordlager definierats i början av processen, måste detta lager definieras ytterligare en gång när 
 3D-modellen är skapad? Alltså den mängd information som finns knutet till ett visst objekt som ett program kan läsa och förstå.  

 
I sammanställningen framgår att det enda alternativet, i dagsläget, till redigering och inläsning 
av borrdata är Novapoints produkter. Detta resulterar i att de program som skall generera 3D-
modeller måste kunna kommunicera med Novapoints produkter på ett eller annat sätt. Detta 
faktum har lett till de tre program som studerats. Alternativet skulle vara att använda en annan 
fältloggutrustning eller att frångå den redovisningsstandard som finns i Sverige idag, men 
detta alternativ har inte studerats i detta arbete. 
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Studien har koncentrerats på tre olika program; Novapoint Terräng, Autodesk Map 3D och 
InRoads. De 3D-modeller som kan skapas i dessa program bygger på samma data men 
beräknas på två olika sätt. Novapoint Terräng beräknar modellen med ett rutnätsmönster 
medan Autodesk Map 3D och InRoads beräknar sina modeller med TIN-triangulering. 
Trianguleringen innebär att modellerna ser likadana ut och är i praktiken exakt lika vad gäller 
nivåer på de olika lagren. Fördelen med TIN-trianguleringen är att de består av en yta och inte 
en samling linjer i jämförelse med den modell som Novapoint Terräng skapar, samt att TIN-
modellen innebär ett färre antal interpoleringar och antaganden. Novapoint Terrängs fördel 
gentemot de andra programmen är dess smidiga kommunikation med GS Presentation samt 
dess förmåga att skapa sektioner och ritningar där utförda borrningar kan ritas. Ytterligare en 
fördel med Novapoint Terräng är att stabilitetsberäkningar kan göras inom samma 
programfamilj, vilket de andra programmen helt saknar.  
 
I jämförelsen mellan Autodesk Map 3D och InRoads så framgår att Autodesk Map 3D har 
fördelar i sitt användargränssnitt samt dess kommunikationsmöjligheter med GS Presentation. 
InRoads fördelar ligger i den fortsatta projekteringen i samma modell i och med dess 
möjligheter att projektera ledningar, vägar och järnvägar. Ytterligare en fördel med InRoads 
är möjligheten att arbeta i både dwg- och dgn-format.  
 
För samtliga program gäller att redigeringen av 3D-modellen kräver mycket arbete. Inget av 
programmen tar hänsyn till undersökningspunkter som visar att ett material inte finns i just 
det området, vilket får till följd att redigeringen blir mer omfattande. 
 
För att det enligt författaren skall kunna genomföras 3D-modeller på geotekniska förhållanden 
på en daglig basis måste dessa problem överbryggas. Det är i dagsläget ett allt för omfattande 
arbete att skapa en modell som man kan leverera till kund och ta ansvar för. Relativt goda 
modeller kan idag skapas men kräver mycket arbete och i slutändan skall någon betala för 
modellen, just nu är kostnaden större än nyttan av modellen. Utvecklingen av dessa funktioner 
måste ske hos programutvecklaren men med ett samarbete med geoteknikbranschen som kan 
beskriva problemen.  
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7 Arbetsbeskrivning för 3D-modell 

I detta kapitel görs en kortfattad beskrivning för skapandet av en 3D-modell med Autodesk 
Map 3D och Inroads. För en utförligare beskrivning med programmet Autodesk Map 3D, se 
bilaga 1. Anledningen till att bilagan endast behandlar Autodesk Map 3D är att programmet 
används uteslutande inom Geoteknikgruppen på SWECO VBBs kontor i Stockholm. 
 

7.1  3D-modell med Autodesk Map 3D och Inroads 

Beskrivningen i detta kapitel startar när en fältundersökning är gjord och redigerad.  

7.1.1 Göra tolkningar 
Första steget i skapandet av modellen är att göra tolkningar i GS Presentation. Det vill säga att 
jordlagerföljden ska bestämmas. För att inte få en modell som blir rörig och svår att tolka 
skall antalet jordlager hållas till ett minimum. Här måste en personlig bedömning göras av vad 
som är viktigt och vad som kan förbises. Bedömningen måste göras i varje specifikt fall 
beroende på vad som är viktigt att presentera i just det fallet. Exempelvis kan grus och sand 
slås ihop till ett lager eller torrskorpelera och lera slås ihop till ett lager. Om man exempelvis 
har skalat ned antalet lager till tre stycken; fyllning, lera och berg skall alla dessa lager finnas 
tolkade i alla borrpunkter. Om det inte finns någon lera i ett borrhål så ska leran tolkas på 
samma nivå som berget. Leran finns då i punkten men den har en tjocklek på 0 mm. Detta 
görs för att underlätta redigeringen av modellen i slutskedet och för att frångå det problem 
som beskrivits i kapitel 6.4. För att öka förståelsen för modellen måste man ha i åtanke var 
man har tolkat lera trots att den inte finns. I modellen kommer det att se ut som att leran finns 
i hela området trots att det inte är sant.  

