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Sammanfattning 

Denna förstudie är genomförd som en del av Smart Built Environment, ett strategiskt 
innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett 
globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. 

Syftet med denna förstudie är att skapa rätt förutsättningar och lägga en grund för ett 
huvudprojekt som kommer att fokusera på att genom samverkan skapa ett effektivt 
informationsflöde från planeringsfasen över genomförande av stadsbyggnadsprojekten till 
förvaltning av den byggda miljön.  Särskilt fokus läggs på leverans av information mellan olika 
delprocesser för att därmed undvika dubbelarbete och säkra att information återanvänds. 

Förstudien är genomförd i tre delar; användardialog, omvärldsanalys samt förslag på lämplig 
väg framåt. Som en väsentlig del av förstudien har cirka 35 personer från drygt 15 olika 
organisationer intervjuats. 

De främsta slutsatserna från användardialog och omvärldsanalys är följande punkter. 

 Intervjuer i förstudien har gett oss bilden att det finns en stor utvecklingspotential vad 
gäller de digitala leveranserna mellan olika aktörer och faser. 

 Det finns stora potentiella vinster i harmoniserade och lättillgängliga data samt en 
öppnare och effektivare process. Vi ser vinster i såväl tid som ekonomi samt bättre 
underbyggda och förankrade beslut. 

För det fortsätta arbetet är vårt förslag att projektet ska inriktas mot att effektivisera 
samhällsbyggnadsprocessen genom att förbättra utbytet av 3D-geodata och BIM mellan olika 
aktörer och faser i myndighetsprocesserna. 

Det gör vi genom att:  

 Identifiera gränssnitt med stor förbättringspotential 
 I dialog med berörda aktörer ta fram en strategi för informationsutbyte 
 Verifiera strategin genom tester 

Tänkbara tillämpningsområden/gränssnitt vi vill testa är: 

 Ett produktpaket för den tidiga idé- och planeringsfasen 
 Digitala detaljplaner med byggrätter i 3D 
 BIM för redovisning av 3D-fastighetsbildning 
 Ändamålsenlig BIM-modell för bygglov och digitalt granskningsstöd 
 Återanvändning av relationshandlingar för uppdatering och lagring av 3D-geodata   

Arbetet med förstudien har bedrivits av en projektgrupp med representanter från de tre 
storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, Lund och Falun samt Lantmäteriet och Skanska. 
Denna rapport är författad av Allan Almqvist Malmö stad, Thomas Lithén Lantmäteriet samt 
Fredrik Ekelund och Lisa Sjölund från Sweco. 

 

 

Allan Almqvist, Projektledare 

Malmö, augusti 2016  
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1. Inledning och syfte  

Geodata är kritisk information i samhällsbyggnadsprocessen där tillgången till relevant och 
aktuell geodata är en förutsättning för en effektiv planerings-, bygg- och förvaltningsprocess 
samt kommunikation med beslutsfattare och allmänhet.  

BIM får i byggbranschen en allt större betydelse för att effektivisera arbetet med planering, 
projektering och byggande. Intresset är också stort för att använda informationen i ett 
förvaltningsskede (fig.1). 

De mål som Smart Built Environment satt upp är att till 2030 uppnå: 

 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och renovering 
 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och 

renovering 
 33 % minskning av de totala byggkostnaderna   
 flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, plattformar 

samt nya konstellationer av aktörer 

 

Genom att effektivisera flödet av information genom de olika delprocesserna vill vi bidra till att 
uppnå programmets mål. Effektmål för det kommande projektet är: 

 effektivare och enklare hantering av 3D-datamodeller 
 enklare datautbyte vad gäller geodata och BIM 
 ökad användning av 3D-geodata 
 ökad integration mellan Geodata/GIS och BIM 
 återanvändning av data, livscykelperspektiv 
 erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan verksamheter 

 

Störst påverkan har våra effektmål på ambitionen att minska tiden men även tydligt på 
kostnadsbilden med ökad samordning och minskat dubbelarbete. 

En samordning och standardisering av informationsflödet (insamling, datalagring och 
datautbyte) för geodata och BIM mellan de olika involverade aktörerna är nödvändig, inte minst 
när det gäller datautbytet mellan kommunerna, byggbranschen och statliga aktörer. Det behövs 
en god förståelse för varandras processer för att driva stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt 
från idé till förvaltning. 

Figur 1. En viktig uppgift är att utreda gränslandet mellan BIM och Geodata för att harmonisera 
gemensamma objekt och begrepp i de båda världarna. 
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Syftet med denna förstudie (fas 1) är att skapa rätt förutsättningar och lägga en grund för 
huvudprojektet (fas 2) som kommer att fokusera på att genom samverkan skapa ett effektivt 
informationsflöde från planeringsfasen över genomförande av stadsbyggnadsprojekten till 
förvaltning av den byggda miljön.  Särskilt fokus läggs på leverans av information mellan olika 
delprocesser för att därmed undvika dubbelarbete och säkra att information återanvänds. 

I förstudien har en kartläggning av geodata och BIM i samhällsbyggnadsprocessen genomförts 
med betoning på kundbehov, omvärldsanalys och kartläggning av pågående standardiserings- 
och samordningsaktiviteter. Arbetet har utförts under våren 2016 av projektgruppen, se avsnitt 
3.  I denna förstudierapport redovisas resultatet från intervjuserier och litteraturstudien samt 
föreslås hur arbetet kan löpa vidare.  

2. Bakgrund  

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid. Smart Built Environment är 
ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa 
mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för 
med sig. Denna förstudie utförs som en del av Smart Built Environment. 

Kommuner och stat har en central roll i hanteringen av 3D-geodata. Stadsbyggnadskontoren i 
Stockholm, Göteborg och Malmö har alla arbetat i många år med att bygga upp geodata i 3D för 
såväl storskaliga databaser som mera småskaliga 3D-stadsmodeller. Ny information såsom 
adresser, byggnader, vägar, tomtgränser, gatunamn, parker med mera tillkommer ständigt. En 
stor del av den geodata som produceras inom kommunerna genereras av stadsbyggnads-
kontorens egna processer såsom detaljplanering och bygglov. Förändringar i stadsbilden 
initieras även av andra förvaltningar inom staden och av externa aktörer, som därmed genererar 
ny geodata till den grundläggande "baskartan". Det har t.ex. blivit allt vanligare att 
entreprenörer lämnar in en BIM-modell till kommunen. Detta kräver nya metoder för att 
samnyttja modeller med befintlig 3D-geodata samt för att använda BIM-modellerna för att 
förbättra och komplettera befintliga geodata. Insamling av geodata sker bl.a. genom 
flygfotografering, fotogrammetrisk mätning, fältmätning och bygglovsremisser samt i begränsad 
del genom mottagande av entreprenörernas relationshandlingar. Data produceras av stadens 
egen verksamhet och tillhör därmed kommunerna. Insamlad och dokumenterad geodata 
rapporteras också vidare till olika myndigheter bl.a. till Lantmäteriet. Detta regleras i 
samverkansavtal. 

I samhällsbyggnadsprocessen är tillgången till relevant och aktuell geodata en förutsättning för 
en effektiv beredningsprocess och kommunikation med beslutsfattare och allmänhet. Geodata i 
3D är här särskilt viktig när det gäller samordningen kring specifikationer och standarder inte 
minst när det gäller datautbytet mellan kommunerna, byggbranschen och statliga aktörer. 
Utgångspunkten för denna förstudie är därför att det finns ett stort behov av att ta fram en 
gemensam strategi för struktur, datalagring och datautbyte vad gäller 3D-geodata. 

3. Metod  

Förstudien har bedrivits av en projektgrupp bestående av representanter från 
stadsbyggnadskontoren i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, Lund och Falun 
kommun samt Lantmäteriet och Skanska (se tabell 1). En referensgrupp har även tillsatts för att 
inhämta erfarenheter och idéer samt säkra och förankra förstudiens resultat och slutsatser. 
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Förstudien har bedrivits som tre parallella delar: 

 Användardialog 
 Omvärldsanalys 
 Förslag på fortsatt arbete 

Inom de två första delarna har en intervjuserie genomförts inom respektive område. Rent 
praktiskt har arbetet utförts i form av arbetsmöten med projekt- och styrgrupp, workshops, 
studiebesök samt de två intervjuserierna, där personer från olika faser i 
samhällsbyggnadsprocessen har intervjuats. Respektive moment beskrivs mer i detalj nedan. 

 

Tabell 1 Projekt- och referensgrupp 

Roll Namn Organisation 

Beställare/styrgrupp Ewa Rannestig 

Jan Eriksson, Johanna Dillén 

Lars Fredén 

Malmö Stadsbyggnadskontor 

Stockholms Stadsbyggnadskontor 

Göteborgs Stadsbyggnadskontor 

Projektgrupp Allan Almqvist, projektledare 

Fredrik Ekelund, Lisa Sjölund 

Ulf Hedlund 

Eric Jeansson 

Thomas Lithén 

Jonas Andreasson 

Ulf Norén 

Lena Wallin 

Malmö Stadsbyggnadskontor 

Upphandlad konsult, Sweco 

Stockholms Stadsbyggnadskontor 

Göteborgs Stadsbyggnadskontor 

Lantmäteriet 

Lunds kommun 

Falu kommun 

Skanska 

Referensgrupp Winn Nielsen  

Rolf Thore Bekkus 

Anu Soukki 

Per Hedén 

Anderas Persson 

Väino Tarandi 

Anna Johansson Jacques  

Lars Harrie 

Köpenhamns kommun 

Oslo kommun 

Helsingfors kommun 

Lantmäteriet 

Familjebostäder 

BIM Alliance 

Trafikverket 

Lunds Universitet  

 

3.1 Workshops och arbetsmöten 

Workshops och arbetsmöten har kontinuerligt genomförts under januari till juni 2016, i syfte att 
gemensamt inom styr- och projektgruppen diskutera olika möjligheter samt ta beslut. Projektet 
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startades med en workshop, där styr-och projektgrupp gemensamt beslutade om upplägget 
inför förstudien. På vägen har avstämningsmöten och arbetsdagar genomförts för att presentera 
delresultat och i dialog dra slutsatser och planera fortsatt arbete.  

3.2 Kompetensutveckling – erfarenhetsutbyte inom projektgruppen  

En kompetensutvecklingsdag hos Skanska och Stockholms Stadsbyggnadskontor anordnades i 
mars 2016 för att utbilda projektgruppen i varandras arbete med 3D-information.   

Skanska presenterade hur de arbetar med BIM och visualisering i deras nya 3D-center (Virtual 
Reality-center). Det virtuella rummet består av sju samverkande datorer som är kopplade till 
3D-glasögon. Genom 3D-glasögonen kan användaren uppleva en visuell 3D-bild över en ritning, 
ett rum osv. innan det är klart samt göra nödvändiga justeringar. Skanska har BIM-
koordinatorer som ska säkerställa att modellerna byggs upp på ett enhetligt sätt så att de 
fungerar från projektering till byggande. Idag tas sällan geodata från kommunen som start för 
arbetet och BIM-modellerna överlämnas normalt inte till fastighetsägaren för förvaltning vid 
avslutat projekt. 

Stockholms Stadsbyggnadskontor visade hur de bearbetar informationsrika BIM-modeller från 
externa parter. Att skala av informationen till mer lätthanterliga volymgeometrier görs i första 
hand av särskilda ”visualiserare”, genom manuellt arbete. Anpassning av en BIM-modell kan 
idag ta en dag till två veckor att skala ned beroende på komplexitet. De avskalade modellerna 
kan sedan presenteras i stadens 3D-stadsmodell som planerade projekt, vilket är av stort 
intresse för t.ex. exploatörer och projektörer som arbetar i samma geografiska område. 

3.3 Intervjuserier och informationsinsamling 

Under förstudien har två intervjuserier genomförts, inom användardialog respektive 
omvärldsanalys. Totalt har cirka 35 personer från drygt 15 olika organisationer intervjuats. 

Användardialogen inkluderar intervjuer med användare från organisationer, myndigheter och 
kommuner som använder 3D-geodata eller BIM i något skede i samhällsbyggnadsprocessen 
(tabell 2).  

Intervjuerna inom omvärldsanalysen inkluderar aktörer från akademin, teknikkonsulter, 
Boverket och nordiska storstäder som jobbar med BIM och/eller 3D-geodata i 
samhällsbyggnadsprocessen (tabell 3). Som en del av  omvärldsanalysen har även en 
informationsinsamling genomförts. Den redovisar bland annat pågående standardiserings- och 
samordningsaktiviteter. 

