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SMARTA PLAN  BYGG  OCH FÖRVALTNINGSPROCESSER ÖVER HELA LIVSCYKELN 

Förord 
Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-bygg-
nadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som reali-
serar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built Environment är 
ett av 16 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska 
innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energi-myndigheten och 
Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella 
konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.  

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår be-
byggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att förändra 
samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför samverkan mellan 
många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp över de möjligheter 
som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för spridningen av nya möjligheter 
och affärsmodeller. 

Programmets mål är att till 2030 uppnå: 

• 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och renove-
ring 

• 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, plattfor-

mar samt nya konstellationer av aktörer 
 

I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter, 
bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi den 
kunskap som tas fram i programmet.  

Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln är ett av projekten som 
har genomförts i programmet. Det har letts av Väino Tarandi, KTH, och har genomförts 
i samverkan med samfinansiärer. 

Den här slutrapporten redovisar arbetet i arbetspaket 1 – Informationsarkitektur för det 
byggda samhället. 

 

Stockholm, 30 mars 2020  
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SMARTA PLAN  BYGG  OCH FÖRVALTNINGSPROCESSER ÖVER HELA LIVSCYKELN 

Sammanfattning 
Denna rapport är ett resultat av AP1: Utveckling av testbädd i projektet Smarta plan-, 
bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln.  

För en hållbar, effektiv och mångfunktionell samhällsbyggnads- och underhållsprocess 
behövs en livscykelorienterad informationshantering för hela det byggda samhället. 
Idag saknas standardiserade informationsmodeller, specifikationer, rutiner och imple-
menteringar för att stödja detta.  

Syftet med delprojektet är att identifiera, beskriva och implementera, i en prototyp,  den 
informationsstruktur som behövs/ krävs för att stödja ett obrutet informationsflöde 
över hela livscykeln för det byggda samhället. Utöver informationsarkitekturen så finns 
det många begrepp och definitioner som behöver bestämmas för interoperabilitet 
mellan organisationer och programvaror. Arbetet bygger på existerande standarder och 
där sådana saknats har förslag tagits fram och provats i projektet. 

Resultaten är tänkta att ligga till grund för standardisering och utveckling av de Nation-
ella riktlinjerna som utvecklas i Smart Built Environment-programmet.  

Utgångspunkten för testbäddens funktionalitet är att samhället ses som baserat på en 
gemensam nationell begreppsmodell på ”hög” nivå, en grundläggande högnivåstruktur 
i form av topologi, system och nätverk. Lämpligen utgör ett klassifikationssystem, som 
CoClass (CoClass, 2016), grunden för dessa grundläggande koncept, som ska möjliggöra 
att alla olika heterogena informationsmodeller för olika tillämpningar – så som Geodata 
och Byggnadsinformationsmodeller – ska kunna knytas till en och samma företeelse i 
den tänkta och verkliga miljön. Detta behövs för bl a digitala tvillingar, cirkulär design 
och ekonomi samt tillgångsförvaltning över hela landet. 

De verkliga och planerade byggnaderna, och även andra byggnadsverk (inklusive mark-
arbeten) har alla en gemensam definition för alla olika vyer som knyts till dem. ”GIS”-
vyn avser samma byggnad som ”BIM”-vyn. Vi har ju inte flera förekomster i verkligheten 
för en given byggnad! De ska därför också helst ha samma identitet oavsett om det är 
en byggnad i kommunens plansystem eller en byggnad i arkitektens designverktyg. 
Även olika system har gemensamma objekt eftersom t ex en rulltrappa kan ingå i både 
ett bärande system och ett kommunikationssystem. 

Plattformen ska också möjliggöra systems of systems och därmed systems engineering. 
Detta för att möjliggöra analys och simuleringar av större delar av den byggda miljön 
och inte enbart de enskilda byggnadsverken. 

Den utvecklade plattformen för testbädden bygger på en objektorienterad databas som 
håller objekten i en livscykelstruktur baserad på ISO-standarden PLCS (OASIS, 2013). 
Till denna plattform importeras och exporteras objekten med versioner och 
skedesindelning för att hålla ett obrutet informationsflöde från samhällets/projektets 
krav över detaljplanering, design, produktionsplanering och realisering av 
byggnadsverk, anläggningar, kommunikationsnätverk och stadens information. Olika 
standarder för dessa olika informationsslag avbildas/mappas mot PLCS-standarden. I 
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SMARTA PLAN  BYGG  OCH FÖRVALTNINGSPROCESSER ÖVER HELA LIVSCYKELN 

projektet har IFC-standarden för BIM-modeller och CityGML/Svensk Geoprocess 
byggnad (Lantmäteriet, 2016) testats för de olika tillämpningsfallen för plattformen. 

För att verifiera de identifierade och beskrivna informationsstrukturfrågorna har de 
testats mot resultaten från tillämpningsfallen. I arbetet deltog kommuner, företag och 
akademi.  

• AP2: Utbyte av information mellan kommun och entreprenör.  
• AP3: Visualisering av 3D-fastigheter  
• AP4: BIM i produktionen med planering, simulering och produktions-

uppföljning med hjälp av ”Internet of Things”-teknologi. 
 

Exempel på fallstudier var: 

• Utbyte av geodata mellan NCC och Mölndals kommun i de tidiga delarna av 
detaljplanearbetet. 

• Utvärdera rutiner från testbädden för att visualisera BIM-modeller i Helsing-
borgs stadsmodell.  

• Hur stadsbyggnadskontoret kan använda BIM-modeller i Malmös 3D-stadsmo-
dell. 

• Livscykeldata baserat på ett testobjekt i Malmö – NCC’s Multihuset. 
• Visualisering av 3D-fastighetsgränser och rättigheter. 
• Studier av  sensorers integration med BIM-modeller i produktionen av 

platsgjutna betongstommar. 

 

Resultaten av tester och demonstrationer visar: 

• på potentialen att använda testbädden för versionshantering och koppling 
mellan GIS och BIM, 

• goda möjligheter för visualisering av konverterade BIM-modeller tillsammans 
med stadsmodeller (i t ex stadsplanering), 

• att BIM-modeller kan användas för kommunala processer som bygglovshante-
ring och fastighetsbildning, som dock kommer att kräva mer utvecklingsar-
bete,   

• att nya krav för versionshantering av modellerna krävs om man förverkligar 
visionen att myndighetsbeslut ska fattas på basis av BIM-modeller (och de för-
enklade geodata-modellerna),  

• att den generella slutsatsen är att testbäddens alla delar (plattform, kommuni-
kations-komponenter och visualiseringsverktyg) är intressanta ur ett kommu-
nalt perspektiv och har potential att underlätta utbyte av information med ent-
reprenörer, 

• övervägande positiva synpunkter på en möjlig 3D-visualisering, som inte är 
möjlig i Fastighetsregistret och handläggningssystem idag, 

• att BIM-modeller bör användas för identifiering av givares/sensorers posit-
ioner för att ge stöd för analys och visualisering.    
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SMARTA PLAN  BYGG  OCH FÖRVALTNINGSPROCESSER ÖVER HELA LIVSCYKELN 

Summary 
This report is a result of AP1: Development of a test bed in the project Smart planning, 
construction and facility management processes throughout the life cycle. 

For a sustainable, efficient and multifunctional community building and maintenance 
process, lifecycle oriented information management is needed for the entire built 
environment. Today, standard information models, specifications, routines and 
implementations are lacking to support this. 

The purpose of this sub-project is to identify, describe and implement, in a prototype, 
the information structure needed/required to support an uninterrupted flow of 
information over the entire life cycle of the built environment. In addition to the 
information architecture, there are many concepts and definitions that need to be 
defined for interoperability between organizations and software. The work is based on 
existing standards and where there are no such standards, proposals have been 
developed and tested in the project. 

The results are intended to form the basis for standardization and development of the 
National Guidelines developed in the Smart Built Environment program. 

The starting point for the test bed's functionality is that society is seen as based on a 
common national concept model at "high" level, a basic high-level structure in the form 
of topology, systems and networks. Conveniently, a classification system, such as 
CoClass (CoClass, 2016), forms the basis of these basic concepts, which should enable all 
different heterogeneous information models for different applications - such as Geodata 
and Building Information Models - to be linked to one and the same phenomenon in the 
planned and existing environment. This is needed for digital twins, circular design and 
economy as well as asset management across the country. 

The actual and planned buildings, as well as other construction works (including 
earthworks) all have a common definition for all the different views associated with 
them. The "GIS" view refers to the same building as the "BIM" view. We do not have 
several occurrences in reality for a given building! They should therefore preferably 
have the same identity, whether it is a building in the municipality's planning system or 
a building in the architect's design tool. Different systems also have common objects 
because, for example, an escalator can be included in both a support system and a 
communication system. 

The platform should also enable systems of systems and thus systems engineering. This 
is to enable analysis and simulations of major parts of the built environment and not just 
the individual buildings. 

The developed platform for the test bed is based on an object-oriented database that 
holds the objects in a life-cycle structure based on the ISO standard PLCS (OASIS, 2013). 
To this platform, the objects are imported and exported with versions and phases to 
keep an uninterrupted flow of information from the municipality/the project's 
requirements for detailed planning, design, production planning and realization of 
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SMARTA PLAN  BYGG  OCH FÖRVALTNINGSPROCESSER ÖVER HELA LIVSCYKELN 

construction works, facilities, communication networks and the city's information. 
Different standards for these different types of information are mapped to the PLCS 
standard. In the project, the IFC standard for BIM models and CityGML/Swedish 
Geoprocess building (Lantmäteriet, 2016) has been tested for the different application 
cases for the platform. 

In order to verify the identified and described information structure issues, they have 
been tested against the results of the application cases. Municipalities, companies and 
academia participated in the work. 

• AP2: Exchange of information between municipality and contractor . 
• AP3: Visualization of 3D properties 
• AP4: BIM in production with planning, simulation and production follow-up 

using “Internet of Things” technology. 

Examples of case studies were: 
• Exchange of geodata between NCC and Mölndal municipality in the early parts 

of the detail plan work. 
• Evaluate routines from the test bed to visualize BIM models in Helsingborg's 

urban model. 
• How the city’s building office can use BIM models in Malmö's 3D city model. 
• Lifecycle data based on a test object in Malmö - NCC's Multihuset. 
• Visualization of 3D property boundaries and rights. 
• Studies of the integration of sensors with BIM models in the production of site-

cast concrete frames. 

The results of tests and demonstrations show: 
• on the potential of using the test bed for version management and linkage 

between GIS and BIM, 
• good opportunities for visualizing converted BIM models together with urban 

models (eg urban planning), 
• that BIM models can be used for municipal processes such as building permit 

management and property development, which will, however, require more 
development work; 

• that new requirements for version management of the models are required if 
the vision is to realize that government decisions must be made on the basis of 
BIM models (and the simplified geodata models), 

• that the general conclusion is that all parts of the test bed (platform, 
communication components and visualization tools) are interesting from a 
municipal perspective and have the potential to facilitate the exchange of 
information with the company. 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 Bakgrund och nuläge 
Denna rapport är en delrapport i testbäddsprojektet Smarta plan-, bygg- och förvalt-
ningsprocesser över hela livscykeln som finansierades av programmet Smart Built En-
vironment. Projektet utvecklade en testmiljö för digitalisering av informationsflödet i 
myndigheters och näringslivets plan- och byggprocesser. Syftet med projektet är att be-
skriva och testa den informationsstruktur som behövs/krävs för att stödja ett obrutet 
informationsflöde över hela livscykeln för det byggda samhället. Projektet pågick 2017–
2019. 

Testbädden består av ett antal komponenter för import/export av byggnadsinformat-
ionsmodell (BIM)-data och geodata, en plattform för hantering av information i ett 
livscykelperspektiv, länkning av distribuerade datakällor samt applikationsprogram för 
visualisering och navigering.  

En viktig användning av testbädden är att praktiskt validera de gränssnitt och standar-
der för informationsleveranser som utvecklas i standardiseringsprojekt som Svensk 
Geoprocess och Smart Built Environments projekt Standardiseringsbehov för BIM och 
Smart planering för byggande - Informationsförsörjning för planering, fastighetsbild-
ning och bygglov. (SBE, 2018) 

Det bör noteras att när detta projekt startade pågick fortfarande initiativet Svensk Geo-
process (SGP). Under projektets gång har dock SGP blivit ersatt med Nationella specifi-
kationer1 som är under utformande (byggnadstema planeras vara klart 2021). I den tek-
niska lösningen i detta projekt användes specifikationer från SGP och vi hänvisar i texten 
generellt till SGP. Sett ur ett informationsinnehållsperspektiv kommer skillnaderna mel-
lan SGP och Nationella Specifikationer (i byggnadstemat) inte att skilja sig så mycket; 
dessa skillnader påverkar inte slutsatserna i detta projekt.  

Projektet består av ett antal arbetspaket (AP), där utvecklingen av själva testbädden 
gjordes inom AP1. Testbädden användes sedan i ett antal fallstudier inom områdena:  
Utbyte av information mellan kommun och entreprenör (AP2), Visualisering av 3D-fas-
tigheter (AP3) samt BIM i produktionen med planering, simulering och produktionsupp-
följning med hjälp av ”Internet of Things”-teknologi (AP4). Denna rapport beskriver ar-
betet i och slutsatser från AP1 Utveckling av testbädd. 

Standarden för livscykelinformation, PLCS, Product LifeCycle Support, ISO 10303–239 
(OASIS, 2013), (ISO 10303-239:2012, 2012).  utgör ramverket i plattformen. Struk-
turerna enligt PLCS, som används i testbädden, är mycket generella och semantiskt rika. 
De används bl a för designobjekt, planerade objekt och realiserade objekt. Relationerna 
mellan dem är objektifierade och kan hålla viktig information. IFC-standarden, ISO 
16739 (ISO 16739:2013, 2013) är den öppna standarden för BIM.   

 

1 https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet---ut-
vecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/nationella-specifikationer/ 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet---utvecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/nationella-specifikationer/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet---utvecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/nationella-specifikationer/
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PLCS möjliggör också användningen av digitala tvillingar och cirkulär design då ryggra-
den i plattformen håller individobjekten med sina typobjekt med leverantörsinformat-
ion för de tre livscykelstegen design (kravställning), produktion (realisering) och an-
vändning. Artikelnummer, serienummer, versioner med all sin information om tillver-
karnas definitioner om olika tillstånd och underhållsaktiviteter finns tillgängliga över 
tiden i testbädden då alla tidigare versioner finns kvar även då de inte längre ingår tids-
mässigt (effectivity) i någon giltig struktur.  

Projektet använder internationella öppna standarder för att beskriva objekt digitalt i 
hela det byggda samhället, oavsett om de är skapade i GIS- eller BIM-system. Dessa stan-
darder mappas (avbildas) alla mot PLCS-standarden för att hålla en enhetlig och 
högnivå-modell där de individuella objekten alla klassas enligt sina importerade mo-
deller.   

Plattformens PLCS-baserade modell håller informationen strukturerad och klassificerad 
för livscykelhantering på ett sätt som inga andra öppna internationella standarder kla-
rar. En viktig och ny funktion för detta är att integrera sensorer och andra IoT-kompo-
nenter i informationsmodellen och testbäddens plattform.  

Ett obrutet och effektivt informationsflöde mellan aktörerna i samhällsbyggnadsproces-
serna kommer att vara en förutsättning för att bygga och förvalta väl fungerande städer 
och infrastruktur ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv. Digi-
tala informationsflöden i och mellan samhällets planprocesser och byggsektorns aktö-
rer kommer i första hand att bidra till att minska riskerna och tiden från planering till 
nybyggnation och renovering av byggnader och infrastruktur, vilket i ett samhällsper-
spektiv kommer att leda till lägre kostnader och ökat byggande. Testbädden kommer 
också att användas för att testa nya tjänster och värdekedjor där digital information från 
kommunala och statliga databaser kan användas i realtidsapplikationer för att t ex för-
stärka användarens fysiska verklighet.  

Med de topologiska relationerna mellan objekten i byggnader, anläggningar och vägar i 
städer och samhällen möjliggörs sökningar och navigering i många olika sammanhang. 
Genom att knyta viktig information till dessa objekt och länkar kan många olika analyser 
och simuleringar göras. 

Effekter 

Projektet kommer att positivt bidra till öka Smart Built Environments övergripande ef-
fektmål. Genom att information kan samlas från planering av byggnad och produktion 
till förvaltning kan miljöpåverkan minskas i ett livscykelperspektiv. Kopplingen av ob-
jektens versioner över alla skeden möjliggör en effektivare hantering av ändringar, spår-
ning av krav och jämförelse med observationer/tillstånd i de fysiska objekten, nå-got 
som är svårt utan stöd av en livscykelmodell av projektet. PLCS-standarden är den mest 
heltäckande internationella öppna standarden på området. 

Effektmål 

I relation till effektmålen för utlysningen adresserar projektet primärt temaområdet In-
formationsinfrastruktur, och där effektmålen: 
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• Förbättrat obrutet informationsflöde i samhällsbyggandets processer i ett 
livscykel-perspektiv – Projektet skapar sammanhållen information från plane-
ring, byggande och förvaltning 

• Ökad integration mellan BIM-GIS genom att kommunicera och lagra data enligt 
öppna standarder   

• Bidrag till digitalisering och industrialisering av myndigheters och näringsli-
vets plan- och byggandeprocesser   

Därutöver ger projektet bidrag till såväl temaområdet Innovationer och nya tillämp-
ningar som till Värdekedjor och affärsmodeller. Relevanta effektmål inom de områdena 
är: 

• Test av innovationer baserade på öppna data för planering, byggande, brukande 
och underhåll av vår byggda miljö   

• Öppna data tillgängliga för byggande, brukande och underhåll – digitala 
tvillingar öppnar för nya affärsmodeller 
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1.1 Utbyte av data inom samhällsbyggnadssektorn 
En effektivt samhällsbyggnadsprocess kräver en bra hantering av digitala data, som geo-
data och BIM-data. Detta ställer krav på standardisering av geodata och BIM-data både 
vad det gäller terminologi och struktur, där det senare specificeras i informationsmo-
deller. Vidare krävs överenskomna leveransspecifikationer som i detalj reglerar vilken 
information som lämnas över mellan parter i samhällsbyggnadssektorn och när denna 
överlämning sker samt tekniska lösningar som realiserar ett utbyte enligt leveransspe-
cifikationerna. Det räcker dock inte med standarder och tekniska lösningar. Ett utbyte 
av information inom samhällsbyggandet kräver också ett juridiskt ramverk och affärs-
mässiga överenskommelser.   