7.1.2  Skriv ut de olika lagren till en fil 
I GS Presentation kan de tolkade lagren exporteras lager för lager. Vid exporten skapas 
koordinatfiler och sparas i en pxy-fil på önskat ställe. Vad programmet gör är att gå igenom 
samtliga borrpunkter som finns i det specifika projektet och letar där rätt på alla punkter som 
innehåller den tolkning som ska exporteras. 

7.1.3  Redigering av pxy-fil 
För att Autodesk Map 3D skall kunna läsa pxy-filen måste vissa redigeringar göras i filens 
innehåll. Information i filen som är ämnad att läsas av andra program måste tas bort. Om man 
har valt att använda Inroads för att skapa 3D-modellen så måste alla kommatecken i 
koordinaterna bytas ut till punkter. Om detta inte görs så tappar man decimalerna i 
koordinaterna och modellen byggs endast på hela metrar, detta utan att en avrundning gjorts. I 
slutändan måste pxy-filen sparas som en txt-fil när redigeringarna har gjorts för att 
inläsningen i Autodesk Map 3D och Inroads skall fungera. 

7.1.4 Läsa in jordlager/koordinater 
Det finns i programmen ett stort antal olika filformat som kan väljas när inläsning av 
koordinater ska ske. Dock finns inte pxy som ett alternativ, och som det har beskrivits i 
kapitel 6 så kan inte något annat filformat exporteras av GS Presentation. Inläsning av 
koordinaterna görs via en speciell funktion där kolumnerna i koordinatfilen definieras för 
hand. Man beskriver för programmet vad som är x-koordinater, y-koordinater och vad som är 
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z-koordinater genom att namnge kolumner i programmet. För att tillse att rätt punkter hamnar 
i rätt lager måste respektive lagers koordinater namnges unikt vid importen. Det vill säga att 
koordinater som tillhör berg namnges med berg eller dylikt och lerans koordinater namnges 
med lera och så vidare. 

7.1.5  Skapa en yta av koordinater 
Ytor skapas via speciella funktioner i programmen. Här börjar arbetsgången skilja sig mellan 
Inroads och Autodesk Map 3D. I Autodesk Map 3D så skapas ytor genom att först skapa 
grupper av koordinater (Point Groups) och sedan lägga in dem som definition i lager. I 
Inroads däremot läses koordinaterna in direkt i lagret. Programmen skiljer sig åt på så sätt att i 
Inroads arbetar man i databaser och alla förändringar som görs måste göras i dessa databaser. 
Det som syns på skärmen är endast beräkningar av dessa databaser. Det vill säga en 
visualisering av de matematiska modeller som finns i databasen. I Autodesk Map 3D är det 
som syns på modellen själva grunden för arbetet. Här arbetar man inte i databaser. Dessa 
skillnader innebär att det är svårare att arbeta i Inroads till en början, allt arbete som sker i 
Inroads måste vara ”matematiskt korrekt”. Man kan inte klippa av en linje på samma enkla 
sätt som i Autodesk Map 3D eller AutoCAD (Trim) utan man måste gå in i databasen och 
ändra på linjens definition. Fördelen med Inroads är att när man har lärt sig detta så kan man 
göra mer avancerade modeller genom att bygga upp dem av definitioner. Inroads kräver att 
man har god kontroll på vad man har byggt modellen av. 

7.1.6 Redigering av 3D-modell 
Redigeringen av modellen görs med hjälp av stödpunkter. Det vill säga, man lägger till extra 
koordinater för att förändra ett lagers uppbyggnad. Stödpunkterna läggs in i ytans definition 
(Point Group i Autodesk map 3D) Om man står inför det problem som beskrivits i kapitel 6 så 
måste leran lyftas upp till samma nivå som berg, och detta görs genom stödpunkter. Man 
skapar en ny koordinat som ligger i området med problem (x-, och y-koordinat) och anger den 
höjd som behövs för att lyfta ytan (z-koordinat). I Inroads så är arbetsgången relativt 
komplicerad men om man har byggt upp sin modell på rätt sätt så är redigeringsmöjligheterna 
större än i Autodesk Map 3D. Man arbetar även här med stödpunkter men då i databasen. 