Intervjuerna har genomförts på ett semistrukturerat sätt, där frågor har tagits fram i förväg av 
arbetsgrupper inom förstudien. Frågorna har sedan utgjort bas för intervjuerna. Under 
intervjuerna har även två bilder använts som underlag för dialogerna (fig. 2-3). 
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Tabell 2 Intervjupersoner i intervjuserien användardialog  

Intervjuperson Organisation Primärt Intervjuad 

som representant för 

fas/skede 

Datum 

Michael Thydell Sweco  Idé-och dialogfas 2016-03-16 

Bejamin Wafridzon, Ola Svensson, 

Henrik Hammar, Daniek Wasden, 

Jonas Andreasson 

Lunds kommun Idé-och dialogfas, Plan, 

KLM, Bygglov, 

Visualisering 

2016-03-21 

Anderas Persson Familjebostäder Förvaltning 2016-03-22 

Marcus Bengtsson Locum Förvaltning 2016-03-22 

David Möller Sweco  Projektering 2016-03-22 

Mia Edström, Eric Jeansson, Johan 

Hagsgård, Mari von Sivers, Patrik 

Renfors 

Göteborgs stad Idé-och dialogfas, Plan, 

KLM, Bygglov, 

Visualisering  

2016-04-04 

Bo Baudin  SLL Förvaltning 2016-04-06 

Anna Galli, Jan Johansson, Magnus 

Öhman, Thomas Lindholm 

Skanska Idé-och dialogfasen, 

produktion 

2016-04-06 

Pål Hansson, Pär Hagberg Tyréns Projektering 2016-04-14 

Roger Persson, Urban Nilsson NCC Produktion 2016-04-29 

 

Tabell 3 Intervjupersoner i intervjuserien omvärldsanalys 

Intervjuperson Organisation Område Datum 

Rolf Bekkus, Kari Opheim Oslo kommun Nordisk storstad 2016-03-30 

Niklas Fagrell Eriksson Symetri Teknikkonsult 2016-04-06 

Rogier Jongeling, Ludovic Roux Plan B Teknikkonsult 2016-04-08 

Morten Bogedal, Vida Christeller, 

Winn Nielssen 

Köpenhamns 

kommun 

Nordisk storstad 2016-04-18 

Lars Harrie Lunds 

Universitet 

Akademin 2016-04-19 

Maria Rydqvist Boverket Digitalt sammanlänkad 

plan- och bygglovs-

2016-04-19 
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process (dPBL) 

Väino Tarandi Kungliga 

Tekniska 

Högskolan 

Akademin 2016-04-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Bilden visar aktörer/roller och faser i samhällsbyggnadsprocessen och har använts som ett diskussionsunderlag 
vid planering och genomförande av intervjuerna i förstudien. 
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultat från de två förstudiedelarna användardialog respektive 
omvärldsanalys. I kapitel 5 finns slutsatser baserade på resultaten nedan samt förstudiens tredje 
del, förslag på fortsatt arbete. 

4.1 Användardialog  

Nedan redovisas resultat från intervjuer med användare från olika skeden i 
samhällsbyggnadsprocessen. Ytterligare dokumentation från intervjuerna finns i bilaga till 
denna förstudie. Resultaten har ingen ambition att vara heltäckande utan utgör en 
sammanställning och analys av de svar de intervjuade har gett. Med andra intervjuade hade 
eventuellt resultatet blivit annorlunda. 

Resultatet är grupperat under de tre huvudteman som utgjorde ramen för intervjufrågorna. 

 Nuläge. Vilka problem och förbättringspotentialer finns? 

 Målbild. Hur borde det vara? 

 Strategi. Hur tar vi oss från nuläge till målbild? 

Figur 3. Bilden visar schematiskt hur informationen ofta växlar mellan 2D och 3D genom de olika faserna i 
samhällsbyggnadsprocessen och har använts som ett diskussionsunderlag vid planering och genomförande av intervjuerna 
i förstudien.  
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4.1.1 Nuläge 

Ett genomgående tema för svaren från de intervjuade var att idag fokuserar aktörerna i de olika 
faserna på sin egen budget och endast det de ansvarar för. Det finns ingen som har ansvar för 
informationsflödet genom samhällsbyggnadsprocessens alla faser. Information skapas utan 
tanke på användbarheten i nästa skede.  

Kompetens kring hantering av 3D/BIM-modeller varierar mellan olika kommuner, myndigheter 
och privata aktörer. Även när digitala och koordinatsatta modeller skapas av privata aktörer i 
projekteringsskedet så används de inte alltid av kommuner. Detta gäller framförallt de juridiska 
handlingarna i samhällsbyggnadsprocessen.   

”Största hindret för digitala leveranser (modeller) är juridiken 
http://www.bimalliance.se/aktuellt/nyheter/160411_bim_och_juridik_reviderad” 

På grund av de juridiska hindren genomförs flera processer inom kommunerna och framförallt 
bygglov fortfarande analogt. Fokus för utveckling består ofta i nuläget av att gå från 
pappersritningar till digitala handlingar i 2D. För att kommuner ska kunna ta emot 3D-modeller 
behövs utöver undanröjande av juridiska hinder även intern kompetensutveckling.  

Utmaningar kring hantering av 3D/BIM-modeller finns även i förvaltning. Förvaltare är i regel 
inte redo att ta emot 3D/BIM-modeller eftersom lösningar kring lagring eller långtidsarkivering 
av 3D/BIM-modeller sällan finns i nuläget. Ritningar skrivs dessutom ut för att säkerhetsställa 
att de kommer att vara tillgängliga 40 år framåt i tiden.  

Kommuners engagemang att delta i och driva digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen är 
efterlängtad och uppskattad. En kommun är delaktig i nästan alla faser i ett samhällsbyggnads-
projekt och har stor möjlighet att påverka, t.ex. som byggherre, myndighet och förvaltare. 

Entreprenörer uppger att byggherrar skulle kunna tjäna mycket pengar om de i högre grad om 
de kun§de tillhandahålla modeller som en del av förfrågningsunderlag. Byggherrarna skulle 
alltså genom att lägga mer pengar på projekteringsfasen totalt minska sin kostnad. 

Projektörer och entrepenörer upplever att beställare oftast inte efterfrågar 3D/BIM-modeller, 
vilket leder till att deras utleveranser håller samma kvalité som inleveranser dvs. 2D.  

Stor problematik ligger i insamling av underlagsmaterial till ett samhällsbyggnadsprojekt. Att 
inleveranser består av 2D är en del men flera användare upplever även att tillgänglighet till 
geodata är generellt dålig. Geodata lagras på alla möjliga olika portaler och platser och kan även 
vara kostsamma att få tillgång till. Följden blir merarbete för att hitta underlagsmaterial som 
även kan vara av dålig kvalité samt ostrukturerad. Eftersom digitalt underlagsmaterial lagras på 
olika platser, är strukturerade på olika sätt samt defineras olika kommer även tolkningen av 
objekt att variera. Samordning i kravställning av termer, metadata och neutrala utbytesformat 
saknas, vilket betyder att kravställning till projekt och externa parter blir undermålig.  

”Information ligger utspridda på lokala projekt och även i vissa fall på individuella datorer.”  

Tolkning av geodata är en stor fråga inom samhällsbyggnadsprocessen, och även 3D som 
begrepp har olika innebörd för olika grupper och individer. Från CAD-världen kan 3D tolkas som 
endast geometrier utan attribut,  som en utvecklad 2D-ritning (linjer utan attribut). Från GIS-
världen tolkas 3D ofta som geometrier med attribut, som en utvecklad 2D karta (linjer och ytor 
med information kopplade till objekten). Den varierande tolkningen av objekt blir även 
problematisk när geodata ska integreras med BIM.  

BIM används primärt i faserna projektering och produktion och modellerna innehåller ofta 
information som är detaljrik och i många fall överflödig i andra skeden i samhällsbyggnads-
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processen. Problem och merarbete uppstår när exempelvis visualisering eller bygglovshantering 
inte kräver den höga detaljgraden och modellen behöver förenklas för att passa deras ändamål.   

Modeller har börjat användas i förfrågningsunderlag för att handla upp entreprenörer. För att 
detta ska fungera är det viktigt med tydlighet kring vad som gäller respektive inte gäller i 
modellerna samt hur modellena är rangordnade i jämförelse med andra delar i 
förfrågningsunderlaget och avtalet.  

4.1.2 Målbild 

I detta avsnitt redovisas hur de intervjuade anser att det digitala informationsflödet i 
samhällsbyggnadsprocessen borde fungera. Observera att målbilderna i detta avsnitt alltså är 
olika personers målbild och inte identiskt med projektets målbild.  

Eftersom mycket tid spenderas kring att hitta geodata i planeringsskedet är en målbild som flera 
användare belyst, ett planeringspaket med digitala geodataunderlag för idé- och dialogfasen. Ett 
planeringspaket kan exempelvis innehålla information om topografi, befolkning, klimat, gator, 
fastighetsgränser, geotekniska förutsättningar och underjordisk infrastruktur samt metadata. 
Genom att införa ett planeringspaket som följer samma struktur och ligger på gemensam portal 
kan även indata kvalitétssäkras genom att kommuner och myndigheter ansvarar för 
förvaltningen. Det behöver dock inte vara samma planeringspaket för alla kommuner utan det 
kan räcka långt med att geodata finns tillgängligt, har en dokumenterad struktur samt innehåller 
metadata.  

Idé- och dialogfasen genomgår en förändring och blir alltmer interaktiv med ett tätt samspel 
mellan byggherre, projektör, entreprenör, framtida brukare samt kommunen. Oavsett vem som 
driver arbetet kan utleveranser från idé- och dialogfasen lämpligen bestå av ett antal nyckeltal, 
exempelvis areor/volymer, andel gröna ytor, hårdgjord yta, överslag på kostnader och 
produktionstider samt BIM-modeller som är lämpade för olika redovisningar och fortsatt 
process (planprocess, projektering).  

Som sagts ovan kommer idé- och dialogfasen att ha ett stort inslag av interaktion mellan olika 
intressenter, och en målbild är att workshops ska hållas med en digital planerings- och 
dialogmiljö i 3D som central informationsbärare. Underlag i form av det tidigare nämnda 
planeringspaketet kommer att behövas under dessa arbetsmöten. Det är även viktigt att det 
finns en fungerande dialog- och kommunikationsprocess med medborgare, där detaljplaner görs 
mer lättillgängliga och förståeliga genom att använda symboler istället för text. Modeller i 3D är 
lättare att förstå än en detaljplan i 2D.  

Geodata upplevs idag vara ostrukturerad och det förekommer olika varianter av termer och 
begrepp. Integrering av geodata och BIM skapar även problem då samma objekt kan defineras 
olika i de olika begreppsvärldarna. För att 3D-modeller, baserade på information från såväl 
geodata som BIM ska ha god struktur krävs standarder och överenskommen tillämpning av 
dessa. Ett exempel är att BSAB 2.0 och Svensk geoprocess bör samverka och att de gemensamma 
objekten som defineras ges en tydlig koppling mellan systemen.  Även om det inte är 3D 
geometrier, så är det viktigt att information är objektorienterad (speglar verkliga företeelser) 
och är välstrukturerad.  

”Det vore värdefullt om informationen är objektorienterad och har som egenskap en eller fler 
geometrier. Geometrierna kan vara olika över tid (olika detaljerade i olika faser) samt finnas 
samtidigt, som representationer lämpliga för olika ändamål.” 

En målbild är att en gemensam databas behövs, där geodata och information från olika 

myndigheter kan lagras och synkroniseras med varandra. För att få samma bild om geodata kan 
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justeringar i lagstiftningen behövas, där kravspecifikationer tas fram för att generera 

gemensamma gränssnitt med namngivning, filformat osv. Kraven behöver formuleras och 

förmedlas samt beskriva vilka konsekvenser de får.  

Entreprenörer kan även bedriva sitt arbete mer effektivt om de får objektorienterade modeller 
med aktuella krav som attribut. Modellerna förenklar visualisering, kommunikation, 
maskinstyrning, mängdning och produktionsplanering.  

En målbild finns även om att det ska finnas nationellt fastställda BIM-nivåer avseende olika 
detaljeringsgrader för aktuella objekt. Idag finns BIM-modeller med mycket information. För att 
modeller ska vara lämpliga för olika ändamål samt kunna kommuniceras mellan olika 
kompetenser inom samhällsbyggnadsprocessen behöver olika BIM-nivåer defineras samt 
samverka med 3D-geodata. För att en sådan samverkan ska fungera behöver även geodata  
nationellt fastställda detaljeringsgrader. Ett arbete pågår i Svensk geoprocess för byggnad i både 
2D och 3D. Genom att skapa olika BIM-nivåer kan de olika skedena jobba parallellt genom 
samhällsbyggnadsprocessen. Detta medför att alla byggherrar, planerare, myndigheter osv kan 
ligga på samma, överenskomna nivå när information utbyts. Genom att jobba med olika 3D-
geometrier parallellt (som olika representationer av samma objekt) kan även alla skedena jobba 
i samma datamodell om det är önskvärt. Istället för att jobba i enskilda modeller kan justeringar 
ske synkroniserat i en modell, där geometriska representationer kan tändas och släckas 
eftersom olika skeden har olika behov av detaljeringsgrad. 

En annan vision berör digital bygglovshantering. Om bygglov skickas in som digitala 
byggnadsmodeller kan det finnas möjlighet att automatiskt kontrollera mot digital detaljplan. 
Datorstödd granskning av delar och system i modellen mot t ex byggnormer och regelverk är 
möjligt. Vidare skulle en förenklad modell kunna användas för att uppdatera den digitala 3D 
stadmodellen vilket andra projekt och medborgarna har glädje av. Önskemålet är även att 
arkivera 3D-modeller istället för 2D-ritningar.  

4.1.3 Strategi 

Samtliga personer som intervjuats ser problem och förbättringsmöjligheter avseende nuvarande 

situation. Det finns en möjlighet för en strategi att skapa nytta. Nedan beskrivs vad de 

intervjuade tycker ska ingå i en strategi och hur den ska kunna skapa nytta.  

”Leveransen mellan faser är viktigare att belysa än hur enskilda aktörer ska jobba.” 

Strategin ska vara strategisk och detaljer ska undvikas. Strategin kan kompletteras med taktisk 

respektive operativ nivå. Det ska vara en strategi med långsiktiga mål, men bör kompletteras 

med handlingsplaner på kort sikt. Strategin bör även testas i verkligheten genom 

pilotprojekt/testbäddar. Viktigt att strategin är flexibel och följer samhällsutvecklingen och 

användarbehovet i framtiden.  

En strategi bör primärt hantera överlämningar av digital information mellan olika aktörer och 
faser.  
 