 

Figur 1  Informationen växlar ofta mellan 2D och 3D genom de olika faserna i 
samhällsbyggnadsprocessen. Almqvist och Lithén (2016, sid 10). 

Flera studier har dock identifierat brister i hanteringen av geodata och BIM-data (Ek-
holm et al., 2013). Almqvist och Lithén (2016) beskriver en situation där informationen 
överförs mellan aktörer och skeden i samhällsbyggnads-processen i form av PDF-filer 
och där data i överföringar växlar mellan att vara i två och tre dimensioner, se Figur 1. 

Projektet Smart planering för byggande - Informationsförsörjning för planering, fastig-
hetsbildning och bygglov (SBE, 2018), som bedrevs 2017–2018, syftade bland annat till 
att förbättra överföringen av geodata och BIM-data mellan aktörer i samhällsbyggnads-
processen. Bland annat tog projektet fram ett antal leveransspecifikationer för geodata 
och BIM-data. Delar av dessa leveransspecifikationer testades i fallstudierna i detta pro-
jekt.  
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1.2 Informationsstrukturfrågor för testbädden   
Med informationsstruktur avses i detta projekt de olika strukturer och indelningar 
av information som ska kunna utväxlas och sparas på olika sätt i testbädden. Det finns 
skiljaktigheter mellan intressentgrupper om hur man ser på och indelar det byggda sam-
hället. Testbädden ska kunna hålla öppen standardiserad information och geometri för 
de olika objekten som bygger upp det byggda samhället. Flera olika representationer 
ska kunna användas och sparas för både information och geometri, också för enskilda 
modellelement. 

En effektiv tillgångshantering (eng. asset management) och i förlängningen hantering av 
digitala tvillingar är grunden för att optimera samhällsbyggnadsprocessen (SBE DigSam, 
2018). För detta krävs ett obrutet informationsflöde genom byggprocessen från det en-
skilda byggnadsverket (inklusive geografisk information) på sin plats i hela landets to-
pologiska struktur, se Figur 2. Bilden visar de olika skeden som implementeras i test-
bädden och topologin från den enskilda komponenten upp till den nationella nivån. 

 ”En gemensam, öppen och nationell bakomliggande struktur behöver tas fram som kan 
stödja aggregering av data likaväl som vi försöker läka gapen mellan de olika fa-
serna.”(ibid) 

 

Figur 2 Digital tvilling - aggregeringsproblemet 

 

Det finns olika sätt att se på informationsstrukturer och informationsleveranser mellan 
aktörerna för det byggda samhället. BIM (buildingSMART) och Geodata (OGC, Svensk 
geoprocess, etc) har olika sätt att strukturera och söka information, dels hierarkiskt/to-
pologiskt, dels geografiskt. I denna rapport beskrivs ett antal struktur- och begreppsfrå-
gor där en gemensam syn behövs i samhällsbyggarsektorn. 
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Viktiga strukturbegrepp är: 

• Livscykelskeden 
o Planering 
o Design 
o Produktion (beredning) 
o Användning 

• Objekt och objekttyper 
• Versioner och giltighet (effectivity) 
• ”läges”-topologi (områden) 

o Byggdel, fastighet, kommun, region (län?), land 
o Facility, Facility part 
o Områden – detaljplaner (2D och 3D), vägnät,  
o Objekt i områden – alla parker, lyktstolpar m m 
o 3D-fastigheter  

• System 
o Ledningar 

• Nätverk 
o Vägnät, gångvägar, ledningar 

• Observationer – IoT, sensorer m m 
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1.3 Teorier och metoder 
Testbädden bygger på informationssystem och informationshantering baserad på PLCS-
standarden som utvecklats i tidigare forskning om BIM Collaboration Hub (Tarandi 
(2011), Tarandi (2013) och Tarandi (2015). Därtill har designteorier studerats för att 
följa informationshanteringen över byggprocessens livscykelskeden.  

I testbäddsprojektet har följande teorier legat till grund för definitioner, val och använd-
ning av informationsstrukturer och modeller: 

• Information systems   
• Classification 
• Interoperability   
• Systems Engineering 
• Through Life Support 
• Axiomatic design 
• Asset management 
• Requirement management   

Metoder som använts: 

• Litteraturstudier - standarder 
• Experiment 
• Intervjuer 
• Observationer 

Baserat på denna grund har valet av standard för ramverket i testbädden för livscykel-
stöd på objektnivå blivit ISO-standarden PLCS, ISO 10303–239:2012 (Se Figur 14) 

De grundläggande strukturerna på hög nivå för ”through life support”, d v s PLM, 
Systems Engineering, Digital Twin, Cirkular Design och mer finns i PLCS-standarden.  

Den stödjer bland annat:  

• Systemteorin (Falkenberg et al., 1998), som säger att ett uppfattat eller påstått 
sammanhang inom ett område med sammanhängande element är ett system. 
Systemen definieras bäst i den kontext som vi uppfattar den studerade världen 
i, och därmed formar begrepp och slutligen erhåller kunskap om den. 

• Systems engineering genom explicit kravhantering och spårbarhet till föregå-
ende skeden 

• Axiomatic design - designteori genom versionshantering på objektnivå med 
stöd för utveckling av funktionella designmodeller 

• Tillgångshantering – Asset management genom ”Through life support” 
• Kravhantering i explicit objektform på samma sätt som design-, produktions-

planerings- och realiserade objekt. 
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2 Syfte och effektmål 
2.1 Effektmål 
De övergripande effektmålen för Smart Built Environment till år 2030 är:  

• 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och re-
novering.  

• 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.  
 

Detta delprojekt bidrar främst till effektmål rörande tid och kostnad. Målbilden är att 
den förbättrade digitala tekniken ska göra detaljplaneringen, projektering, bygglovs-
hanteringen, etc. mer effektiv vilket både snabbar upp processerna och sänker kostna-
derna. 
 
2.2 Effekter 
Smart Built Environment har även satt upp mål för kortsiktiga effekter till år 2021. 
Flera av dessa kortsiktiga mål adresseras i detta Testbäddsprojekt:   

• ökad integration mellan Geodata/GIS och BIM (ingår i fallstudie 1,3,4)   
• effektivare och enklare hantering av 3D-datamodeller (ingår i fallstudie 1, 2, 

3,4) 
• enklare datautbyte vad gäller geodata och BIM (ingår främst i fallstudie 1 men 

till viss del även i fallstudie 2,3,4 då de beskriver utbyte av BIM-data) 
• ökad användning av 3D-geodata (fallstudier 1,2,3,4 syftar till att möjliggöra 

kommunal användning av BIM-data)  
• återanvändning av data, livscykelperspektiv (ett exempel är inom fallstudi-

erna 2,3,4 där BIM-data återanvänds som del av 3D-stadsmodelldata; ett annat 
exempel är utvärdering av hur planeringsdata bör lämnas in i form av geodata 
i tidiga skeden i fallstudie 1). 

I ansökan till projektet lyftes följande effektmål fram:  

1) öka integration mellan BIM-GIS genom att kommunicera och lagra data enligt 
öppna standarder 

2) bidra till digitalisering och industrialisering av myndigheters och näringslivets 
plan- och byggandeprocesser 

3) stödja ett förbättrat obrutet informationsflöde i ett livscykelperspektiv 
4) kunna testa innovationer baserade på öppna data för planering, byggande, 

brukande och underhåll av vår byggda miljö. 

Detta delprojekt bidrar till ansökans effektmål 1, 2, 3 och 4. 
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2.3 Syfte  
Det generella syftet med detta delprojekt är att beskriva/definiera den ”nödvändiga” in-
formationsinfrastrukturen för det byggda samhället. Basen för det obrutna informat-
ionsflödet, cirkulär design och digitala tvillingar. 

”Detta projektförslag syftar till att skapa en testbädd på nivå 3, se Figur 3, för att vara 
en nationell resurs för testning av koncept, idéer och innovationer för det smarta 
samhället.  

Det innebär tester av öppna nya och befintliga standarder, metoder och processer för 
att tillgängliggöra och använda Geo-data och BIM-data inom flera delar av samhällsbygg-
nadsprocessen över hela livscykeln för projekt och samhälle. Testbädden kommer att 
användas i samarbete mellan myndigheter (Lantmäteriet, Boverket, Trafikverket, kom-
muner, m fl) och byggföretag för att utveckla och testa ett digitalt öppet, objektoriente-
rat och standardiserat informationsutbyte.”  

Till denna beskrivning i ansökan kan också tilläggas syftet att lyfta fram frågor och för-
slag till definition av en gemensam nationell begreppsmodell (konceptuell modell) på 
hög abstraktionsnivå för det byggda samhället. Tänkbart med CoClass översta begrepp. 

 

Figur 3 BIM-nivåer enligt British Standards Institute (från ARCADIS till svenska) 

Följande ska verifieras: 

• specifikationer framtagna inom Svensk Geoprocess inom planering i tidiga skeden 
och projektering, 

• användning av BIM-data i kommunal verksamhet,  
• livscykelhantering av geodata och BIM-data i kommun och näringsliv.  
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Förväntat resultat 

I projektet kommer det att utvecklas en testmiljö för digitalisering av myndigheters och 
näringslivets plan- och byggandeprocesser. Testbädden kommer att bestå av ett antal 
komponenter för import/export av BIM och geodata, en plattform för hantering av in-
formation i ett livscykelperspektiv, rutiner för hantering av transportnätverk och länk-
ning av distribuerade datakällor samt applikationsprogram för visualisering och navi-
gering. En viktig användning av testbädden är att praktiskt validera de gränssnitt och 
standarder för informationsleveranser som utvecklas i standardiseringsprojekt som 
Svensk Geoprocess och Smart Built Environments projekt för Standardiseringsbehov för 
BIM (CoClass) och Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygg-
lov. 

 

2.4 Projektorganisation och upplägg 
Projektet har löpt från januari 2017 till september 2019. Arbetet i detta arbetspaket har 
skett i nära samarbete med AP2 Utbyte av information mellan kommun och entrepre-
nör, AP3 Visualisering av 3D-fastigheter och AP4 BIM i produktionen med planering, si-
mulering och produktionsuppföljning med hjälp av ”Internet of Things”-teknologi. 
   
2.4.1 Projektgrupp 

Deltagare i AP1 Utveckling av testbädden:  
• Väino Tarandi, KTH, Delprojektledare 
• Torbjörn Holm, Eurostep,  
• Örjan Falk, KTH 
• Leo Torvikoski, Eurostep 
• Mikael Johansson, Chalmers 
• Lars Harrie, Lunds universitet 
• Perola Olsson, Lunds universitet  
• Helene Eriksson, Lantmäteriverket, Lunds universitet 
• Thomas Olofsson, Luleå tekniska universitet 
• Tim Johansson, Luleå tekniska universitet 

 
2.4.2 Referensgrupp 

Referensgruppen bestod av medlemmarna i projektgruppen kompletterade med: 

• Thomas Lithén, Lantmäteriverket  
• Kurt Löwnertz, Sweco.  
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3 BIM och Geodata 
BIM- och geodata beskriver det byggda samhället med dess tillgångar. De överlappar 
delvis varandra, och har då gemensamma förekomster men med olika vyer. Till exempel 
så kan en BIM-modell och en Svensk Geoprocess Byggnad beskriva två vyer på en och 
samma byggnad. 

Målet är att hantera tillgångarna i landet. Tillgångshantering eller Asset Management på 
engelska.  

Tilllgångarna bryts ner i en naturlig hierarki som behöver definieras på nationell nivå 
(buildingSMART InfraRoom, 2018), se Figur 4. 

 

 

Figur 4 Ett exempel på nerbrytning 

Beroende på livscykelskede för en tillgång så behövs information som uppfyller projekt-
ledarens behov, som avser geometri och skala å ena sidan och information och metadata 
å andra sidan. I objekthierarkin kan man se detta som Level of Detail (LOD) och Level of 
Information (LOI) delvis oberoende av varandra.  

Objekten utvecklas över livscykelskeden som en grupp men med individuell detaljering, 
noggrannhet och informationsinnehåll för det aktuella skedet, se Figur 5. Diagrammet 
visar hur en tillgång kopplas/länkas till nätverk och andra tillgångar under de olika 
livscykelskedena. Dessa nätverk med sina noder och länkar är mycket viktiga att vers-
ionshantera och hålla aktuella för att tillgångar ska kunna sökas och hittas med sina 
kopplingar och relationer. 
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Figur 5 Utveckling av tillgångar över livscykelskeden 

Tillgångsförvaltarens krav kommer därför att vara relaterade till LOI för det aktuella 
utvecklingsskedet. Dessa krav påverkar kraven på BIM och framtida tillgångssystem 
(Eng Asset Information System). 

Under processen att skapa en ny tillgång, eller att utveckla en befintlig, behöver inform-
ation fångas, verifieras och valideras mot tre distinkta krav, se Figur 6, som kan karak-
täriseras som: 

• Organizational Information Requirements (OIR) 
• Asset Information Requirements (AIR)  
• Project Information Requirements (PIR)  

I de flesta BIM-projekt hanteras inte krav med detta helhetsperspektiv, man fokuserar 
på geometrisk konfigurering och produktionslogistik. För ett att nå långsiktiga mål för 
sin tillgångsförvaltning behöver standarder och metoder utvecklas för att definiera, följa 
samt verifiera och validera dessa krav. Det motsvarar systems engineering i tillverk-
ningsindustrin.  

Samhället bör ses som baserat på en gemensam nationell begreppsmodell på ”hög” nivå, 
en grundläggande högnivåstruktur i form av topologi, system och nätverk. Lämpligen 
bör CoClass (CoClass, 2016) utgöra grunden för dessa grundläggande koncept, som ska 
möjliggöra att alla olika heterogena informationsmodeller för olika tillämpningar – så 
som Geodata och Byggnadsinformationsmodeller – ska kunna knytas till en och samma 
företeelse i den tänkta och verkliga miljön. Detta behövs för bl a digitala tvillingar, cir-
kulär design och ekonomi samt tillgångsförvaltning över hela landet. 
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Figur 6  Krav på information under livscykeln för att skapa en tillgång  

De verkliga och planerade byggnaderna, och även andra byggnadsverk inklusive mark-
arbeten, har alla en gemensam definition för alla olika vyer som knyts till dem. ”GIS”-vyn 
avser samma byggnad som ”BIM”-vyn. Vi har ju inte flera förekomster i verkligheten för 
en given byggnad! De ska därför också helst ha samma identitet oavsett om det är en 
byggnad i kommunens plansystem eller en byggnad i arkitektens designverktyg. Lämp-
ligen är det kommunen som sätter dessa identiteter för fortsatt arbete i design och pro-
duktionsprocessen. 

Även olika system kan ha gemensamma objekt eftersom t ex en rulltrappa kan ingå i 
både ett bärande system och ett kommunikationssystem. Detta möjliggöra systems of 
systems och därmed systems engineering, vilket behövs för att möjliggöra analys och si-
muleringar av större delar av den byggda miljön och inte enbart de enskilda byggnads-
verken. 
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4 Tillämpningsfall - testbädd 
 

4.1 Testbäddens funktionalitet 
Testbäddsprojektets olika arbetspaket har drivits parallellt med utvecklingen av den 
tekniska plattformen. De tre arbetspaketen Utbyte av information mellan kommun 
och entreprenör (AP2), Visualisering av 3D-fastigheter (AP3) samt BIM i produkt-
ionen med planering, simulering och produktionsuppföljning med hjälp av ”Inter-
net of Things”-teknologi (AP4) definierade följande 5 tillämpningsfall som användes 
för att testa ett brett urval av testbäddens funktioner. 

1. Länka kommunens planering & industrins byggprocess 
2. Från arkitektens designmodell till produktionsplanerade och realiserade modeller 
3. Länka byggnader i en stadsmodell till plattformen, och vise versa 
4. Länka 3D-fastigheter och de enskilda elementen till BIM-modellen i plattformen 
5. Länka sensordata till realiserade objekt (och sedan länka vidare till deras designob-

jekt för de ursprungliga/gällande kravvärdena). 

I figurerna 7, 8, 9, 10 och 11 nedan, ses importer och exporter ur testbäddens synvinkel.  

  

Figur 7 Fallstudie 1: Länka kommunens planering & industrins byggprocess 

Geodatamodellen (Svensk geoprocess byggnad) importeras av kommunen till testbäd-
den som spatial (zone) breakdown element. Designern exporterar sedan den och använ-
der den för sin design, se Figur 7. 



 

 

25 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
Figur 8 Fallstudie 2: Gå från arkitektens designmodell till produktionsplanerade och 

realiserade modeller 

Designmodellen (physical element) sparas i testbädden, därefter as_planned-modellen 
och slutligen as_realized-modellen för sina respektive skeden. Physical element, as_plan-
ned och as_realized products används i databasen. Se Figur 8. 

 
Figur 9 Fallstudie 3: Länka byggnader i en stadsmodell till plattformen, och vise versa 
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Designmodellen sparas i testbädden, därefter exporteras den och konverteras till en 
grafisk modell för visualisering (i testbädden konverteras den till en kmz-modell för vi-
sualisering i OpenCity Planner med sina koordinater i den lokala kartprojektionen, d v s 
den projektion som finns i aktuell tillämpning, se Figur 9). 

 
Figur 10    Fallstudie 4: Länka 3D-fastigheter och de enskilda elementen till BIM-

modellen i plattformen 

Designmodellen exporteras av kommunen från testbädden och de i 3D-fastigheten ingå-
ende rummens och byggdelarnas identiteter används för att länka 3D-fastigheten, 

 

Figur 11  Fallstudie 5: Länka sensordata till realiserade objekt (och sedan länka 
vidare till deras designobjekt med tillhörande krav) 
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Den sparas på kommunnivå i den nationella topologin, till de individuella designobjek-
ten i testbädden. Motsvarande görs sedan i as_planned och as_realized-skedena. Se Figur 
10. 

