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GEODATA OCH GENERATIV DESIGN FÖR INFORMERAD BESLUTSFATTNING I TIDIGA SKEDEN 

Förord 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-
byggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som 
realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built 
Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom 
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, 
Energimyndigheten 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 

renovering 

• 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och 

renovering 

• 33 % minskning av de totala byggkostnaderna 

• flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, 

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

”Geodata och generativ design för informerad beslutsfattning i tidiga skeden” är ett av 
projekten som har genomförts i Smart Built Environments nya satsning 
innovationsidén. Projektet har letts av Sofia Malmsten och Erik Forsberg på Parametric 
Solutions AB och har genomförts i samverkan med ett antal aktörer inom 
samhällsbyggnadssektorn, bland annat projektchefer och affärsutvecklare på Bonava 
Sverige och Bonava Group. 

Projektet syfte har varit att kombinera generativ design och geodata för att öka 
kvaliteten av med algoritmer skapade designförslag för bostäder. Kombinationen 
geodata och generativ design har integrerats i den, av Parametric Solutions, redan 
utvecklade prototypen för PlotPlanner – en plattform för generativ design och geodata. 

 

Stockholm, 29/5 2022 
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GEODATA OCH GENERATIV DESIGN FÖR INFORMERAD BESLUTSFATTNING I TIDIGA SKEDEN 

Sammanfattning 

Från tidig planprocess till färdigt projekt tar det ofta mer än 8 år. Projekteringsarbetet 
är procentuellt sett en liten del av projekteringen och även av en byggnads livslängd. 
Förstudier och programarbete är i sin tur en liten del av projekteringen. Ändå är det 
här de absolut viktigaste besluten fattas. De beslut som fattas gällande gestaltning, 
byggnadstyp, målgrupp etc. påverkar både det påföljande projekteringsförfarandet och 
den resulterande stadsbilden, och kan få både förödande och fantastiska effekter på 
slutresultatet. 

Informationen i tidiga skeden är begränsad och svårtillgänglig. Bara inom 
samhällsbyggnadsprocessen finns idag en kostnad på mellan 22–42 miljarder kronor 
per år för att söka, omforma eller omskapa information [3]. Antaganden måste göras 
och ofta är tiden knapp. Information från förstudier, detaljplaner och andra typer av 
geodata är ofta utspridd och skickas fram och tillbaka mellan olika inblandande i .pdf-
format. Viktig information blir svårtillgänglig eller går förlorad.  

Beslut rörande potentiella markförvärv där det finns flera intressenter behöver ofta 
fattas på kort tid, vilket gör att beslut ofta måste tas med ofullständig information på 
bordet. När ett beslut tas med bristfälligt beslutsunderlag eller ofullständiga förstudier 
tas stora risker. Stora delar av projektet kan behöva omarbetas i ett senare skede 
vilket i sin tur leder till förseningar och utdragna beslutsprocesser. 

Parametric Solutions AB är ett startup-bolag inom ”PropTech”. Med hjälp av algoritmer 
och AI tar vi fram ett stort utbud av designförslag för tidiga skeden. Som lösning på 
ovanstående problem behöver informationsmängderna standardiseras och 
tillgängliggöras för fler involverade aktörer – och vi löser detta med hjälp av 
parametrisk- och generativ design i en molnbaserad miljö. Parametric Solutions 
hjälper arkitekter och fastighetsutvecklare att skapa, utvärdera och jämföra hundratals 
designlösningar inom loppet av minuter - utan att de behöver interagera med kod. Alla 
olika scenarios/designförslag jämförs och visualiseras. Vi kvantifierar hållbarhetsmål 
och jämför dessa med byggkostnader och spatiala kvaliteter. Detta för att underlätta 
beslutfattningsprocessen, minska riskerna och i slutändan skapa bättre och mer 
hållbara städer. 

För att kunna utnyttja plattformens fulla potential behöver designalgoritmerna i 
plattformen kombineras med data om den aktuella fysiska platsen. Inom ramen för 
innovationsidén utvecklas därför kopplingen till öppna, plastbaserade data och GIS. 
Projektet utreder hur geografiska data i form av exempelvis gis-data, detaljplaner och 
fastighetsgränser kan integreras direkt med generativ design i plattformen för ett 
obrutet informationsflöde i tidiga skeden. 
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Summary 

From early planning process to finished project, it often takes more than 8 years. The 
design work is a small percentage of the design and of a building's lifespan. Pre-studies 
and programme work are in turn a small part of the design. Nevertheless, this is where 
the most important decisions are made. The decisions made regarding design, building 
type, target group, etc. affect both the subsequent design process and the resulting 
cityscape, and can have both devastating and incredible effects on the result. 