Utvecklingen och implementeringen av strategin bedrivs lämpligen i steg, där en strategi för ett 
gränssnitt tas fram till att börja med. Verifiering av strategin behövs sedan för att säkerhetsställa 
att strategin fungerar för gränssnittet. Om det finns tid kan strategier för fler gränssnitt tas fram.  
 
Exempel på gränssnitt som strategin kan hantera är ett digitalt bygglov, där digitala modeller 
över byggnader lämnas. De digitala 3D-modellerna kan sedan i nästa steg som är ett annat 
gränssnitt kontrolleras automatisk mot detaljplaner som har 3D geometrier. Ytterligare ett 
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gränssnitt är överlämningen av förenklade BIM-modeller försedda med unika ID samt attribut 
som lagras i en särskild databas till förvaltningen. Att förenkla kommunikationen mellan aktörer 
och medborgare är ett tredje intressant gränssnitt. Exempelvis kan 3D-modeller med symboler 
användas istället för mer traditionella detaljplaner vilka ofta upplevs svårbegripliga för lekmän. 
Även enkla skugg- och solstudier med 3D-modeller kan effektivt användas för att illustrera hur 
nya byggnader kan påverka grannskapet.  
 
För att sprida användningen av strategin är det viktigt att ha en tydlig kommunikationsplan och 
resurser för kommunikation.  

4.2 Omvärldsanalys 

Nedan redovisas resultat från omvärldsanalysens informationsinsamlingsdel. 

4.2.1 Samhällsbyggnadsprocessen 

Såväl nationellt som internationellt har geodata i 3D börjat användas som ett hjälpmedel i 
samhällsbyggnadsprocessen (fig. 4), framför allt för planerings- och projekteringsuppgifter. 
Längst torde utvecklingen av 3D-data ha nått inom byggande, där BIM numera kommer till flitig 
användning. Användningen ökar överlag, men begränsas av omständigheter som brist på 
standarder för data och datautbyte, vilket är bilden såväl i Sverige som utomlands. 

För att få en mer digital process krävs ökad samverkan och enhetlighet (standardisering) hos 
insamlare och leverantörer av information i alla led för att minska interna kostnader, eliminera 
dubbelarbete och öka tillgängligheten externt och internt. Även lagar och förordningar kan vara 
hinder och översyn behövs. 

Figur 4. Schematisk bild som visar samhällsbyggnadsprocessen och dess olika faser från idé- och dialogfas till 
förvaltning via planering, projektering, fastighetsbildning, bygglov och byggande. Processerna är ofta parallella 
(Källa: Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess - i samverkan med denna förstudie) 
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Både geodata och BIM används under hela samhällsbyggnadsprocessen (fig. 5). Geodata nyttjas 
mest under idéskede, utredningsskede och förvaltning, medan BIM nyttjas mest under 
projekteringsskedet och byggande. De båda systemen hanterar likartad information men med 
olika detaljeringsgrad. Idag uppstår svårigheter för myndigheter och kommuner att utföra sina 
uppgifter på ett effektivt sätt eftersom mottagande, konvertering och förenkling av digitala BIM-
modeller är en utmaning. Det är också svårt för utförarna att ta till sig kraven på planer och de 
objekt som ska byggas då kraven oftast presenteras i textdokument istället för som objekt med 
unika identiteter samt geometrier och krav i form av attribut.  

Aktuella aktiviteter nationellt är: 

 Smart Built Environment, som är ett strategiskt innovationsprogram (SIP), syftar till 
integration mellan BIM, geodata/GIS och industriella processer i samhällsbyggandet med 
ett tolvårigt perspektiv. Läs mer på http://www.smartbuilt.se/ 

 Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess (N2016/01419/EF). I nära 
samarbete med Boverket ska Lantmäteriet vara utvecklingsmyndighet för den digitala 
samhällsbyggnadsprocessen och främja digital förnyelse genom att byggherrar, 
myndigheter och andra intressenter ska kunna dela information och samverka digitalt. 
Av uppdragets bakgrundsbeskrivning framgår att internationella jämförelser visar att 
den svenska offentliga sektorns digitalisering inte håller samma utvecklingstakt som 
övriga länder och att varken kommuner eller exploatörer driver utvecklingen mot en 
digital planprocess. Staten har därmed en viktig roll att fylla för att sätta fokus på frågan 
och skapa förutsättningar för enhetlighet och samordning.  Läs mer på 
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/digitalt-
forst/ 

 Arbetet med en digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess (dPBL) som Boverket 
med flera driver. Läs mer på https://dpbl.boverket.se/index.php/Huvudsida 

Figur 5. Beskriver schematiskt utbytet av information inom och mellan geodata- och BIM-området i de olika processtegen 
idag. Mellan geodata och BIM handlar det oftast textdokument snarare än digital objektorienterad information. (Källa: 
Ansökan till Smart Built Environment om testbädd för Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln) 
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4.2.2 Några centrala begrepp inom geodata/GIS och BIM 

I grund och botten handlar geodata och BIM om objektorienterad informationshantering där en 
del av informationen avser lägesbundna geometrier i olika former. En samordnad geodata- och 
BIM- standardisering förutsätter dock en gemensam terminologi, för att förstå varandra. Det 
finns även olika sätt att hantera informations- och geometrimodeller, detaljeringsgrader, 
referenssystem och kvalitetsfrågor som måste överbryggas.  

Inom geodataområdet finns även andra sätt att hantera 3D-modeller än genom 
objektorienterade modeller. Geodata i 3D – ofta kallad 3D-modeller - används ofta som ett 
paraplybegrepp som omfattar all geodata som upplevs som 3D vid visualisering eller när 
höjdkomponenten behövs tillsammans med plankoordinater för en analys - även om resultat i 
sig visualiseras i 2D. Tre vanliga former är objektorienterade 3D-modeller, 3D-punktmoln eller 
3D-bildmodeller (fig. 6). 

Geodata i 3D handlar inte om exakta realistiska avbildningar av verkligheten utan att nyttja olika 
generaliseringar, detaljeringsgrader, symboler, färgsättningar, textur med mera beroende på 
ändamålet. ”Äkta” 3D bygger på att alla objekt beskrivs i form av en volym. I praktiken är detta 
ett ovanligt geodatasammanhang. Istället beskrivs de ytor som är visuella och kan mätas in, t ex 
är en markmodell (DTM) med en beskrivning av markens yttersta skikt och inte en volym med 
jordartens omfattning eller gräsets höjd osv. Vissa objekt kan mätas in som punkter med höjd 
som sedan presenteras genom 3D-symboler, t ex gatlyktor eller kraftledningsstolpar.  

Figur 6. Bilderna är, uppifrån och ned, exempel på tre vanliga typer av 3D-modeller inom geodataområdet; 
1) Objektorienterad 3D-modell, dvs en yttäckande markmodell (DTM) som olika objekt i 2D eller 3D kan läggas på, t 
ex byggnader, vegetation. En fotorealistisk 3D-modell tas fram genom drapering av ett ortofoto på markmodellen 
liksom bildelement (struktur) på objekten. 2) 3D-punktmoln, tas fram genom laserskanning eller matchning ur bilder. 
Om varje punkt färgsätts från bilderna erhålls en fotorealistisk 3D-modell.  
3) 3D-bildmodell, dvs en ytmodell framtagen ur 3D-punktmolnet som draperas med bildelement i varje triangel  för 
att få fram en fotorealistisk 3D-modell. Denna typ används för främst för visualiseringar och kan inte användas för 
analys. (Källa: Projektet Nationella geodata i 3D)  
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BIM är enbart baserad på objektorientering och geometribeskrivningar med hög 
detaljeringsgrad och annan tillhörande information till objekten. De flesta geometrier är i ”äkta” 
3D. Vid konvertering mellan geodata och BIM så handlar det om geodata som objektorienterade 
3D-modeller och inte som 3D-punktmoln eller 3D-bildmodeller. 

Detaljeringsgrader i geodata/GIS hanteras ofta genom skalbarhet och generalisering, dvs. att 
data förenklas eller döljs vid utzoomning (byte av presentationsskala) och att bilddata förändrar 
upplösning. Denna möjlighet saknas ofta i BIM vilket leder till att de detaljerade modellerna blir 
svåra att hantera över större områden och i översikter. LoD – Level of Detail – är ett begrepp 
som används främst inom geodata/GIS men även förekommer inom BIM. Det är standardiserat 
sätt att bl.a. beskriva detaljeringsgraden i redovisningen av ett objekts geometri – enligt olika 
system (fig. 7). Ju högre detaljeringsgrad, desto närmare BIM. Inom BIM förekommer även 
begreppen Informationsnivå, Level of Development och Model View  Definition (MVD) i liknande 
betydelse. 

4.2.3 Standardisering och samordningsaktiviteter  

Standardisering inom geodataområdet och BIM bedrivs i dag i parallella spår. Samordnings- och 
standardiseringsaktiviteter, både nationellt och internationellt, är en komplex verksamhet i 
många olika spår. Många aktiviteter inom geodataområdet sammanfaller ytterst i aktiviteter 
kopplade till Inspiredirektivet samt standardiseringsorganisationer som ISO (TC211), OGC & 
IHO. På motsvarande sätt är många aktiviteter inom BIM-området kopplat till den 
internationella intressentorganisationen buildingSMART samt ISO och OGC - dock i många fall i 
andra arbetsgrupper än geodatastandardiseringen. Läs mer i Terminologi, principer och trender 
inom geodatakvalitet, HMK-TR 2015:1, avsnitt 1.3-4. 

 

Figur 7. Level of detail (LoD) för byggnad enligt standarden CityGML 2.0; LoD0 avser byggnaden avbildad som en yta (dvs. 
som i en traditionell 2D-karta). LOD1 avser en volym i form av enkel ”lådmodell”. LOD2 avser en enkel modell med enkla 
standardiserade takformer. LOD3 avser en komplex modell liknande en ”arkitektritning. LOD4 kompletterar LoD3 genom 
att inkludera inomhusdetaljer. 
 

Figur 8.  Olika standardiseringsspår för geodata respektive BIM för infrastruktur  
Källa: Lantmäteriet respektive Trafikverket 
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Ett urval av samordningsaktiviteter inom geodataområdet är bl.a. följande: 

 Inspire är ett EU-direktiv som skapar en infrastruktur för medlemsländernas 
tillhandahållande av geodata för främst miljöändamål. Inspire implementeras på 

övergripande nivå bl.a. via s.k. technical guidelines för olika geografiska teman som 
baseras på ISO-standarden för dataproduktspecifikationer samt visnings- och 
nedladdningstjänster från OGC. Läs mer på http://inspire.ec.europa.eu/. 

 ELF (European Location Framework) är ett projekt inom EuroGeographics (organisation 
som representerar de nationella kartverken i Europa) som bl.a. tar fram en teknisk 
infrastruktur för harmonisering av nationella grunddata som kartverken ansvarar för så 
att de blir kombinerbara och fungerar över nationsgränserna. ELF:s specifikationer ska 
följa intentionerna enligt Inspire. Läs mer på http://elfproject.eu/. 

 En nationell infrastruktur för geodata baserat på Inspire för att göra det enkelt att hitta, 
förstå och använda geodata i Sverige, bland annat genom att utveckla infrastrukturen 
samt driva datadelningsmodellen geodatasamverkan och geodataportalen geodata.se 
där olika myndigheters data visas. Läs mer på www.geodata.se. 

 Nationella geodata i 3D är ett projekt med syfte att bland annat skapa ett nationellt 
ramverk för offentliga geodata i 3D samt att utveckla Lantmäteriets topografiska data till 
även omfatta 3D. Arbetet görs i samverkan med Trafikverket, SGU, Sjöfartsverket, 

Skogsstyrelsen och Försvarets materielverk, samt Göteborgs stad, Linköpings stad och 
Falu kommun, Läs mer på www.lantmateriet.se/3d. 

 Svensk geoprocess är en samverkan mellan Lantmäteriet, SKL samt representanter från 

Sveriges kommuner som ska bidra till effektivisering av samhällsprocesser som 
exempelvis planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering. Man arbetar med att 

införa enhetliga referenssystem i plan och höjd samt att utarbeta enhetliga 
dataproduktspecifikationer (enligt ISO 19131 och Inspire med mera) för nio viktiga 
teman, varav byggnad är en, för många verksamheter i både offentlig och privat regi, se 

www.lantmateriet.se/svenskgeoprocess.  

 HMK arbetar för en enhetlig och standardiserad geodatainsamling, kontroll av geodata 
och kartografi i form av handböcker på internet. HMK-Geodakvalitet utgår från bl.a. ISO 

19100-serien. Läs mer på www.lantmateriet.se/hmk 

 Smart Cities är ett begrepp som internationellt används för utveckling och förvaltning av 
den intelligenta digitala staden med hjälp av bland annat geografisk information och IT. 
Även alternativa benämningar som City Information Modelling (CIM) och geodesign 
förekommer men handlar då snarare om hur den smarta staden kan modelleras, 

planeras och sedan lagras på ett objektorienterat sätt. Applikationsområden som bland 
annat brukar nämnas är stadsplanering, fastighetsbildning och värdering, förvaltning av 
stadens tillgångar som VA-anläggningar, intelligenta transportsystem och byggnader, 

miljö- och riskhantering i real-tid. Läs mer på 
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2181 
 

Inom BIM-området verkar: 
 Den internationella organisationen buildingSMART för utveckling och standardisering av 

informationshantering i byggnation och fastighetsförvaltning. Läs mer på 
http://buildingsmart.org/ 

 Den svenska sektorsdrivna ideella föreningen BIM Alliance, som representerar Sverige i 
buildingSMART. Föreningen arbetar för implementering och anpassning av en digital 
strukturerad informationshantering med hjälp av BIM.  I slutrapporten ”BIM 
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standardiseringsbehov”, (Ekholm et al., 2013), påvisas behovet av att samordna 
informationsstrukturer för BIM och geodata med gemensam nomenklatur och 

klassificering när det gäller hantering av plandata och bygglov. Läs mer på 
http://www.bimalliance.se/ 

 Trafikverket är Sveriges största byggherre som varje år genomför flera 
anläggningsprojekt i miljardklassen. Som en dominerande aktör inom 
anläggningsbranschen medverkar man aktivt medverka till införandet av BIM i hela den 
svenska anläggningsbranschen. Läs mer på http://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/teknik/ny-teknik-i-transportsystemet/informationsmodellering-bim/ 

Slutligen kan nämnas att det pågår sonderingar om möjligheter att ”sy ihop” BIM och GIS inom 
bl.a. OGC och ISO. ISO/TC211 initiativ kallas ISO/AWI 19166 Geographic information - BIM to GIS 
conceptual mapping (B2GM). Läs mer på 
ISOhttp://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=32584. 