Sensordata eller observationer länkas till as_realized-objekten – rum respektive byggde-
lar. Därefter kan man följa kopplingarna uppströms till as_planned och slutligen as_de-
signed-versionerna. Till as_designed finns kraven kopplade och kan då valideras i förhål-
lande till de aktuella eller sparade sensordatavärdena eller observationerna. Se Figur 
11. I Bilaga 1 visas de 5 tillämpningsfallen mer detaljerat i plattformens användargräns-
snitt. 
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4.2 Testbäddens komponenter 
Testbädden består av tre delar (Figur 12): 

1) En kommunikationskomponent som sköter import och export av data till platt-
formen och andra databasmiljöer. Komponenten ska möjliggöra import och ex-
port av data enligt etablerade standarder inom området. Det som stöds är bland 
annat stadsmodellsformatet CityGML (och Svensk Geoprocess Byggnad, SGP) 
och BIM-formatet Industrial Foundation Classes (IFC). Kommunikationskompo-
nenten stödjer även konverteringar mellan format och informationsmodeller, 
t.ex. mellan IFC och CityGML. Detaljer om kommunikationskomponenten ges i 
en separat slutrapport, se Olsson m fl (2020). 
 

2) Plattformen baseras på Eurosteps programvara ShareAspace (https:// 
www.eurostep.com/products/shareaspace-features/), vilket är en databas-
plattform för livscykeldata som används främst inom tillverkningsindustrin. 
Bland annat implementerar ShareAspace standarden Product Life Cycle Sup-
port (PLCS). I projektet (AP1) har ShareAspace utvidgats till att hantera data 
enligt IFC och CityGML (SGP). ”Inbyggda” mappare och RestAPI! 
 

3) Visualisering av geodata och BIM-data. De verktyg som här används är OpenCi-
tyPlanner från Bentley (https://cityplanneronline.com/site/) och BIMXplorer 
utvecklat på Chalmers (https://www.bimxplorer.com/). 

 

Figur 12  Översikt av testbäddens uppbyggnad. 
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5 Den tekniska plattformen 
 

5.1 ShareAspace 
Själva den tekniska plattformen, ShareAspace från Eurostep är baserad på PLCS-
standarden. Figur 13 nedan visar gränssnitt, lagring m m.  

Objektinformationen kan importeras från ”authoring tools”, d v s BIM/CAD-program 
som skapar och manipulerar de olika affärsobjekten som byggnader, väggar, pumpar, 
broar m fl. Det kan ske via Data collection då ny respektive ändrad objektinformation 
ska läsas in i plattformen och placeras i databasen som följer PLCS-standarden. Det kan 
också ske via RestAPI-et då de olika affärsobjekten också den vägen kan skapas och ma-
nipuleras. Affärobjekten definieras som SoftTypes och nås via RestAPI-anrop. 

 

Figur 13  Översikt av ShareAspace – gränssnitt, lagring m m 
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5.2 Information abstraction 
Lagret för användning och manipulering av information i plattformen som importerats 
tidigare kallas Information abstraction och består av gränssnittet för RestAPI-anrop de-
finierat till innehållet av Business Object Configuration, d v s affärsobjekt med tillhö-
rande information och länkar. Affärsobjekten anger hur olika standarders objekt-in-
formation ska avbildas mot den inre datamodellen i ShareAspace, som är definierad av 
PLCS-standarden, se kapitel 5.2.3 Ramverket - PLCS. 

RestAPI 

I RestAPI syns bara SoftTypes. Till exempel sök alla byggnader - i svaret visas en bygg-
nad: 

Anrop:       

"href": "https://esaz106.eurostep.com/api/space/testbed-final-demonstration/soft-
type/Building/f208000000000000980105000000", 

 

Svar:      
 "data":  
{ 
        "Id": "3fA$GLEp5DLOx6DjIJ29t$", 
        "Version": "1", 
        "$oid": "f208000000000000980105000000", 
        "$softType": "Building", 
        "$version": 2 
} 

 

Business objects 

Några exempel på mappning mellan IFC och ShareAspace (PLCS) 

• IfcSpatialStructureElement mappas som Zone_element 

• IfcBuildingElement mappas som Physical_element 

• IfcSystem mappas som System_element 
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6 Informationsstrukturer 
De grundläggande strukturerna på hög nivå för ”through life support”, d v s PLM,  
Systems Engineering, Digital Twin, Cirkular Design och mer finns i PLCS-standarden, se 
Figur 14. I följande kapitel beskrivs de viktigaste. 

 

Figur 14  Förenklad översikt av PLCS-standarden (OASIS, 2013) 

Utgångspunkten i standarden är att allt är en produkt (Product) som kan ha versioner 
(Product_version) som kan ha vyer (Product_defintion) i en kontext. 

Product kan subklassas som Part, Requirement, Interface, Slot, Document, System och 
Breakdown. Breakdown kan i sin tur vara Physical_breakdown, System_breakdown, 
Functional_breakdown, Zonal_breakdown eller Hybrid_breakdown som är en blandning 
av de andra. 

Enheterna är specialiserade av extern klassificering och kan stödja alla slags objekt, som 
väggar, broar och vägar. För klassificeringen bör ett internationellt eller nationellt klas-
sificeringssystem som svenska CoClass (CoClass, 2016) användas. Designversionerna av 
en byggnad eller byggnadsdel representeras av ett fysiskt nedbrytningselement (physi-
cal breakdown element) och de planerade versionerna och realiserade versionerna re-
presenteras planerade_produktversioner (planned product) och realiserade_produkt-
versioner (realized product). 
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Alla versioner av ett objekt har ett startdatum när de lagras i plattformen. Objekten är 
länkade till sina föräldrar med en länk som har giltighet (effectivity) med ett satt startda-
tum och ett öppet slutdatum. Slutdatumet kommer att ställas in när en ny version skapas 
och detta avslutar den gamla versionen i strukturen, se även Figur 20 där detta illustre-
ras. De gamla versionerna kommer att lagras i plattformen för framtida åtkomst, vilket 
gör att all historik finns lagrad och kan kommas åt genom att sätta den tidpunkt man 
önskar se databasen vid. 

 

6.1 Objekt, strukturer, lägen & skeden 
Dessa delar är grundläggande och avgörande för hur bra informationsmodellen kan han-
tera komplexa samband över tid och livscykelskeden då versioner ändras, objekt till-
kommer, ändras och tas bort.  

Här är livscykelskeden i PLCS från produkten, produktens version och olika vyer på den 
för att kunna hantera och ha spårbarhet. Det finns planerade och realiserade produkter. 

 
6.1.1 Objekt med versioner och vyer 

Alla objekt har tre nivåer för att hantera informationen, versionerna och relationerna 
över tiden. 

Figur 15  Objekten med versioner och vyer 
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Till de olika nivåerna kopplas olika slags information. Till objektnivån knyts identitet 
och klassifikation, till versionen knyts versionsnummer och ansvarig organisation m m, 
och till vyn knyts kontext, geometri, m m, se Figur 15. 

 

Figur 16  Objekten med versioner och vyer – med exempel 

Versionerna existerar parallellt och finns kvar i plattformen för evigt, se Figur 16. Till en 
version kan flera olika vyer kopplas och för olika kontext parallellt och med olika giltig-
het, se också kapitel 5.1.3 om giltighetstider. 

 
6.1.2 Typ-objekt med versioner 

Designade objekt i ett byggnadsverk eller anläggning får tidigt en koppling till ett typ-
objekt, som kan finnas i BIM-programvaran, i företagsdatabaser eller komma från spe-
ciella produktbibliotek hos olika aktörer på marknaden. 

I design och produktframtagningsskedena håller byggprojektet naturligt dessa typ-ob-
jekt i sin administrativa miljö i någon databas. I ett driftskede förändras detta då typerna 
är as-realized och någon annan tar över ansvaret för drift och underhåll. Då kan typob-
jekten för dem ändras eller bytas ut. 

Standardiserade typer  

För objekten i olika skeden så förekommer olika nivåer på bestämning av typ-objekten.  
I designskedet är objekttyperna oftast generiska och finns i BIM/CAD-programvarornas 
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bibliotek, under det att för as_planned- och as_realized-skedena externa produktbiblio-
tek kan användas för att hämta leverantörsspecifika typer (Tarandi & Vahenurm, 2016). 

Typobjekten kan kopplas till plattformen för respektive byggnadsverk och underhållas 
där. Ett alternativ är att ersätta referenserna i plattformen med inkopierade egenskaper 
och geometrier på respektive plats i modellen där de förekommer. Det blir större mo-
deller, men kanske enklare att administrera.  

Typobjekten föreslås knytas till respektive byggnadsverk och göras sökbara över hela 
plattformen för möjlighet till underhåll av en viss typ på många platser i t ex en stad. 
Detta kräver att typobjekten får unika identiteter. 

 

Figur 17  Designobjekt med typ-objekt realiserat av Part_view_definition.   

Designobjekten, se Figur 17, representeras i PLCS av Physical_element som är ett Break-
down_element, se Figur 14. Part_view_definition är typen som design-objektet pekar på 
och realiserar i designskedet. 

Vanligtvis är dessa typ-objekt generiska, men kan även vara leverantörspecifika. 
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Figur 18  As_planned-objekt med typ-objekt realiserat av Part_view_definition.   

Under produktionsberedningen, när entreprenören tagit över designmodellen, kopplas 
ett nytt typ-objekt till det planerade objektet (Product_as_planned), se Figur 18. Typ-ob-
jektet är vanligtvis leverantörspecifikt. 

 

Figur 19  As_realized-objekt med typ-objekt realiserat av Part_view_definition.   
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När produktionen är klar får det realiserade objektet (Product_as_realized) också sin 
unika identitet i form av ett serienummer eller liknande. I de flesta fallen är det samma 
typ-objekt som för det planerade objektet i produktionsplaneringsskedet som är aktu-
ellt att använd, se Figur 19. 

 
6.1.3 Objektstrukturer med versionshantering 

Grupperingar, strukturer och breakdowns byggs med relationer mellan vyer av objek-
ten. Dessa vyer ändrar versioner genom att en ny version ersätter den tidigare, som då 
får sin relation avslutad. Detta sker med hjälp av giltighet (effectivity i PLCS) som alltid 
har ett definierat startdatum och öppet slutdatum när den skapas, se Figur 20 . När den 
avslutas sätts också slutdatum. Genom att ändra på tiden för sökning av information i 
plattformen kan historiska, och även framtida relationer visas, eftersom allt sparas över 
tiden i plattformen. 

 

Figur 20  Relationer i strukturer med giltighet (effectivity) 

Versioner, och därmed ändringar är mycket viktiga för våra plan- och byggprocesser. På 
BIM-sidan (IFC-standarden) kan man ha nochange, modified, added och deleted, men 
CAD/BIM-systemen stödjer ingenting sådant med automatik i dagsläget. 

Men vi vill ju veta när vi ska ändra i staden vilken version det är av byggnaden, dess 
delar, och när de genomfördes i tiden o s v. Versioner av byggnaden – renoveringar av 
den, staden och dess delar, versioner i kommunikationen. Versioner är väldigt viktigt i 
projektet, inte minst i bygglovsfasen men även i detaljplane- och fastighetsbildningsfa-
sen. När BIM-modellen kommer till kommunen måste den låsas vid beslutsprocessen 
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och den versionen behöver återhämtas efter ett antal år – vid renoveringar måste man 
kunna återgå till ursprunglig version.  

Benämningarna på versioner och ändringar måste också fastställas. IFC-standarden har 
följande: 

• NOCHANGE 
• MODIFIED 
• ADDED 
• DELETED 

Genomslag av ändringar kräver också konsolideringsregler för genomslag i modell-
strukturer, inte minst för ändringar av typer som kan slå igenom partiellt – kanske bara 
i vissa byggnader när en produkt levereras i en ny version. 

Inom geodataområdet används flera tidsrepresentationer. Statiska databaser är fortfa-
rande vanliga, där enda tidsuppgiften är insamlingstidpunkt (observationstid) och/eller 
tidpunkt för inlagd information i databasen (transaktionstid). Vissa databaser lagrar 
start- och sluttid för varje enskilt objekt (reell tid), detta benämns ofta object-lifeline- 
representation. I dessa databaser kan man söka hur geografin såg ut vid en given tid-
punkt. 

Exempel på versionshantering från tillämpningsfall Malmö, Multihuset. 

Med de olika benämningarna från IFC-standarden för ändringar testades importer av de 
olika modellerna från Svensk Geoprocess Byggnad (Geodata), respektive IFC med mapp-
ning mot PLCS-strukturen i plattformen, se Figur 21. Fyra olika importer definierades 
och visas i de följande bilderna. Se också kapitel 7.1.1 Demonstrationer Malmö. 

 

Figur 21  Importer av geodata och BIM-design, Multihuset i Malmö 
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Figur 22  Resultat efter import 1 

 

 

Figur 23  Resultat efter import 2 
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Figur 24  Resultat efter import 3 & 4 

 

I diskussioner och workshops har många frågor om och förslag till versionering 
tagits upp: 

• Hur görs versionering i NVDB, byggnadsregister, kommunala databaser etc.? Vi be-
höver studera detta närmare för att kunna importera/koppla dessa datamängder 
till testbädden. 

• NOCHANGE, MODIFIED, ADDED och DELETED från IFC-standarden. Den tolkningen 
görs inte i daglig kommunikation mellan de olika aktörerna. Bara aktuell version 
som skickas fram och tillbaka. Vi jämför vid importen om aktuellt objekts ID finns i 
servern sedan tidigare, jämför om den har förändrats – egenskaper förändrade? Har 
de ändrats blir det en ny version. 

• Ett sätt är också att alltid uppdatera versionen för varje import. Men då vet man inte 
vilka enskilda objekt som är ändrade vid en viss version av modellen. 

• Versionshanteringen skiljer sig mellan företag – jfr verkstadsindustrin. När slår en 
ändring nere i strukturen igenom på slutprodukten? En mindre ändring av motorn 
på en Volvo innebär inte att det är en ny version av Volvo P18! 

• Vi har inte en ny version av byggnaden för att vi ändrar en öppning. Vi måste se på 
hur vi ska hantera detta och även på samhällsnivån. En ny version av stadsdelen? Är 
det datum som är ändringens identitet/version? Hur fryser vi en ”konfiguration” av 
samhället – en ”baskonfiguration”? 
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• Planerat är lätt att lägga in i en stad – planerad byggnad. Sedan kan en befintlig läg-
gas in som riven, avslutas och inte visas, men ligga kvar i modellen (effectivity är 
avslutad) 

• Planerad i våra databaser – bygglov är beviljat av kommunen, innan har vi inget – 
någon har jobbat och designat innan, och då först uppstår ett unikt ID när bygglovet 
är beviljat! (Varför inte tidigare?) Nästa steg är att det byggs och när det är mätt och 
godkänt kommer den in som existerande. 

• Det här är väldigt svårt – vad ska vi ta höjd för för beteendeändring i byggbranschen. 
Ingen – då hamnar vi i att vi måste ha massa intelligens i systemet för då måste vi 
avgöra själva om det är någon ändring. Nochange är att jag har ändrat något sedan 
du senast fick något från mig- då är det en jättestor grej som vi måste hantera om 
man bara ska jobba med snap-shots, okoordinerade och nya GUIDar hela tiden – det 
är en helt annan problematik då! Det måste någon jobba med för det kan vi inte ta 
på oss från plattformssidan att lösa! 

• Processerna – att arkitekten gör något arbete och sedan publicerar det för de andra 
– och då får man avgöra när man importerar i plattformen om det är nya versioner 
på enskilda objekt, har det tillkommit något? Det går att hantera, så länge det finns 
någon sorts mappning – möjligheter att i BIM och CAD-systemen att märka att det 
är version B, i t ex form av en property som anger det. Från arkitektens design till 
någon som ska bygga och hämtar en artikel från t ex BIM object (portal med pro-
dukter) eller någon annan som då lägger in och relaterar det till designobjektet – 
med egen identitet som as-planned objekt och pekar på det gamla designobjektet. 
När det kommer in på siten och man får ett serienummer på den – förmodligen li-
kadant som kommer på den platsen, men det kan vara en ny artikel- med helt nytt 
utseende. 

• Vi vill gärna testa detta, hur ser processen ut, med arkitekter. Detta har inte gjorts i 
praktiken. 

• ”Planned” saknas i IFC – man sysslar huvudsak med design - men för det byggda 
samhället behövs det en sådan statusbenämning. Dessa statusbestämningar får gö-
ras vid importen till plattformen genom val av olika importkonfigurationer (skede, 
aktör m m). 

 

Versioner kan hanteras på olika sätt, med mer eller mindre generalitet. De enklaste är 
att bara sätta en egenskap som har ett ändringsdatum, men det ger ingen historik och 
spårbarhet över processen. En mer fullödig hantering kräver en struktur med versioner 
av objekten som länkas till varandra under objektets definition och identitet (se PLCS-
standarden). I testbädden hanteras också geografiska objekt och lagras enligt PLCS-
standarden.   
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6.1.4 Livscykelskeden 

Det finns många nationella standarder för de olika livscykelskedena i plan och byggpro-
cesserna. I Figur 25 visas engelska RIBA Plan of Work 2013 överst och en något äldre 
från 2007. Tillsammans med den undre tolkningen av ISO 12006-2 ramverksstandarden 
för klassifikationssystem, som bl a CoClass bygger på, ger detta en grund för när i pro-
cessen och på vilken detaljeringsnivå i hierarkin från construction complex ner till con-
struction product som objekt produktbestäms och versionshanteras.  