Information in the early stages is limited and difficult to access. In the built 
environment process alone, there is currently a cost of between SEK 22–42 billion per 
year to find, redesign or re-create information [3]. Assumptions need to be made and 
often time is short. Information from feasibility studies, detailed plans, and other types 
of geodata is often scattered and sent back and forth between different involved in .pdf 
format. Important information becomes difficult to access or is lost.  

Decisions regarding potential land acquisitions where there are multiple stakeholders 
often need to be made in a short period of time, which means that decisions often must 
be made with incomplete information on the table. When a decision is made with 
insufficient decision support or incomplete feasibility studies, major risks are taken. 
Large parts of the project may need to be reworked at a later stage, which in turn leads 
to delays and lengthy decision-making processes. 

Parametric Solutions AB is a startup company within "PropTech". With the help of 
algorithms and AI, we develop a wide range of design proposals for the early stages. As 
a solution to the above problems, the amounts of information need to be standardized 
and made available to more actors involved – and we solve this with the help of 
parametric and generative design in a cloud-based environment. Parametric Solutions 
helps architects and real estate developers create, evaluate, and compare hundreds of 
design solutions in minutes – without them having to interact with code. All different 
scenarios/design proposals are compared and visualized. We quantify sustainability 
goals and compare these with construction costs and spatial qualities. This is to 
facilitate the decision-making process, reduce risks and ultimately create better and 
more sustainable cities. 

To exploit the full potential of the platform, the design algorithms in the platform need 
to be combined with data about the current physical location. Within the framework of 
the innovation idea, the link to open, plastic-based data and GIS is therefore developed. 
The project investigates how geographical data in the form of, for example, gis data, 
detailed plans and property boundaries can be integrated directly with generative 
design in the platform for an unbroken flow of information in the early stages. 
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GEODATA OCH GENERATIV DESIGN FÖR INFORMERAD BESLUTSFATTNING I TIDIGA SKEDEN 

 

1 Bakgrund 

1.1 Syfte 
Syftet med projektet Geodata och generativ design för informerad beslutsfattning i 
tidiga skeden är undersöka hur geografiska data kan användas tillsammans med 
generativ design för att skapa obrutna processer och informationsflöden i tidiga 
skeden. Projektet syftar till att undersöka vad som kan åstadkommas genom att samla 
både logik för generativ design och geografisk information på en och samma plats.  

Designalgoritmerna och delar av plattformen är sedan tidigare redan utvecklade, men 
de kräver att användaren vet om projektets förutsättningar på förhand och matar in 
rätt indata för att algoritmerna ska skapa relevanta förslag. För att förbättra detta och 
för att skapa obrutna informationsflöden undersöks vilka typer av geografisk 
information som är mest relevanta för att koppla samman med de befintliga 
designalgoritmerna.  

Projektet syftar också till en småskalig integration av utvald geodata till plattformen 
för att visa på potentialen och inspirera till fortsatt digitalisering och nya arbetssätt 
inom samhällsbyggnadssektorn.  

 

1.2 Mål 
Projektets primära mål är ökad förståelse för hur geodata kan kombineras med 
generativ designlogik. Inom ramen för projektet har en utredning gjorts där vi tittar 
på: 1) Vilken typ av geodata som har potential i att kombineras med generativ 
designlogik. 2) Hur denna data i praktiken kan användas och kombineras för att skapa 
bättre utgångspunkter för byggnader. Det kan exempelvis handla om 
fastighetsgränser, demografiska data eller bullerdata för en specifik plats som kan 
användas som input till designlogiken. 
 
De kortsiktiga målen med projektet är följande:  

1) Sammanställning över data att inkludera för att förbättra resultatet av 
förslagen skapade från de generativa designalgoritmerna. 

2) Behovsanalys hos kundgrupper för att stärka kunderbjudandet mha geodata 
inkluderat i plattformen. 

3) Implementation av ett antal utvalda datalager. 
 
Det långsiktiga målet med att kombinera geodata och generativ design är följande:  
 
Mer högkvalitativa och relevanta förslag i plattformen. Idag används plattformen 
av flera företag på den svenska marknaden. Genom detta projekt kommer vi uppnå ett 
konkret resultat i form av en, om än begränsad, integrering av svensk geodata i 
plattformen och därigenom öka dess konkurrenskraft. 
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Inspirera till digitalisering. Genom plattformen kommer möjligheterna med GIS och 
generativ design att visas på ett nytt och inspirerande sätt. Vi vill skapa en wow-känsla 
för att inkludera och inspirera andra aktörer i branschen till ökad digitalisering. 
 
