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Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet i utbildningen Samhällsbyggnad 

på Luleå tekniska universitet. Inriktningen mot infrastruktur har lett till att utföra 

VFU (verksamhetsförlagd utbildning) under SWECO:s tak på avdelningen för 

geoteknik. Under denna period har jag arbetat med hantering av borrdata och CAD-

redovisning. Flertalet idéer på examensarbeten har dykt upp under denna tid men 

slutligen landade det i att ta fram ett program för underlättande av datahantering 

inom geoteknik. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla på SWECO:s avdelning för geoteknik för en rolig 

och lärorik tid både under VFU och examensarbetet! Ett extra tack till Geir Eriksen 

och Erik Maksimainen som gett mig förtroendet att utföra detta projekt.  

 

Luleå, april 2017 

 

Christoffer Åström  
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Luleå tekniska universitet 

Samhällsbyggnad Infrastruktur 

Examensarbete 7,5HP VT2017 

Sammanfattning 

Denna rapport redogör projektet tillika examensarbetet som syftar till att ta fram ett 

program för underlättning av datahantering inom geoteknik. Projektorganisationen 

är sammansatt av beställare, examinator för kursdelen och samt projektledare. Idén 

till projektet har uppkommit från mindre brister i datahanteringen där man vill hitta 

ett sätt att arbeta smidigare. Projektet har även avgränsats till att utveckla 

programmet för ”underlättaren” som huvudsakligen utför skruvprovtagningar och 

beläggningsprover. Som verktyg för att utveckla och programmera detta program 

har Excel VBA använts. VBA eller Visual Basics for Applications är ett 

programmeringsverktyg från Microsoft som finns inbyggt i utvecklarfunktionerna i 

Excel. Den färdiga produkten fungerar som ett verktyg i det dagliga arbetet för både 

fältpersonal och de som i efterhand hanterar borrdata. Under projektets gång har 

även idéer på vidare utveckling uppkommit men på grund av tidsbrist inte tagits 

vidare. I slutsatser redovisas även några enklare råd vid användning av programmet 

för att säkerställa att användandet blir korrekt. Vidare finns ett mindre hjälpavsnitt 

för enklare avhjälpning vid eventuella fel i programmet. Då detta projekt avslutas 

efter färdigställande av produkten kommer här inga redovisningar om eventuella 

uppdateringar av programmet. Detta är något som beställare får fortsätta arbeta med 

själva efter en tid av användning. Underlagen för beslut och utformning i detta 

projekt består till största del av överenskommelser mellan beställare och 

projektledare samt beteckningsblad för de fast bestämda beteckningarna på jordarter 

och bundna lager.  
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 
Till grund för projektet ligger examensarbetet på 7,5HP inom 

utbildningsprogrammet samhällsbyggnad på Luleå tekniska universitet. Idén till 

detta projekt har uppstått under VFU:n på SWECO:s avdelning för geoteknik. 

Grupperingen inom geoteknikavdelningen, ”Underlättar-verksamheten”, är dit detta 

arbete har riktat sig. SWECO är en koncern som består av ett flertal helägda 

dotterbolag som bland annat, SWECO Architects AB, SWECO Environment AB, 

SWECO Systems AB och SWECO Civil AB m.fl. där teknikområdet geoteknik ingår i 

företaget SWECO Civil AB. Dessa levererar tekniska konsulttjänster inom teknik, 

miljö och arkitektur. SWECO är det ledande företaget på marknaden med 14 500 

anställda och en omsättning på 16,5 miljarder i Europa. (SWECO, 2017) ”Underlättar-

verksamheteten” på SWECO:s geoteknikavdelning är ett egenutvecklat koncept där 

man låtit montera en borrutrustning baktill på en lastbil. Detta medför stora fördelar 

vid arbeten på vägar och relativt lättåtkomliga platser där man inte behöver 

larvband. Först och främst är transporten snabb och effektiv men även att TMA1-

skydd finns monterat på bilen vilket innebär ytterligare effektivare arbete där man 

slipper ordna och vänta på trafikskydd. Denna utrustning används framför allt till 

geotekniska borrningar på vägar där man vill undersöka befintliga beläggningar, 

olika lager i vägkonstruktionen och omgivande jord- och bergförhållanden. Idag 

används olika metoder för att registrera borrdjup, jordarter, kornstorlekar o.s.v. Man 

använder sig ibland av Excel-kalkylark och ibland av penna och papper. I 

borrutrustningen finns dator som registrerar det mesta av datat digitalt, men 

protokoll måste ändå föras för att säkra sig mot eventuella skador i filerna. Vidare 

måste till exempel jordarter bedömas okulärt och kornstorlekar mätas manuellt.  