 

Figur 25  Ramverk för livscykeln baserat på livscykelstöd för BIM-objekt över alla 
projektskeden (Tarandi & Vahenurm, 2016) 

Construction product bryts ner till product group, product as planned och product as 
realized – med serienummer. Detta görs i olika skeden – de mörkare fälten visar de mest 
sannolika skedena för bestämning av respektive nivå i produktnerbrytningen.  I PLCS-
strukturen längst ner finns physical elements de runda, as planned de kvadratiska och as 
realilzed de triangulära symbolerna, som importeras i plattformen och in i vår inform-
ationsmodell där de får relationer mellan sig. De har olika versioner och dyker upp i 
olika skeden. As realized har (kan ha) serienummer och är den som ska underhållas i 
driftskedet. 
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De här skedena är viktiga också för planprocessen. Det finns flera parallella processer 
pågående på olika nivåer i samhällbyggnadsprocessen – planprocesserna inom ett om-
råde, byggprocesser pågår också samtidigt. 

För varje skede har man en typ som också ska versionshanteras. För design, för planerad 
lösning och för realiserad. Vi kan naturligtvis ta genvägar – vi kan inte implementera allt 
för alla tillämpningar, men man ska vara medveten om vilka förenklingar man gör i sina 
tillämpningar. Man får väja vilka man utnyttjar. 

Alla skeden och typer av objekt ska hanteras för detaljplane-, fastighetsbildnings-, bygg-
, drift- och förvaltningsprocesser. Kravhantering, designskeden, typer på artiklar ska 
hanteras. Det är svårt för utförarna att ta till sig kraven på de objekt som ska byggas då 
kraven oftast presenteras i textdokument istället för attribut kopplade till byggobjekt. 
Krav är egna objekt (i PLCS) och de ska inte ses som attribut kopplade till objekten.  

I det byggda samhället finns befintliga byggnader och anläggningar – de förekommer i 
olika skeden av bestämning, framtagning, drift och underhåll. På samma sätt finns det 
planprocesser som pågår och omfattar olika delar av det byggda samhället.  

Vi behöver bestämma var, i vilket skede som olika versioner och mognad knyts till ob-
jekten – som stöttas av olika objekttyper. Det är en otrolig granularitet och struktur som 
gör att vi behöver ha olika geometrier och egenskaper mot samma version av objektet. 
Livscykelmodellen har olika representationer för ett byggobjekt under huvudskedena. 
Det är olika objekt för respektive skede, samtidigt som de är länkade till föregående 
skede, se Figur 26. 

 

Figur 26  Design-objekt till planerat objekt till realiserat objekt 
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Tidigare arbete i EU-projekt (Tarandi, 2011) och standardisering av PLCS för tillverk-
nings- och försvarsindustrierna samt bygg till viss del, gör att PLCS är lämpligt som ram-
verk för livscykelhanteringen i plattformen med:  

• Kravet som objekt 
• Det fysiska designobjektet – som uppfyller kraven med sin funktion 
• Den planerade produkten – realiserar den tekniska lösningen 
• Den realiserade produkten – med sitt serienummer. 

Kraven kan kopplas till alla objekt och skeden, inte bara till design-objekten.  

 
6.1.5 Topologi, lägen/områden, system och nätverk  

De topologiska nerbrytningarna är inte vanliga i GIS-sammanhang, men viktiga i BIM-
sammanhang, eftersom de behövs för att kunna navigera i informationsmängderna ba-
serat på relationer och strukturer. I GIS-världen används ofta sökningar på absoluta ko-
ordinater i ett geodetiskt referenssystem.   

System och topologier ger möjligheter till analys och jämförelser av olika platser i landet 
med återkommande liknande nerbrytningar. Tanken är att ha en enkel, snabb nerbryt-
ning i få steg – utöver det finns breakdowns (nerbrytningar) i PLCS – objekt i en struktur 
som kan vara funktionell, fysisk, spatial, etc.   

För BIM-orienterade objekt används vanligtvis en enkel rak hierarkisk nerbrytning i IFC 
med byggnad – våning – rum - byggnadselement. Med breakdown–strukturer kan olika 
funktionella, spatiala, fysiska och hybrid-strukturer definieras parallellt med dessa 
grundstrukturer för olika behov. 

För den geografiska informationen skulle man kunna navigera från landet via län ner till 
fastigheten, för att därifrån gå ner i våningar och rum. Förslagsvis går man från toppen: 
Sverige – län – kommun – stadsdel/trakt - kvarter - fastighet - byggnad - våning - rum – 
byggnadselement. 

För infrastruktur behöver strukturer, system och nätverk studeras för att se hur de bäst 
hanteras ur ett navigationsperspektiv – för att hitta mellan olika platser/rum i det 
byggda samhället. De behöver kopplas in i hierarkin på lämplig nivå, exempelvis kom-
mun och kvarter. Här behövs en analys. 

I buildingSMARTs olika arbetsgrupper har man börjat med den spatiala indelningen för 
Ports and Waterways, Bridge, Road m fl som på motsvarande sätt som för byggnader 
bryter ner helheten i spatiala objekt, se Figur 27 och Figur 28. Motiven är starka då det 
behövs för automatiska analyser, simuleringar med mera. Den spatiala indelningen 
kompletteras med den metod som används inom GIS idag, som baserar sig på absoluta 
koordinater och spatiala index. 
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Figur 27 Spatial requirement – IFC for Ports & Waterways – IFC4.3 

 

Figur 28  Spatial structure – IFC for Road, preliminar proposal 
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6.1.5.1 Topologi  

För att hitta och relatera tillgångar till områden, system och nätverk, d v s det som struk-
turerar samhället behöver man definiera och klassificera dessa begrepp samt deras re-
lationer. Projektet DigSam (SBE DigSam, 2018) kom fram till slutsatsen att en effektiv 
tillgångshantering (asset management) kräver ett obrutet informationsflöde från det 
enskilda byggnadsverket på sin plats i hela landets topologiska struktur, se Figur 2.  

”En gemensam, öppen och nationell bakomliggande struktur behöver tas fram som kan 
stödja aggregering av data likaväl som vi försöker läka gapen mellan de olika fa-
serna.”(ibid) 

I rapporten från DigSam står det i sammanfattningen:”En översiktlig planering med 
samordnade informationsmodeller i 3D är verktyget för att skapa ett långsiktigt hållbart 
samhälle i linje med de globala målen i Agenda2030.”  

I testbäddens plattform togs nedanstående högnivå-topologi fram för testfallen i Malmö, 
se Figur 29. Den är att se som en idéskiss och antyder också den struktur som buildingS-
MART håller på att standardisera i IFC 4.3( buildingSMART, 2020) med en generisk 
struktur för hela det byggda samhället baserad på Facility och Facility part. Samtidigt är 
det viktigt att kunna hitta tillgångar och andra objekt också via deras geolokalisering. I 
detta projekt valdes att lägga hamn och järnvägsstation under kommunen, och byggnad 
under fastighet. Var de placeras i en hierarki av områden från landet ner till den enskilda 
fastigheten behöver bestämmas. 

 

Figur 29  Testbäddens topologi – hierarki. Förenklad notation. 
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6.1.5.2 Lägen/områden 

I ett tillägg i IFC-standarden för Common Schema Elements (buildingSMART, 2020), som 
kommer att lanseras under 2020, har begreppet Facility definierats som supertyp för 
alla spatiala huvudtyper och relationer som kan användas för att definiera en hierarkisk 
projektstruktur i termer av lägen och volymer. Exempel är bl a byggnader, vägar, järn-
vägar och hamnar, se Figur 30. Dessa kan sedan brytas ner i Facility Part.  

I standarden finns också definitionen av vanliga icke-hierarkiska element som spatiala 
zoner. Den spatiala strukturen är nyckeln för att organisera fysiska element och också 
fungera som en implicit placeringsstruktur inom strukturer som inte är långsträckta. 

 

Figur 30  Spatiala element – översikt av common spatial elements 
(buildingSMART, 2020).)  

Ett exempel från buildingSMART Ports & Waterways med ett hamnområdes möjliga in-
delning i lägen visas nedan, se Figur 31. 
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Figur 31  Exempel med lägen i ett hamnområde (buildingSMART, 2020) 

 

 
6.1.5.3 Nätverk – väglinjer (alignment)  

Nätverk är mycket viktiga för att knyta ihop olika tillgångar i samhället. Olika nod-länk-
modeller finns och några av dessa är standardiserade internationellt.  

I Sverige är det Trafikverkets vägnät i NVDB med tillhörande väglinjer som bör ligga till 
grund för en nationell modell för nätverk – baserad på nod länk-strukturer. Till den to-
pologiska strukturen kan olika geometriska representationer som väglinjer knytas en-
ligt buildingSMARTs och OGCs gemensamma standard för alignments.  

Trafikverkets trafiknät består av noder, länkar och ytor. Dessutom ingår ett antal refe-
rensnätsdata i syfte att andra system ska kunna använda trafiknätet som ett referensnät. 
Nättyper: Väg, Cykel, Gång, Järnväg, Spårväg, Tunnelbana.  

I den kommande IFC-standarden 4.3 (buildingSMART, 2020) kommer långsträckta ele-
ment att definieras för att möjliggöra kopplingar av objekt längs en linje med sido-
avstånd. I följande bild visas exempel på olika långsträckta element, se Figur 32. 

 



 

 

48 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

Figur 32  Långsträckta element i IFC 4.3 – segment, planfri korsning, 
plankorsning 

I arbetet med att verifiera den nya standarden för alignment i IFC-standarden och i In-
fraGML medverkade Trafikverket, Trimble (Vianova) och flera konsultbolag. Delar av 
resultatet studerades i detta projekt och bidrog till de tester som gjordes med olika nät 
i stadsdelen Munktell i Eskilstuna, se Figur 33.  

     

Figur 33  Exempel på nätverk för vägar, gång- och cykelbanor och inomhus 
mellan rum och dörrar – Munktell-stadsdelen i Eskilstuna 

    

6.2 Livscykelhantering av objekt i processerna  
Plan och byggprocessen går parallellt med olika startpunkter och även slutpunkter.  

”Information om byggnader ingår i alla skeden av samhällsbyggnadsprocessen. Byggnads-
informationen utvecklas över tid, från enkla modeller i det första planeringsstadiet till 
komplexa konstruktionsritningar under själva byggnationen. För att uppnå ett digitalt 
processorienterat informationsflöde måste information om den verkliga byggnadens hela 
livscykel beskrivas och sparas på ett sådant sätt att information från olika skeden kan åter-
användas vid behov. Figur 34 beskriver hur informationen om en byggnad utvecklas över 
tid både vad gäller den textuella informationen och geometrin.”(SBE, 2020),  
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Figur 34  En byggnads livscykel 

Under en byggnads livscykel beskrivs byggnaden både i BIM (Building Information Mo-
delling) och som geodata beroende på vad informationen ska användas till. I dagsläget 
är den geodata-information om 3D-byggnader som används i samhällsbyggnadsproces-
sen oftast skapade från grunden baserat på olika inmätningar, i framtiden förväntas det 
bli allt vanligare att istället använda sig av förenklade 3D BIM-modeller (Sun m fl, 2019). 
Inom BIM världen har ISO-standarden Product Lifecycle Support (PLCS) testats för att 
förbättra livscykelhanteringen för BIM-modeller. 

Figur 35 visar skeden flöden och informationsleveranser mellan bygg- och planproces-
sen enligt SBE-projektet ”Smart planering för byggande” (SBE, 2018). Motsvarande pro-
cesser illustreras för testbäddens plattform i Figur 36 där all information lagras och kon-
solideras för att vid anrop via RestAPI eller exporttjänster läsas in applikationer i bygg- 
och planprocessen.   I arbetet med informationsstrukturer och begrepp i dessa proces-
ser har speciellt några funktioner blivit aktuella: 

• Båda processerna bör (måste) använda samma ID (GUID/UUID) på byggnads-
verket.  Det naturliga vore att kommunen sätter ID:et så snart byggnaden knyts 
till fastigheten. Då kan utvecklare och arkitekten fortsätta sin design med 
samma ID. 

• 3D-fastighetens definition av ingående byggdelar och utrymmen med sina geo-
metriska avgränsningar sker för flera skeden – inte enbart i utredningsskedet, 
utan även i design-, produktionsplanerings- och produktionsskedet då den in-
mätta byggnadens värden slutgiltig bestämmer ingående geometriska och geo-
lokaliserade beståndsdelar. 

• Samma kartprojektioner och måttenheter.   
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Figur 35  Processer och informationsleveranser för planering och byggande (SBE, 
2018). 

 

Figur 36  Plattformens  kommunikation kommunikation för motsvarand processer  
 

• Flera olika parallella processer, de fångar vi inte upp här – vi har bara en 
husprocess, vi behöver också en infrastrukturprocess – var finns Svensk 
geoprocess – vilka delar av olika processer beskriver den? Vi har tittat på 
parkbänk och byggnad. 
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• Var föds parkbänken i Svensk geoprocess? När en mätingenjör går ut och 
råkar se den! 

• Föds när man säger att det är ett parkområde – då måste man behandla den 
som ett hus med bygglov och myndighetsbeslut.  

• Man måste se på processen, få in det om man ska få ihop BIM och GIS – då 
fungerar GIS på ett visst sätt då viss information är beslutsfattade och där 
funkar det rätt bra att hitta processen, men så hittar du byggnaden och led-
ningsstolpar som inte hanterar det …. Då måste man hitta en ny process för 
att hantera det, annars blir det dubbeljobb. 
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6.2.1 Ramverket PLCS 

Standarden för livscykelinformation, PLCS utgör ramverket i plattformen, se Figur 14 
och Figur 37. Den är ett ramverk för ”through life support”, d v s obruten information 
över livscykelskeden. Strukturerna som används i testbädden, är mycket generella och 
semantiskt rika. PLCS har bl a strukturer för designobjekt, planerade objekt och reali-
serade objekt. Relationerna mellan dem är objektifierade och kan hålla viktig informat-
ion. (PLCS, Product LifeCycle Support (ISO 10303-239) & IFC-standarden (ISO 16739) 
för BIM) 

 

Figur 37  PLCS-standardens innehåll på hög nivå 

Owen (2009) beskriver en holistisk vision för att effektivisera byggprocessen avseende 
tid och kostnad med “Integrated Design & Delivery Solutions” (IDDS) som innehåller 
fyra nyckelområden: Collaborative processes; Integrated information and automat-
ion systems; Enhanced skills; and Knowledge management. Tarandi (2013) refererar 
till “integrated information” i IDDS när BIM Collaboration Hub beskrivs, en prototypp-
lattform för att skapa livscykelorienterade BIM databaser(repositories), som gör det 
möjligt att lagra BIM-information som skapats av olika programvaror i olika skeden av 
byggprocessen, i en gemensam miljö. BIM Collaboration Hub är baserad på PLCS-
standarden och till den mappas BIM-data och struktureras efter den topologi och de nät-
verk som finns i plattformen.  

Hallberg och Tarandi (2011) använder också BIM i IFC-format tillsammans med PLCS i 
ett underhållsprojekt, vilket gör informationen tillgänglig och läsbar av alla. Det möjlig-
gör stöd för en detaljerad långsiktig plan för underhåll, reparationer och förändring då 
all sparad information finns lätt tillgänglig för FM-tillämpningar.  
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För att möjliggöra detta måste aktörer i aktiviteter uppströms skapa informationsmo-
deller/_objekt som också passar nedströms. Detta är inte alltid fallet. T ex Kiviniemi och 
Codinhoto (2014) beskriver att även om BIM används med framgång i design- och pro-
duktionsprocesserna, så används BIM i mindre omfattning i FM-aktiviteterna. 

Detta beror både på att BIM-tillämpningar idag inte innehåller all information som be-
hövs i FM-aktiviteter, och av organisatoriska skäl som kulturella barriärer och brist på 
legala ramverk (Kiviniemi och Codinhoto, 2014). 

ISO standarden PLCS är ursprungligen utvecklad för process- och tillverkningsindustrin, 
för att exempelvis stödja komplexa produkter som flygplan och fartyg. Den inkluderar 
information som behövs för livslång konfigurering och ändringshantering av en produkt 
och den stödjer ett sömlöst informationsflöde från design- och tillverkningsskedena till 
skedena för underhåll och återföring av användning och ändringar (Rosén, 2010).  

Produktstrukturer, sammansättningar och nerbrytningar; produkten genom hela livet; 
beskrivning och planering av aktiviteter; aktivitetshistorik för en produkt; och produkt-
historik kan alla representeras med PLCS-standarden. 

För att få en mer processorienterad hantering av informationsflödet för objekt i BIM-
modeller används PLCS-standarden också i detta projekt. Bland annat visade Tarandi 
(2015) att detta är möjligt genom att utveckla BIM Collaboration Hub, där PLCS-
standarden implementerats i datasamarbetsplattformen ShareAspace (Eurostep2). 
Denna miljö används också i många produktionsindustriprojekt. För byggsektorn har 
plattformen tidigare använts i EU-projektet Inpro (Tarandi, 2011) där hela livscykeln 
för byggnaden hanterades med betoning på krav i tidiga skeden. 
  

 
2   https://www.eurostep.com/products/shareaspace 
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6.2.2 Objekten – IFC, CityGML och Svensk Geoprocess   

Plattformen är utformad för mappning av objekt definierade i olika standarder för det 
byggda samhället mot en gemensam nationell begreppsmodell som hålls av livscykel-
standarden PLCS, Se Figur 38.  

Testbädden kan hantera många olika heterogena standarder över hela livscykeln för: 

• Byggnadsverk (inklusive ”city furniture” och Mätanvisningar) 
• Terräng 
• Nätverk – vägar, ledningar 

 

Figur 38  Olika standarder som kan vara akturella för det byggda samhället 

 

I testbäddsprojektet har IFC, CityGML och Svensk Geoprocess byggnad använts för att 
mappa mot den neutrala livscykelstandarden PLCS.  