4.3 Omvärldsintervjuer 

En omvärldsintervjuserie har genomförts för att granska vad som pågår i andra nordiska 
storstäder, hur olika teknikkonsulter arbetar och vad som pågår inom akademin. Nedan 
redovisas sammanfattningar av resultatet från omvärldsanalysens intervjudel. Råmaterial finns 
att läsa i bilaga.  

4.3.1 Nordiska storstäder 

I Norge finns ett nationellt strategiprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen Projektet drivs av 
kommunernas intresseorganisation (KS). Strategin inkluderar byggdelen och berör BIM och 
bygglov dvs. inte utbyte av data mellan skeden utan en standardisering kring hur information i 
BIM ska hanteras. Norge utvecklar även i nuläget standarder för hur analoga samhällsplaner ska 
digitaliseras (Digitala planer) och standardisering för ledningar, tunnlar, VA-system osv. under 
mark (Undergrund).  

Figur 9. Införandet av BIM beskrivs ofta i form av olika mognadsnivåer. Det är först i nivå 2 som arbeta med 
objektorienterade BIM-modeller i bygg- och förvaltningsprocessens olika skeden sker. I dagsläget går frontlinjen i 
BIM-användningen i gränslandet mellan nivå 2 och nivå 3 medan huvuddelen av pågående byggprojekt snarare 
befinner sig på nivå 1. (Källa: Trafikverket med ursprung från BSI - British Standards Institute) 

mailto:info@smartbuilt.se
http://www.bimalliance.se/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/ny-teknik-i-transportsystemet/informationsmodellering-bim/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/ny-teknik-i-transportsystemet/informationsmodellering-bim/
isohttp://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=32584


 

 

 

 
  Sida 20 (41) 

Smart Built Environment 
c/o IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, SE-111 51 Stockholm. Telefon +46 70-645 16 40 

www.smartbuilt.se info@smartbuilt.se 
 

Norge har en gemensam plattform/samverkan för geodata som heter Norge digitalt. 
Myndigheters och organisationers geodata visas i en portal som heter Geonorge, vilket 
Kartverket koordinerar. Om data inte ligger på portalen finns länkar till var data ligger. Geodata 
som ligger på portalen är av hög kvalité och myndigheter är själva ansvariga för att förvalta sin 
egen geodata. Dock har enbart statliga verksamheter tillgång till portalen. Inom Norge Digitalt 
pågår även kontinuerligt arbete med standarder, där 3D-modeller blir allt mer aktuella. 
Ansvaret för standardiseringarna har Kartverket.  

Till skillnad från Norge tillhandahåller Danmark all sin geodata (http://data.kk.dk/dataset) som 
öppen data där även en bymodell/stadsmodell i 3D finns. Danmark jobbar även med en 
gemensam informationsmodell, (FOT) som är till för alla danska kommuner och staten. Denna 
gemensamma informationsmodell innebär att exploatörer och konsulter erhålls likartad 
information oavsett vilken kommun som arbete utförs i. Kommuner lämnar data till 
Geodataportalen (GDS) och detaljerade kartor uppdateras, exempelvis ledningskartor. Detta är 
en av FOT-projektet/processen. Köpenhamns kommun går efter principen att om ett bra dataset 
tillhandahålls av kommunen så kommer även ett bra dataset ges tillbaka till kommunen.   

I Danmark finns en portal för bygglovs- och miljöansökningar 
(http://www.siteleaks.com/www.bygogmiljoe.dk). Samtliga fysiska planer finns i PDF med vissa 
metadata och ligger på en gemensam portal (http://kort.plansystem.dk/spatialmap). I 
ansökningssystemet visas planyta och metadata samt länkar till planerna. Systemet är uppbyggt 
för att hantera PDF: er och inte BIM-modeller. Däremot förekommer parallella processer, 
exempelvis arkitekten skickar in 3D-filer som används för att uppdatera 3D stadsmodellen över 
Köpenhamn.  

Köpenhamns kommun skulle däremot vilja förbättra sin portal med plansystem genom en 
nationell portal som ”sampresenterar” fysiska planer eftersom i nuläge visar den endast ytor. 
Köpenhamn ser även en målbild kring vilka möjligheter som finns att kontrollera lag- och 
kravuppfyllnad för en BIM-modell vid bygglovsgranskning, likt det Norge gör med 
standardisering av BIM i bygglov. Den digitala bygglovsansökningen som Danmark har skulle 
även kunna ha arenor för dialog, där människor kan mötas digitalt.  

Strategin enligt de nordiska storstäderna bör ske stegvis. En början är att få en digital process 
med enhetliga PDF: er, för att sedan gå vidare med mer intelligentare leveranser. Det bör finnas 
krav på att objekten ska vara spårbara. Genom att öppna data skapas även automatiskt 
standarder, eftersom aktörer och andra intressenter lär sig hur olika myndigheter namnger 
olika objekt osv. 3D-strategin ska även inte enbart vara intressant för kommuner utan behöver 
även engagera andra aktörer.  

4.3.2 Teknikkonsulter 

Lagring av stora mängder 3D-geomterier är en utmaning. Det finns idag inget etablerat system 
som kan lagra 3D-information. Utmaningar finns även kring vilken typ av data som ska lagras; 
punktmoln, bilder eller vektor. Punktmoln och bilder ger en statisk bild över ett område medan 
vektordata kan uppdateras objektivs.  Spelvärlden kan ge inspiration kring hur stora mängder 
data kan lagras, alternativt vilket spår BIM Eye gått. Lagring behöver inte nödvändigtvis ligga på 
gemensam plats men de bör ha en gemensam struktur.  

En målbild kring informationsflödet i samhällsbyggnadsprocessen är tre parallella spår;  

 processer och granskning, 
 datamodeller som förflyttar information 
 språk och begrepp  
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Leveranser blir viktiga, där det bör finnas standardiseringar för leveranser samt beskrivningar 
om leveranser.  

BSAB 2.0 (https://byggtjanst.se/aktuellt/effektiva-byggaffarer/bsab-2.0/) är största initiativet 
för BIM och fokuserar på en obruten informationskedja genom hela byggprocessen. Här 
redovisas hur språk, egenskaper, objekt osv. ska hanteras. Däremot är standarder ur ett 
tidsperspektiv ett problem eftersom samhället ständigt utvecklas. 

Samhällsbyggnadsprocessen bör även ha en loopfunktion, där information kommer tillbaka till 
planeringsfasen från förvaltningen. Den ska även ha en spiralfunktion där loopar med 
information även kan användas till byggen i närområdet. Vidare finns vision om en tillgänglig 
nationell markanvändningsdetaljplan som enligt lag beskriver godkända byggen i en 3D-
dimensionell webbkarta. Detta betyder att BIM behöver implementeras i bygglov och 3D-
fastighetsbildning. Målbilden är att 3D-modeller med endast de yttre dimensionella gränserna 
ska användas i bygglov. Dessa geometrier kan sedan användas för att automatiskt avgöra om en 
byggnad är godkänd eller inte.  

Det finns många utmaningar för att en strategi ska fungera; dels finns bekvämligheten att stanna 
i sina rutinmässiga metoder, dels kan självstyret hos kommuner vara ett problem. Självstyret 
hos kommuner hindrar bland annat att en nationell ”markanvändningsdetaljplan” tas fram. För 
att en strategi ska lyckas behövs krav ställas på kommuner.  

Strategin bör kallas Informationsstrategi och bygga på Business Strategi. För att strategin ska 
vara långsiktigt hållbar behöver den vara flexibel för förändring eftersom samhället är i konstant 
utveckling.  

4.3.3 Digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess (dPBL) 

Boverket är den statliga myndigheten med ansvar för bland annat råd och stöd i detaljplane- och 
bygglovsfrågor. Boverket driver flera projekt som ansluter till digitalisering och effektivisering 
av dessa processer. Vad gäller standardisering så anser Boverket att det nu finns en uppdaterad 
och användbar standard för detaljplaneinformation men att det saknas för översiktsplaner. Ett 
särskilt problem är att det inte finns någon strukturerad och samordnad information över olika 
riksintressen som ofta påverkar var och hur man får bygga. Ett annat problem är att det är 
frivilligt för kommunerna att nyttja framtagna standarder inom planområdet. 
Boverket arbetar i en förstudie ”Får jag lov” med att bygga förutsättningar för automatiserade 
bygglov där det kommer att krävas både detaljplaner i 3D och att BIM-modeller kan hanteras i 
processen. 
 
Vi konstaterar att det i våra nordiska grannländer finns goda exempel på hur man har bestämt 
hur en digital bygglovsansökan ska se ut, hur avvägningen kan ske av var beslut fattas i 
detaljplan eller bygglov, hur man arbetar med generella bygglov för typhus, hur viss 
planinformation är standardiserad mm. 

Boverket är intresserad av att medverka i de testbäddar som kommer att etableras inom Smart 
Built Environment. 

4.3.4 Akademin  

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap/GIS-centrum vid Lunds universitet 
bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom geodataområdet. En trend är att 
fler studenter och doktorander arbetar med 3D-geodata. 
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Inom geodataområdet handlar det om att jobba parallellt i två spår: 

 Dels att ta fram intern standard för geodata hos kommuner och myndigheter eftersom 
olika kommuner idag har olika informationsmodeller för samma geodata.  Arbetet bör 
bygga vidare på Svensk geoprocess utvecklat till att även kunna hantera 3D och kopplas 
internationellt arbete inom geodataområdet som t ex Inspire och CityGML. 

 Dels att ta fram standarder mellan geodata/GIS och BIM. Även här pågår internationella 
strategiska satsningar som man bör överväga att medverka i/koppla arbetet till. 

Det är viktigt att i ett tidigt skede få med systemleverantörerna i samordning av geodata. Det 
också viktigt att identifiera kommuner som är villiga att agera föregångare med att köra piloter 
med mera. 

Generellt gäller att standarder bör tas fram iterativt; -inventera nuläge, -utveckla stegvis, -prova 
stegen, -bygg erfarenhet, -utveckla nästa steg. Viktigt att det också blir någorlunda enkelt. Google 
maps används i många fall för att det är enkelt med öppna API:er, GML har blivit för komplicerat 
– GML2 var 80 sidor medan GML3 är 1000 sidor - det gör att ingen har implementerat hela 
GML3 i dagsläget. Lunds universitet är intresserade av att medverka i de testbäddar som 
kommer att etableras inom Smart Built Environment liksom arbetet med forskningsplattformar. 

Vid KTH, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, projektkommunikation med inriktning 
byggandets IT drivs bl.a. BIM Collaboration Lab och livscykelhantering testas. Inom BIM-
området är det viktigt att skapa öppna standarder och inte låsa in sig på leverantörsformat. 
Några pågående aktiviteter inom BIM-området är: 

 Gemensamma begrepp, t ex BSAB 2.0 

 Livscykelhantering enligt PLCS ISO 10303-239 

 Unika identiteter genom IFC GUID (Globally Unique Identifier)  

 Relevanta standarder inom området är bland annat IFC, LandXML, InfraGML, CityGML  

 Även OGC Road info modell där Railroad modell är på gång att utvecklas är intressant 

Till att börja med bör samordning mellan BIM och geodata/GIS bygga på 
pilotstudier/testbäddar, samordning av terminologi och en kontinuerlig dialog. På sikt utvecklas 
gemensamma öppna standarder. KTH är intresserad att medverka i de testbäddar som kommer 
att etableras inom Smart Built Environment. 

4.3.5 Kommunerna 

Utifrån intervjuerna med kommuner i Användardialogen och vår allmänna kunskap om hur 
kommunerna arbetar i dag är vår uppfattning att vi inte har kommit särskilt långt vad gäller 
digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Det har hittills inte funnits eller, med få 
undantag, tillämpats några standarder vare sig för detaljplaneinformationen eller för geodata. Vi 
ser nu emellertid en ljusning i och med en ny reviderad standard för planinformationen och att 
projektet Svensk Geoprocess med specifikationer för geodata just har avslutats och publicerats.  

Vad gäller digitala detaljplaner kan nämnas RIGES-projektet där ett antal kommuner i 
Västernorrland har arbetat med den äldre versionen av detaljplanestandarden och att nu någon 
av de större systemleverantörerna tillhandahåller verktyg för nya standarden och några 
kommuner, företrädesvis små, har börjat tillämpa den.  

För geodata så är de flesta små och medelstora kommunerna beroende av en systemleverantör 
och använda den specifikation som leverantören tillhandahåller. Det finns en handfull sådana 
varianter. Flera av de större kommunerna har egna upplägg eller varianter på de lite större 
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systemen. BIM-modeller är intressant för kommunerna både för visualisering och i 
bygglovsprocessen men man kan inte hantera dessa framförallt för deras komplexitet och 
bristen på rutiner för förenklingar. 