7.1.7 Kommentarer 
Att arbeta i Autodesk Map 3D är enklare än att arbeta i Inroads, funktionerna är enklare att 
förstå och hitta. Inroads har en hög kunskapströskel inledningsvis men när man lärt sig 
programmet är möjligheterna större. 
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8 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel förs en diskussion om examensarbetet som helhet. De rekommendationer som 
ges till SWECO angående programanvändning vid skapande av 3D-modeller återfinns här. 
Likaså de rekommendationer/förslag som ges till utvecklarna av de studerade programmen. 
 

8.1  Diskussion  

3D-modeller är i dagsläget ganska ovanliga inom geotekniken enligt författarens erfarenhet. 
När litteratur har sökts i arbetet har det varit svårt att finna någon som kan relateras till det 
utförda examensarbetet. Vid förfrågningar hos mer erfarna geotekniker har samma slutsats 
dragits. Den enda litteratur som funnits där en geoteknisk 3D-projetering nämns, är Holländsk 
(Rengers, N exempelvis). I Holland verkar man ha hunnit längre vad gäller 3D-modeller av 
geotekniska undersökningar än man har gjort i andra länder. Litteratur angående GIS-program 
finns i stor utsträckning, där terrängmodeller över markytor är väl beskrivna men denna 
kunskap är svår att anamma i geotekniska frågeställningar. Man kan säga att från markytan 
och uppåt finns mycket kunskap om 3D-modellering men det finns mindre från markytan och 
nedåt. Det faktum att litteratur har varit svårt att finna har lett till att arbetet med 3D-
modellerna har fått göras från grunden, det har varit svårt att dra lärdomar från andra. Den 
enda litteratur som i stort sett använts har varit de olika programmens användarmanualer samt 
programmens specifikationer.  
 
I frågan om vilka program som studerats i examensarbetet har samma problem som med 
litteraturen stötts på. Det vill säga att antalen program som kan användas för geotekniska 3D-
modeller är fåtaliga. Det finns en stor mängd olika GIS-program på marknaden, det samma 
gäller för anläggningsprojekt ovan mark. I Sverige och övriga Norden har man en egen 
standard för presentation av borrdata vilket på de flesta sätt är väldigt bra, standarden har 
använts länge och är väl förankrad i hela branschen. Men standarden gör också att de enda 
program som går att använda för redigering av borrdatan är de program som utvecklats i 
Norden. Marknaden blir i och med detta liten och även utvecklarna av programmen blir 
relativt småskaliga i jämförelse med de stora aktörerna (Autodesk, Bentley, ESRI). I Europa 
och i USA finns program med väl utvecklade geotekniska funktioner men dessa kan inte läsa 
de filformat vi använder i Sverige.  
 
Ett vanligt förekommande problem i detta examensarbete ligger i kommunikationen mellan 
olika program. I programmens specifikationer nämns ofta att de kan läsa ASCII-filer vilket då 
skulle innebära att alla kommunikationsproblem är lösta, enligt författarens erfarenheter är det 
inte så enkelt. ASCII-filer måste oftast redigeras för att de skall kunna läsas av nästa program 
i processen och oftast försvinner delar av informationen i filen i detta steg. Vid exempelvis 
inläsning av koordinater som kommer från GS Presentation i InRoads så måste kommatecken 
göras om till punkter för att koordinaterna skall få rätt antal värdesiffror. Informationen som 
finns i den ursprungliga filen om var koordinaterna härstammar från och vad de beskriver 
försvinner vid inläsningen. Den informationen kan i och för sig läggas till i ett senare skede 
men det innebär fler arbetssteg och risken att fel uppstår i modellen ökar.  
 
I Geomodellens syfte mål beskrivs att all geoteknisk information (borrdata, uppritade borrhål, 
tolkningar av jordlagerföljd, tagna jordprover och så vidare) skall kunna finnas i samma 
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modell. Idag är det svårt, för att inte säga omöjligt att samla all data i en sådan tänkt modell. I 
en geoteknisk utredningsprocess används många olika program för att redigera och presentera 
resultaten och kommunikationen dem emellan fungerar inte fullt ut. Det närmaste man, enligt 
författaren, kan komma idag är en projektdatabas där informationen samlas i olika filformat. 
Den som skall skåda informationen måste ha respektive program installerat på sin dator i detta 
fall.  
 
En 3D-modell över tolkade jordlagerförhållanden kan skapas relativt enkelt, men den kräver 
omfattande redigering för att kunna anses vara en bra beskrivning av verkligheten. I ett tidigt 
skede av en utredning kan 3D-modellen verka som ett underlag för ytterligare 
undersökningar, den kan byggas på allt eftersom utredningen växer. Fler undersökningar 
säkrar också en bättre modell över området i fråga. Om modellen skapas i ett program som 
arbetar i dwg- eller dgn-format finns stora möjligheter att bygga på modellen med andra 
objekt såsom husritningar, ledningar eller befintliga konstruktioner. Modellen kan då på ett 
bra sätt beskriva de förhållanden som råder eller kommer att råda i projektet. 
 