Nedanstående bild, se, Figur 39, visar hur livscykelinformation hanteras i plattformen. 
Från tidiga till sena skeden – enligt PLCS. Krav, design-strukturer, fysiska, spatiala struk-
turer, planerade och realiserade strukturer. Product breakdown enligt ISO 12006-2 (ISO 
12006-2, 2014) där vi går från building complex ner till byggnader, byggdelar och pro-
dukter/artiklar, vilka sedan kan klassificeras enligt CoClass (CoClass, 2016)).   
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Figur 39  Testbäddens standarder för livscykel och  nerbrytning 

I detta kapitel jämförs också standarderna IFC, CityGML och LandInfra för informations-
modeller (OGC & buildingSMART (2020).  Underlaget kommer från en arbetsgrupp för 
IDBE, Integrated Built Environment som är ett samarbete mellan buildingSMART och 
OGC, Open Spatial Consortium. projekt och tillgångar (assets).  

 

Figur 40  Thematic coverage of the three data standards. Tematik översikt av de 
tre standarderna. 

Figur 40 visar en tematisk översikt av de tre standarderna. Mörka ikoner indikerar stark 
täckning av området, ljusa ikoner svagare täckning (eller under utveckling) och saknad 
ikon innebär ingen känd täckning. Objektikonerna är grupperade efter tema och så att 
de översta representerar finare spatiala skalor. 
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Figur 41 visar begreppet Building som representeras i alla tre standarderna, men med 
olika strukturer när de bryts ner i sina delar. (Geometrier är inte med i diagrammen.) 
UML-liknande diagram visar möjliga representationer för en mycket enkel byggnad. De 
är härledda från exempelbyggnaders instansmodeller som är giltiga i var och en av de 
tre standarderna. IFC-representationen är giltig för IFC 4.2. I kommande versioner kom-
mer Building att vara en specialisering av Facility och building storey en specialisering 
av facility part. 

 

Figur 41 Begreppet Building representerat i de tre standarderna 
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6.2.2.1 IFC- standarden idag  

IFC-standarden utvecklas nu för att också omfatta infrastruktur och anläggning, inklu-
sive det geotekniska området. Samarbete med OGC pågår för att harmonisera mot GIS-
standarder, inte minst på området tillgångshantering (Asset management). 

Figur 42 visar den grundläggande strukturen för objekt och relationer i dagens IFC-
versioner. Från IfcRoot ärvs egenskaperna GlobalID, OwnerHistory;Name och Description 
till samtliga subklasser. Dessutom är GlobalID unikt och realiseras i IFC-modellerna av 
GUID, global unique ID. 

Utveckling och planer på tillkommande infrastruktur och anläggningsdelar visar på om-
fattande nya standarder de två närmaste åren, se Figur 43. 

 

Figur 42  IFC-standardens grundstruktur för objekt och relationer  

När IFC-modellerna exporteras vid datautväxling byggs strukturerna upp enligt Figur 
44, som visar en vanlig struktur från projekt via site till flera byggnader med flera vå-
ningar till flera utrymmen och byggnadselement. Alla relationerna år objektifierade och 
håller mycket semantik avseende typen av relation. 
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Figur 43  Infrastrukturrelaterade tillägg till IFC-standarden, realiserade och 
planerade 

 

Figur 44  Strukturen för IFCs objekt och relationer vid datautväxling – här illustrerat 
för byggnader 
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6.2.2.2 CityGML/Svensk Geoprocess  

Svensk Geoprocess byggnad (SGP Building, 2018) bygger till stor del på CityGML och 
testades i AP2 - Utbyte av information mellan kommun och entreprenör (SBE, 2020). 
Schemat visas i Figur 45 i UML-notation. 

 

Figur 45  UML-schema för Svensk Geoprocess byggnad 
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Figur 46 visar ett instansdiagram, d v s ett diagram över ett populerat schema med ob-
jektinformation. Där visas detaljplanens byggrätt i 3D för testfallet Multihuset i Malmö. 
En byggnad som består av 3 delbyggnader, här konverterad till IFC-format inför import 
till testbädden. I Figur 47 visas 3D-modellen i IFC-format i Solibri Model Checker. 

 

Figur 46  Instansdiagram för en Svensk Geoprocess byggnad för testfallet 
Multihuset, Malmö. 

 

Figur 47  Modellens tre delar  visade i Solibri Model Checker 
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6.2.2.3 LandInfra 

LandInfra-standarden fråny OGC (2016) täcker det mesta av GIS-domänen. I Figur 48 
visas en översikt av objektklasserna.   

 

Figur 48  Facility requirements class 
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I både IFC och LandInfra finns alignment-kurvorna definierade efter ett samarbete mel-
lan buildingSMART och OGC. 

 

Figur 49  3D alignment in LandInfra 
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6.2.3 Mappningar av olika standarder mot PLCS 

För att få en sammanhållen modell av byggnader och det byggda samhället för tvärdi-
sciplinära analyser och simuleringar finns flera olika möjliga integrations-paradigmer. 
Enligt OGC & buildingSMART (2020) beskrivs tre alternativ: Schemaintegration, Fede-
ration och Länkade referenser.   

Schemaintegration (Valdes för testbädden) 

Denna process konverterar ett objekt i ett schema till dess motsvarighet (eller närmaste 
matchning) i ett annat schema, i form av en fullständig läs-skriv-process. Om överlappet 
i mappningen inte är tillräckligt kan kopplingar skapas med olika slags mekanismer. Alla 
motsägelser mellan schemana måste lösas på en acceptabel nivå. 

Denna integration mot ett schema beror på möjligheten för ett schema att representera 
all önskad information. 

Federation 

Ett alternativt paradigm är när en mjukvarumiljö simultant kan tolka instanser (objekt) 
från multipla scheman, och erbjuda funktionalitet som verkar över det respektive data-
mängder. Detta är särskilt relevant i och med trenden bort från statisk fil-baserad repre-
sentation och mot webbtjänster, som är kopplade till olika statiska och dynamiska käl-
lor. Sådan multi-schemafederation tillåter mer konflikt i begreppsdefinitionerna. Givet 
olikheter i ursprungsscheman, är det värt att överväga huruvida arvshierarkin i existe-
rande standarder är ett lämpligt sätt att representera världen på? 

Ett sådant konsekvent användande av geografiska koordnatsystem (CRS - coordinate 
reference system) och exakta geometriska representationer är möjligt att tillämpa på 
nuvarande standarder och skulle möjliggöra integrationsuppgifter som använder sig av 
geodata. Till exempel, komposition av ledningsnät som är fysiskt kopplade i den verkliga 
världen, men digitalt modellerade med olika scheman – och således olika instansmo-
deller – kan kopplas ihop genom implicita relationer baserade på rumsliga topologiska 
relationer som angränsningar eller korsningar 

I andra användningsfall, som att fråga den digitala modellen, krävs inte en sådan rumslig 
representation – komponenter från IFC, CityGML och LandInfra modeller kan slås sam-
man i en lagringsplats och automatiskt tilldelas semantiska kategorier med hjälp av at-
tribut. Komponenterna kan då sökas efter tema och enligt inneslutningen av deras un-
gefärliga tyngdpunkter inom områden av intresse. Till exempel kan en stadsmodell frå-
gas efter antalet fönster inom ett stadsområde, och returnera information som härleds 
från både IFC- och CityGML-modeller.  

I en sådan miljö blir förmågan att mappa över scheman utan förluster mindre viktig, då 
målet är att utveckla integrerad digital representation som möjliggör genomförandet av 
frågor, analyser och visualiseringar som fungerar med tillräcklig exakthet tvärs över den 
digitala miljön, istället för att sikta på förlustfri konvertering. 
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Länkade referenser 

En tredje paradigm uppnår integration genom inbäddade länkar (sådana som Uniform 
Resource Identifiers – URIs) i den primära arbetsmodellen till komponenter från in-
stanser av sekundära scheman. Genomförbarheten av en sådan strategi bekräftades i 
OGC Testbed 4, i vilken webbtjänster användes för att slå ihop CAD, GIS och BIM-data. 

Som ett exempel på detta paradigm är ett fotavtryck av en byggnad i en stadsmodell som 
länkas till en BIM-modell som tillhandahåller en detaljerad 3D-representation. I Ci-
tyGML sparas en sådan länk som en ExternalReference, som är specifierad som en URI. 
Länkade dataresurser tillåter denna möjlighet på en mer granulär nivå. Globalt unika 
och gemensamma identifierare som håller fast vid en sådan entitet i evighet (eller åt-
minstone för dess livscykel) skulle säkerställa pålitligheten med en sådan länkning, men 
detta kräver långsiktig informationshantering. 

Testbäddens integrations-paradigm 

Som integrationsmodell för plattformen valdes schema-integration. Målet är att inte-
grera flera heterogena scheman genom mappning mot ett livscykelramver, PLCS. Se Fi-
gur 50 nedan. I projektet testades IFC, CityGML genom Svensk Geoprocess byggnad, 
samt ett enkelt nätverksschema. 

 

Figur 50  Heterogena scheman mappade mot ett neutralt schema - PLCS 

I Figur 51 visas hur en Road-link och en Road-port mappas mot PLCS-objektet Physi-
cal_element och länkas ihop genom att den ursprungliga länken ”link-port_connection” 
mappas mot PLCS-relationsobjektet Breakdown_element_usage. Därefter länkas de nya 
instanserna ihop med de befintliga objekten testbäddens PLCS-struktur. I exemplet 
kopplas en nod av typen Road-port till en dörr (ytterdörr) i en byggnad med en objekti-
fierad länk som får startdatum satt på effectivity. 
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Figur 51  Mappning av objekt mot PLCS-objekt för design (physical_element)  

 

Enligt OGC & buildingSMART (2020) föreslås följande för att nå bättre interoperabilitet 
och integration för sammanhållna informationsmodeller: 

• Beskriv tydligt ett antal viktiga och tydliga användningsfall på enkelt kortfat-
tat språk, så att de förstås av en bred publik. Basera dem på material i existe-
rande dokumentation om tekniska användningsfall.  Dessa bör innehålla detal-
jer om programvaruapplikationer som vanligtvis används för integration eller 
arbete med integrerade data, inklusive deras ingångskrav och interna repre-
sentationer. 

• Härled och tillgängliggör ett gemensamt ord-/begreppsförråd baserat på ter-
mer som redan används i relevanta standarder. Identifiera också synonymer. 

• Skapa en anvisning för best practice som rekommenderar användning av tre-
dimensionell georeferering, som uttrycks på en lämplig nivå av noggrannhet, 
definierar nivån av förtroende eller noggrannhet och anger dess ursprung. 

• Utforma ett system av gemensamma unika identifierare för verkliga fysiska 
objekt som förblir oförändrade och unika för objekten antingen för evigt eller 
så länge objekten finns.  

• Enas om en samarbetsmekanism för opportunistisk harmonisering av be-
greppsmässig representation vid tematiska överlappningar, så länge detta inte 
hämmar berikning och förfining av scheman som krävs inom deras respektive 
domäner. 
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Opportunistisk harmonisering är en svår fråga, som inte bara är teknisk. Den definierar 
hur mycket gemensamt som en instans ska ha avseende egenskaper, relationer, kanske 
geometri etc för att matcha vid en sökning. Ska man få en matchning när x % av något 
överensstämmer? 
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6.3 Bestämningar  
I detta kapitel beskrivs sådant som behöver vara gemensamt för alla de olika informat-
ionsmodeller enligt alla de standarder som används i byggsektorn. Identifierare, klassi-
fikation, enheter, koordinatsystem – georeferering, referensgeometrier, detaljering – 
LOD, 3D-fastigheter och terrängmodeller behöver alla vara lika. 

 
6.3.1 Unika identifierare – GUID 

Både BIM-världen med IFC-standarden och GIS-världen med Svensk geoprocess ser 
unika identifierare som fundamentala för en effektiv identifiering och användning av 
informationen i det byggda samhället. Det är en stor fråga hur vi ska hantera identiteter 
mellan de här två världarna. 

BIM, genom buildingSMART för IFC-standarden har sitt GUID och Svensk geoprocess har 
föreslagit ett UUID som i princip är detsamma, men med en annan kodning (kan mappas 
mellan varandra). I Svensk geoprocess föreslås en användning av flera olika id:n för re-
spektive tillämpningar – GIS respektive BIM. 

Plattformen bör använda ett och samma globala ID för de enskilda objekten. De ska 
skapas vid källan – som kan/bör vara i en kommun när byggnader planeras att byggas 
och därefter vidarebefordras till byggaren för återanvändning i design och produktions-
processen och vidare till driften.  

• Lantmäteriet har tjänster och också ID:n som man söker på och får sedan koor-
dinater - topologi mellan adress och byggnad och mellan byggnad och fastighet 
m m. Har UUID på byggnader m m. 

• Fastigheters ID:n sätter LMV – ibland sätter kommunerna egna. 
• Ibland sätts det dubbla ID:n – nu finns plats i sv geoprocess för CoClass-kod och 

GUID. 
• Finns inget stöd i databaser för detta idag på kommunerna som hanterar detta 

– ligger i modellen som frivillig uppgift. Kommunen sätter UUID när de beviljar 
bygglov. LMV sätter motsvarande vid fastighetsbildning bl a.  

• Vi måste ha samma från det att byggnaden föds. 
• Klassifikation ska inte användas ihop med identifieringen. 
• Beteckningar bör genereras baserat på de system och nerbrytningar som finns 

i byggnadsverken om de är modellerade korrekt.  
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6.3.2 Klassifikation    

ISO 12006-2 standarden (ISO 12006-2, 2014) är ett ramverk för klassifikationssystem 
för att organisera informationen för byggprojekt, se Figur 52. Den svenska standarden 
CoClass som bygger på ISO 12006-2 är nu klar för användning i Sverige och tillämpas i 
testbädden. Den täcker både bygg och anläggning, och har en objektindelning som är 
omfattande och har från och med nu även egenskapsdefinitioner. 

 

Figur 52  Översikt av standarden ISO 12006-2:2014 (ISO 12006-2, 2014) 
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Testbädden kan hantera många olika heterogena standarder över hela livscykeln för det 
byggda samhället. Affärsobjekten (eng business objects) i PLCS täcker hela livscykeln för 
produkter, vilket är nödvändigt då informationen växer under hela processen för till-
gången (eng asset) och inte enbart vid ett överlämnande vid färdigställandet. Standardi-
sering och klassificering är speciellt viktigt för produktbibliotek, då man ofta byter ak-
törer när man går generiska designversioner till leverantörsspecifika produkter i BIM 
(Berlo et al., 2015).   

I plattformen finns det platshållare för både klassifikation och egenskaper som är kon-
textberoende – de har skede och aktör – och möjliggör en detaljering för version och 
typobjekt. 

En samordning av nerbrytningarna av det byggda samhället, dels enligt buildingSMART 
i Facility och Facility part och dels enligt CoClass som i Figur 53 nedan för en idrottsan-
läggning behöver göras. 

 

Figur 53  Exempel på CoClass-klassificering för en idrottsanläggning 

När ett byggnadsverk placeras i en stad och dess system kan det ingå i många olika ner-
brytningar. Med breakdown-strukturer kan flera olika funktionsnerbrytningar på olika 
nivåer hanteras – spatiala, fysiska och hybrider – där ett och samma objekt kan ingå i 
flera. Då är GUID avgörande och multipla designations kan knytas till objekten efter be-
hov. 
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6.3.3 Enheter   

Olika enheter används för längdmått av tradition. Arkitekter har mm i sina modeller och 
Lantmäteriet har m i sina koordinatsystem. Det finns stora felkällor i användningen av 
olika måttenheter både inom och mellan projekt. 

Bestäm att gemensamma SI-enheter ska användas för alla projekt och lagras i plattfor-
men för att därifrån kunna konverteras till önskade enheter om så behövs.  

BIM-modeller som importeras till plattformen konverteras avseende enheterna till att 
följa SI-enheterna.  
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6.3.4 Koordinatsystem  

Frågan är vilket koordinatsystem som ska an-
vändas i projektering. Det finns tre olika vari-
anter som är tänkbara: 

• Ett nationellt system SWEREF 99 TM 
• Ett kommunalt system – lokala kart-

projektionerna av SWEREF 99  
• Ett byggplatsspecifikt koordinatsy-

stem 

 

Geodata: SWEREF 99  med lokal kartprojekt-
ion (den kommunala projektionen). (Lantmä-
teriet, 2020). 

BIM-data:Lokalt 3D kartesiskt system med en 
punkt för georeferering i SWEREF 99 lokalpro-
jektion. 

Många tycker att modeller ska lagras i geogra-
fiska koordinater och sedan konvertera. Trafik-
verket har bara latitud och longitud på sina 
långsträckta objekt – inom BIM-området ingår 
det som en del i IFC-standarden. Svensk geo-
process sätter krav på att SWEREF 99 TM an-
vänds (åtminstone i deras byggnadsmodell). I 
IFC 4 uttrycks de för projektets origo med IFC 
4 geolocation som har struktur enligt Figur 58.  

         Figur 54  SWEREF 99  med lokala kartprojektioner 

 

Flera öppna frågor finns om koordinathanteringen i projekt. 

• Trafikverket arbetar också i de lokala systemen, men de stämmer inte överens 
med de kommunala gränserna. De har en annan regionindelning som gör att de 
kan arbeta i ett annat lokalt koordinatsystem än kommunens. 

• Fastighetsgränserna i Lantmäteriets databaser behöver levereras till byggföre-
tagen inför projektstart med lämpliga koordinater. 

• IFC har strukturen med projekt, site, byggnad. Den går från engineering 
systems via elipsoiden och sedan till kartprojektionen – kan man gå via ”site” 
som har sin placering både på jordklotet och på en kartprojektion. Kan fastig-
hetens och byggnad(er)s representationer knytas till ”site”. Fastigheten har 
sina gränspunkter direkt knutna till longitud och latitud. Se också Uggla (2018). 



 

 

72 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

• Man går från ett engineering system i BIM som är euklidiskt i en konstant skala 
till en kartprojektion som har en föränderlig skala beroende på avstånd från 
medelmeridian. För de flesta mindre projekt som hus är det inget större pro-
blem att med rotation och translation få tillräcklig noggrannhet, men för större 
projekt som infrastruktur och järnvägar har det större påverkan, som gör att de 
måste brytas ner i mindre bitar/områden. 

• Tätare indelning av kopplingarna till jordklotet från kartan behövs för lång-
sträckta projekt. Om sådana projekt styckas och läggs upp med multipla refe-
renspunkter mot jordklotet kan noggrannheten hanteras. 