  

                                                 
1 TMA – Truck Mounted Attenuator, ett maskinmonterat påkörningsskydd. 
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1.1.1. Projektorganisation 

Projektorganisationen består av projektledare Christoffer Åström, examinator Kerstin 

Pousette och beställare Geir Eriksen och Erik Maksimainen. Erik Maksimainen och 

Geir Eriksen är uppdragsledare på SWECO inom vägprojektering respektive 

geoteknik. De arbetar dagligen med ovan nämnda problem och har överlämnat detta 

uppdrag för utveckling. 

1.2. Syfte 

I arbetet med datahantering finns flera små brister. Det är ofta tidskrävande att fylla i 

protokoll för fältpersonalen, arbetet med att analysera data är svårhanterat, 

svårläsliga protokoll leder till missförstånd när de är skrivna för hand och 

jordartsbeteckningar anges ibland på engelska och ibland på svenska. Detta samlat 

leder till flera tidskrävande moment och ibland även kvalitetsbrister som skulle 

kunna undvikas. Syftet med detta projekt är att undersöka och utveckla ett system 

för att underlätta arbetet både för fältpersonal och de som arbetar med att hantera 

borrdata men även att säkerställa kvalitén från datahanteringen. 

1.3. Avgränsningar 

Då verksamheten för ”underlättaren” främst är riktad till att ta jord- och 

beläggningsprover på vägar har även detta projekt avgränsats till att ta fram ett 

system som fungerar till just detta. Vidare finns många andra typer av borrmetoder 

som även behöver liknande utveckling men då detta projekt är tidsbegränsat till 200 

timmar har arbetet riktats mot jord- och beläggningsprover. 
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2. METOD 

2.1. Arbetsgång 
Arbetsgången i projektet har indelats i 3 faser. En första fas där planerings- och 

kompetensutvecklingsarbetet utförts. Här har arbetet med webbkurser inom Excel-

programmering, litteraturstudier och möten med berörda som har haft önskningar 

på utformning utförts. För att säkerställa rätt användbarhet på programmet har 

undersökningar utförts för att noggrannare urskilja hur protokollföringen görs idag 

och var det brister. Under den andra fasen har utvecklingen av själva programmet i 

Excel utförts samt löpande möten med de berörda för att stämma av att arbetet gått 

åt rätt håll. I den avslutande fasen har denna rapport skrivits där resultaten redovisas 

samt förslag på vidare utveckling ges.  

2.2. Resurser och verktyg 
För tidsplaneringen genom detta projekt har en tidsresurs på 200 timmar avsatts. På 

grund av den osäkra tidsåtgången i vissa delmoment startades projektet i förtid för 

att vara förberedd på eventuella förseningar. SWECO har stått för kontorsplats, 

dator, material från projekt att utgå från och övrig litteratur som krävts. För 

utvecklingen av programmet har Excel använts. I utvecklarfunktionerna för Excel 

finns VBA2-hanteraren där det är möjligt att programmera ett eget program i Excel. I 

kompetensutvecklings-fasen har webbkurser i VBA genomförts. Löpande har även 

litteratur via internet och programmeringskoder studerats och sammansatts för att 

kunna få fram rätt funktionalitet på programmet. Huvudsakligen har 

studiematerialet tagits från (Excel - Macros & Programming, 2017), (Excel Easy, 2016) 

och (Microsoft, 2009). 

2.3. Identifiering av problem 
För att säkerställa funktionaliteten/användbarheten i programmet har i den 

inledande fasen undersökningar och möten utförts för att kontrollera vad man vill 

avhjälpa med detta program. Från de som arbetar på fält vill man ha ett enkelt 

användarvänligt program där man själv slipper skriva i största utsträckning. 