Utav de program som studerats är egentligen Novapoints produkter de enda som är utvecklade 
specifikt för geoteknik, de övriga programmen är utvecklade för anläggningsbranschen som 
helhet. Önskvärda geotekniska funktioner saknas i de övriga programmen men de har i sin tur 
kraftfullare funktioner för 3D-modellerning. Även om Autodesk Map 3D och InRoads skulle 
utveckla geotekniska funktioner så är det inte säkert, och inte heller troligt, att dessa skulle 
kunna läsa de filformat som används på SWECO i dagsläget.  
 
I utvärderingen har stabilitetsprogrammen som beskrivs i kap 4 utelämnats (GS Settlement 
och GS Stability). Detta har gjorts på grund av att de inte har testats av någon på 
geoteknikgruppen på SWECO. De är nämligen relativt nya i programserien och innan de 
enligt författaren kan lovordas som en tillgång borde någon med tillräcklig kompetens 
utvärdera dem. Dock kan åter nämnas att det endast är Novapoints produkter som har 
funktioner för att göra dessa beräkningar vilket troligtvis är en fördel gentemot de andra 
programmen. 
 
En kommentar till resultaten av detta examensarbete är att det ibland kan vara svårt att avgöra 
vad som är programmens begränsningar och vad som är användarens begräsningar. De 
program som studerats har stora användningsområden och ett stort antal funktioner, att lära 
sig sådana program fullt ut kan ta flera år även om man arbetar med dem dagligen. 
 
Slutligen kan nämnas att det i studien av tidigare erfarenheter av 3D-projktering framkommer 
att 3D-projekteringen har ett stort antal fördelar gentemot konventionell 2D-projektering. Det 
kunskapsglapp som finns inom geoteknikbranschen gällande 3D-projektering kan ses som den 
avgörande faktorn varför det inte anammas i större utsträckning. Fördelarna är många och 
tydliga men kunskapen om hur man kan göra geotekniska 3D-projekteringar saknas. 3D-
modeller kan i dagsläget skapas utifrån undersökningsresultaten men många av de önskvärda 
geotekniska funktionerna saknas i programmen. Dock kan enklare modeller skapas i de 
program som finns tillgängliga på markanden idag. Avsaknaden av kraftfulla program som 
har dessa funktioner kan nämnas som geoteknikbranschens försvar varför utvecklingen inte 
hunnit längre. 
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8.2  Rekommendationer för SWECO 

Rekommendationerna för SWECO varierar beroende på vad den tänkta 3D-modellen skall 
användas till. Vill man relativt snabbt och enkelt skapa en 3D-modell över olika jordlager i ett 
undersökningsområde föreslås att Autodesk Map 3D används. Detta program lämpar sig för 
enklare visualiseringar av jordlagerföljden, programmet saknar dock funktioner för att göra 
snitt i modellen och skapa sektioner vilket kan vara önskvärt om man ska presentera 
undersökningen för en beställare. Men som ett visuellt stöd vid presentation för beställare kan 
detta program användas. 
 
Om man ur en 3D-modell ska skapa ritningar där borrdata och borrpunkter ingår föreslås att 
man använder sig av Novapoint Terräng även i fortsättningen. Det är nämligen det enda 
programmet som kan läsa in och rita upp borrhål. Den 3D-modell som skapas här har dock 
sämre estetiska visualiseringsmöjligheter i jämförelse med övriga program samt att 
projekteringsmöjligheterna i detta program är begränsade. 
 
InRoads kan likställas med Autodesk Map 3D vad gäller själva 3D-modellen men här kan 
snitt göras i modellen och på så sätt kan sektioner ritas, dock utan borrhål. Om fortsatt 
projektering skall ske i en och samma modell föreslås att InRoads används. InRoads har 
nämligen kraftfulla funktioner för vidare projektering i modellen, men kräver dock en större 
investeringskostnad i form av licenser och utbildning av personal. 
 
Det föreslås att en flytande licens på InRoads införskaffas på geoteknikgruppen. Denna licens 
kan då användas i utbildningssyfte inom gruppen. Den kan även användas i projekt där det 
ställs höga krav på 3D-modellens projekteringsmöjligheter. 
 

8.3  Förslag till utveckling av programvaror 

8.3.1 GS Presentation 
• Utveckla kommunikationsmöjligheterna med andra program, exempelvis 

MicroStation. Genom att kunna exportera borrhålsdata kan användaren själv 
bestämma vilket program som är lämpligt för vidare hantering av data. 