Obrutet informationsflöde i tidiga skeden. Genom att samla data från olika källor på 
en och samma plats ökas chansen att denna data faktiskt används som designverktyg, 
samtidigt som att risken för tidiga informationsbortfall minskar. 
 
Högre kvalitet och mer precisa nyckeltalskalkyler. Genom att koppla samman 
generativ design med öppna platsdata kommer schablonvärden kunna ersättas av mer 
precisa data. 
 
Samarbete mellan aktörer i gemensam plattform. Plattformen kan användas av ett 
flertal aktörer i samhällsbyggnadsbranschen. Beställare, arkitekter, kommuner och 
andra involverade kan på ett överskådligt sätt diskutera och besluta tillsammans i 
designprocessen.  
 

1.3 Avgränsningar 
 

Projektet har avgränsats till svenska marknaden och därmed hur svensk geodata kan 
användas. Den detaljnivå som idag används i plattformen är LOD200 och projektet 
syftar till att integrera data som kan bedöms vara relevant för den detaljeringsgraden. 
Projektet syftar i första hand till att hitta och utnyttja data som är relevant för 
projekttypen flerbostadshus. Projektet fokuserade på nyproduktion i områden utanför 
stadskärnan.  

 

1.4 Detaljer om PlotPlanner 
 

Parametric Solutions AB har under ett och ett halvt års tid utvecklat PlotPlanner - en 
webbaserad plattform för parametrisk och generativ design i en molnbaserad miljö. I 
plattformen finns tillgång till ett bibliotek av parametriska scripts / studier. Dessa 
kopplas till användare och genom att fylla i en specifikation gällande våningar, antal 
lägenheter och annan kvantitativa data tillsammans med geografiska data (så som 
fastighetsgräns och geografisk plats) kan användarna skapa upp hundratals förslag för 
en given fastighet inom loppet av minuter.  
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Bild 1. Ett utsnitt från det grafiska gränssnittet i PlotPlanner. 

 
Parametric Solutions har sedan tidigare arbetat med standardisering kring indata och 
hantering av indata. Kvantitativa data i kombination med marknadsaspekter, 
preferenser och företagsspecifika krav har varit utgångspunkten. Inom ramen för 
innovationsidén utökas dessa inputs med geodata (se illustration nedan) för att 
ytterligare generera mer platsanpassade förslag samt för att öka nyttjandet av geodata 
för obrutna informationsflöden i de tidiga designfaserna.  
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Bild 2. En grafisk representation av de olika delarna i den generativa designprocessen. Processen börjar med 
att ta in rätt data till Processen börjar med att ta in rätt data till de generativa design-algoritmrna, där 
geodata kombineras med kvantitativa och kvalitativa data för att skapa bästa möjliga förslag för den givna 
fastigheten. 

 

1.5 Projektorganisation 
Nedan presenteras en organisationsplan med samtliga nyckelpersoner, roller och 
insatser. Den totala projektgruppen var uppdelad i två arbetsgrupper – utveckling och 
implementation. 

 

 

Bild 3. Projektets organisationsstruktur. 
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1.5.1 Strygrupp 
Medverkande aktörer i projektgruppen är Sofia Malmsten (Parametric Solutions AB), 
Erik Forsberg (Parametric Solutions AB) och Henrik Frank (DevCake AB).  
 

1.5.2 Referensgrupp 
Referensgruppen bestod av personer från näringslivet och roller har valts för att 
komplettera erfarenheter, ålder och bakgrund. Referensgruppens bestod av följande: 
 
Simon Wallqvist ‐ Planarkitekt, Planavdelningen, stadsbyggnadskontoret, Göteborgs 
stad. Simon har bidragit med perspektiv utifrån planprocesser och stadsplanering.  
 
Elisabeth Flakierska, Senior Process & application manager, Bonava Group. Elisabeth 
har god insyn i hur processer och mjukvaror används inom bostadsutveckling. På 
gruppnivå ansvarar hon för att hitta processer inom VDC för Bonavas affärsenheter. 
 
Patrik Lindvall, Head of innovation and digitalisation, Bonava Group. Patrik ansvarar 
för den digitala transformationen på Bonava och är således uppdaterade med SOTA 
gällande digitalisering och innovation inom VDC.  
 
