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Smart planering för byggande (pågår) DigSam (startar i höst)



Smart planering för byggande
- Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov



Inledning

• Om projektet Smart planering för byggande
• Brister i dagens samhällsbyggnadsprocess inom projektets fem faser 
• Nyttan
• Projektets resultat hittills
• Detta kan behovsägare göra redan nu
• Nästa projekt - DigSam!



Ett 30 tal sedan 2016 startade projekt

Hinder att överbrygga
Testpiloter
Kommunikation och kunskapsuppbyggnad

Livscykelperspektiv

Testbäddsportalen
Test i byggprojekt
3 beviljade testbäddsprojekt
3 verifieringsprojekt

Innovationslabb

Generiska mätmetoder
Kurser och vidareutbildning
Seniorforskningsprojekt

Forskningsplattform

Standardisering

Organisation och 
Juridik

1. Nationella riktlinjer BIM
2. Smart planering för byggande
3. Produkt- och miljödata – Förvaltning
4. Produkt- och miljödata – Produktion
5. DigSam- Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

• 5 projekt från öppen utlysning



Tillämpningsområden/gränssnitt 
som vi testar:

1. Ett produktpaket för den tidiga idé- och planeringsfasen

2. Digitala detaljplaner med byggrätter i 3D

3. BIM för redovisning av 3D-fastighetsbildning

4. BIM för bygglov och digitalt granskningsstöd

5. Återanvändning av relationshandlingar för uppdatering och lagring 
av 3D-geodata  
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Brister i dagens informationsflöde

 Saknar en gemensam process för hela flödet från idé till förvaltning

 Dubbelarbete
– vi värderar inte producerad information utan börja om på nytt

 Kunskap och förståelse 
– om helheten och om varandras uppdrag

 Cementerade organisationsstrukturer och system
- ett hinder för kommunikation och samarbete

 Tillämpar inte framtagna standarder 
- lägger mycket tid för att anpassa data

 290 kommuner som väljer sin egen struktur
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Projektering  3D

Bygglov 2D

Förvaltning 2D

Fastigh.bildn
2D/3D

Översiktsplan 2D

Idéskiss o förslag 3D

Detaljplanering 2D

Bygg 3D

Idé

Vad händer med modellen?

Geodata 2D 3D

BIM  3D

Visualisering  3D
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Utleverans

Glapp i processen



Geodata och BIM i ett gemensamt informationsflöde!

Säkerställa behov av:

 effektivare och enklare hantering av 3D-data

 enklare datautbyte 

 ökad integration mellan Geodata/GIS och BIM

 återanvändning av data, livscykelperspektiv

 erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan 
verksamheter
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Områden som studeras

 Integration mellan Geodata och BIM

 Juridiska hinder och ge förslag på 
åtgärder

 Lagring och åtkomst av data

 Studera tillämpning av befintliga 
standarder

Stockholm med omnejd
3. BIM och fastighetsbildning

Umeå/Skellefteå med omnejd
5. Återföring/förvaltning

Göteborg med omnejd
1. Produktpaket

Skåne med omnejd
2. 3D detaljplaner

Falun/Borlänge med omnejd
4. BIM och bygglov
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Framtidens detaljplaner, fastighetsbildning och bygglovsgranskning
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Nyttan

1. Minskat dubbelarbete

2. Ökad kommunikation mellan aktörerna i processen

3. Ökad kunskap och förståelse för olika aktörernas del i processen

4. Ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter

5. Luckra upp nuvarande cementerad organisationer och system

6. Påverkar aktörerna att tillämpa framtagna standarder



Smart planering för byggande
- Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov

Med mållinjen i sikte!



1. Ett produktpaket för den tidiga idé- och 
planeringsfasen

Monica Ek
WSP



Bruttolista



Bruttolista



Digitala detaljplaner med byggrätter i 3D

Josephine Nellerup
Malmö Stad



En fastställd 3D detaljplan ger stort värde för utformningen och prövningen 
av arkitektoniska byggnader i modelleringsplattformen i bygglovsprocessen



BIM för redovisning av 3D fastighetsbildning

Martin André
Lantmäteriet



Pilotfall: Modellering av 3D gränser



BIM för bygglov och digitalt granskningsstöd

Marie Malmberg
Falu kommun



Inspiration från Norges 
kommun – och moderniseringsdepartement



Förutsättning: Detaljplan i 3D



Återanvändning av relationshandlingar för 
uppdatering och lagring av 3D-geodata  

Ulf Hedlund
Tyréns



24

Exempel på kravställd leverans av Indata från BIM-
relationshandling till underlag för geodata leverans 
(bantad BIM-modell 4 MB)

Det är bara en begränsad del 
av den totala BIM modellen 
som behöver gå vidare till 
uppdatering av GEODATA. 
Därför behöver BIM-modellen 
filtreras och transformeras:
• Filtrerat 

(styrande/spatialt) -
Endast de objekt som 
beskriver utformning som 
är relevant för 
uppdatering av 
GEODATA

• Transformerat - IFC med 
hantering av 
koordinatinformation

Ramverk till underlag för 
specifikation av vilket uttag 
som skall ske och med vilken 
standard för 
objektsbenämning



Processflöde

Projektide´

Leveransspecifikation i 
kontrakt

Projektering/ 
Byggande

Uppdatering av 
Geodata

BIM-modell 
förbereds för ”geo-
dataleverans”

Godkänd validering 
innan ”geo-
dataleverans”

(Inter)nationella standarder



Kom igång redan nu!

• Informationsägare behöver ta fram sin egen bruttolista och se till att 
informationen tillgänglig, användbar och känd

• Kommuner behöver ta fram nya detaljplaner enligt standard och i  3D samt 
digitalisera gamla detaljplaner

• Aktörer i byggbranschen behöver ställa krav på Lantmäteriet och kommuner att 
de leverera visualiseringar av 3D fastighetsbildning i BIM modellen

• Bygglovssökanden behöver ställa krav på att kunna lämna in sin 
bygglovsansökan i 3D samt att Boverket skapar en enhetlig tjänst för att söka 
bygglov modellbaserat 

• Kommunerna behöver definiera en kravlista så att producerad geodata kan 
återvinnas i 3D och se till att listan en del i kontrakten samt se till att de har tät 
kommunikation med exploatören 

• Smart Built Styrelse behöver diskutera fortsättningen av projektet. Vilka delar 
kan redan nu adresseras till en aktör och vilka delar ska vidareutvecklas i 
öppna utlysningar eller i testbäddar



Två strategiska projekt inom 
Smart Built Environment

Elisabeth Argus BonaCordi AB   2017-08-25

Smart planering för byggande (pågår) DigSam (startar i höst)



1. Juridiska aspekter - Lantmäteriet

2. Datalagring och åtkomst – Tyréns

3. Infrastrukturplaner och översiktsplaner – WSP

4. Digital handbok- standardiserade detaljplaner – Örebro kommun

5. Inspirationsdagar, tävling och medborgardialoger - Sweco Architects

Vad och vem ska utföra arbetet 
DigSam?



Tack!

Elisabeth Argus 
BonaCordi AB

elisabeth.argus@bonacordi.se
076 76 44 100

mailto:elisabeth.argus@bonacordi.se
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