• En önskvärd funktion skulle vara möjligheten att exportera ett borrhål i taget som en 
ASCII-fil eller något annat universellt filformat.  

8.3.2 Novapoint Terräng 
• Skapa 3D-modellen med hjälp av Civil-funktionerna i Autodesk Map 3D. Det vill säga 

att låta Autodesk Map 3D beräkna modellen istället för att den beräknas med 
rutnätsmönstret. Indatan till båda dessa modeller är densamma. I och med detta skulle 
en bättre modell kunna byggas samtidigt som man behåller de övriga funktionerna. Ett 
alternativ skulle kunna vara att utveckla programmet så att modellen beräknas med 
TIN-triangulering. 

• Se över möjligheterna att, i beräkningarna, få med punkter som indikerar att ett visst 
material inte finns i det området. (Det problem som beskrivs i kap. 5.4)  
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• Ett alternativ till punkten ovan skulle kunna vara en funktion där man kan definiera 
jordlagerföljden i projektet. Önskemålet är att kunna definiera att lager A inte kan 
ligga under lager B och så vidare. På så sätt kan man kringgå problemet som 
beskrivits i kap. 5.4.  

• Se över möjligheter att använda AutoCAD Civil 3D som plattform för Novapoint 
Terräng. Novapoint Terräng i kombination med Civil 3D skulle vara intressant att 
studera.  

8.3.3 InRoads 
• Utveckla geoteknikfunktioner liknande de som finns i GEOPAK.  
• Skapa möjligheter att importera borrhål på samma sätt som koordinater kan importeras 

(Text Import Wizard). 

8.3.4 Autodesk Map 3D 
• Skapa möjligheter att göra snitt eller sektioner i modellen. 
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1. Gör tolkningar i AutoGRAF 

1.1 Gör tolkningar i samtliga borrhål och försök att hålla antalet lager till ett minimum. 
Tolka samtliga lager som finns med i undersökningen i alla borrpunkter. 3D-modellen 
kan annars bli ”rörig” och svår att hantera i senare skede. Exempelvis kan 
torrskorpelera och lera slås ihop till ett lager, grus och sand kan slås ihop och skapa 
lagret friktionsjord. Om man exempelvis har skalat ned antalet lager till tre stycken; 
fyllning, lera och berg skall alla dessa lager finnas tolkade i alla borrpunkter. Om det 
inte finns någon lera i ett borrhål så tolka lera på samma nivå som berg. Detta görs för 
att underlätta redigeringen av modellen i slutskedet.  

 

2. Skriv ut de olika lagren till en fil 

2.1 Välj att skriva ut i PXY-format enligt figur 2.1. 

 
Figur 2.1.  Skriva ut fil i PXY-format. 

 
2.2 Välj i rullgardinen under Filter vilket lager som ska skrivas ut. Det är endast möjligt 

att skriva ut ett lager åt gången. 

 
Figur 2.2. Välja vilket lager som ska skrivas ut. 
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2.3 Välj vad filen skall heta och var den skall sparas. I figur 2.3 har bergnivån valts att 
skrivas ut och filen har fått heta ”berg.pxy” 

 
Figur 2.3. Välj vad filen skall heta och var den skall sparas. 

 
2.4 Tryck på Skriv ut. Vad som händer är att AutoGRAF går in och tittar i varje borrpunkt 

i det aktuella projektet efter den tolkning som valts, i det här fallet berg. Om en sådan 
tolkning hittas i ett borrhål tas x- och y-koordinater från inmätningen och z-
koordinaten hämtas ur tolkningen för det borrhålet. Alla borrhål som innehåller den 
tolkningen sparas i filen. När utskriften är färdig dyker följande information dyker 
upp. Tryck OK. 

 
Figur 2.4. Kontroll att utskriften har fungerat. Antalet Id varierar med antalet punkter som 

innehåller den tolkning som valts. 
 
2.5 Upprepa samma process för samtliga lager som finns bland de tolkningar som gjorts i 

första steget. 
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3. Redigering av PXY-fil 

3.1 Gå in i exempelvis utforskaren och välj att öppna filen med Notepad eller 
Anteckningar. 

 
Figur 3.1.  Öppna filen med Notepad eller Anteckningar. 
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3.2 Filen ser ut på följande sätt. De första två raderna berättar hur filen är uppbyggd och 
vad den innehåller. Den första kolumnen är borrhålsnummer, andra är x-koordinat, 
tredje är y-koordinat, fjärde är z-koordinat. Y-koordinaten är nivån för det aktuella 
lagret enligt det koordinatsystem som använts vid inmätningen av borrpunkterna, t.ex. 
RH00. Den femte kolumnen beskriver att det rör sig om ett BorrHål. Kommatecknet i 
den sista kolumnen berättar att raden är slut. I ett senare skede är det endast de fyra 
första kolumnerna som är intressanta, d.v.s. borrhålsnummer och koordinater, övrig 
information kan inte läsas in av AutoCAD. De två första raderna kommer också att 
bortses. 