Vår bedömning är att det nu är viktigt att arbeta för att de nya nationella ”standarder” som nu 
finns implementeras hos kommunerna. På grund av det till skillnad från Norge och Danmark är 
frivilliga åtaganden så är det rimligt att anta att det kommer att ta lång tid att införa och tillämpa 
i alla Sveriges kommuner. 

Att testa nya arbetssätt och att utveckla sambandet mellan BIM och GIS genom olika pilotstudier 
anser vi vara det bästa angreppssättet med givna förutsättningar. Det behövs en bred 
kommunikation och debatt om hur myndighetsrollerna kan utvecklas inom ramen för befintlig 
lagstiftning men också visa på behov av lagutveckling för anpassning till ett modernt arbetssätt. 

5. Slutsatser 

5.1 Allmänna slutsatser av intervjuer och omvärldsanalys 

Vid alla våra kontakter var man mycket positiv till vårt initiativ och överens om att det finns 
mycket att utveckla såväl tekniskt som vad gäller samverkan i allmänhet. Det behövs hos alla 
aktörer ett helhetsperspektiv på samhällsbyggnadsprocessen samt kunskap och förståelse för 
varandras delprocesser. Vårt fortsatta arbete bör ha en inriktning mot att effektivisera 
informationsförsörjningen med fokus på överlämningar/leveranser i processen. En 
huvuduppgift blir att se på hur vi kan integrera de gemensamma objekten i BIM respektive 
Geodata, eller mera specifikt i BSAB 2.0 (CoClass) och Svensk Geoprocess. I uppdraget måste 
också ingå att verifiera föreslagna åtgärder/aktiviteter i testbäddar och/eller i en verklig 
produktionsmiljö. 

Vi konstaterar också att vi har mycket att lära av våra Nordiska grannländer även om vi inte kan 
kopiera deras system rakt av och att det pågår en hel del aktiviteter vad gäller standardisering 
inom området både nationellt och internationellt.  

5.2 Nulägesbeskrivning 

Myndighetsprocesserna för planering, fastighetsbildning och bygglov är idag till stor del 
pappersbaserade, och har sekventiell karaktär. Informationsleveranser sker från ett steg / en 
aktör till nästa i en kedja, hanteringen sker sedan i huvudsak hos varje aktör separat. 

Intervjuer i förstudien har gett oss bilden att det finns en stor utvecklingspotential vad gäller de 
digitala leveranserna mellan olika aktörer och faser. 

Potentiellt finns stora vinster i harmoniserade och lätt tillgängliga data samt en öppnare och 
effektivare process. Vi ser vinster i såväl tid som ekonomi samt bättre underbyggda och 
förankrade beslut. 

Målbild 

• Vi arbetar i en helt digital process där vi utbyter 3D-geodata och BIM och följer 
etablerade standarder/specifikationer. 

• Informationen är objektorienterad, har unika ID, kan versionshanteras och är i 3D. 
Tillsammans med en digitaliserad process ger det förutsättningar för mångsidigt 
användande som kan filtreras för olika syften och ändamål.  

• Vi arbetar i processer med tydlig samverkan, där hantering är parallell och iterativ. 
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• Våra resultat är kända och accepterade och underlättar för andra aktörer samt mindre 
och medelstora kommuner att använda digitala metoder. 

5.3 Förslag på fortsatt arbete  

Projektet har inriktning på att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen genom att förbättra 
utbytet av 3D-geodata och BIM mellan olika aktörer och faser i myndighetsprocesserna. Fokus 
är att underlätta byggandet av fler bostäder. 

Det gör vi genom att:  

• Identifiera gränssnitt med stor förbättringspotential 
• I dialog med berörda aktörer ta fram en strategi för informationsutbyte 
• Verifiera strategin genom tester  

Tänkbara tillämpningsområden/gränssnitt vi vill testa är: 

• Ett produktpaket för den tidiga idé- och planeringsfasen 
• Digitala detaljplaner med byggrätter i 3D 
• BIM för redovisning av 3D-fastighetsbildning 
• BIM för bygglov och digitalt granskningsstöd 
• Återanvändning av relationshandlingar för uppdatering och lagring av 3D-geodata   

Projektet ska ledas av representanter från kommunerna och bedrivas i samverkan med 
byggbranschen. Projektet ska även följa andra satsningar inom digitalisering av 
samhällsbyggnadsprocessen som drivs av Lantmäteriet, SKL, Boverket och Akademin. Det är 
även viktigt att samordna med Trafikverket och regionala infrastrukturaktörers satsningar inom 
området. 

I projektet ingår 

• att formulera riktlinjer för samordnade informationsmodeller med GIS och BIM – 
geometri och attribut, baserat på Svensk Geoprocess och BSAB 2.0 

• att beskriva önskvärt innehåll och leveransformat för prioriterade gränssnitt, med fokus 
på att tillämpa befintliga standarder  

• att belysa juridiska hinder och föreslå åtgärder 
• att kartlägga behov avseende lagring och långsiktig åtkomst 
• att verifiera användbarheten av föreslagna åtgärder genom tester 
• att sprida kunskap om projektet och verka för tillämpning av resultaten 

I projektet ingår inte 

• att utveckla grundläggande standard för modellering eller dataöverföring. För dessa 
ändamål finns internationella och nationella öppna standarder som ska utnyttjas. Om 
projektet finner att sådan standard behöver utvecklas kan initiering av formellt 
standardiseringsarbete föreslås. Resultat av projektet bör också föras vidare till formell 
standardisering i tillämplig utsträckning. 
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Dokumentation från intervjuer 

 

I denna bilaga återfinns dokumentation från de olika intervjuerna, grupperade per fas i 
samhällsbyggnadsprocessen. Dokumentationen är i punktform och kan upplevas fragmentarisk 
av läsaren av denna förstudie. Informationen har analyserats av projektgruppen och 
analysresultatet finns i kapitel 4. 

Punkterna nedan är för varje grupp samlade under de tre teman som var basen för 
intervjufrågorna; nuläge, målbild och strategi. 

1.1 Användardialog 

1.1.1 Idé- och dialogfasen 

Nuläge 

 Informationshantering är en strategisk punkt och denna förstudie känns viktig. 

 Tillräckligt med teknik finns, inget behov att utveckla ny teknik. 

 Det finns flera undersökningar som pekar på att det finns potential att spara pengar i 
samhällsbyggnadsprocessen genom att återanvända digital information, att jobba med 
BIM. 

 De stora potentialerna till förbättring finns i övergångar mellan olika faser. 

 En idé och dialogfas kan ofta likställas med ”förstudie till detaljplan”. 

 3D-modeller är ofta mycket enklare att förstå än 2D, text och bilder. Digitala 3D-modeller 

är ofta betydligt enklare att tillgängliggöra än analoga (fysiska) modeller. 

Målbild 

 Digital information som underlag till idé- och planeringsfasen finns tillgänglig och det 
finns beskrivning av data. Det är viktigare att data och beskrivning finns tillgängligt, än 
att det är samma ”planeringsunderlagspaket” hos alla kommuner.  

 Idé och dialogfasen kommer att förändras (jämfört med dagens process avseende 
detaljplan) och kommer att ha ett stort inslag av interaktion mellan olika intressenter. 
Exempel kan vara workshop med en digital planerings- och dialogmiljö i 3D. Till 
workshopen behövs underlaget som nämns ovan. 

 Inleverans till idé och dialogfasen (planeringsunderlaget) kan t ex bestå av topografi, 
befolkning, klimat, 3D-modeller, gator och fastighetsgränser. 

 Utleverans från idé och dialogfasen kan t ex bestå av ett antal standardiserade nyckeltal 
(t ex areor/volymer som kan brukas, andel grönyta respektive hårdgjord yta, överslag på 
kostnader och produktionstider) samt BIM-modeller lämpade för olika redovisningar 

samt fortsatt process (planprocess, projektering). 

Strategi 

 Låt strategin vara strategisk och undvik för mycket detaljer. Strategin kan kompletteras 
med taktisk respektive operativ nivå. Det ska vara en strategi med långsiktiga mål, men 

måste kompletteras med handlingsplan på kort sikt.  

 Provtryck/testa strategin i verkligheten t ex genom pilotprojekt. Det blir ett kvitto på om 
det fungerar. 

 Vi vet inte idag vilken digital information som kan bli värdefull i framtiden. Spara allt. 
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 Leveransen mellan faser är viktigare att belysa än hur aktörer ska jobba själva i en fas.  

 Tillgängliggör information på ett sådant sätt att individer vet om att den finns. 

 Dialog med medborgare om stadens utveckling sker ofta baserat på BIM och 3D-geodata. 
Att få medborgare att förstå hur det kommer se ut är en del av demokratin. 
 

1.1.2 Projektering 

Nuläge 

 Det finns många PowerPoints men få standarder som kan användas, inom BIM-området. 

 Utveckling över tiden  

o Rita på papper -> Ritning 
o Rita i datorn (CAD) -> Ritning 
o Modellera i datorn (BIM) -> Modell 

 Underlag i form av geodata används till tidiga skeden. Från tidiga skeden kommer 
modeller m.m. och dessa blir underlag för fortsatt projektering. Även detaljplanen blir 
underlag och digitaliseras. Detaljplanen använts senare inom projektet för 

kvalitetssäkring av projekteringsresultatet, för kontroll inför bygglovsansökan.   

 Till projektering duger sällan noggrannheten från befintligt underlag utan ytterligare 

inmätningar görs. Speciellt finns problem avseende de olika höjdsystemen.  

 Idag projekteras närmare 100 % (i stora projekt) i BIM och inte i CAD. Resultatet 
presenteras ofta som ritning fortfarande. 

 De senaste åren har entreprenören (byggherrar) insett nyttan med BIM och använt 

tekniken. 

 I stora projekt finns ofta både BIM-samordnare och GIS-samordnare. 

 Överlämning från projektering till byggande fungerar relativt bra.  

 Framgångsfaktor (i stort anläggningsprojekt, FUT) för att få bra dialog och krav på BIM-
modeller i olika entreprenader/delprojekt är att prata om BIM-nivåer. Med BIM-nivåer 
avses här detaljgraden på 3D-modellerna.  

 TREND 
o Modeller ingår mer och mer i förfrågningsunderlaget för att handla upp 

entreprenör. För att detta ska fungera bra är det viktigt med tydlighet kring vad 
som är gällande respektive inte gällande i modellerna och hur de är rangordnade 
i jämförelse med andra delar av förfrågningsunderlaget och avtalet.  

o Förvaltare är i regel inte mogna att ta emot modeller. Projekten använder 
modeller för vinsten som uppstår i projektet.  

o BIM ger stora nyttor, t.ex. kvalitetssäkring av modeller resp. möjligheten att 
visualisera (visa 3D-modeller). Även snabbare, mer exakt kalkylering och 
snabbare produktionsplanering är vinster i projekten.  

 I stort sett alla projekt börjar med att samla ihop och/eller skapa data. Även 
undermarksinformation är ofta intressant.  

 Att information är strukturerad och har känd kvalitét är viktigt. Idag uppleves tre 

problem:  
o Tillgänglighet. Svårt att hitta data (Ibland tar informationsägaren väldigt mycket 

betalt) 
o Ostrukturerad data 
o Dålig kvalité på data 
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 Det finns problem med att integrera information från BIM- respektive geodata-området. 

 Problem: 3D som uttryck kan tolkas olika: 
o Kommer man från CAD-världen kan 3D tolkas som ”dum-3D” dvs. endast 

geometrier. Jämför med en 2D-ritning, linjer utan attribut.  

o Kommer man från GIS-världen kan 3D tolkas som ”smart-3D” dvs. geometri med 
attribut. Jämför med en 2D karta/GIS, linjer och ytor med information kopplad 
till objekten.  

 Utveckling avseende användning av BIM drivs idag av de stora entreprenörerna, som 
Skanska och NCC. De ser så mycket nytta inom enbart byggfasen (produktion) att det 
motiverar införande av BIM. De kravställer mot projektörer.  

 Kommunernas engagemang i att delta, och ännu hellre driva digitaliseringen av 

samhällsbyggnadsprocessen är efterlängtat och mycket uppskattat! 

Målbild 

 Att det finns nationellt fastställda BIM-nivåer.  

 Överlämning till förvaltning kan göras i form av ”avskalade” modeller, försedda med 

unika ID samt tillhörande attribut i en separat databas (med samma ID). Detta för att 
underlätta användning av modellerna tillsammans med ett Fastighetsinformationsystem.  

 Det är möjligt att använda ”augmented reality” för att visualisera projekt ute i 
verkligheten 

 Att all relevant data finns som öppen data. 

 Det är viktigare att information är objektorienterad (speglar verkliga företeelser) och 

välstrukturerad än att den har en 3D-geometri.  

 Det vore värdefullt om information är objektorienterad och som egenskap har en eller 
flera geometrier. Geometrierna kan vara olika över tid (olika detaljerade i olika faser) 
samt finnas samtidigt, som representationer lämpliga för olika ändamål.  

 Kan det vara möjligt att BSAB och Svensk Geoprocess samverkar och att objekt som 
definieras i båda systemen ges en tydlig koppling/mappning? . 

Strategi 

 Standardisera mera i exempelvis BIM-nivåer, leveransformat för BIM (IFC, BIP-koder, 
xml osv).  

 Överväg att byta namn på projektet/strategin för att undvika missförstånd pga. olika 
tolkning av 3D.  