Anita Apele, Senior BIM Library Specialist/Virtual Design and Construction, Bonava 
Group. Anita är BIM-specialist och arbetar på gruppnivå för Bonava i Riga.  

Jenny Carlstedt, Smart Cities, Sweco/Ordförande Geoforum. Som ordförande på 
Geoforum och i sin roll inom Smart cities på SWECO kommer Jenny att kunna bistå 
projektet med god kunskap om GIS.   
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2 Genomförande 
Projektet har genomförts under en period på totalt 6 månader och har varit uppdelat 
på 4 arbetspaket (A0-A3) under denna period. Milstolpar har legat i anslutning till 
slutet av varje arbetspaket och har varit hållpunkter för hur projektet gått från hypotes 
till en utvecklad idé av högre nivå. 

2.1 Steg 1 - Identifiering av behov 
Steg 1 i projektet avsåg identifiering av behov av plattformens målgrupper och 
användare. Genom en serie möten och workshops med behovsägare och involverade 
aktörer på Bonava har de medverkande fått beskriva sina behov och var i deras 
respektive process plattformen kan vara till hjälp.  
 
PlotPlanner riktar sig främst till arkitekter, fastighetsutvecklare och 
producenter/leverantörer inom modulärt byggande. Det framgår tydligt att dessa tre 
olika grupper har tre skilda behov när det kommer till vilka datamängder som är 
relevanta att inkludera i plattformen. Vi har därför sammanställt en hypotes till behov 
av datamängder utifrån dessa tre grupper som tre olika vertikaler.  
 

Affärsutvecklare Arkitekter Modultillverkare 
Slutpriser Buller Lokala bestämmelser 

Byggår Fastighetsgräns Detaljplaner 
Lägenhetsstorlekar Topografi Markförutsättningar 
Kvadratmeterpris Kontextbyggnader Socioekonomisk kontext 

Antal våningar Vegetation Tillgänglighet på platsen 
(lokal infrastruktur) 

Avstånd till funktioner Infrastruktur  
Data för hiss & balkong   

Bebyggelse i närområdet   
Hyresnivåer   

Politisk tillhörighet i 
närområdet 

  

 
 
Typ av datamängd varierar mellan de tre grupperna men gemensamt för alla är hur de 
vill använda geodata. Kopplat till processerna framgår två väsentliga behov: 

1) Möjlighet att ladda upp egna datamängder. Svårigheten ligger inte i att hitta 
data utan att kunna göra visualiseringar och öka användandet och förståelsen 
för data.  

2) Bättre nyckeltalskalkyler och insikter tidigt i processen. 
 

2.2 Steg 2 - Kartläggning av informationskällor 
Projektet andra steg omfattade en undersökning av vilken öppen geodata som finns 
tillgänglig i Sverige, i vilket format samt var denna data hittas. Under arbetspaket A0 i 
december och januari hölls semistrukturerade intervjuer dels med Geoforums 
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ordförande, Jenny Carlstedt, dels GIS-ansvarig professor från GIS-enheten på Chalmers 
tekniska högskola. 
 
Intervjuer tillsammans med tidigare rapporter låg till grund för en bruttolista av 
återkommande geodata relevant för behoven presenterade i steg 1.  För att på ett 
överskådligt sätt sammanställa informationskällor har vi skiljt på producenter och 
plattformar/portaler som svarar på frågorna vilken data finns tillgänglig samt var kan 
vi hitta denna? Med portaler avser vi plattformar med ingång till webbaserade geodata 
och tjänster från olika organisationer ger möjlighet att söka, titta på och ladda ner 
geodata.  
 
Portaler för öppen geodata: 

• Nationella Geodataplattformen 
• Open Street maps 
• Sveriges dataportal – Digg Myndigheten för digital förvaltning 
• Trafikverket – lastkajen 
• SGU 
• SCB 

 

Producenter:  

• Lantmäteriet 
• Niras AB 
• Samtliga av Sveriges kommuner och stadsbyggnadskontor 
• Lärosäten (exempelvis FoU kring Digitala tvillingar) 
• Svensk Mäklarstatistik 
• Trafikverket 
• SGU 
• Booli 
• Vissa kommuner och regioner1 

 

Återförsäljare: 

• Metria AB 
• Foran 
• Niras 
• Vissa kommuner och stadsbyggnadskontor2 

 