• För olika tillämpningar på nationell nivå är det en fördel om hela landet kan 
avbildas skarvlöst, det vill säga i en enda projektion, och att läget i planet anges 
i ett enda koordinatsystem. Den projektionen heter SWEREF 99  TM. En nackdel 
är att då får man skallproblem om man befinner sig långt västerut/österut (t ex 
Haparanda). 

• Om alla byggnadsverk får individuella geografiska koordinater (lämpligen lati-
tud/longitud i SWEREF 99) i testbädden kan de godtyckligt läggas ihop mot en 
given kartprojektion och lokalt koordinatsystem för ett område. 

En studie har gjorts av Uggla och Horemuz (2018) av mappningen från Engineering sy-
stem (kartesiskt koordinatsystem i projekteringsarbetet) till ellipsoiden med stöd av 
höjderna mot geoiden. Därifrån kan en mappning göras mot en lokal kartprojektion, se 
Figur 55 och Figur 56.  

 

Figur 55  Translation och rotation av Engineering system till en kartprojektion.  
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Kartprojektionen förhåller sig till ellipsoiden och därmed kan enskilda punkter georefe-
reras till longitud, latitud och höjd över geoiden. Skalförvrängningar beror var projektet 
är lokaliserat inom kartprojektionen, och av höjden över ellipsoiden. 

 

Figur 56  Kartprojektionen i förhållande till ellipsoiden   

 

Beroende på olika metoder för georefereringen erhålls olika noggrannhet. Infra-
strukturdesign utförs i ett kartesiskt 3D-koordinatsystem med antagandet att jorden är 
platt och att skalan är konstant över hela projektområdet.  

Kartprojektioner används vanligtvis för att georeferera de designade geometrierna in-
nan de konstrueras på jordens yta. Skalan i en kartprojektion varierar beroende på po-
sitionen i kartplanet, vilket leder till skalförvrängningar mellan de designade geometri-
erna och geometrierna som är utsatta för produktionen. Dessa snedvridningar förstoras 
för stora långsträckta projekt som vägar och järnvägar eftersom byggplatsen sträcker 
sig över ett större område.  

Användningen av BIM är mer utbredd i husbyggnadsindustrin, men används nu allt mer 
inom infrastruktuprojekt. Den öppna BIM-standarden IFC (Industry Foundation Clas-
ses) har nyligen utvecklat stöd för väglinje-geometrier (alignment), och fullt stöd för di-
scipliner som väg- och järnvägar är på gång och kommer i IFC 4.3 under 2020. 

Uggla och Horemuz (2018) testar i en studie om den nuvarande IFC-standarden kan un-
derlätta georeferering med tillräckligt liten förvrängning för konstruktion av infrastruk-
turprojekt. 

Detta görs genom att utföra georeferera med hjälp av tre olika metoder, alla med hjälp 
av informationen som tillhandahålls i IFC-standarden, och genom att beräkna skalför-
vrängningarna orsakade av de olika metoderna. Slutsatsen är att stödet för georefere-
ring i IFC-schemat kan förbättras genom att lägga till en separat skalfaktor för det hori-
sontella planet och stöd för objektspecifika kartprojektioner. Detta är av störst intresse 
för projekt med stor utbredning i plan. 
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Koordinathierarki enligt ISO/TC 59/SC 13/JWG 14 N223 (2020) se Figur 57. 

• Geodetiskt CRS (Coordinate Reference System) via IfcMapConversion 
o Latitud, longitud och höjd 

• Projektets CRS – den valda kartprojektionen via IfcProject  
o Kommunalt system ingående i SWEREF 99, för Malmö gäller SWEREF 

99 1330 
• Arbetsplatsens lokala koordinatsystem via IfcSite 

o Kartesiskt ingenjörskoordinatsystem (engineering system) med x- och 
y-axlar oftast parallella med en byggnad  

o kan hålla flera byggnader. 
• Byggnadens lokala koordinatsystem via IfcBulding 

o Har en placering i förhållande till IfcSite 
o Vanligtvis parallellt med x- och y-axlarna 

 

Figur 57  Koordinatsystemen för de olika nivåerna i strukturen från projekt till site 
till byggnad. Efter ISO/TC 59/SC 13/JWG 14 N223 (2020)   

IfcSite: definierad area av mark, på vilken projektarbetet ska utföras. En site kan inne-
hålla en definition av en enda geografisk referenspunkt för dess helhet (global position 
genom WGS84 med longitud, latitud och höjd).  

IfcProject: Rot-entitet för BIM/ IFC-modellen för projektet. 

IfcMapConversion: möjliggör konverteringen från det lokala origot för det lokala ingen-
jörskoordinatsystemet till dess plats i den lokala kartprojektionen. 
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I IFC 4.2 definieras koordinatsystem i strukturen för projekt och site enligt Figur 58. 

 

Figur 58  Schema för koordinathantering i IFC 4.2  

  

Testfallet Multihuset i Malmö  

Två koordinatsystem används, ett för kommunen och ett för projekteringen: 

BIM: lokalt system med origo utanför byggnaden och i regel x/y axlarna parallella med 
byggnadens fasader 

SGP: Kommunalt system ingående i SWEREF 99, för Malmö gäller SWEREF 99 1330 

För geodetiska koordinater används SWEREF 99 long lat som är nästan WGS 84 (Diff ca 
0.5 m) 

Det är relativt lätt att hitta koordinaterna i SGP i till exempel detaljplanen. Alla koordi-
nater är absoluta. Det är betydligt svårare att hitta koordinaterna i en IFC-fil med alla 
relativa placeringar. Med hjälp av koordinaterna bestäms en Helmert transformation 
och byggnadens placering och vridning beräknas. I Multihuset har byggnadens placering 
bestämts. Att inte IfcSite placerades i stället berodde på att det var byggnaden som var 
angiven i SGP-filen. Samma princip som ovan kan användas för IfcSite om det finns flera 
byggnader i en Ifc-fil. 

För att bestämma long lat koordinater användes Lantmäteriets koordinattransforme-
ring mellan SWEREF 99 13 30 och SWEREF long lat. Detta ger longitud och latitud för 
byggnadens insättningspunkt vilket alltså i regel är en bit utanför byggnaden. 

Koordinater i SWEREF 99 är stora eftersom y-koordinaten är avståndet till ekvatorn. 
Detta ställer speciella krav på en eventuell viewer. 
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I figur Figur 59 visas koordinaterna i den lokala kartprojektionen för byggnaden Multi-
huset. 

IFC building with 
#32= IFCLOCALPLACEMENT($,#1000001);

#1000001 = IFCAXIS2PLACEMENT3D(#1000002, #1000004, #1000003);
#1000002 = IFCCARTESIANPOINT((113828658., 6162760610., -2700.0));
#1000003 = IFCDIRECTION((0.8712, -0.5123, 0.));
#1000004 = IFCDIRECTION((0., 0., 1.));  

Figur 59  Byggnaden Multihuset, Malmö, i lokal kartprojektion SWEREF 99 1330 

Svensk Geoprocess byggnad-modellen för Multihuset i version 2 med sina tre Byggnads-
delar visas i Figur 60, också i SWEREF 99 1330. 

EPSG:3008: SWEREF99 13 30
3 buildings converted from SGP to IFC

 

Figur 60 SGP byggnad i koordinatsystem SWEREF 99 1330 
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Ur testbädden visas för designskedet de båda representationerna SGP byggnad och 
BIM/IFC tillsammans, se Figur 61 . Där syns också en skillnad i höjd beroende på saknat 
värde på z i en av representationerna. 

SGP info anf IFC info shown together
Note difference in height

 

Figur 61  SGP byggnad och IFC tillsammans i designskedet  

Förslag till hantering av byggnadsverkens koppling till kartprojektioner och geografiska 
koordinater: 

För de enskilda byggnadsverken med mindre utsträckning i planet lagras origo för pro-
jektet, enligt IFC-standarden, som origo för ”site”. Förslaget är att site också ska inne-
hålla fastigheten och den bör också relatera till dess origo – oklart i projekteringen hur 
det hanteras i praktiken.  

Det ska gå att lyfta ut ett område med fastighetsgränser och annat och placera in en 
byggnad i BIM-systemet där man lägger ut projekterings-origo med xy-axlar och att man 
sedan lägger ut byggnaden och får då en referens till fastigheten. 

IFC-standarden, se geolocation ovan, kan lagra både i latitud, longitud och höjd samtidigt 
med en lokal kartprojektion. Vid export ur plattformen kan valfri karttransformation 
väljas när flera objekt med olika origon slås ihop. 

För långsträckta projekt, typ vägar och utbredda anläggningar, föreslås en uppdelning i 
flera delar med sina respektive engineering systems och därmed lokala origon som gör 
att de kan klara jordens krökning. För områden med många mindre objekt som exem-
pelvis belysningsarmaturer kan de ha en origo på kvarters eller stadsdelsnivå (eller 
varje objekt individuellt). 

Plattformen ska lagra alla objekt på ett enhetligt sätt. Lagra allt enhetligt och konvertera 
i varje enskilt fall. En neutral standard. Inga blandade måttenheter. 
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6.3.5 Referensgeometrier  

I IFC-standarden finns referensgeometrier för de enskilda objektens (byggdelarnas) re-
lativa placeringar i förhållande till sitens origo eller andra byggdelar. Dessa referensgeo-
metrier kan vara insättningspunkter, linjer och ytor för alla byggdelar. De definierar 
origo och rotation för det aktuella objektet. Motsvarande finns i Svensk Geoprocess en-
ligt Mätningsanvisningar (Lantmäteriet, 2018), se exempel nedan i Figur 62 

 

 

Figur 62  Några exempel tagna ur Mätningsanvisningar Svensk geoprocess 

 

Mätanvisningar för Svensk Geoprocess beskriver vilka olika typer av geometrier som 
ska användas beroende bl a av storlek. För dessa bör då latitud och longitud samt höjd 
anges för att kunna placeras in i topologin för landet. Av betydelse är också i vilka sy-
stem, nätverk och grupper de ingår och vilka relationer de har till övriga objekt i sin 
omgivning. 

• En fontän med polygon 
• Belysningsarmatur med en punkt – saknar rotation, man kan inte se åt vilket 

håll lyktan pekar, var man kommer åt den för service m m 
• Vilken sida är vilken på en transformator? Var finns luckor för service? 

I mätningsanvisningarna används HMK-standardnivåer för att skilja på om en förete-
elsetyp representeras geometriskt på olika sätt beroende på användningsområde samt 
för att beskriva för vilka användningsområden företeelsen förekommer. Följande HMK- 
standardnivåer hanteras: 
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1. Nationell/regional mätning och kartläggning (meternivå) 

2. Mätning och kartläggning av tätort (decimeternivå) 

3. Projektinriktad mätning och kartläggning (centimeternivå) 
 

På standardnivå 2 ligger den kommunala primärkartan – där finns inte rotationer. En 
detaljerad stolpe får ligga under HMK standardnivå 3 om den ska hanteras med rotation. 
En översikt av staden kan ha nivå 2. Det handlar om LOD-nivåer på sitt sätt. 

Alla objekttyper, både från BIM och GIS-områdena, måste ha dokumenterade (standar-
diserade) referensgeometrier och till det också hörande geometriska parametrar för ut-
bredningen i förhållande till dessa. 

Mätningsanvisningarna och IFC-standardens definitioner täcker de flesta aktuella ob-
jekttyperna, men många återstår. Speciellt viktigt är de spatiala strukturelementen i de 
topologiska nerbrytningarna av byggnadsverk och anläggningar. Hur ska fastighetens 
gränspunkter placeras? Dess officiella koordinater från Lantmäteriets registerkarta, 
oavsett osäkerheten i deras noggrannhet, utgör viktiga referenspunkter för byggnads-
verkens placering på tomten.  

Mätanvisningarna saknar idag delvis rotationsriktningar för de punktformade referens-
geometrierna, kanske också för andra. Beroende på funktion kan viktiga riktningar be-
höva kompletteras i anvisningarna. Dokumentation på liknande sätt som i IFC-
standarden rekommenderas så att inplacering i plattformen kan göras enhetligt för både 
GIS- och BIM-orienterade objekt.  
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6.3.6 Detaljering - LOD för Svensk geoprocess  

Definitioner av detaljeringsnivåer för både geometri och information behövs för att re-
presentera den bestämningsgrad som byggnadsverk och deras olika delar har under 
hela livscykeln från planering till användning. LOD används ofta i betydelsen Level of 
Detail vilket är vanligt inom geodataområdet. Inom BIM-området står det ofta för Level 
of Definition. Bestämningsgrader för de enskilda byggdelarna (och motsvarande andra 
delar) har också behov av en definition. De kallas Level of development, defintion, detail 
m m och avser både geometri och egenskaper. CoClass utvecklar dessa bestämningsgra-
der och knyter dem också till livscykelsteg.  

Svensk Geoprocess byggnad följer CityGML för LOD-bestämningen med sin definition av 
LOD 0, 1, 2 och 3, se Figur 63, främst för byggnadsverkens yttre representation, men 
också för en underindelning i byggnaders huvuddelar. LOD-geometrin på byggnadsni-
vån (för Svensk Geoprocess byggnad/CityGML) kan genereras ur BIM-modeller (med 
lämpliga programvaror) i projekteringsprocessen eller så kan den skapas genom att se-
parata verktyg i planprocessen används för att vara oberoende av projekteringsarbetet.  
Bestämningsgrader för byggdelarna kommer att skapas i designprocessen och direkt 
knytas till BIM-objekten. 

 

Figur 63. Detaljeringsnivåer (LoD) för Svensk Geoprocess 
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Förslag på funktionalitet i plattformen  

Generera LOD 0, 1, 2, 3 och 4 ur BIM-modellerna när de importeras till plattformen. 
Platshållare skapas på byggnadsnivå för geometrier (och egenskaper) som klassas som 
respektive LOD-nivå. LOD-beskrivningarna för Svensk Geoprocess byggnad knyts till re-
levant version av byggnaden då detaljeringen utvecklas. FME är en kandidat som verk-
tyg.  

I dagens designprocess dyker LOD 0 eller 1 sällan upp i tidiga skeden. Kanske kan det 
finnas volymmodeller i planprocessen inlagda i stadsmodellen (i plattformen) som kan 
skäras ut med tillhörande fastighet för att också levereras till en BIM-modell. Svensk 
Geoprocess byggnad bör beskriva när och hur dessa olika LOD-modeller skapas och an-
vänds i respektive process – plan och bygg. 

Ställ krav på arkitekten att leverera LOD 0, 1, 2 och 3 som kan knytas till byggnaden på 
högsta nivån. det som finns i CityGML, d v s byggnadens skal. Byggnaden som objekt i 
IFC har normalt ingen egen geometri från BIM-verktygen. 

För byggdelarna kan det innebära multipla geometriska representationer över tiden – i 
ett tidigt skede väldigt enkel och mer detaljerad när man kommer in i produktionsske-
det. 

LOD 4 är en förenklad arkitekturvariant inomhus (energiberäkningar – vill ha enklare 
representation – räddningstjänst, energi i stora områden). Koppla LOD 4 till BIM. 

Om 3-4 år kan det komma inomhusinformation även i lägre LOD (idag endast i LOD4). 
Tanken är att det behövs för 3D fastighetsbildning för räddningstjänster och liknande - 
det behövs enkla modeller inomhus för LOD1 och 2 snart. Är en öppen fråga om och när 
detta kommer in i de framtida svenska nationella specifikationerna. 

Måste beskriva byggprocessen mer i detalj för de här flödena. Level 0 och 1 skapas av 
helt andra processer och i andra skeden – detaljplaner  m m.    

Måste hålla reda på vilka som är härledda och vilka som är inmätta. I Svensk Geoprocess 
framgår inte att man kan härledda ur BIM-modellen – ska vi följa Svensk geoprocess så 
har de inte LOD4 (vilket inte heller finns i förslagen till de nya nationella specifikation-
erna).  Behovsstyrt om vi ska inomhusinformation ur en BIM-modell. 

 

LOD för BIM-byggnader   

Geometri- och informationsbestämning finns för många byggdelstyper och skeden i 
olika BIM-anvisningar. Bestämningen på byggdelsnivån kan importeras via BIM mo-
dellen och knyts till respektive skede och version. 
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6.3.7 3D-fastigheter 

3D-fastigheter har placerats under kommunen i testfallen, men kan ligga på andra plat-
ser. De kan vara som designade, as_planned och as_realized.  I figur Figur 64 visas ett 
exempel för 3D-fastigheten Bryggan 1&2 i livscykelskedet as_planned. 

 

Figur 64  3D-fastigheten är via det abstrakta våningsplanet länkad till de 
byggdelar och utrymmen som finns i BIM-modellen  

 

Förslag på funktionalitet i plattformen  

Tillämpningsfallet med 3D-fastigheter visade på att fastighetsbildningen kan ske under 
samtliga skeden och successivt följa med design- och byggprocessen och länka nya vers-
ion för de olika skedena allt efter som BIM-modellerna utvecklas över versioner och ske-
den. Om delar av byggdelar ingår I 3D-fastigheten är det lämpligt om arkitekten delar 
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upp elementen så att rätt del av byggdelen ingår i 3D-fastigheten med hjälp av referen-
serna. Servitut och annan information kopplas till relationerna mellan 3D-fastigheten 
och de enskilda objekten. Myndighetsbeslut behövs för att länka byggdelarna. 

Koordinaten har ingen rättslig verkan, det är det verkliga läget på byggdelen som gäller, 
d v s det är var den länkade byggdelen som anger de geometriska måtten som gäller för 
den realiserade modellen. Genom inmätning kan också de verkliga koordinaterna kopp-
las till byggdelarna som ingår i en 3D-fastighet. 

Under designen är det BIM-modellens byggdelars olika versioner som gäller för 3D-fas-
tightens definitioner av geometrier och egenskaper. 
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6.3.8 Terrängmodeller – indelning 

Byggprojekt behöver hantera massor, både schaktning, transporter, lagring och fyllning. 
Man vill i det enskilda projektet skära ut ett område längs vägen eller kvarteret där man 
bygger. Schakter och fyllningar behöver förses med geometriska beskrivningar, egen-
skaper och samtidigt identifieras och versionshanteras.  