 Bilden ”samhällsbyggnadsprocessen enligt Allan” är en bra början. Väg framåt kan vara: 

1. Förbättra bilden genom att ha tydligare roller på ena axeln. Kommunen är en 
aktör, inte en roll.  

2. Tänk igenom fasuppdelningen. 

3. För in aktiviteter. 
4. För in informationsmängder som överlämnas mellan olika aktiviteter, t.ex. 

Detaljplan eller Bygglovsansökan 

 När vi har en förbättrad bild kan vi använda den för att identifiera 
gränssnitt/överlämningar som vi vill studera närmare i steg 2, huvudprojektet. Förslag 

på metodik: 
o Upprätta processkarta (de fyra stegen ovan)  
o Prioritera gränssnitt att ta fram strategi/lösning för.  

 Ta fram strategi/lösning för ett (1) gränssnitt 
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 Verifiera strategi/lösning 
 Om tid finns, gör ovanstående två punkter för ytterligare gränssnitt 

o Utvärdera metod (punkterna ovan) 
o Förslag på fortsättning, t ex ytterligare gränssnitt att hantera, förslag på annan 

metodik.  

 Alla upphandlare inser vilken nytta det ger dem själva att underlätta för 
entreprenörerna och skickar med modeller vid förfrågan. 

 Befintliga detaljplaner är digitalt underlag vid planering av kommande projekt. Det går 
även att se 3D stadsmodell med t ex beviljade bygglov som modeller. 

 Som underlag finns tillgänglig och kvalitetssäkrad data. Stort fokus ligger på det som 
finns under mark, som geotekniska förutsättningar, infrastruktur osv.  

 Det är möjligt att skicka in en digital bygglovsansökan, med 3D modell. 
 BIM finns med i andra skeden än enbart projektering och byggande. 
 Information som flödar i systemet organiseras och struktureras genom hela processen.  
 Kravspecifikationer från kommuner finns, där det framgår vad som förväntas från BIM-

modellerna och vilken information de ska innehålla. Om kommuner ställer krav kommer 
processen effektiviseras och priser kommer gå ner. 

 

1.1.3 Förvaltning 

Nuläge 

 Det finns ett stort tryck på att bygga mer. Förvaltare har stort/störst fokus på idé- och 
dialogfasen. Det är i denna fas kraven formuleras. För att detaljplan ska innehålla bra 
krav behöver viss projektering vara utförd.  

 Detaljeringsnivån har ökat i detaljplanerna, vilket ökar kraven på projektering redan i 
idé- och dialogfasen.  

o Väg framåt 1: Minska krav på detaljering och ta dessa i bygglov. 
o Väg framåt 2: Gör projektering i idé- och dialogfasen och flytta bygglov närmare 

detaljplan i tiden.  

 Idé och dialogfasen är viktig för förvaltare. 

 Ett företag är pionjärer inom att skapa 3D-modeller över sina fastigheter. Det är inte 
enkelt att få tag i det underlag som behövs i tidiga faser (I&D). 

 Även en offentlig aktör som Stockholms trafikförvaltning har kommit långt och har en 

genomarbetad strategi, SL4D. Läs mer på www.sl4d.se. 

 Att hantera säkerhetsklassad information är en utmaning. 

 Det finns tre informationsmängder som är relevanta i sammanhanget. 
o Relationsarkiv (3D modeller, ritningar, driftsinstruktioner) 
o Fastighetsförvaltningssystem (2D karta som PDF, med rumsobjekt innehållande 

nummer och funktion) 
o Spridda databaser (besiktningar m.m., ska på sikt in i 

Fastighetsförvaltningssystemet) 

 Arbetssätt hos olika arkitekter och projektörer skiljer sig åt. En del tar fram 
illustrationer medan andra modellerar. 

Målbild 

 Kommunen/staden ska driva idé- och dialogfasen, inte byggherrar. Byggherren ska vara 

involverad i processen och det ska finnas en god dialog 
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 Redan i idé- och dialogfasen gör byggherrar kalkyler, baserade på bra underlag och bra 
analysmodeller.  

o För detta krävs underlag (paket med underlag från staden). 
o Kalkylerna kan tidigt peka på att projektet ska avbrytas. De omfattar t ex: 

 Intäkter (uthyrningsbara areor/volymer) 
 Energi (volym, orientering, andel glas i fasader) 
 Grundläggning 
 Byggkostnader (arbete plus material) 
 Förvaltning/underhåll 

o Information behövs för detaljplanområdet plus omgivning. 

 Digital bygglovshantering är önskvärd (digital byggnadsmodell som automatiskt 
kontrolleras mot digital detaljplan). 

 En målbild är att förvaltningens krav i ökad omfattning kommer in i idé- och dialogfasen. 

 Det är enkelt att hitta och använda relevant underlag, primärt i tidiga faser. Även info 
och uppdateringar avseende underlag man har använt är lätt att ta till sig, att bli 
informerad om. Vore bra med standardpaket med idé och dialogunderlag eftersom flera 
företag arbetar över flera kommuner (I&D). 

 Från fasen byggande till förvaltning levereras idag modeller och ritningar. Dessa är inte 

anpassade för förvaltning och sparas i ett Relationsarkiv.  Från modeller och ritningar 
extraheras intressant förvaltningsinformation till ett Fastighetsförvaltningssystem. Att 
kunna använda geodata tillsammans med förvaltningsinformation (avskalad BIM-

information) är mycket intressant för förvaltning. 

 Från fasen förvaltning till projekt är det intressant att leverera befintliga modeller (och 
ritningar). Tidigare strategi: Checka ut allt som är intressant till varje projekt. Problem är 

att flera projekt körs parallellt, exempelvis 700 projekt per år på SÖS. Nuvarande 
strategi: Leverera allt som är intressant till varje projekt, som kopior inte utcheckade 
modeller. Vid inleverans från projektet till förvaltning checkas modeller ut och ersätt 

med ny modell från projektet. 

 En bärande tanke i informationssamordningen över projektet och olika programvaror är 
att alla (större) objekt förses med GUID som ska vara stabila över tid. Byts exempelvis 
rulltrappan ut i verkligheten så ska den även få ett nytt GUID.  

Strategi 

 För strategin: vem är kunden? Fokusera på kunden. Tänk på kommunikation, exempelvis 

är detaljplan svår att förstå. En 3D-modell är enklare.  

 Viktigt att krav formuleras och förmedlas, liksom vilka konsekvenser kraven får. 
Användare har ofta svårt att själva formulera krav. 

 En stor utmaning av digitaliseringen är transformation av organisationen. 
o Mindre IT-mogna medarbetare ska vänja sig vid digitalt arbetssätt. 
o Mer IT-mogna medarbetare förväntar sig (kräver) digitalt arbetssätt. 

 En strategi kan lämpligen bestå av tre nivåer:  
1. Varför? Policy, syfte. 
2. Hur tillgängliggöra/publicera info)? 
3. Konkreta exempel, visa användning 

 Ansatsen att ”standarder och IT-stöd finns, detta projekt handlar om införandestöd” 
känns korrekt. 
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1.1.4 Entreprenörer 

Nuläge 

 De frågor 3D Strategi-projektet arbetar med känns relevanta. 

 BSAB 2.0 känns bra. 

 Entreprenören får oftast sina leveranser från byggherrens konsult. När entreprenören 
kommer in i processen är handlingen (leveransen) redan framtagen. Vid 
totalentreprenader kan entreprenörer styra konsulten, och därigenom styra 
framtagandet av leveransen från Projektering till Byggande. 

 För 15 år sedan var det problem att få digitalt material (2D). Idag kommer 2D men 
väldigt sällan 3D (med 3D skall förstås välstrukturerade objekt i 3D med kända relevanta 
egenskaper). 

 Störst hinder för digitala leveranser (modeller) upplever entreprenören att juridiken är. 
Det finns en rapport i ämnet, från april 2016. 
http://www.bimalliance.se/aktuellt/nyheter/160411_bim_och_juridik_reviderad 

 Största utmaningen internt för entreprenören, avseende att digitalisera byggfasen, är 
idag att automatisera uppföljning. Hur mycket av arbetet är utfört? Sammanställning av 
framdrift och planering av fortsatt arbete. 

 Leveranser från byggfasen håller samma kvalitet som inleveranserna, d v s 2D. Detta 

gäller även när entreprenören själva har skapat 3D-modeller för att använda vid 
maskinstyrning, vilka alltså inte levereras till byggherren/förvaltning. Upplevelsen är att 
beställaren ”aldrig” frågar efter modeller, som relationshandling. 

 Det är en tydlig trend att entreprenören är med tidigare i samhällsbyggnadsprocessen, 
och är kvar längre. 

 Entreprenören arbetar ofta med 3D på olika sätt. Det är kostsamt att ta fram 3D-
modeller i tidigt skede eftersom man i detta skede inte vet om man får projektet eller 
inte. Mycket tas fram i byggskedet. 

 BIM skapar idag mest nytta i byggfasen. 
 Det finns glapp inom Projektering respektive Byggande. Vissa projekt använder BIM 

först till bygghandlingar medan andra är bättre och använder BIM redan till 
systemhandlingar. 

 Idag tappas mycket information på vägen genom de olika 3D och 2D arbetssätten som 
finns inom entreprenörer.  

 Det saknas systematik för BIM-modellerna. Egenskaperna heter olika beroende på vem 
som har gjort modellen. 

 Idag hämtar entreprenören data från alla möjliga datakällor.  
 För relationshandlingar ställer beställarna alltid olika krav. 
 När projekt drivs mot mer långsiktiga mål upplevs de oftare som föredömen. Exempel är 

NKS respektive projekt i andra länder där arkitekten styr mycket mer. Egen regi-projekt 
borde kunna vara mer långsiktiga men är det inte. 

Målbild 

 De intervjuade entreprenörerna är övertygade om att byggherrar, genom att satsa lite 
mer pengar i projekteringsfasen totalt sparar pengar, genom att byggfasen blir billigare. 
De håller även för mycket sannolikt att ytterligare pengar kan sparas om 
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förvaltningsfasen börjar nyttja den digitala informationen som då redan kommer att 
finnas. 

 Entreprenörer kan bedriva sitt arbete effektivare om de får bättre underlag (digitala 
objektsbaserade modeller): 

o Mängdningsbar. Kalkylerbar på kort tid och med hög kvalitet. Ger möjlighet att 
lämna mer korrekt pris. 

o Produktionsplanering. Var göra vad? När?  
o Visualisera/kommunicera. Modeller används t ex för arbetsplanering, för att 

enklare förstå en komplex armering, installation eller dyl. Entreprenörer har 
också märkt att bilder och modeller underlättar vid kommunikation mellan 
människor som inte har samma modersmål. 

o Maskinstyrning. Idag används 3D-modeller alltid vid t ex schaktarbete. 
Utsättning har försvunnit som aktivitet. Finns inte modeller skapar 
entreprenören dem själva. Det är viktigt att modellen verkligen beskriver det 
som ska byggas. En kurva behöver beskrivas med en kurva, det duger inte med 

tre punkter med räta linjer mellan. //Kommentar från Fredrik. Geodata består 
ofta av punkter med linjer emellan, både i 2D och 3D. BIM-modeller för 
projektering och byggande består ofta av matematiska funktioner. 

o Logistik. Exempel: Arkitekten ger alla fönster ID. Fönstren beställs av leverantör 
som producerar och märker varje fönster med ID. Entreprenören kan planera 
bygget och avropa leverans ”just in time” vilket är bra både för kapitalbindning 
och när arbetsplatsen är trång, som den ofta är vid förtätning inne i städerna. På 
arbetsplatsen kan man peka i modellen och se var fönstret står lagrat, som ska 

monteras. 

 Alla upphandlare inser vilken nytta det ger dem själva att underlätta för 
entreprenörerna och skickar med modeller vid förfrågan. 

 Befintliga detaljplaner är digitalt underlag vid planering av kommande projekt. Det går 
även att se 3D stadsmodell med t ex beviljade bygglov som modeller. 

 Som underlag finns tillgänglig och kvalitetssäkrad data. Stort fokus ligger på det som 
finns under mark, som geotekniska förutsättningar, infrastruktur osv.  

 Det är möjligt att skicka in en digital bygglovsansökan, med 3D modell. 
 BIM finns med i andra skeden än enbart projektering och byggande. 
 Information som flödar i systemet organiseras och struktureras genom hela processen.  
 Kravspecifikationer från kommuner finns, där det framgår vad som förväntas från BIM-

modellerna och vilken information de ska innehålla. Om kommuner ställer krav kommer 
processen effektiviseras och priser kommer gå ner. 

Strategi 

 Förklara nyttan, över flera olika led i samhällsbyggnadsprocessen.  

 Om det är möjligt, kvantifiera nyttan och visa var olika vinster uppstår. Jämför dock med 
införandet av maskinstyrning som gick på magkänsla, eftersom det är svårt att jämföra 

olika projekt. Nu används maskinstyrning i alla projekt. 

 Kravställ leveranser. 

 Hantera de juridiska hindren. 

 Varför har inget gjorts tidigare? Bekvämlighet, varje skede tänker idag enbart på sin 
egen budget och endast det de ansvarar för.  

 Tydliggör möjligheter och behov. Vad är det som gör att information tappas genom 
processen? 

mailto:info@smartbuilt.se


 

 

 

 
  Sida 33 (41) 

Smart Built Environment 
c/o IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, SE-111 51 Stockholm. Telefon +46 70-645 16 40 

www.smartbuilt.se info@smartbuilt.se 
 

 Gemensamma gränssnitt och namngivning på objekt. 
 Förvaltningssystem, hur kommer de se ut i framtiden? Vilka behov kommer finnas då? 

Man måste följa samhällets utveckling. Flexibilitet! 