2.3 Steg 3 - Val av data 
Utifrån de tre tidigare presenterade vertikalerna (affärsutvecklare, arkitekter och 
modultillverkare) och den sammanställda data har en teknisk bedömning kopplat till 
implementation genomförts. Geodata i plattformen kan ses som tre olika typer – input 

 
1 Den data som produceras och tillgängliggörs skiljer sig mellan olika kommuner och 
regioner i Sverige. En lista på tillgänglig geodata per kommun togs fram för några av 
Sveriges största kommuner i projektet för att kunna få en bättre lägesbild. 
2 Vissa kommuner agerar även återförsäljare av sin egenproducerade data genom sin 
egen dataplattform som i regel finns att hitta på kommunens hemsida.  
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med direkt påverkan på designförslagen (fastigheten med data kring topografi och 
fastighetsgränser), ett analyslager med indirekt påverkan på designen (bullerkartor, 
markförhållanden, slutpriser eller annan geospatial data) samt geografiskt kopplade 
data i form av de skapade förslagen och dess utvärderingar och simuleringar.  

Genom sammanställning och avvägning av kundnytta vs. Svårighetsgrad för 
implementation har data i de första två kategorierna av geodata valts att 
implementeras. Den utvalda data att implementera i PlotPlanner är trafik & 
bullerkartor, jordartstyper, slutpriser, topografi samt fastighetsgränser.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Steg 4 - Utveckling av prototyp 
För att tillgodose behoven för användarna har fyra olika processer/funktionaliteter 
utvecklats. 1) Integration av visningstjänster i WMS-format och 2) en pipeline för att 
manuellt ladda upp egen geodata 3) funktioner för lagerhantering samt 4) en pipeline 
för att automatiskt skapa upp topografi från ortografiska foton. Under resultat beskrivs 
respektive process och dess funktionaliteter i detalj.  

 

2.4.1 Integration av WMS-tjänster 
Innovationsidén har resulterat i en integration av visningstjänster baserat på det 
standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av The Open 

1) Topografi 
2) Fastighetsgränser 

4) Trafik & bullerkartor 
5) Jordartstyper 
6) Slutpriser 

1) Skapade förslag 
2) Utvärderingar av förslagen 
3) Simuleringar  

Bild 4. En visualisering av de olika typerna av data-lager enligt projektets klassificeringsprincip.   
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Geospatial Consortium. WMS, som även är en ISO-standard (ISO 19128), är av 
karaktären fråga-svar, där användarens system (i vårt fall PlotPlanner) skickar ett 
tjänsteanrop och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens 
egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), 
geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek. 

För användning av WMS-tjänster finns idag redan många program. Förutom 
kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen 
källkod, exempelvis uDig och QGIS. Dock används dessa program majoriteten av tiden 
av specialister med kompetens inom GIS. 

För att korta ledtider och för att skapa obrutna informationsflöden har WMS-tjänster 
integrerats i PlotPlanner. Detta för att kunna utvärdera designalternativ i relation till 
den geodata som finns tillgänglig för en given plats. Att integrera VMS-tjänster innebär 
också en möjlighet att efter innovationsidéns slut ytterligare utöka med datamängder i 
Sverige såväl som internationellt.   

 

 

Bild 5. Exempel på integration av WMS-lager för bullerkartor i Huddinge kommun. 

 

2.4.2 Pipeline för manuell uppladdning av datamängder 
Som komplement till WMS-integrationen har även en pipeline för manuell 
uppladdning av geodata implementerats. Genom nära samarbete med affärsutvecklare 
på Bonava har behovet att redan innan designalternativ skapas, kunna visualisera data 
kopplad till platser och områden för att på ett bättre sätt kunna förstå stora 
datamängder av georefererade punktdata.  

Arbetsgruppen beskrev svårigheten i att visualisera redan befintliga data de arbetar 
med på daglig basis. De uttrycker ett större behov i att visualisera befintliga data 
snarare än att hitta nya data, då det i dagsläget redan finns flera tjänster som fyller 
detta behov.  



 
 

16 
 
 

GEODATA OCH GENERATIV DESIGN FÖR INFORMERAD BESLUTSFATTNING I TIDIGA SKEDEN 

För att möta detta behov har en funktion för import av filer utvecklats. CSV-filer som 
inkluderar data i WGS84 kan därmed visualiseras i ett gränssnitt baserat på mapbox 
och D3. Data kan visualiseras från olika aspekter och användaren har möjlighet att 
välja parameter att sortera och filtrera data utifrån. Se illustration nedan.  

