
Smart planering för byggande blir DigSam!

1.

2.

3.

4.

5.

Två projekt som bidrar till en digital samhällsbyggnadsprocess som är 

inkluderande, enhetlig och effektiv



Smart planering för byggande
- Integration mellan Geodata och BIM – en studie av fem ingående processfaser

Elisabeth Argus BonaCordi AB
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Ett samarbetsprojekt mellan aktörer i samhällsbyggnadssektorn

Seniorkonsult Allan Almqvist

Stockholm med omnejd

3. BIM och fastighetsbildning

Umeå/Skellefteå med omnejd

5. Återföring/förvaltning

Göteborg med omnejd

1. Produktpaket

Skåne med omnejd

2. 3D detaljplaner

Falun/Borlänge med omnejd

4. BIM och bygglov

Elisabeth Argus BonaCordi AB



Projektets resultat- några exempel

✓ Tagit fram leveransspecifikationer och gemensamma begrepp för de fem 

processfaserna => övergripande infrastruktur för integration mellan geodata och BIM

✓ Tagit fram en bruttolista för nödvändiga geodata i de tidiga skedena i processen och 

tagit fram förslag på hur dessa kan paketeras för enklare åtkomst 

=> enklare, snabbare och säkrare planering av byggprojekt

✓ Genom studier konstaterat att användning av 3D modellbaserat informationsflöde i de 

olika myndighetsprocesserna är kostnadseffektivt => kortare ledtider och bidrar till ökat 

medskapande

✓ Tagit fram ett förslag till ett nationellt ramverk för in- och utleveranser av geodata och 

BIM => enklare och tydligare kravställande vid upphandling och vid leveranser för återanvändning 

av förädlad 3D geodata och BIM

Elisabeth Argus BonaCordi AB



Sammanfattande rekommendationer

• Ta kontroll över dina data – framtidens guld!

• Börja efterfråga och tillämpa standarder

• Stimulera till att ta emot BIM modeller i 
myndighetsprocesserna

• Starta piloter/tester i din verksamhet – ex. Falu kommun

• Använd ett standardiserat språk/begrepp

• Skapa nya Smart Built Environment projekt

– Nytt testbäddsprojekt där hela informationsflödet och 
leveransspecifikationerna testas

– Nationellt planeringssystem (renderingsmodell)

– Kommunikationsinsatser för att sprida information och 
kunskap om resultaten lokalt och regionalt
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Läs våra slutrapporter!

• Läs slutrapporten här!

http://www.smartbuilt.se/projekt/standardis

ering/informationsfoersoerjning/smart-

planering/

• Lyssna gärna till några röster om projektet 

här på YouTube

Elisabeth Argus BonaCordi AB

http://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/informationsfoersoerjning/smart-planering/
https://www.youtube.com/channel/UC9BB6T3KgzsT6kl9qjnOH_Q/videos


DigSam – Digital samhällsbyggnadsprocess

Ett projekt finansierat av Vinnova som 

genomförs inom ramen för Smart Built Environment



DigSam – ett resultat från Regeringens samverkansgrupp Smarta städer 

4. Kunskapslyft om processens helhet och digitaliseringens möjligheter

3. Behov av och vidareutveckling av testbäddar

2. Digitala metoder och verktyg i processer för att 

skapa ett resilient samhälle

1. Enhetliga riktlinjer och standarder för 

samhällbyggnadsinformation



1. Upplevda 
juridiska hinder

2. Lagring och åtkomst

3. 3D översikts- och 
infrastrukturplaner

4 Handbok/plattform 
fördigitalisering av 
detaljplaner

5. Utbildningsseminarier 

med fokus på användning 
av digital teknik
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www.smartbuilt.se/digsam

http://www.smartbuilt.se/digsam


Möjligheterna med digital samhällsbyggnad

- Arbetspaket 5, inspirations och utbildningsdagar för nio deltagande kommuner

https://drive.google.com/file/d/19ZxK4ew7zW3rguUUcYgvACeGLHDmzp2v/view