1.1.5 Kommuner 

Nuläge 

 Datautbyte i idé- och dialogfasen upplever en kommun fungerar bra, där 3D-modeller 
används. Utmaningen i idé- och dialogfasen är att dialogen tar lång tid.  

 Idag är det inte enkelt att få reda vilka planbestämmelser som gäller för en given 
fastighet.  

 Efter upprättad detaljplan finns idag: 

o 2D detaljplan, karta plus text 
o Nybyggnadskarta, uppdaterad 
o Ofta är allmänna platser förprojekterade 

 Mycket görs analogt idag och det finns en del kvar att göra med att enbart gå från 
pappersritningar till digitala handlingar. Även om en del görs digital så är slutprodukten 
ofta en karta på papper.  

 Stor problematik kring hur digitalt material tolkas, där plan/filer tolkas olika. Det skulle 
behövas gemensamma termer för digitalt material.  

 Det saknas program för att bearbeta data som kommer från leverantörer, exempelvis 
finns inte AutoCAD. Ritningar som kommer till bygglov innehåller mycket information 
som inte behövs, vilket skapar merarbete för handläggare.  

 Eftersom data inte finns på samma ställe, skapas merarbete att hitta underlagsmaterial. 

 Det skapas digitala modeller med koordinater men de används inte idag så som de borde 
användas. Istället skrivs 2D-kartor ut. Kompetens internt för hur 3D-modeller kan 

användas och analyseras behövs? 

Målbild 

 Målbild för idé- och dialogfasen  
1. Fungerande datautbyte 

2. Fungerande dialog/process 
3. 1+2 ger  

 Arbetsmetod liknande BIM-samordning i projekteringsfasen (jämför med 
”Integrated Concurrent Engineering”)  

 Behov av samverkansyta i molnet (tänk projektportal plus hantering av 
3D-modeller) 

 I enlighet med 3D Strategi-projektets bild har dagens överlämningar mellan olika faser, i 
form av 2D och ibland papper, ersatts med leveranser av digital 3D-information. 

 IT-stöd finns som tillgängliggör information avseende gällande planbestämmelser. Även 
förprojekteringsinformation och dylikt är inkluderat. Börja med 2D. (”jämför med 
Blixten hos …”) 

 Digitalt material kvalitetsstämplas innan det går vidare i processen, då vet exempelvis 
handläggare i bygglov vad de kan förvänta sig, vilket skulle effektivisera deras process.    

 En vision är att de olika skedena arbetar parallellt genom samhällsbyggnadsprocessen. 
Detta medför att alla (byggherrar, plan, myndigheter osv.) ligger på samma nivå.   
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 Alla skeden jobbar parallellt i samma 3D-modell. Istället för att enskilt exportera 
modeller och självständigt jobba med dem ska alla justeringar ske synkat i en modell där 
lager kan tändas och släckas eftersom olika skeden har olika behov av detaljgrad.  

 Gemensamma termer/namnsättning behövs för digitalt material, då mycket merarbete 

idag ligger på att namnsätta geodata för att de ska följa samma struktur.  

 En vision är att bygglov ska jobba med 3D-modeller när de handlägger ritningar. De ska 
dock vara avskalade modeller med endast nödvändig information. Detaljplaner ska även 

de vara i 3D där dimensioner för fastighetsgränser o s v definieras för att sedan 
automatiskt kunna selektera ut godkända byggen. Målet är även att arkivera 3D-
modeller istället för 2D-ritningar.  

 Bättre medborgardialog, där detaljplaner görs mer lättillgängliga för medborgare samt 

mer förståeliga. Mer symboler istället för text.  

Strategi 

 För visualisering av 3D stadsmodell önskas ”avskalade” BIM-modeller, i extremfallet 
endast boxar med texturer genererade från BIM-modellen.  

 Digitalt bygglov 

1. Sökande lämnar in digital modell över byggnaden  

2. Kommunen granskar ansökan 
 Automatisk kontroll av hårda krav, mot digital detaljplan  
 Studie av estetik manuellt 

 Studie av konstruktioner (gör analyser) m h a inlämnad BIM-modell 
3. Det är värdefullt att kunna generera enkel modell och textur till 3D stadsmodell, 

för att visa ”pågående projekt” 

 Fysiska modeller är enklare att förstå än digitala 3D-modeller, som i sin tur är enklare att 
förstå än 2D detaljplaner och ritningar. 

 Det behövs någon som översiktligt jobbar med att hantera data som kommer in och hur 

dessa ska samordnas samt bearbetas. Data ska finnas på gemensam portal/databas.  

 Justering av lagstiftningen kan behövas för att kunna få en gemensam bild av geodata, 
där geodata även ligger på samma ställe och lätt kan synkroniseras med varandra.  

 Användning av 3D-modeller för att visualisera resultat från skuggstudier och andra 
beräkningar som sedan kan förmedlas vidare till medborgare eller att plotta fysiska 

modeller för att visa hur bygget skulle bli.  

 Kravspecifikationer bör tas fram för fil format, PDF-format osv. Detta görs i Danmark och 

Norge som ”simpla” digitaliseringsstandarder.  

 Gemensam databas där all geodata är samlat och där myndigheter kan lägga sin geodata. 
Återanvändning av redan framtagen geodata istället för att geodata skapas på nytt.  

 Viktigt att man tar små steg för att ta fram en strategi. Börja i en ände och bygg på. 
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1.2 Omvärldsanalys 

1.2.1 Nordiska storstäder 

Nuläge 

 Det finns i Norge ett nationellt strategiprojekt inom samhällsbyggnadsbranschen. 
Projektet drivs av kommunernas intresseorganisation KS (liknande SKL i Sverige). 
Denna nationella strategi inkluderar endast byggdelen och berör BIM och bygglov. 

Standardisering pågår för hur BIM-modeller ska hanteras informationsmässigt. För 
vidare information kring strategiprojektet hänvisas till Michael Pande Rolfsen på KS. 

 Standardisering pågår för hur analoga samhällsplaner ska digitaliseras i 2D, dvs. PDF: er. 

Detta standardiseringsprojekt heter ”Digitala planer”. 

 Standardisering pågår för ”Undergrund” (ledningar, tunnlar, VA-system osv.). 

 Norge Digitalt -> samverkan kring geodata. Jobbar med att samla alla myndigheters och 
organisationers geodata i en portal som heter GEO Norge. Lantmäteriet/Statens kartverk 

koordinerar portalen. Om data inte ligger på portalen finns länkar till var data ligger. 
Endast statliga verksamheter har tillgång till portalen. Geodata som ligger på portalen är 
av hög kvalité och myndigheter är själva ansvariga för att förvalta sin egen upplagda 
geodata. Kontinuerligt arbete med nationella standarder pågår inom Norge Digitalt, där 
3D-modeller blir allt mer aktuella. Ansvar för standardisering har Statens kartverk. 

 Fastighetsregister, byggnader och 3D-fastighetsbildning ligger i ”2.1D”, dvs. 2D med 5 
vertikala nivåer.  

 Ansvar för förvaltning av byggnader är överfört till förvaltande företag, vilket gör att det 

finns stora skillnader för hur byggnader förvaltas. Idag är även leverantörer ansvariga 
för sina BIM-modeller samt förvaltning av dem.  

 I en utredning från 2012 har Oslo kommit fram till att det inte går att lagra BIM-modeller 

från byggherrar. Kontroll görs dock när baskartan tas fram. Väldigt liten del av BIM-
modellen är intressant för bymodellen (3D-modell över Oslo), endast yttre ramar, textur 
etc. Inga standardkrav på BIM-modeller finns idag men finns under utveckling i det 

nationella strategiprojektet som drivs av KS, se ovan. Dock involveras endast byggdelen i 
denna strategi. Bymodellen uppdateras årligen, fotogrammetriskt. Vidare kontaktperson 
för BIM-modeller är Oivind Rooth som sitter i europeiska BIM-kommittén, har även fått 
Building Smart-pris.  

 Norge har samma samhällsbyggnadsprocess som Sverige med plan, byggskede, bygglov 
och förvaltning. Idag finns ingen tydlig strategi för hur information ska flöda genom de 
olika faserna.  

 Norge jobbar mycket projektorienterat med standarder inom de olika faserna med fokus 
på att digitalisera från analogt till PDF.  

 Danmark har en gemensam informationsmodell, FOT (FællesOffentligT geografisk 
administrationsgrundlag) som är till för alla danska kommuner. Denna gemensamma 

informationsmodell innebär att exploatörer och konsulter får likartad information 

oavsett vilken kommun man arbetar med. 

 Köpenhamns kommun tillhandahåller öppen data, se data.kk.dk/dataset, där även en 
”3D bymodell” finns.  

 Det finns en lokal planprocess som även involverar byggherrar/exploatörer. Processen 
är detaljerat beskriven i en manual. Fyra delar finns i processen. 
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 Kommunen går efter principen att om ett bra dataset tillhandahålls av kommunen så 
kommer även ett bra dataset ges tillbaka till kommunen. 

 I Danmark är lokalplanen mindre detaljerad än den svenska detaljplanen.  

 Det finns en portal (kort.plansystem.dk) som visar Danmarks samtliga fysiska planer, 
som översikt/planyta samt PDF (text & karta). 

 Fastigheten bildas innan bygglov. Under lokalplan/detaljplan framtagandet går stadens 
bygglovsarkitekter in (formellt) och bidrar med att lokalplanen/detaljplanen är byggbar.   

 I Köpenhamn finns målet att bygglov ska hanteras inom 4 veckor. Motsvarande i Sverige 
är 10 veckor.  

 Avseende BIM. Byggare i Köpenhamn (som bygger åt kommunen) ska använda BIM. Det 
finns dock inget krav på att leverera BIM-modeller till kommunen.  

 Det finns i Danmark en nationell IT-arkitektur för ”e-tjänster” innehållande t ex 
specifikation av digitala signaturer. Borde vara inspiration för Sverige.  

 www.bygomiljoe.dk Är en portal för bygglovs- och miljöansökningar; 
o Plansystem.dk ska innehålla samtliga fysiska planer (pdf) med vissa metadata, se 

ovan. 

o I ansökningssystemet (bygomiljoe.dk) visas planytan och metadata samt länkar 

till planerna.  

o Ansökningssystemet hanterar ett antal steg och sökande skickar in pdf:er. 

Lösningen är inte byggd för att BIM-modeller ska bifogas.  

o Det förekommer även parallella flöden, t ex att arkitekten skickar 3D-fil som 

används för att uppdatera ”3D bymodellen” över Köpenhamn. 

 I Danmark drivs ofta projekt t.o.m. bygglov av en exploatör som sedan säljer projektet till 

en entreprenör.  

 Kommunerna lämnar data till Geodataportalen (GDS) och detaljerade ”kartor” 

uppdateras, t ex ledningskartor. Del av FOT-projekt/-processen.  

 I Danmark förs en dialog kring privatisering av delar i bygglovsgranskningen. 

Målbild 

 En nationell portal som sampresenterar fysiska planer vore värdefull. Jämför med 

dagens plansystem.dk som ”bara” visar ytor ytan och länkar. 

 Om det finns möjlighet att kontrollera lag-/kravuppfyllnad för en BIM-modell vid 

bygglovsgranskning, skulle det vara en stor rationaliseringspotential.  

 Morten: Stort nästa steg blir att börja hantera BIM-modeller så att nyttja skapas. Idag 

finns mycket: 

o Öppen data 

o Arkitektur för e-tjänster 

o Nationella plattformar för samverkan baserade på öppen data och e-

tjänstarkitekturen. Plattformar för ärendehanteringen (åtminstone bygglovs- och 

miljöansökningar) hanterar PDF: er, dvs. digitala papper 

 Återanvänd data från idé till förvaltning. Objekt med ID. Problemet är att idag använder 

olika aktörer och förvaltningar olika datamängder. Ett annat problem är att få människor 

att följa en standard (jmf. 2D GIS standard). 

 Idag finns det portal för att lämna digital bygglovsansökan. Kan det som nästa steg vara 
betydligt mer nyskapande att skapa arenor för dialog, för människor att mötas digitalt, 
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än att ytterligare underlätta inlämningen av digital information. Vägled personen med 

behov, för samman henne med expert/rådgivare. 

 Winn: FOT (ska eventuellt) utökas med fler objektstyper. Ingen plan finns för att 
använda 3D ännu. I Sverige inom Svensk geoprocess, finns tankar oh dokument avseende 

hantering av byggnader i 3D. Detta är intressant för Danmark enligt Winn. 

 Sannolikt kommer det i framtiden bli allt mer vanligare att det fotograferas/skapas 

modeller jämfört med vad som görs idag.   

 Behov i ett tidsperspektiv.  
 Få ett flöde där information återanvänds. 
 Standarder för nationella och lokala nivåer. 

Strategi 

 Bedriv strategin stegvis. 

 Börja med att gå över till digitala papper, för att få en digital process. Sedan i kommande 
steg, för in ”intelligentare leveranser” än PDF.  

 Ställ krav på att det ska vara spårbara objekt. 

 Öppna data är en bra väg att gå. Även om standarder inte finns så skapas bra 
förutsättningar för likriktning, när t ex olika kommuner tillgängliggör sina data ser olika 

aktörer vad som kallas vad för olika objekt. Detta skapar indirekt ett gemensamt språk 

för geodata. Bottom-up standardisering istället för top-down.  

 Strategin: 
o Stegvis förändring. Detta kan vara parallella steg, t ex (A) ”höj lägsta nivån” och 

för in en digital process där enbart digitala papper hanteras. Hjälp även (B) 

pilotprojekt att visa vägen dvs. 3D i obruten kedja (jämför med SBE:s 

huvudangreppssätt, att supporta piloter, projekt som vill gå först). 

o Öppna data/Tillgängliggör data 

o Säkerställ att 3D strategin inte bara blir intressant för kommuner. Engagera även 

olika/alla aktörer.  

