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BIG 
BIG – Branschsamverkan i grunden - är ett forskningsprogram för effektiv och säker 
grundläggning av transportsystemets infrastruktur. Programmet etablerades under 
senhösten 2013, och påbörjade sin verksamhet den 1 januari, 2014.  

Målsättningen är att sänka kostnader för byggande och underhåll av transportsystemets 
infrastruktur genom ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete inom 
geoteknikområdet. 

I BIG samverkar Trafikverket, Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, 
Kungliga tekniska högskolan och Statens geotekniska institut. 

Resultat från BIG projekt publiceras i vetenskapliga artiklar och parternas egna rapportserier. 
Alternativt så publiceras rapporterna i denna gemensamma BIG rapportserie. 
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