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Testbädd för BIM nivå 3

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

Testbädd för 



Projektets syfte

”Detta projektförslag syftar till att skapa en testbädd på nivå 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 standar-

der, metoder och processer för att tillgängliggöra och använda Geo-data 

och BIM-data inom flera delar av samhällsbyggnadsprocessen över hela 

livscykeln för projekt och samhälle. Testbädden kommer att användas i 

samarbete mellan myndigheter (Lantmäteriet, Boverket, Trafikverket, kom-

muner, etc.) och byggföretag för att utveckla och testa ett digitalt öppet, 

objektorienterat och standardiserat informationsutbyte.” 



Förväntat resultat
….”utveckla 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 information i ett 

livscykelperspektiv, rutiner för hantering av transportnätverk och 

länkning av distribuerade datakällor samt applikationsprogram för 

visualisering och navigering. 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 bygglov.



TEST BED SMART INFORMATION PROCESSEs
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PLATTFORM
- Eurostep ShareAspace (databas för livscykeldata)

- Triona (nätverkshantering)

- .
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Applikationer för livscykelhantering i byggprocessen

Ifc AutoImporter

BIM Configurator (REST Client)

ShareAspace UI / Template

Smartphone App

BIMViewers
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Mobila appar för fastighetsförvaltning



Arkitektur att implementera 
1. Topologiska & Spatiala hierarkier 

2. Versioner och ändringar

3. Livscykelskeden

4. Unika identifierare - GUID

5. Klassifikation

6. Enheter

7. Koordinatsystem

8. Referensgeometrier

9. Typer – med versioner

10. LOD – Level of Detail för Svensk geoprocess

11. Terrängmodell - indelning

12. Nätverk och Väglinjer (IFC 4)

13. Svensk geoprocess



Topologiska & Spatiala hierarkier
Bakgrund

I GIS-världen använder man oftast koordinater för att söka informationen snarare än topologis-

ka samband. I BIM-världen har IFC-standarden utvecklats under lång tid och strukturen från 

Byggnad, våning, rum och byggdelar har fungerat bra för att hitta och navigera bland de olika 

delarna.

System och topologier ger möjligheter till analys och jämförelser av olika platser i landet med 

återkommande likadana nerbrytningar. Tanken är att ha en enkel, snabb nerbrytning i få steg.  

Förslag på funktionalitet i plattformen 

Strukturer från län till stad till kvarter till fastighet byggs upp. Till dessa knyts nerbrytning i 

nätverk för ledningar, vägar m m från lämplig nivå.

På motsvarande sätt som våningsplanen (spatial segment) i byggnaden har rum, så har 

infragruppen i buildingSMART tagit fram trafikplatser med ”spatial segments” – som är körfält, 

gångbanor, m m.

T ex rondell, stationsområde, bangård, idrottsanläggning har ”spatial segments” -detta saknas lite i 

CoClass….





Design object to planned individual
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Product_as_planned will later be replaced by Product_as_realized







Livscykeln för en byggnad

Helen Eriksson



Lagring av BIM och Geodata över livscykeln

Helen Eriksson
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Gemensam byggnad

SGP byggnadsdel

SGP byggnad 

egenskaper

BIM byggnad



Multihuset Lod1



Multihuset Lod2



Multihuset Walls and Slab and LOD2



Multihuset in Google Earth





Tack för uppmärksamheten!