Man bör kunna föra tillbaka ny information till en ny version av terrängmodellen för 
framtida användning! Även undermarksinformation behöver hanteras – olika lager och 
provtagningar. SGU håller den informationen idag. 

Smart Built Environment-projektet BIM i undermarksbyggande (SBE, 2019) visar på be-
hovet av att hantera provtagningar och resultat för volymer. I exemplet var arean 20 x 
20 m2 och tjockleken 0.5 m. Se Figur 65 och Figur 66 nedan. 

 

Figur 65  Saneringsvolymer klassificerade efter produktionsaktivitet   

 

För klassificeringen användes CoClass och testerna utfördes huvudsakligen för att pröva 
systemets möjligheter att klassificera volymer utifrån deras lägesegenskap (Sektor) och 
Typ samt Åtgärdsstatus.   

I exemplet (SBE, 2019) omvandlades volymerna till ytor (underkanter) och egenskaps-
informationen överfördes via fil- och lagernamn.      
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Figur 66  Saneringsvolym klassificerad efter åtgärdsstatus med egenskaper. 

IFC-standarden (buildingSMART, 2020) har i rapporten Overall Architecture föreslagits 
modellen för Soil layers, se Figur 67.  

 

Figur 67  En arbetsversion av jordlagermodellen för IFC 
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Den kan hantera den information som beskrivs i BIM i undermarksbyggande och kan i 
testbädden kompletteras med livscykelinformation för skede och version, samt projekt-
relaterade egenskaper. I den kommande versionen av IFC 4x3 utökas standarden med 
geotekniska objekt och material, se Figur 68 (buildingSMART, 2020). 

Vi vill hålla reda på schakter och versioner i någon form av rutindelning – se på bilder 
från IFC-standarden för infra. IFCSolid med nästa nivå är ytmodeller – cut/fill för avgå-
ende respektive tillkommande. Material kopplas till dessa lager. 

 

Figur 68  Earthworks ur Common schema för kommande IFC 4.3 

 

Förslag på funktionalitet i plattformen  

Basera terrängmodellen på indexerade rutor om förslagsvis 100x100 m som kan vers-
ionshanteras med avgående och tillkommande volymer. Massorna objektorienteras på 
samma sätt som byggdelar och klassificeras och förses med egenskaper för material m 
m. Följ IFC-standarden för beskrivning av terrängmodellens delar. 

Terrängmodellen knyts till site i BIM-modellen. I plattformen knyts den till lämplig in-
delning i nerbrytningen av land, län och kommuner – se också topologiavsnittet. Den 
nationella terrängmodellen (Höjddata, grid 2+) bör användas   
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7 Tillämpningsfall  
7.1 Verifierade 
7.1.1 Demonstrationer Malmö 

Tabell 1 nedan visar de skeden och begrepp som användes vid tillämpningsfallen för 
testfallet Multihuset i Malmö. 

Tabell 1 Skeden och objekttyper för Multihuset, Malmö 

 

Designobjekten fick behålla sina namn enligt IFC och för AsPlanned fick de sufixet AP, 
och för AsRealized fick de sufixet AR. Detta för att lättare hålla isär dem i användargräns-
snittet i testbäddens plattform. 

Här testades SGP byggnad (Geomodell) , 3D-fastigheteter och tillämpningsfallen. 

 

 

View MP /Requirement AsDesigned AsPlanned AsRealized/AsOperated
BaseType Zonal Element Zonal Element Part ProductAsRealized

Physical Element
Requirement Requirement_MP Requirement

Municipality Municipality Municipality Municipality Municipality
CityBlock CityBlock CityBlock CityBlock CityBlock
Site RealProperty_MP RealProperty RealProperty_AP RealProperty_AR
Building Building_MP Building Building_AP Building_AR
BuildingStorey N/A BuildingStorey BuildingStorey_AP BuildingStorey_AR
Space N/A Space Space_AP Space_AR
BuildingElement (Generic) BuildingElement BuildingElement BuildingElement
Beam N/A Beam Beam_AP Beam_AR
Column N/A Column Column_AP Column_AR
Wall N/A Wall Wall_AP Wall_AR
Window N/A Window Window_AP Window_AR
Slab N/A Slab Slab_AP Slab_AR
Stair N/A Stair Stair_AP Stair_AR
Door N/A Door Door_AP Door_AR
Roof N/A Roof Roof_AP Roof_AR
CurtainWall N/A CurtainWall CurtainWall_AP CurtainWall_AR

StateObserved

Import/Export Excel Import/Export Excel Import/Export Excel Import/Export Excel Import/Export
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Figur 69 beskriver resultatet för en del av importen av BIM-data och geodata till PLCS. 
Vid steg 1 (kalkyl-bygglovsskedet) läggs en SGP-byggnad i LOD1(Building (SGP)) in i da-
tabasen, vid steg 2 (bygghandlingsskede) uppdateras SGP-byggnaden med mer detalje-
rad information om byggnadsdelarna (Del 101, Del 102 och Del 103), och vid steg 3 
(systemhandlingsskede) uppdateras informationen för två byggnadsdelar (Del 102, Del 
103) och en IFC-byggnad (Building (IFC)) för samma fysiska byggnad läggs till.  

 

Figur 69 Tre versioner av SGP byggnad i PLCS-databasen 

 

När data importerats till PLCS i plattformen kan data visualiseras och analyseras. I test-
bädden har kopplingar gjorts mellan ShareAspace och visualiseringsverktygen OpenCi-
ties Planner och BIMXplorer.  

Ett kommunalt användningsfall för en PLCS-baserad databas är bygglov. Anta att en 
kommunal tjänsteman vill veta vilken modell som låg till grund för ett bygglov. Tjänste-
mannen kan då via plattformen titta på byggnadsobjektet i t.ex. OpenCities Planner, se 
Figur 70. Där kan byggnadsobjektet väljas och information kan extraheras, via PLCS-
strukturen, om vilken byggnadsmodell som låg till grund för bygglovet.   

1.

2.

3.
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Figur 70  Byggnadsinformation lagrad i PLCS-struktur i ShareAspace som 
visualiseras i  OpenCities Planner . 

 

Geometrin utvecklas och förändras över tiden, beskriven i BIM och/eller i geodata. Det-
samma gäller informationen (egenskaper/properties). I varje skede kan för samma 
version av byggnaden finnas både en Svensk Geoprocess byggnad (3D planbestäm-
melse),  - och en BIM-representation för den existerande eller planerade byggnaden.  

Med olika verktyg mappas modellfilerna från sina öppna format – IFC för BIM och SGP 
för GIS - till den neutrala PLM-objektstrukturen i testbäddens plattform, realiserad av 
ShareAspace. Beroende på skede så sker mappningen till antingen krav, design, plane-
rad eller realiserad version av byggobjektet.  

De lagras och kopplas till aktuell version av den överordnade platshållande ”abstrakta” 
byggnaden Multihuset (ABS) i fastigheten, se Figur 69. Under byggnaden i strukturen 
kopplas de olika ”vyerna” in som byggnad i byggnad. För geografisk information så län-
kas SGP byggnad med en eller flera enheter (byggnadsdel) till Multihuset (ABS) och på 
samma sätt länkas respektive BIM byggnad med ett eller flera plan (BuildingStorey).  

BIM byggnad har normalt ingen egen geometri. Den representeras av de enskilda bygg-
delarna som formar det yttre skalet av byggnaden.  

I detaljplanen är det LOD 0 och 1 som är aktuella. Under byggnaden i SGP byggnad kan 
en till många SGP byggnadsdel finnas. De är platshållarna för geometrin.  

I följande tre bilder, se figur 71, 72 och73 visas SGP byggnad version 1, version 2 med 
tre byggnadsdelar och en sammanslagning av SGP byggnad version 3 med sina tre bygg-
nadsdelar och BIM Kalkyl och bygglov. 
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Figur 71   SGP byggnad v1 – en byggnadsdel 

 

 

Figur 72  SGP byggnad v2 – tre byggnadsdelar 

 

Figur 73  De parallella representationerna överlagras för jämförelse och analys. 
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Två av tillämpningsfallen i testbädden  

Det första tillämpningsfallet livscykelhantering av 3D geodata byggnad under kommu-
nens planeringsskede och byggprocessens design och produktionsplanering berör de-
taljplanering, bygglov och fastighetsbildning. 

Här är 3D geodata byggnad Multihuset mappad mot IFC- och PLCS-formaten och sedan 
importerad till plattformen ShareAspace som spatiala breakdown-objekt, se Figur 74. 
IFC-modellen mappas mot PLCS-formatet och importeras också till plattformen. 

Figur 74  En SGP geodata byggnad sparas av kommunen, och exporteras 
senare till Open City Planner och visualiseras av designern 

 

Det andra tillämpningsfallet visar hur 3D-fastigheter kan versionshanteras över tiden 
genom design-, produktionsplanerings-, produktions- och driftskeden. Här sparas en 
BIM-modell av Multihuset från tidigt i designprocessen i plattformen av designern. Kom-
munen exporterar BIM-modellen från plattformen och länkar en 3D-fastighet till dess 
individuella ingående byggdelar och utrymmen i BIM-modellen för att få deras unika 
identiteter, GUIDs, se Figur 75. Därefter importeras/skapas 3D-fastigheten i testbädden 
och knyts till en eller flera virtuella våningar skapas för att länka 3D-fastigheten till de 
identifierade byggdelarna och utrymmena från en eller flera byggnader på en eller flera 
2D-fastigheter. 3D-fastigheten placerades i detta fall i kommunen i den nationella områ-
desstrukturen.   

Strukturen för 3D-fastigheten i Multihuset visas för as_planned-skedet i Figur 76. På 
samma sätt länkas 3D-fastigheten as_designed och as_realized till relevanta versioner av 
byggdelar och utrymmen i motsvarande BIM-modeller. As_realized-versionerna av ingå-
ende element kan även vara sådana som har mätts in av kommunen. 
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Figur 75  3D-fastigheten länkad till dess individuella byggdelar och utrymmen. 
Den högra bilden visar 3D-fastighetens placering i OpenCity Planner – blå del 

 

Figur 76  3D-fastigheten är via den abstrakta våningen länkad till byggdelar och 
utrymmen i BIM-modellen as_planned 
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Objekten kan exporteras med hjälp av ShareAspace’s RestAPI som är baserat på IFC och 
PLCS-standarderna. Ett exempel visas i Figur 77 där rum 106 (Bryggan_Plan 15-106) 
visas i programvaran Solibri Model Checker. Den visar normalt enskilda byggnader i de-
talj med sina byggdelar och utrymmen till skillnad mot OpenCity Planner som mer visar 
översikter av städer. 

 

Figur 77  As_Planned version av rum i 3D-fastigheten 
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Söka information från en viss tidpunkt 

BIM och geodata-modeller har importerats till plattformen och de enskilda objekten har 
länkats med objektifierade länkar som har en giltighet (effectivity) med start och slut-
datum. Startdatum är satt till datum som visas i Figur 78 och slutdatum sätts automa-
tiskt när en ny version läses in i plattformen.  

 

Figur 78  Utveckling av versioner för SGP byggnad geodata och BIM byggnad i 
Multihuset 

 

Strukturen för Multihuset byggnad i plattformen beskrivs i Figur 79. De versionerade 
objekten sparas i plattformen med datum för importen, d v s transaktionsdatumet. 

Byggnaden Multihuset i både geodata och BIM-format är anslutna till den abstrakta 
byggnaden Multihuset (ABS). Information från en specifik tidpunkt för en byggnad kan 
hämtas genom att navigera i ShareAspace till önskad tidpunkt, i detta fall till 2019-12-
10, se Figur 78.  

Den giltiga tiden finns i relationerna mellan objekt i strukturen, från start effectivity. 
Transaktionstiden hittas på själva objektet, från uppladdningsdatum. Tidpunkten för 
navigering ställs in som "aktuell tid" i ShareAspace och användargränssnittet visar 
informationsstrukturen för detta ögonblick, se Figur 80. 

De strukturer som är giltiga vid den tiden kommer att visas. Dessa tider motsvarar 
verkliga objekthändelser för varje livscykelfas, men har olika betydelser beroende på 
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vilken fas de representerar. En designhändelse och ett as_built händelse har olika 
anslutningar till den verkliga världen. 

Figur 79  Different parallel versions of Multihuset in geodata and BIM formats can 
be stored in ShareAspace 

 

I Figur 80 visas objekten för geodata byggnad och BIM-byggnad as_designed för giltiga 
versioner för respektive objekt för den valda tiden. Se också Figur 78 för den kompletta 
tidslinjen. 

Figur 80  The structure of the Multihuset (ABS) and the valid linked elements 
from 2019-12-10   

 



 

 

96 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Enskilda och grupper av  qbject för en vald tidpunkt kan slås ihop och visualiseras. Det 
sker genom export eller genom RestAPI-anrop som genererar en IFC-model vilken kan 
konverteras till kmz-formatet, och med latitude, longitude och höjd placeras in i Open-
City Planner’s stadsmodell över delar av Malmö, se Figur 81Figur 81. 

Figur 81  Sammanslagna modeller visualiserade i OpenCity Planner 
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7.1.2 Demonstrationer Undervisningshuset 

Undervisningshuset är en byggnad inom KTH campus i Stockholm. Det har modellerats 
i BIM från början och följdes i ett doktorandarbete (Parsanezhed, Tarandi och Falk, 
2016). 

I projektet testades användningen av BIM-modellen för design i testbädden och kopp-
ling av sensordata från KTHs styrportal, se Figur 82. Där visas sökningar i testbädden 
med RestAPI-anrop, sökningar i styrportalen för valda sensorer för temperatur och fukt, 
samt granskning av BIM-modellen i Solibri Model Checker. 

 

Figur 82  Undervisningshuset med olika informationsvisningar. 

 

Arbete med koppling av sensorobjekten till BIM-modellen och inläsning av sensorers 
mätdata som observationer kopplade till objekten påbörjades. 

De följande bilderna visar exempel på tester som gjordes för att koppla sensordata till 
testbädden och även visualisera resultaten i BIM-modeller som anropade testbäddens 
sparade värden, bl a temperatur. Se Figur 83 och Figur 84. 
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Figur 83  Undervisningshuset med 2D-plan genererad ur BIM-modellen och med 
tillhörande sensordata från styrportalen. 

 

 

Figur 84  Temperaturer hämtade från testbädden kopplade till respektive utrymme 
i Revit-modell. 
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7.1.3 Demonstrationer Munktell 

En tidig test gjordes i Munktell-stadsdelen i Eskilstuna där en struktur från staden ner 
till enskilda fastigheter skapades av underlag från staden, se Figur 85. Enkla Sketchup-
modeller av byggnader konverterades till IFC och importerades i en tidig version av test-
bäddens plattform i ShareAspace. Väg- och gångbanenät med noder och länkar skapades 
från dwg-modeller och konverterades till IFC. Information från staden om bl a antal lä-
genheter i byggnaderna lästes in och kopplades till modellen. 

 

Figur 85  Testbädden med SimpleBIM som viewer kopplad till ShareAspace för 
Munktell-stadsdelen 

 

 

Figur 86  En byggnad på fastigheten Gränsgatan 37 med sina anslutningar mot 
olika nät – kabel-TV, el, yttervärlden via ytterdörren, till gångbana, till vägbana 
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Figur 87  Gränsgatan 37 med en anslutning ”flowsegment” (som valts ur IFC-
objektkatalogen) kopplad från huset till en flytande nod ”flow fitting” kopplad 
flytande på den fasta och obrutna länken för vägbanan. 

 

 

Figur 88 Fortsättning med kopplingar runt den flytande noden 
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Figur 89  En byggnad på fastigheten Gränsgatan 37 med sina anslutningar mot 
olika nät – kabel-TV, el, yttervärlden via 
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7.2 Framtida tillämpningar 
7.2.1 Digital tvilling 

Projektet använder internationella öppna standarder för att beskriva objekt digitalt i 
hela det byggda samhället, oavsett om de är skapade i GIS- eller BIM-system. Plattfor-
mens PLCS-baserade modeller håller informationen strukturerad och klassificerad på 
ett sätt som är en förutsättning för att kunna stödja digitala tvillingar, cirkulär design 
och livscykelhantering, vilket få, om någon annan öppen standard klarar.  En viktig och 
ny funktion för detta är att integrera sensorer och andra IoT-komponenter i informat-
ionsmodellen och testbäddens plattform. Figur 90 visar hur sensorer knyts till relevanta 
objekt i de olika livscykelskedenas modeller. 

Figur 90  Livscykelmodellen i plattformen utökas med sensorer i alla 
livscykelskeden 

 

Figur 91 visar hur stöd för den digitala tvillingen kan utformas och hur data från senso-
rer analyseras, används och lagras. En PLCS-baserad plattform kan hantera digitala tvil-
lingar för både byggnadsverken och processerna. 

Samband som definieras redan i kraven och designen för att sedan kompletteras vid pro-
duktionsplanering och slutligen användas i drift och förvaltning. För ett obrutet in-form-
ationsflöde behöver projektet skapa förutsättningar till att bl a effektivt kunna sam-
ordna styrsystem. 
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Figur 91  Integration, framtida lösning förankrad i molnet 

 

Testbädden kan kompletteras med de vyer som behövs för digitala tvillingar, se Figur 
92 

 

Figur 92  Olika vyer som behöver stöttas för en digital tvilling 
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7.2.2 Cirkulär design 

Testbädden kan användas för att stödja cirkulär design då testbädden genom PLCS-
standarden håller den information om krav, design, as_planned och as_realized för alla 
beståndsdelar och strukturer som ingår i byggnadsverk och produkter som finns i dem. 
Den information för de flöden som visas Figur 93 kan hållas i PLCS-standarden och där-
med testbädden. Se också Figur 94 som visar cirkulära flöden för olika delar av en barn-
vagns olika cirkulära flöden i ResCoM-projektet3 som använt sig av PLCS som ramverk. 