 

Bild 6. Grafiskt gränssnitt och visualisering av manuellt uppladdad CSV-fil för slutpriser i Stockholmsområdet. I 

den vänstra delen av användargränssnittet kan användaren ladda upp en egen CSV-fil med gdtycklig, 

georefererad data. Användaren kan sedan välja vilken eller vika parametrar i datan som denne vill visualisera i 

den integrerade karttjänsten i mitten av skärmen. Till häger i bild kan datan ytterligare utvärderas genom ett 

antal statistiska sammanstallningar. 

Som vidareutveckling på manuell fil-import kommer även .shp-filer och .dwg-filer att 
kunna importeras. En viktig aspekt för detta är dock att säkerställa koordinatsystem 
och projektioner. PlotPlanner bygger på UTM & WGS84 och vid import av egna data 
måste av användaren säkerställas att det är rätt projektion för till exempel 
uppladdning av .shp-filer.  

 

2.4.3 Lagerhantering 
För att förbättra användarupplevelsen har funktionalitet för lagerhantering utvecklats. 
Detta görs tillsammans med Open street maps egna lager så som kontextbyggnader 
och dess funktioner, vatten, vägar och markanvändning. 

Som småskalig implementation har ytterligare datalager från SGU (Sveriges Geologiska 
Undersökning), bullerkartor från Huddinge Kommun och Trafikverket använts som 
första prototyp för implementation av anrop till externa geoservrar. För att hitta rätt 
lager till rätt geografisk plats använder vi VMS-anropet GetCapabilities för lagrets 
geografiska utbredning.  
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2.4.4 Topografi 
Både styrgruppen, arbetsgruppen och referensgruppens hypotes har varit att topografi 
är en hygienfaktor och ett måste för plattformen. Detta säkerställdes i kvantitativa 
intervjuer och eftersom topografi ansågs så pass viktig av majoriteten av användarna 
samt av alla olika målgrupper har en pipeline för att automatiskt hämta information 
om topografi utvecklats.  

För att kunna ta in topografi i mesh-format till plattformen byggdes en 
produktionslinje där Mapbox tileing scervice användes som datakälla. Det 
underliggande datasetet är Mapbox Terrain-DEM v1 och består av global höjd-data i 
rasterformat. Datasetet är indelat i s.k. tiles med unika id beroende på zoom-nivå och 
geografisk position.  

Bilderna innehåller kodad höjdinformation vilken kan avkodas genom att läsa av 
pixlarnas färgvärden kan höjddatan återskapas. Genom att kombinera ett flertal bilder 
med rätt position och skala och rotera dessa rätt kan en mesh-representation som kan 
användas exempelvis för att ge de genererade byggnadsförslagen rätt relativa höjder 
och därigenom korrekta skugg- och solförutsättningar.  

 

Bild 7. Mapbox Terrain-DEM v1 innehåller tiles om 256x256 pixlar i olika zoom-nivåer där zoomnivån 
bestämmer upplösningen. I PlotPlanner används den högsa zoomnivån för att skapa en så korrekt 
representation av terrängmodellen som möjligt.  

 

Bild 8. Genom att avkoda färgvärdena i rasterdatan kan en mesh-representation av terrängmodellen skapas.  
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Bild 9. Terrängmodellen sparas sedan i en databas och läses in när användaren klickar in på den 
korresponderande studien i PlotPlanners användargränssnitt.  

 

2.5 Pilotprojekt och feedback 
Som sista steg i genomförandet validerades hypoteserna. För att validera hypoteserna, 
utvecklingen, valet av geodata samt kvalitén på förslagen genomfördes dels ett 
pilotprojekt tillsammans med en projektgrupp på Bonava. Även en kvalitativ studie i 
form av en enkätundersökning genomfördes efter att plattformen och dess nya 
funktionalitet demonstrerats på en informationsträff internt på Bonava.  

 

3 Resultat 
Genomförandet av projektet i innovationsidén har resulterat i en vidareutveckling av 
plattformen PlotPlanner. Det har resulterat i obrutna informationsflöde i tidiga skeden 
och ökad användning av öppna data. 

Nedan presenteras resultaten från utvecklingen, genomfört pilotprojekt samt från den 
kvalitativa undersökningen genomförd internt hos behovsägaren Bonava.   

 

3.1 Resultat från utveckling och implementation 
Utvecklingen och implementationen har resulterat i fyra olika 
processer/funktionaliteter - 1) integration av visningstjänster i WMS-format och 2) en 
pipeline för att manuellt ladda upp egen geodata 3) funktioner för lagerhantering samt 
4) en pipeline för att automatiskt skapa upp topografi från ortografiska foton.  