 
Figur 3.2. PXY-filens utseende. 

 
3.3 För att filen ska kunna läsas av Map 3D måste de två översta raderna tas bort. 

 
Figur 3.3. Borttagning av de två översta raderna 

 
3.4 Spara ändringarna. Filen kan döpas om för att det inte ska uppstå missförstånd. Filen 

är nämligen inte en ”riktig” PXY-fil eftersom de översta raderna tagits bort. 
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4. Läsa in jordlagren/koordinater i Map 3D 

4.1 Starta Map 3D. Välj Show Civil Toolspace enligt figur 4.1. Civil Toolspace innehåller 
funktioner för att hantera punkter och ytor. I Civil Toolspace kommer det fortsatta 
arbetet att ske. 

 
Figur 4.1. Att visa Civil Toolspace, där det fortsatta arbetet sker. 

 
4.2 I figur 4.2 finns Civil Toolspace med som en ”träd-lista”. I den finns rubrikerna: 

• Points, där alla punkter/koordinater i som finns i ritningen samlas, i detta skede finns 
inga punkter.  

• Point Groups betyder punktgrupper. Dessa skapar man själv, senare kommer 
punktgrupper såsom ”Berg”, ”Friktion” och ”Lera” att skapas. Detta innebär att alla 
punkter som beskriver bergnivån kommer att samlas i en grupp och lernivån i en 
annan grupp o.s.v.  

• Surfaces är de ytor som senare ska skapas. Dessa byggs upp av de punkter som senare 
skall importeras. 
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Figur 4.2. Civil Toolspace. 
 
4.3 Nu skall de olika lagren/koordinaterna importeras till ritningen. Men först skall en 

punkgrupp skapas för att samla punkterna i. Höger-klicka på Point Groups och välj 
New. 

 
Figur 4.3.  Skapa en punktgrupp (Point Group). 

 
4.4 Döp punktgruppen under Name. Denna punktgrupp kommer att döpas till ”Berg”. 

 
Figur 4.4. Döpa punktgruppen. 
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4.5 Punktgruppen finns nu under Point Groups. 

 
Figur 4.5. Punktgruppen ”Berg” finns nu under Point Grops. 

 
4.6 Nu kan koordinaterna som skrivits ut från AutoGRAF importeras till Map 3D. 

Högerklicka på Points och Välj Create. 

 
Figur 4.6.  Att skapa punkter (Create points). 

 



Bilaga 1. Arbetsbeskrivning för 3D-modell 
___________________________________________________________________________ 

 9

4.7 Följande ruta dyker upp. Välj Import Points, knappen längst till höger. 

 
Figur 4.7.  Import points. 

 
4.8 Nu skall det skapas ett format för hur filen skall läsas in, vi ska förklara för 

programmet vad siffrorna i PXY-filen betyder. Detta görs genom att trycka på kappen 
till höger om rullgardinen för Format. 

 
Figur 4.8. Nytt importeringsformat. 
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4.9 Tryck på New… 

 
Figur 4.9. Nytt importeringsformat. 

 
4.10 Välj User Point File och tryck OK. 

 
Figur 4.10.  Välja formattyp. User Point File. 
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4.11 Döp importeringsformatet. I det här fallet har det döpts till ”pxy_import”. Detta för att 
kunna spara formatet så att inte följande steg behöver göras om vid importen av de 
övriga lagren. Tryck på Load för att ange vilken fil som ska importeras. Övriga 
inställningar får vara som dom är. 

 
Figur 4.11. Döpa formatet och ange vilken fil som ska importeras.  
 

4.12 Välj den fil du vill importera och tryck på Open, i detta fallet den fil som sparats i steg 
3.4 

 
Figur 4.12. Välja fil som ska importeras. 
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4.13 Innehållet i filen blir nu synligt i den nedre delen av rutan.  

 
Figur 4.13. Filen är nu laddad och innehållet är synligt i den nedre delen av bilden. 

 
4.14 Organisera kolumnerna på samma sätt som i ett Excel-blad så att det ser ut som i figur 

4.14. Map 3D kan nu skilja på kolumnerna och förstår därmed hur filen är organiserad, 
vilka siffror som hör ihop. 
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Figur 4.14.  Organisering av kolumner. 
 