Önskemål var att på bara ett ställe behöva fylla i projektinformation och att detta 

sedan fylls i automatiskt i utskriftsbladen, samt att det finns förvalda data att välja 

istället för att skriva detta manuellt för varje fält. Vidare för de som hanterar data vill 

man komma ifrån problematiken att läsa data från svårläsliga handskrivna 

                                                 
2 Visual Basics for Applications – Programmeringsverktyg från Microsoft. 
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dokument. Man vill få enhetliga protokoll, d.v.s. att det utförs på samma sätt av 

samtliga vad gäller enheter och benämningar.  

 

De data man i senare skeden använder sig av skiljer sig mellan projekt och de olika 

teknikområdena. Därför vill man ha ett ”rådata-blad” för att enkelt kunna kopiera 

den eller all data till de olika program som man i senare skeden arbetar med.  

2.4. Protokoll-program 
Utvecklingen av programmet har inletts genom att skapa ett utkast på layout för att 

presentera på uppstartsmötet. Denna layout har godkänts av samtliga och sedan 

använts som grund för att lägga in funktionerna. Nedan följer en beskrivning av de 

olika delarna i programmet. Där varje del hänvisar till exempelbilder i resultaten. 

 Ett förvalsblad har sammanställts för att kunna koppla förvalda data till 

rullister i samtliga fönster. I detta blad finns det sammanställt data enligt 

engelska SGF-beteckningar på jordarter (SGF, 2013), beteckningar enligt 

TRVKB10 för bundna lager (Trafikverket, 2011), vanligast förekommande 

stenstorlekar i bundna lager enligt (Trafikverket, 2011), vanligaste beställare 

och lagertyper. 

 För projektinformationen har ett eget fönster skapats, se Skärmklipp 1, där 

samtliga data överförs till rätt plats i varje utskriftsprotokoll, se Skärmklipp 5. 

Här finns förval på beställare som för det mesta är Trafikverket. 

 För varje borrhål finns en knapp på startsidan, se Skärmklipp 2. Varje borrhåls 

fönster, se Skärmklipp 4, är programmerat till att fylla i all data på rätt plats i 

rådata-bladet, se Skärmklipp 3. Vidare är rådata-bladet kopplat till 

utskriftsprotokollen så att när ett borrhål fylls i, så är allt även ifyllt i 

utskriftsfilerna. 

 För att varje funktion, textöverföring och värdesöverföring ska hamna på rätt 

plats och ske när man klickar på ett valt ställe eller knapp måste det finnas en 

kod som tvingar detta att ske. I denna rapport kommer detta inte att 

sammanställas då det finns många olika koder och kopplingar som inte är 

relevant i just rapporten. 
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Skärmklipp 2. Startsida. 

Skärmklipp 1. Fönster för projektinformation. 

3. RESULTAT 
Programmet har fått önskat resultat. För samtliga användare har programmet 

utvecklats i enlighet med syftet. Det är användarvänligt framförallt för fältpersonal. 

Värden och text uttrycks rätt och rådata hamnar i ordning för att enkelt kunna 

överföras till andra program. Nedan följer skärmklipp på hur programmet ser ut.  

3.1. Produkt 
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Skärmklipp 4. Fönster för borrhål. 

Skärmklipp 3. Rå-datablad 
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Skärmklipp 5. Utskriftsprotokoll. 
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3.2. Övriga idér 
En idé som uppkommit under projektet var att utveckla ett system där man kan välja 

olika borrmetoder för varje borrhål och därefter genereras rätt fönster och protokoll 

automatiskt för att fylla i. Detta i sig är inga större svårigheter men är en 

tidskrävande process. Då tid var en bristvara i detta projekt togs beslutet om att inte 

gå vidare med detta. I ett sent skede har däremot ett fönster, se Skärmklipp 6, enbart 

utvecklat för beläggningsprover tagits fram. Detta då borrningarna ofta riktar sig till 

enbart beläggningsprover och därav annan information är irrelevant. I detta fönster 

kan samtliga borrhål fyllas i och sedan överförs dessa direkt till ett utskriftsprotokoll 

endast för beläggningar. 

  

Skärmklipp 6. Fönster för beläggningsprotokoll. 
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Här presenteras slutsatser om användbarhet och utvecklingspunkter. Det finns även 

två mindre avsnitt för enklare instruktioner och åtgärder vid fel i programmet. 