 

3.2 Resultat från pilotprojekt med Bonava 
Parallellt med utvecklingen genomfördes ett pilotprojekt på en fastighet tillsammans 
med projektchefer på Bonava Sverige.  

Efter pilotprojektets genomförande validerades följande resultat:  
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Mer högkvalitativa och relevanta förslag i plattformen. Genom detta projekt har vi 
uppnått ett konkret resultat i form av en, om än begränsad, integrering av svensk 
geodata i plattformen.  

Samarbete mellan aktörer i gemensam plattform. Plattformen kan användas av ett 
flertal aktörer i samhällsbyggnadsbranschen. Beställare, arkitekter, kommuner och 
andra involverade kan på ett överskådligt sätt diskutera och besluta tillsammans i 
designprocessen. Efter genomförandet av pilotporjektet önskar projektchefen bjuda in 
kommunen för vidare dialog kring de genererade förslagen.  

Högre kvalitet och mer precisa nyckeltalskalkyler. Genom att koppla samman 
generativ design med öppna platsdata kommer schablonvärden kunna ersättas av mer 
precisa data. Genom att importera in den exakta fastighetsgränsen i .shp-format 
uppnådde vi betydligt högra precision och därmed mer tillförlitliga data kopplad till de 
genererade förslagen.  

Kortare ledtider. Pilotprojektet genomfördes parallellt med utvecklingen och från 
första kontakt med kommunen för beställning av fastighetsgräns tog det 31 dagar. 
Utvecklingen av nya funktioner för fil-import (och inom kort API för fastighetsgränser) 
gör att tiden kan kortas till ungefär 5 minuter.  

 

3.3 Kvalitativ enkätundersökning 
Som uppföljning efter utvecklingen baserat på de kvalitativa intervjuerna genomfördes 
en kvalitativ undersökning på Bonava. Nedan presenteras resultaten från enkäten. 
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21 
 
 

GEODATA OCH GENERATIV DESIGN FÖR INFORMERAD BESLUTSFATTNING I TIDIGA SKEDEN 

 
Bild  9-14. En visuell representation av resultatet av den kvantitativa stunien som genomfördes på Bonava. 

 

Resultaten från enkäten ovan visar på stort intresse samt en ökad kunskap för 
generativ design. Genom att tillgängliggöra generativ design som designverktyg har vi 
skapat ett intresse och ett forum för dialog om hur dessa metoder bör fortsätta 
utvecklas och användas på lång sikt.  

Projektet har även resulterat i ökad förståelse för hur geodata kan kombineras med 
generativ designlogik. Att tolka av resultaten är det dock inte en entydig bild av vad 
som är viktigast att inkludera enligt användarna. På en skala 1–5 där 5 är viktigast har 
vi följande resultat för ranking 4 och 5 sammanslaget:  

• 7 av 11 topography (topografi) 
• 6 av 11 property regions (fastighetsgränser)  
• 6 av 11 selling prices (slutpriser) 
• 6 av 11 noise levels (bullernivåer) 
• 6 av 11 context building shapes (närliggande byggnader) 
• 6 av 11 building regulations (byggnadskrav och detaljplaner) 
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4 Slutsatser & Diskussion 

4.1 Standardisering av datalager 
Resultaten från projektet visar på stort intresse samt en ökad kunskap för generativ 
design i kombination med geodata. Att tolka av resultaten är det dock inte en entydig 
bild av vad som är viktigast att inkludera.  

Även om datamängder till viss mån kan vara standardiserade för de olika 
användargrupperna presenterade i kapitel 2, genomförande, finns det stor varians 
mellan projekt och alla platsers unika förutsättningar.  

En viktig diskussion är därför avvägningen i standardisering när det kommer till 
datamängder och lager att inkludera. I projektet övervägdes att via VMS-tjänster 
ansluta ett flertal olika geoservar och via API-anrop efterfråga alla tillgängliga lager.  

Protokollen för VMS och VFS är så pass standardiserade och skulle kunna via enbart ett 
fåtal anslutna geoserverar ge ett stort antal datamängder för stora delar av Sverige. 
Det skulle finnas ett stort utbud av datamängder men det skulle också innefatta högst 
icke relevanta datamängder för ändamålet. Det skulle bli upp till användaren att tända 
och släcka relevanta lager. Då lagernamn och hantering för lager i VSM och VFS-
tjänsterna inte är standardiserade skulle en stor mängd brus inkluderas i plattformen.  