4.15 Nu ska kolumnerna definieras, d.v.s. vad kolumnerna beskriver. Klicka där det står 

<unused> och berätta vad som finns i kolumnen. Den första kolumnen definieras som 
Name, den andra som Northing, den tredje som Easting och den fjärde som Point 
Elevation. Tryck sedan på OK. 

 
Figur 4.15. Kolumner namngivna. 

 
4.16 Tryck Close. Importformatet är nu sparat. 

 
Figur 4.16.  Importformatet sparat. 
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4.17 Gå in under Source File och välj din fil samt kryssa i Add Points to Point Group och 
välj där den punktgrupp som skapades i steg 4.3 – 4.5. 

 
Figur 4.17.  Välja fil att importera och välja punktgrupp att importera till. 

 
4.18 Source File och Point Group valda. Tryck OK. 

 
Figur 4.18. Source File och Point Group valda. 
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4.19 Nu finns koordinaterna/punkterna som beskriver lagret i punktfiler samt att de är 
samlade i den punktgrupp som skapats. Jämför figur 4.19 med figur 4.5. Det som 
skiljer är att det finns svarta ”prickar” träd-listan vilket innebär att det finns 
”information” under respektive gren. 

 
Figur 4.19. Koordinater/punkter importerade. 

 



Bilaga 1. Arbetsbeskrivning för 3D-modell 
___________________________________________________________________________ 
 

 16

5. Skapa en yta av koordinater 

5.1  Högerklicka på Surfaces i trädet till vänster och välj New… Klicka på symbolen till 
höger om Surface Layer i högra delen av rutan och välj ett lager eller skapa ett nytt 
lager som ytan skall ritas i. Om du väljer att skapa ett nytt lager, klicka på symbolen 
till vänster om Base Layer Name. 

 
Figur 5.1. Skapa en ny Surface. 

 
5.2  Här väljs att skapa ett nytt Layer under New… som döps till ”Berg”. Tryck sedan OK, 

sedan OK i rutan under och till sist OK en tredje gång. 
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Figur 5.2. Ett nytt lager/Layer har skapats samt det har valts att ytan som håller på att 
skapas skall ritas i detta Layer. 

 
5.3 Namnge den yta/Surface som håller på att skapas och tryck OK. 

 
Figur 5.3. Ytan/Surfece namnges. 

 
5.4 En ny Surface finns nu under Surfaces som i detta fall heter ”Berg”. 

 
Figur 5.4. Ett nytt Surface har skapats. 
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5.5 Nu skall definitionen för lagret göras, vad ska detta lager byggas av. Utveckla trädet 
under Surface Berg. Högerklicka på Point Groups och välj Add… 

 
Figur 5.5. Definiering av lagret. 

 
5.6 Välj Point Group, tryck på Apply och sedan OK. 

 
Figur 5.5. Välja Point Group som ditt Surface skall byggas från. 
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5.7 Högerklicka på ditt Surface, i detta fall Berg och välj sedan Refresh. Ditt surface 
beräknas nu och visas i vyn efter att det hittas med Zoom-funktionerna.  

 
Figur 5.6. Beräkna lagret genom att trycka på Refresh. 
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5.7 Om allt lyckas kan det se ut så här: 

 
Figur 5.7. Exempel på ett Surface med punkterna/koordinaterna inritade. 
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5.8 Upprepa nu samma procedur och importera samtliga lager i Map 3D. Vid import av 
nästa jordlager kommer Map 3D säga ”Duplicate Point Name”. D.v.s. punktnamnet 
existerar redan. Det finns flera olika sätt att lösa detta, ett sätt är att ”Add an offset” 
och välj då ett nummer som är högre än det högsta numret i föregående Point Group.  

 
Figur 5.8. Duplicate Point Number.  

 
5.9 När alla lager är importerade kan det se ut så här: 

 
Figur 5.9. Exempel på utseende när flera lager är skapade. 



Bilaga 1. Arbetsbeskrivning för 3D-modell 
___________________________________________________________________________ 
 

 22

6. Redigering av 3D-modell 

6.1 Det är nu det egentliga arbetet börjar, att redigera lagren är ett omfattande arbete. 
Redigeringen görs genom att man tittar efter konflikter mellan lagren genom att vrida 
och vända på modellen. Exempelvis kan ett lerlager ligga under ett friktionslager i 
flera delområden, vilket endast kan lösas genom att lägga in s.k. ”stödpunkter”.  
Stödpunkterna kan läggas in på flera olika sätt, antingen genom att använda 
funktionen Create points på samma sätt som i steg 4.6, men då istället för att välja 
Import Points välja knappen till höger, Miscellaneous: Manual. Punkter kan nu läggas 
in och beskrivas efter tycke. Dessa läggs sedan i den punktgrupp som beskriver det 
lager som skall redigeras. 