4.1. Användbarhet 
I dagsläget är det svårt att avgöra om vidare utveckling behövs för just denna typ av 

borrningar. För att eventuella buggar och fel i programmet ska upptäckas måste det 

få användas av olika teknikområden och personal under en tid för att få in 

bedömningar på eventuella förändringar.  

4.1.1. Användningsinformation 

För att säkert använda detta program ändra aldrig i kopplingar och celler. Se till att 

ha en originalversion av programmet på en speciell plats. När man startar ett nytt 

projekt, etapp, område mm. använd alltid en ny kopia från originalet. Detta är viktigt 

då man annars kan få med sig oönskad data eller att någon annan kan ha ändrat i 

programmet. Vidare för att programmet skall nå sitt syfte, följ de förvalda värdena 

eller texterna i första hand. Endast vid eventuella avvikelser anges rutor manuellt. 

Anteckningsrutan kan i de flesta fall användas för att ange anmärkningar. Vidare för 

att köra detta program måste en plattform från Microsoft användas. I dagsläget 

stödjer inte Excel-programmen i apple och android programmerade Excel-dokument. 

4.1.2. Åtgärdsförslag vid fel 

Vid eventuella mindre fel med exempelvis kopplingar i celler kontrolleras först om 

man inte arbetar i originalet. Därefter kan man kontrollera att celler mellan bladen är 

kopplade på rätt plats. Kontrollera endast och radera inte kopplingar. Endast om 

man ser ett uppenbart fel ska detta ändras. Nås inte önskat resultat, ta ner en ny 

kopia av originalet. I de fall där man önskar ändra i funktionerna i programmet, ta 

ner en kopia av originalet och öppna VBA-hanteraren för att komma åt 

programmeringsverktyget. För att ändra i denna bör man ha god förståelse för 

programmering. Återigen, arbeta aldrig i originalet. 

4.2. Utveckling 
För vidare utveckling av systemet rekommenderas att lägga till fler borrmetoder. I 

detta fall skulle en lämplig utveckling vara att programmera ett fönster med 

funktionerna man önskar för varje enskild borrmetod. Som första val för varje 

borrhål kommer då vilken borrmetod som skall utföras. Därefter öppnas rätt fönster 

med önskade funktioner. Ifyllt fönster genereras sedan in i ett protokoll som är 

utformat för just den borrmetoden.  
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Detta bygger på samma princip som redan utvecklats i detta projekt. Dock kommer 

det krävas mer tid att utveckla detta då varje borrhål kommer få betydligt fler koder 

samt att betydligt fler varianter av utskriftsprotokoll kommer att behöva utformas. 

Vidare måste även samtliga rådata-fält kopplas till rätt protokoll. Detta kommer 

kräva mer struktur i arbetet samt stor tidresurs för att utföra. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Mötesprotokoll 

Projektmöte 

170306 09.00 Luleå 

Sammankallades av Christoffer Åström 

Typ av möte Uppstartsmöte 

Ordförande/sekreterare Christoffer Åstöm 

Deltagare Christoffer Åström, Erik Maksimainen & Geir Eriksen  

Fältprotokoll för underlättaren 

Diskussion Hur ska protokollet vara utformat? Layout/Funktioner  

 

Beslut 

Enligt första utkast av programmet. Samtliga är nöjd med utformning. Rullister och 
förvalda värden skall användas i så stor utsträckning som möjligt för att få  det så 
användarvänligt som möjligt. I samtliga rutor skall det gå att skriva in manuella värden 
för att underlätta vid eventuella avvikande projekt.  

Uppgifter Ansvarig Tidsgräns 

Påbörjar arbetet med utformning av programmet.  Christoffer Åström 2 veckor 

Fältprotokoll för underlättaren 

Diskussion Vilket data skall vara med?  

 

Beslut 
Jordarter, lagertyp, stenstorlek, bundna lagertyper, prov, kross, egna anteckningar, 
projektinformation, borrhålsinformation (x,y,sektion) & lagerdjup  

 

Uppgifter Ansvarig Tidsgräns 

Koppla program mot utskriftsprotokoll.  Christoffer Åström 2 veckor 

   

Fältprotokoll för underlättaren 

Diskussion Vilka källor skall användas? Vilken detaljering skall mått ha?  

 

 

Beslut 
Lagertjocklekar anges i cm. Stenstorlekar anges i mm. Jordarter anges enligt SGF 
kompletterat beteckningsblad 2001:2. Bundna lager anges enligt TRVKB 10.  