 

Figur 93  Flöden för olika nivåer av cirkularitet – ResCoM-projektet. 

 

Figur 94  Cirkulära flöden för barnvagnar – ResCoM-projektet 

 

 
3 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/apply/rescom 



 

 

105 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Slutligen en bild från SOU (SOU, 2017) 

 

Figur 95  Resursflöden i en cirkulär ekonomi (SOU, 2017) Från värdekedja till 
värdecykel 
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7.2.3 Systems engineering 

Grunden för systems engineering tillämpning är steg för steg-verifiering av informat-
ionskrav och deras uppfyllelse. Därav följer att varje steg i det klassiska V-diagrammet, 
se Figur 96, under systemdefinitions-skedena kopplar tillbaka till föregående skede och 
verifierar att lösningen möter de definierade kraven för det skedet. När sedan ett bygg-
nadsmoment är avslutat så överlämnas, testas och verifieras den fysiska tillgången mot 
kraven som tagits fram under designskedena. Dessa verifieringar förser tillgångsägaren 
med en verifieringskedja av levererad information som på så sätt möjliggör att den kan 
införlivas i tillgångshanteringssystem som as_built. Den informationen blir pålitlig och 
omedelbart användbar (buildingSMART, 2018). 

Testbädden är med PLCS-ramverket i informationsmodellen byggd och klar för tester 
av systems engineering-tillämpningar i pilotprojekt. 

 

Figur 96  Systems engineering process  
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8 Slutsatser och fortsättning 
Projektet har studerat och utvecklat det obrutna informationsflödet i byggsektorn över 
hela processen från planering över projektering och produktion till drift och förvaltning. 
Flera digitaliserade flöden och tillämpningar har kunnat hanteras med öppna och stan-
dardiserade format på internationell bas. Grunden för detta är en gemensam informat-
ionsplattform. Stora möjligheter finns till en allt effektivare produktion, eftersom mäng-
den digitaliserade processer ökar för att på sikt omfatta det mesta vi bygger och förval-
tar.  

Den utvecklade plattformen för testbädden bygger på en objektorienterad databas som 
håller objekten i en livscykelstruktur baserad på ISO-standarden PLCS (OASIS, 2013). 
Till denna plattform importeras och exporteras objekten med versioner och skedesin-
delning för att hålla ett obrutet informationsflöde från samhällets/projektets krav över 
detaljplanering, design, produktionsplanering och realisering av byggnadsverk, anlägg-
ningar, kommunikationsnätverk och stadens information. Olika standarder för dessa 
olika informationsslag avbildas/mappas mot PLCS-standarden. I projektet har IFC-
standarden för BIM-modeller och CityGML/Svensk Geoprocess byggnad testats för de 
olika tillämpningsfallen för plattformen. 

Projektet har visat att modellen, principen bakom, för stöd av en livscykelprocess med 
uttalade skeden, kan hålla all den information som behövs på objektnivå för hela det 
byggda samhället. Det möjliggör stöd för kravhantering, erfarenhetsåterföring, systems 
engineering, cirkulär design och digitala tvillingar. 

Plattformen stödjer olika heterogena informationsscheman genom mappning mot den 
generella ramverkstandarden PLCS. Projektet har också visat att man kan knyta senso-
rer och sensordata både till produktion och design. Resultatet är klart för experiment 
som att köra processer som en helhet.  Resultaten kan också användas i nationella rikt-
linjer, men många delresultat kräver vidare forskning och/eller standardisering. 

Projektet har visat på en möjlig väg framåt, men hur intresserade är de tänkta avnä-
marna? Enskilda byggnader, anläggningar och områden har enskilda aktörer som kan 
se sin egen nytta, också kortsiktigt. Men de stora frågorna om städer och miljö för kom-
muner och regioner behöver hitta sina ansvariga och avnämare av de nyttor som platt-
formen kan ge också för större modeller. 

 

 

8.1 Slutsatser 
Resultaten av tester och demonstrationer visar: 

• på potentialen att använda testbädden för versionshantering och koppling 
mellan GIS och BIM, 

• goda möjligheter för visualisering av konverterade BIM-modeller tillsammans 
med stadsmodeller (i t ex stadsplanering), 
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• att BIM-modeller kan användas för kommunala processer som bygglovshante-
ring och fastighetsbildning, som dock kommer att kräva mer utvecklingsar-
bete,   

• att nya krav för versionshantering av modellerna krävs om man förverkligar 
visionen att myndighetsbeslut ska fattas på basis av BIM-modeller (och de för-
enklade geodata-modellerna),  

• att den generella slutsatsen är att testbäddens alla delar (plattform, kommuni-
kations-komponenter och visualiseringsverktyg) är intressanta ur ett kommu-
nalt perspektiv och har potential att underlätta utbyte av information med ent-
reprenörer, 

• övervägande positiva synpunkter på en möjlig 3D-visualisering, som inte är 
möjlig i fastighetsregistret och handläggningssystem idag, 

• att BIM-modeller bör användas för identifiering av givares/sensorers posit-
ioner för att ge stöd för analys och visualisering 
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8.2 Hinder 
Tekniska   

Enligt OGC & buildingSMART  (2020) är följande skiljaktigheter de som mest försvårar 
informationsintegration:  

• planerade generella, praktiska tillämpningar och typer av objekt som kan tän-
kas bli modellerade 

• konceptualisering av verkliga objekt, deras egenskaper och deras relationer 
• formella språk som används för konceptuell modellering och deras beskrivning 

av scheman 
• rumslig representation – geometrisk och geografisk. 

Testbädden är en öppen och generell i sitt informationsmodellschema. Som ramverk för 
det byggda samhället föreslås en begreppsmodell på hög och generell nivå, vilket har 
testats i projektet. Målet är att nationellt definiera begrepp som byggnad, våning, väg, 
nod, länk m fl, vilket har testats i tillämpningsfallen. Här är CoClass’ högre nivåer tänkta 
att kunna användas. De definitioner som görs av de importerade objekten baseras på 
externa klassifikationssystem, lämpligen CoClass.  

Den rumsliga representationen behöver ensas mellan buildingSMART och OGC. De geo-
grafiska koordinaterna är viktiga att få på plats i BIM-tillämpningarna när byggnadsverk 
importeras till testbädden. 

Mappningen av externa heterogena scheman mot PLCS och de ramverksbegrepp som 
finns kommer att behöva göras för de nya scheman som ska integreras. Samma sak gäl-
ler de kommande tillämpningarna utanför testbädden som ska interagera med den. 

Branschen 

Livscykelmodellen är svår att greppa. Det saknas mognad i företagen att arbeta på denna 
detaljeringsnivå. Man arbetar inte med versioner på objektnivå och ser kanske inte nyt-
tan i den lilla processen. Den stora nyttan är att man kan gå hela vägen från krav till 
erfarenhetsåterföring. Dock är det få företag som äger hela processen, den är idag upp-
delad på många aktörer som var och en ”äger” sin bit.  

Hur skapar man nytta för hela samhället? Processen är fragmenterad och man optimerar 
på egen nytta i stället för på helhet. Reglerna i samhället ligger inte heller på helheten. 
Det är t ex tillåtet att riva en fungerande byggnad för att vara mer yteffektiv istället för 
ett cirkulärt tänkande där man underhåller och byter ut över lång tid. Kanske vi behöver 
nya finansieringsformer för 100-årsperspektivet? Nyttan av en tillgångshantering kom-
mer successivt över tiden och kräver investeringar som ger avkastning först för senare 
ägare.  

Standardiseringen spretar också med många olika initiativ. Mappning mot något ne-
utralt krävs, här har vi använt PLCS. Alla vill bygga common data environment (CDE), 
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det poppar upp API:er ad hoc. De stora aktörerna ser konkurrensfördelar i att just deras 
modell blir standard. 

Ett stort ansvar ligger på Lantmäteriet, Trafikverket, SKR och Boverket, som behöver 
lyfta upp de stora behoven och nyttorna i samhället som kan leda fram mot nationella 
plattformar. 
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8.3 Fortsättning 
Vidareutveckling och komplettering av plattformen, som nu är klar för demonstrationer 
och experiment där tester av nya processer kan göras. Stöd för tillkommande funktion-
alitet för nya testfall behöver implementeras.  

Resultat från andra SBE-projekt avseende BIM- och GIS-relaterad information och pro-
cesser kan nu testas i obrutna informationsflöden. Vidareutveckling och komplettering 
av plattformen, som nu är klar för demonstrationer och experiment där tester av nya 
processer kan göras. Stöd för tillkommande funktionalitet för nya testfall behöver im-
plementeras.  

En total karta över tillgångshantering på alla nivåer – från enskild byggnad (FM) till stad 
(CityMgmt) och till land (NationMgmt) behöver byggas upp. Hur kan vi utnyttja helheten 
för att totalen ska bli bättre?  

Kunna analysera flöden i samhällen med detaljerad och korrekt information om bygg-
nader, platser, nätverk och system. Transport, hälsa, ekonomi, brottslighet m m kan ana-
lyseras och simuleras? 

Vad är vi överens om, vad fattas, vad är motstridigt? Det behöver vi ha koll på. Testbäd-
den kan ge svar på det genom experiment. 

 
8.3.1 Söka medel ur SBE-programmet 

Vidareutveckling och komplettering av plattformen, som nu är klar för demonstrationer 
och experiment där tester av nya processer kan göras. Stöd för tillkommande funktion-
alitet för nya testfall behöver implementeras. Resultat från andra SBE-projekt avseende 
BIM- och GIS-relaterad information och processer kan nu testas i obrutna informations-
flöden 

Testbädden blir ett av många verktyg för att bygga denna miljö för lång tid framöver.  
Målet är att gå mot industriella tillämpningar med robusta processer. Genom att test-
bädden bygger på öppna internationella standarder – IFC, PLCS2, CityGML m fl – kan 
den underhållas och uppdateras allt eftersom standarderna utvecklas och förändras. 

Det föreslagna testfallet Asset management kommer bla att ta del av och bygga vidare 
på resultat och slutsatser i rapporten buildingSMART Infrastructure Asset Managers 
BIM Requirements (buildingSMART, 2018) 

Vidare ser vi att en kombination av bl a följande standarder behöver undersökas: 81346, 
12006, (CoClass), 19650, 55000, 10303-239 (PLCS), 15926, 14224 m fl. Detta föra att 
tillgodose tillgångsförvaltingens behov att kunna styra och realisera värdet av både ma-
teriella och immateriella tillgångar under hela livscykeln i en systematisk process för att 
utveckla, driva, underhålla, uppgradera och avyttra tillgångar på det mest optimala sät-
tet sett till bl a kostnader, risker, service/prestanda och hållbarhet. Asset management 
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sträcker sig från koncept, översiktsplaner, design & byggskedet, till införlivandet i port-
följen. Både byggnader och infrastruktur behöver testas. Förhållandet mellan projektets 
informationsmodell och tillgångsförvaltningsaktiviteter behöver. 

 
8.3.2 Kommersialisering 

Testbädden är så pass klar att den kan presenteras och demonstrera bra användnings-
fall, som möjliggör för tänkbara användare av den i byggsektorn att bedöma nytta och 
användningsmöjligheter. I och med det kan det bli möjligt att hitta finansiering för att 
produktifiera tillräckligt med funktioner för de första kunderna. 

 

 
8.3.3 Identifiera och testa resultaten från SBE-projekt  

Testbädden är klar för experiment som att köra korta och långa processer sammanhäng-
ande över olika livscykelskeden. Bland de färdigställda och även pågående och kom-
mande SBE-projekt finns det många förslag för framtida funktioner, men också resultat 
som kan behöva testas i en neutral plattform som testbädden mot ersättning för testar-
bete och viss komplettering med nya funktioner för tillkommande testfall. 

 

 
8.3.4 Lämna input till Nationella riktlinjer 

Många utredningspunkter har identifierats som resultat av testbäddsprojektet. De kan 
användas i projektet Nationella riktlinjer, men många kräver vidare forskning och/eller 
standardisering. För detta behövs nya små projekt i form av workshops, intervjuer, 
white papers och seminarier. 

 

 
8.3.5 Användning i undervisning – KTH? 

Här följer ett förslag till hur testbädden kan användas på KTH, överlämnat 2020-
02-21. 

Alla kurser som har något moment avseende informationshantering i samhällsbyggar-
processerna, vilket är många, är kandidater till att använda testbädden! De flesta av de 
kurserna har säkerligen inte analyserat hur de använder information som skapats i pro-
cesser/aktiviteter i ett skede uppströms i processen och som de använder i de egna fö-
reläsningarna, labbarna och sedan kan användas nedströms i andra kurser.  
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Detta är en viktig uppgift att utföra så snart som möjligt i samverkan med fakultet och 
programansvariga samt med en person som kan se hela livscykeln för informationsflö-
den i hela det byggda samhället – både byggnadsinformation och geografisk informat-
ion!  

Centrum för Byggeffektivitet med sina medlemmar från näringslivet, studenter, exa-
mensarbetare och forskare vid KTH, andra initiativ från näringsliv och externa forsk-
ningsprojekt är tänkbara användare av labbet. Det innebär, om man planerar bra, att det 
i princip ska finnas personer och aktiviteter varje dag i labbet. Utrustning och aktiviteter 
som kan tänkas finnas i labbet: 

• Teknisk utrustning för att kunna fånga data – skanners, drönare, m m, program-
varor för analys och bearbetning av fångade dat. Robotar och 3D-printrar för 
att prova på och testa hur utdata från informationsmodellerna kan realiseras i 
byggproduktionen. Sensorer för att ta in information under produktion och 
drift av det byggda – här kommer också Undervisningshuset med sina befintliga 
sensorer at vara en del av labbmiljön. 

• En testbädd för stöd till en obruten informationshantering över hela livscykeln 
för det byggda samhället – både byggnadsinformation och geografisk informat-
ion i öppna neutrala format görs tillgänglig på labbets utrustning – en moln-
tjänst som alla studenter, exjobbare, forskare och näringslivspersoner kan lära, 
använda och utveckla efter behov. Kommer att behöva stöd för drift och konti-
nuerlig utveckling. 

• Presentationer av forskningsprojekt från Formas, Vinnova och alla deras olika 
program som Smart Built Environment, Infra Sweden 2030 m fl 

• Kurser för vidareutbildning av näringslivet 
• Presentationer av state of the art för studenter, forskare och näringsliv 

Teknisk utrustning som kan användas i många kursmoment och av forskare samt för 
demonstrationer för alla besökare till labbet: 

• Programvaror 
o Många av de program som redan finns på KTH för design, geodata, BIM, 

visualisering m m – kan behöva kompletteras –  kurser har tidigare haft 
Solibri Model Checker, SimpleBIM, Sefaira, Open City Planner där några 
kostat licensavgifter och andra varit gratis genom avtal med avdel-
ningen för Projektkommunikation. 

o Specialprogram för bildbehandling, punktmoln, 3D-printning, drönar-
styrning m m 

• Hårdvaror 
o Laserskanners, VR/AR-utrusning, hologram-utrustning, bra projekto-

rer utöver de existerande för användning i mindre presentationer och 
workshops -kanske med bord för liggande skärm, större 3D-printer för 
att bygga skalmodeller för stadsmodell över KTH-området för koppling 
till digitala tvillingar och cirkulär design, någon enkel robot som kan 
röra sig för att simulera inspektioner på byggarbetsplatser och mon-
tage m m 
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• Möbler och utrustning för att studera, grupparbeta, presentera 
o Smart boards, flyttbara bord med el och data, bra stolar, ljuddämpande 

skärmar för att skapa gruppavdelningar för workshops m m 
• Ledningsgrupp för att planera och driva alla dessa aktiviteter, utveckling av lab-

bets funktioner för informationsflöden och processer som ska utbildas, forskas 
och testas! Kanske något om affärsmodeller kopplade till processutveckling för 
användning av digitala tvillingar och cirkulär design och ekonomi? 

Det gäller att hitta formerna för labbet, restriktioner, inblandning i kursverksamheten 
m m för att avgränsa och specialisera labbet för deras behov och möjligheter! 
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8.4 Framtid 
Inom ISO och IEC pågår arbete med standardisering av Smart manufacturing, Industry 
4.0 och IoT i kommittén ISO/IEC JWG 21 Standardisering av IoT, Smart Manufacturing 
& Industry(ie) 4.0 (TK 280, 2018), med stort svenskt deltagande – Ericsson, Sandvik, 
Siemens, KTH, LTH m fl deltar. Den semantiska modellen är uppbyggd av flera dimens-
ioner med definierade koncept. För att visa relationer mellan koncepten, kan axeln pre-
senteras i 1D-, 2D- eller 3D-vyer som exemplet i Figur 97 nedan.  

Var och en av dimensionerna har också en livscykel representerad som en ortogonal 
axel med generiska livscykelstadier. Livscykelvyn för affärs-, produkt- och produktions-
dimensioner illustreras av tre olika 3D-vyer med en av dimensionerna ersatt av 
livscykeldimensionen. Vyerna är fördefinierade presentationer av den semantiska mo-
dellen med utvalda koncept i 2D-ytor (Matriser). För ett visst problem (den blå sfären), 
refereras koncept som är relevanta för frågan till i 1D av referenser till begrepp i rele-
vanta dimensioner eller i 2D genom referenser till koordinater i relevanta matriser. Be-
greppen illustreras också med symboler (provisoriskt i detta skede). 

 

Figur 97  Business, Product and Production 3D-view (TK280, 2018) 

Utmaningarna att hantera är att olika affärs-, produkt- och produktionsdimensioner an-
vänder olika semantiska sammanhang med olika betydelse och förståelse för samma 
term. Koncept kan använda samma termer, men med olika betydelser (homonyma) eller 
olika termer (synonymt) för samma koncept. Problemet löses genom att veta i vilket 
sammanhang begreppet används. Ett koncept definieras av dess karakteristiska egen-
skaper och av dess relevanta associationer till andra begrepp. 
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Bilaga 1 Demo tillämpningsfall 
Här visas två bilder som inleder tillämpningsfallet för Multihuset. För hela presentat-
ionen se vidare i dokumentet: AP1 Testbäddens plattform. 
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