  
 Tänk på att ständigt ha i åtanke hur pass noggranna tolkningarna från AutoGRAF är. 

Om det rör sig om vaga tolkningar, lägg inte ned för mycket tid på redigeringen.  
 
 För att undvika att redigeringen skall ta för lång tid kan man redan i tolkningarna 

underlätta arbetet. Problemet med jordlagerföljden som nämnts ovan kan minimeras 
redan när man gör tolkningen av borrhålen. Anta att man i ett undersökningsområde 
har identifierats exempelvis tre olika jordlager; fyllning, lera, friktion samt att man har 
en god bedömning på bergnivån. I vissa punkter finns alla fyra nivåer tolkade men i 
vissa kanske det bara finns fyllning på berg eller berg i dagen. I de punkter där inte 
alla lager finns representerade lägger man in i tolkningen att de övriga lagren ligger på 
samma nivå som berget eller en mm ovanför. D.v.s. att i alla punkter skall alla lager 
finnas tolkade. På det här sättet undviker man att lagren hamnar i fel ordning 
modellen. Metoden är inte optimal eftersom det i modellen kan se ut som att alla 
jordlager finns i hela området, dock maximalt en mm tjockt där de egentligen inte 
existerar. Problem kan uppstå om man bara är intresserad av ett jordlagers utbredd i 
området eftersom det då ser ut som att det finns i hela området. Man får då kolla på 
jordlagrets mäktighet. 
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7. Alternativa sätt att skapa en yta 

7.1 Om man snabbt vill skapa en 3D-modell kan man använda sig av PostoGRAF 
Terräng. Starta PostoGRAF Terräng och skapa en terrängmodell. Både nivålinjer eller 
rutnätsmönster kan användas. När detta är gjort, släck lagren som heter 
”berg_niv_text” och ”berg_niv5_text”. I detta fall har modellen byggt som nivålinjer, 
och ser ut på följande sätt: 

 
Figur 7.1.  Exempel på terrängmodell skapad av PostoGRAF. Modellen är byggd som 

nivålinjer. 
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7.2  Gå in under Civil Toolspace + Surfaces + Ditt lager (Berg) + Definition + Contours, 
högerklicka och välj Add… Tryck OK. 

 
Figur 7.2. Add Contour Data. Lägga till konturer. 
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7.3 Markera samtliga linjer i fönstret, tryck Enter. Nu finns nivålinjerna i ditt Surface och 
ytan kan beräknas. 

 
Figur 7.3. Nivålinjerna finns nu under Contours i ytan. 

7.4 Högerklicka på din yta (Berg) och välj Rebuild. Ytan beräknas nu och kan se ut som 
följer efter att den renderats och roterats. 

 
Figur 7.4. Exempel på yta som skapas från nivålinjer som i sin tur skapats i PostoGRAF 

terräng. 
 
7.5 En modell som är likvärdig med den som skapas i avsnitt 6 kan även skapas i InRoads 

på ungefär samma sätt. Skriva ut koordinater från AutoGRAF, redigera filerna, läsa in 
dem i InRoads och skapa en modell. Man arbetar dock i en annan miljö i InRoads som 
kan innebära en ”kunskaps-tröskel” till en början. Redigeringen av 3D-modellen i 
InRoads är något mer avancerad men istället är möjligheterna större.  
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Kommentar till avsnitt 7 
Ytan, figur 7.4, som skapats i detta avsnitt ser mer homogen ut och får ett mer 
verklighetstroget utseende men den är egentligen inte lika matematisk korrekt som den yta 
som skapades i avsnitt 5 med Map 3D. PostoGRAF använder sig av ett beräkningssätt som 
innebär att det först skapar ett plant rutnätsmönster. I varje korsning interpoleras höjden med 
avseende på de fem närmaste borrpunkterna och ett rutnätsmönster med olika höjder skapas. 
Rutnätet översätts sedan i sin tur till nivålinjer som även det innebär interpolering. När 
nivålinjerna tas in som konturer i Map 3D skapas ett triangelmönster från varje brytpunkt i 
nivålinjerna och innebär ytterligare en interpolering. Sammanlagt betyder detta att samma 
indata beräknas tre gånger, vad som är ”verklighet” i denna slutgiltiga modell är därmed svårt 
att avgöra.  
Ytterligare en nackdel med denna modell är att redigeringsmöjligheterna är begränsade 
eftersom modellen är så ”tät”. Det krävs ett stort antal stödpunkter för att redigera ett lager. 
 
 