 

Uppgifter Ansvarig Tidsgräns 

Lägg in de mest vanligt förekommande materialtyper och jordarter i rulllister  Christoffer Åström 2 veckor 

   

Fältprotokoll för underlättaren 

Diskussion Projektorganisation 

 

 

Beslut 
Projektorganisationen behöver inte utökas. Kompetensen som krävs för att utveckla 
projektet är tillräcklig i nuvarande organisation.  
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Projektmöte 

170317 09.00 Luleå 

Sammankallades av Christoffer Åström 

Typ av möte Kontrollmöte 

Ordförande/sekreterare Christoffer Åstöm 

Deltagare Christoffer Åström, Erik Maksimainen & Geir Eriksen  

Fältprotokoll för underlättaren 

Diskussion Hur fortskrider projektet? 

 

 

Beslut 
Projektet går enligt planerna. Sammanställt samtliga SGF-beteckningar samt bundna 
lagertyper. 

 

 

Uppgifter Ansvarig Tidsgräns 

Fortsätt enligt planer. Koppla lagertyper till program.  Christoffer Åström 3 veckor 

   

Fältprotokoll för underlättaren 

Diskussion Hinder på vägen 

 

 

Beslut Än så länge har inga större hinder stöts på. Tidskrävande att sammanställa beteckningar.  

 

 

Uppgifter Ansvarig Tidsgräns 

Fortsätt enligt planer. Om problem uppstår meddela övriga deltagare.  Christoffer Åström 3 veckor 

   

Fältprotokoll för underlättaren 

Diskussion  

 

 

Beslut  

 

 

Uppgifter Ansvarig Tidsgräns 
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Projektmöte 

170407 09.00 Luleå 

Sammankallades av Christoffer Åström 

Typ av möte Kontrollmöte 

Ordförande/sekreterare Christoffer Åstöm 

Deltagare Christoffer Åström, Erik Maksimainen & Geir Eriksen 

Fältprotokoll för underlättaren 

Diskussion Hur fortskrider projektet? 

 

 

Beslut 
Projektet går enligt planerna. Programmet i sig är klart. Endast kopplingar till 
utskriftsbladen kvar.  

Övriga deltagare vill gärna få klart detta till nästa möte för att börja användandet.  

 

Uppgifter Ansvarig Tidsgräns 

Försök göra klart tills nästa möte.  Christoffer Åström 1,5 veckor 

   

Fältprotokoll för underlättaren 

Diskussion Hinder på vägen 

 

 

Beslut 
Än så länge har inga större hinder stöts på. Tidskrävande att programmera för samtliga 
borrhål. 

 

 

Uppgifter Ansvarig Tidsgräns 

Fortsätt enligt planer. Om problem uppstår meddela övriga deltagare.  Christoffer Åström 1,5 veckor 

   

Fältprotokoll för underlättaren 

Diskussion TIdigareläggning 

 

 

Beslut 
Beställare vill gärna börja användandet av programmet så snart som möjligt. Detta kommer 
att påskynda processen. 

 

 

Uppgifter Ansvarig Tidsgräns 

Färdigställ! Christoffer Åström 1,5 veckor 
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Projektmöte 

170419 09.00 Luleå 

Sammankallades av Christoffer Åström 

Typ av möte Avslutningsmöte/presentation 

Ordförande/sekreterare Christoffer Åstöm 

Deltagare Christoffer Åström, Tobias Engström, Erik Maksimainen & Geir Eriksen  

Fältprotokoll för underlättaren 

Diskussion Hur fortskrider projektet? 

 

 

Beslut Programmet är klart.  

 

 

Uppgifter Ansvarig Tidsgräns 

 - - 

   

Fältprotokoll för underlättaren 

Diskussion Presentation 

 

 

Beslut Presentation av hur programmet fungerar.  

 

 

Uppgifter Ansvarig Tidsgräns 

 - - 

   

Fältprotokoll för underlättaren 

Diskussion Utvecklingspunkter 

 

 

Beslut Fler borrpunkter, fler borrmetoder.  

 

 

Uppgifter Ansvarig Tidsgräns 

Fritt att fortsätta utveckla programmet i den riktning man vill.    
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Bilaga 2. SGF-beteckningsblad 
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