I stället valdes det i projektet att standardisera ett urval av datalager för respektive 
användargrupp och att komplettera detta med en lösning för att manuellt ladda upp 
egna datalager. Systemet blir visserligen aningens mer komplicerat men erbjuder en 
standardisering i kombination med flexibilitet.  

 

4.2 Detaljeringsnivå och upplösning av data 
Ytterligare en viktig aspekt under projektets gång har varit avvägningen mellan 
detaljeringsnivå/upplösning och täckningsgrad. Nationella datamängder har varit att 
eftersträva då det innebär betydligt mindre underhållsarbete samt enhetliga data och 
lagerbenämningar. Dock är de rikstäckande dataseten av lägre upplösning. 

Regionala eller kommunala dataset är oftast av högre upplösning. Detta innebär å 
andra sidan att fler geoservrar behöver anslutas och det i sin tur innebär mer 
underhållsarbete, implementation och kvalitetssäkring.    

Slutsatsen dragen i projektet är att i största möjliga mån eftersträva rikstäckande 
datamängder, standardisera dessa lager och komplettera med en pipeline för att 
manuellt koppla på egna mer högupplösta datalager.  

 

4.3 Tillgänglighet till öppen geodata 
De största utmaningarna i projektet har varit kopplade till licenser och kostnader för 
geodata. Det blir ett hinder för mindre aktörer att ta sig in på marknaden pga. 
kostnadsstrukturer och komplexiteten i juridiken kring rätten att visa data i 
kommersiella plattformar.  
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4.4 Koppling till Smart Built Environments effektmål  
 
Inom temaområdet innovationer och nya tillämpningar inom Smart Built 
Environment har projektet primärt bidragit till: 
 
Innovationer baserade på öppna data. Plattformen är baserad på Open Streetmap 
(genom Mapbox SDK) och därmed den öppna data som finns tillgänglig där. Genom att 
importera in GIS-data och annan öppna data som ett komplement har idén tagits till en 
betydligt högre nivå.  

Nya tjänster eller produkter. Genomförandet av projektet har resulterat i en ny 
kommersiell SaaS-plattform. Detta öppnar upp för nya organisatoriska former och nya 
värdekedjor. Andra discipliner som inte har en direkt koppling till arkitektur och 
markförvärv (exempelvis marknad, sälj, kalkyl och inköp) kan potentiellt utgöra nya 
konstellationer runt denna service.  

Projektet bedöms ha en positiv inverkan på följande effektmål: 

• Förbättrat obrutet informationsflöde i samhällsbyggandets processer. 

• Ökad integration av BIM och GIS. 

• Integrering av digitalisering och industrialisering testas av näringsliv och 

myndigheter i verksamheten. 

• Öppna data tillgänglig för byggande, brukande och underhåll. 

• Ökad produktivitet. 

• Nya organisatoriska former för byggprojekt, aktörer och roller. 

 

Projektet har även behandlat mål inom temat kunskap och kompetens genom att 
bidra till ökad produktivitet, förändrade arbetssätt, processer och organisering inom 
samhällsbyggandet (från timbaserad tjänst till SaaS-produkt). Inom temaområdet 
informationsinfrastruktur belyser projektet ett obrutet informationsflöde i 
samhällsbyggandets tidiga processer.  

Inom temat Värdekedjor och affärsmodeller har projektet primärt att påverkat:  

Förbättrat obrutet informationsflöde i samhällsbyggandets processer. Projektet 
har sammankopplat geografisk information från flera källor med generativ 
designlogik. 

 

4.5 Fortsatt arbete 
 

Som nästa steg efter innovationsidén kommer Parametric Solutions att fortsatt 
utveckla PlotPlanner. Inom ramen för digitalt samhällsbyggande i praktiken kommer vi 
fördjupa oss i värdekedjor och affärsmodeller. Med stort fokus på kommunikation och 
processer kommer vi ytterligare att bidra till effektivare myndighetsprocesser.  
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Effektivare myndighetsprocesser. Genom att på sikt övergå från timbaserad 
affärsmodell till licensierad produkt kommer plattformen verka som en digital 
assistent för beställare, arkitekter samt för kommuner och myndigheter. Det kommer 
att effektivisera beslutsfattningen och på sikt minimera risk för överklagan. 
Plattformen kommer även kunna användas i framtagandet av detaljplaner.  
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