 Viktigt att jobba behovsorienterat. 
 Använda befintlig information 

1.2.2 Teknikkonsulter 

Nuläge 

 Teknikkonsult fokuserar på extern publikation genom applikationer och geodata i 

molnet (webbGIS). De har en databasmodell för att lagra primärkarta som byggs på 

kommunal baskarta i dwg. Eftersom den är publik kan en medborgardialog hållas. 

 Teknikkonsult lagrar geodata i Oracle-databas. I databasen kan endast plana 3D-
geometrier lagras, inga böjda geometrier. Detta innebär att hus osv. måste byggas upp 

med endast plana geometrier där geodata lagras i samma databas. Tekniska utmaningar 

blir lagring av stora mängder 3D-geometrier.  

 En utmaning är att mindre kommuner har sämre förutsättningar/mindre resurser för att 
förädla 3D-modeller. 

 Det kommer ta lång tid för Lantmäteriet att ta emot 3D-modeller. Hur ska leverantörer 

ställa sig till att behöva dubbla system tills lantmäteriet har byggt upp ett system för 3D-

modeller. Kommer kunder vilja betala för två system? 
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 Vilken typ av data ska användas, punktmoln, bilder eller vektor. Punktmoln och bilder 
ger en översiktlig bild medan vektorer kan uppdateras. Vilket av dessa spår ska 

användas? Syftet måste styra vad som ska användas.  

 Det finns många utmaningar som kan hindra att en strategi kommer fungera;  
o bekvämlighet (man vill helst vara kvar i sina metoder eftersom de kan man 

redan),  

o självstyret hos kommuner (ett problem eftersom det bland annat hindrar att en 

nationell ”markanvändningsdetaljplan” kan tas fram). Boverket har tagit fram en 

struktur men i slutändan bestämmer ändå kommuner själva hur en 

”markanvändningsdetaljplan” ska se ut. Exempelvis har Boverket tagit fram 

gemensamma färgnyanser för hur markanvisningen ska visualiseras, men 

tydligare direktiv krävs för att få enhetlighet. Krav måste ställas på kommuner.  

 Teknikkonsult använder sig av BSAB, som är ett klassifikationssystem. BSAB 2.0 är ett 
nytt branschsamarbete för en obruten informationskedja genom hela byggprocessen. 
BSAB är största initiativet för BIM, där gemensamt språk, egenskaper, objekt osv. finns. 

 Standarder är ett problem ur ett tidsperspektiv, då samhället ständigt utvecklas. 
 Dubbletter av data är mycket vanligt idag, framförallt när olika aktörer jobbar lokalt med 

sina modeller och om man bearbetar data som man får och sedan bygger vidare på detta. 
Leverantören levererar då det gamla + det nya.  

Målbild 

 Samhällsbyggnadsprocessen från idé- och dialog till förvaltning ska ha en loopfunktion, 
där information kommer tillbaka till idé- och dialogfasen. Den ska även ha en 

spiralfunktion där loopar med information även kan användas till byggen i närområden.  

 En vision där en nationell ”markanvändningsdetaljplan” finns som enligt lag beskriver 

godkända byggen i en 3D-dimensionell webbkarta. Det ska finnas en nationell databas 

med plan-, användnings-, egenskaps-, och administrativa gränser. Boverket har ansvar 

att ta fram hur gamla detaljplaner ska tolkas.  

 Bygglov ska jobba med 3D-modeller med endast ”ytan”, fasadens dimensionella gränser 
definierade. Dessa kuber ska sedan användas för att automatiskt kunna avgöra om en 

byggnad är godkänd eller inte.  

 Tre parallella spår  
o Processer och granskning 
o Datamodeller som förflyttar information 
o Språk/Begrepp måste ha en relation till varandra (idag har myndigheter olika 

begrepp för samma information) 
 Leveranser är det viktiga. Det bör finnas standardiseringar för leveranser samt 

beskrivningar för leveranser. Språket i leveranserna blir viktig, då man enkelt ska kunna 
söka i modellerna samt kunna städa bort information som inte ska finnas där.  

 Säkerhetskvalificering av data, där data som finns i modellerna ska uppdateras under 
hela processen. 

 Man ska kunna söka i modellerna, där modellerna även är tekniskt flexibla då tekniken 
hela tiden går framåt.  

 PLC-standarden för 3D-objektorienterande modeller är något som man bör sträva mot. 

Strategi 

 Lagring av 3D-modeller är en utmaning. Här kan man kolla hur spelvärlden löst lagring 

av stora mängder data. BIM Eye är ett annat spår att följa upp. 
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 Det måste finnas ett samarbete mellan stora och små kommuner i närområdet.  

 Lantmäteriet bör implementera ett nytt lagringssystem snabbt. 

 Bygglov ska ha avskalade BIM-modeller medan bygganmälan ska ha detaljerade BIM-
modeller.  

 Lagring av data behöver ha en gemensam modell, inte nödvändigtvis på samma ställe. 

 Gemensam datainsamlingsstruktur inom kommuner, som myndigheter sedan kan 

använda för att samordna framtagning av geodata.  

 Tillgänglighet till gemensam plattform för geodata. Lantmäteriet kommer ha stort ansvar 

här. 

 BIM-modeller bör komma in i bygglov och 3D-fastighetsbildningen. Detta skulle kunna 
genomföras genom ”loder” som tar ut kuber med rättigheter som sedan kan visualiseras 

i primärkartan. Vilka möjligheterna är för att plocka ut ”loder” i BIM-modeller behöver 
kollas upp.  

 Strategin kommer behöva gå i små steg och sakta men säkert bygga upp målbilder. Det 
ska finnas kravspecificeringar för leveranser. 

 Skapa inga nya standarder, utan jobba utifrån bakliggande standarder. 
 Building Smart Data Dictionary (BSDD) är relevant. 
 En Informationsstrategi ska bygga på Business Strategi. För 3D Strategi-projektet är rådet 

att snarare kolla på hur samhället kommer att utvecklas och vilka behov som finns i 
framtiden än att kolla på vilka tekniska lösningar som finns. För att strategin ska vara 
långsiktigt hållbar behöver den vara flexibel för förändring eftersom samhället hela tiden 
utvecklas. Skapa utrymme för att utveckla strategin i takt med den digitala och tekniska 
utvecklingen. 

 Det ska finnas en strategi för hur data hela tiden kan uppdateras i gemensamma 
modeller. 

 Spetsa till målen, specificera målen mellan faserna ur ”user-cases” perspektiv snararare 
än ur ett tekniskt perspektiv. 

 En trend finns kring att allt fler kunder efterfrågar 3D-lösningar. Det är inte bara 
byggnader som de eftersöker, utan även ”allt” ska kunna lagras med tillhörande attribut i 

3D  

 Kommuner börjar stereokartera/använda fotogrammetri själva. 

 Vinningen med att använda 3D-modeller börjar även bli tydlig ute på de stora 
byggnaderna. 

Tips 
 Kolla vad Trafikverket gör, de jobbar inte bara med byggnader utan även med 

anläggningar, gator osv. Trafikverket jobbar mycket med BIM och försöker utveckla 
deras BIM användning1. Även Stockholm vatten har en strategi där de ska gå från 0->3, 
dvs. olika BIM-nivåer, där 0->1 är 2D ritningar, 2 är 3D-modell (BSAB-standard) och 3 är 

                                                             

 

 

1 https://www.rijkswaterstaat.nl/english/about-us/doing-business-with-rijkswaterstaat/v-con/index.aspx 
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3D-objekt (PLS-standard). Stockholm vatten har haft interna utbildningar, tagit fram 
kravspecifikationer samt kollat på standarder osv.  

 Pilotprojekt: Tvärbanan i kista, Stockholm vatten och Familjebostäder. 
 

1.2.3 Akademin 

 Standarder bör tas fram iterativt så att de blir praktiskt användbara.  
o Börja med inventering av nuläge  utveckla stegvis, prova standarder, bygg 

erfarenhet  standarder 

o Det handlar om två delar  dels att få ordning på geodata internt och dels 

gränssnittet GIS/BIM 

o Utgå SBUF rapporten om BIM-standardisering   utveckla geodatadelen i 

schemat om informationsleveranser, se nedan 

 Organisationer som testar måste engageras  viktigt hitta föregångare bland kommuner 
och andra aktörer som vill vara föregångare (kopplat till strecksatsen ovan) 

 Systemleverantörerna är viktiga att involvera i ett tidigt skede  

 Viktigt att det också blir någorlunda enkelt. Google maps används för att det är enkelt 
med öppna API:er. GML har blivit för komplicerat – GML2 var 80 sidor medan GML3 är 

1000 sidor. Det gör att ingen har implementerat hela GML3. 

 Kvalitetsfrågan är viktig för BIM – det bör också hänga ihop med geodata. Vad gäller 
referenssystem/kvalitet söker Lund tillsammans med KTH Geodesi till 

forskningsplattformsdelen Smart built om det som behandlades i KTHs Geodesi/BIM 

seminarium hösten 2015 och KTH FoU-program. 

 LU är del av den informella Geodata/GIS-gruppen inom Smart Built som Lantmäteriet 
sammankallar. Finansiering av deltagande för högskolor måste hanteras. 

 Vad gäller Smart Built Testbed är LU intresserade att delta i ansökan för steg 1 förstudie 
för testplattform tillsammans med LTU, KTH byggandets IT, Lm, Boverket, Malmö samt 

eventuellt Stockholm, Göteborg och Trafikverket. Malmö koncept (som utvecklats av 
Miso Iric) är klart intressant i sammanhanget tycker Lars. 

 Det är viktigt med öppna standarder och inte låsa in sig leverantörsformat 

 Man behöver en ”City manager” som sköter den smarta digitala staden med unika 

identiteter, versionshantering, med mera – men vem är det? 

 Unika objekt-Id bör komma från kommuner 

 Samarbete görs just nu med Mölndals kommun samt ett företag om den digitala staden 

 Hur och vem sköter versionshantering av olika teman och objekt i geodatavärden/BIM-
värden så att det passar ihop – olika teman behöver brytas ned i lämpliga portioner, t ex 

DTM i 100*100m-rutor och vägobjektet i 10m-vägsträckor 

 Standardiseringsaktiviteter är viktiga – några pågående är 

o Gemensamma begrepp, t ex BSAB 2.0, bl a TrV är aktiva 

o Product - version 1 måste finnas som ursprung - sedan versionhanterar ifrån 

denna 

o TrV, ANDA-projektet  bygger på livscykelhantering (enligt? PLCS ISO 10303-
239) 

o OGC Road info modell, Railroad modell är på gång att utvecklas??? 

o Building smart – IFC GUID (Globally Unique Identifier) en variant av UUID, 

WW3??? 
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o IFC, LandXML, InfraGML, CityGML viktiga öppna format att förhålla sig till 

 Vilka fler objekt behövs för att utveckla/förvalta staden? – ledningar……. 

 Att hantera olika granularitet (detaljrikedom) är viktigt– exempel Arlanda där det finns 
Construction complex 

 Projekt ska var i fokus - det ska vara öppet, objektorienterat och klassificerat enligt ISO 

12006-2 och ha versionshantering, ändringshantering samt erforderliga nätverk. Det ska 

finnas enkel integration mm genom webservice 

Viktigt på kort sikt:  

o Ha demonstrationer och pilotstudier 

o Samordna terminologi 

o Driva en kontinuerlig dialog 

Viktigt på lång sikt: Standarder 

Vad gör KTH inom området: Driver BIM Collaboration Lab och testar bland annat 
livscykelhantering 

Vad bör andra göra området: Öppna gränssnitt för sina data 

1.2.4 Boverket, dPBL 

 
 Det största problemet idag är floran bestämmelser mm kopplat till riksintressen. Ställer 

till det vid alla bygglov utanför detaljplan där ÖP används som grund. Länsstyrelserna 

borde få i uppgift att syna och ensa/rensa så att det blir entydiga.  

 För detaljplan är egentligen grundjobbet klart via SIS standardisering och kataloger hos 
Boverket men det återstår ändå mycket jobb att innan detta används i praktiken. Som 

det ser ut nu måste införandet lösas på frivillig väg.  

 För översiktsplan behöver mer göras för standardisering men kan nyttja delar från DP 
enligt ovan. Inget mer på g just nu. 

 I Norge (eller var det Danmark??) finns en riksportal där alla bygglov måste registreras – 
först efter det vinner de laga kraft. I Norge finns även arealis (?) med viss 

standardisering om planinformation. 

 Allan berättar att de var hos Köpenhamn igår och de har en enklare planhantering och 
gör bedömningen vid själva bygglovet. Vidare har man ett ”startpaket av geodata” hos 

staden som man ger till exploatören för att utgå ifrån i sin planering/utredning. (Fanns 

det motsvarande tillbaks?) 

 I Finland kan typhus godkännas i bygglov hos en kommun och då måste andra 
kommuner godta detta vid motsvarande bygglovsansökan - tills det eventuellt 

motbevisas. 

 Det fördes en diskussion om Boverkets önskemål att integrera BIM-modeller i processen, 
bl.a. för att på sikt kunna automatisera enklare bygglov och även kontrollprocessen från 

startbesked till slutbesked. Då måste även DP ha 3D i sin kravställning.  

 Vi visade även bilder från Svensk geoprocess byggnadsblankett om bl.a. 3D som visade 
sig vara intressant i sammanhanget – det kan vara så ”3D-geodatabyggnad” kan fungera i 

detta sammanhang – då behövs snarare ett standardiserat gränssnitt mellan BIM och 

geodata. 
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