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Sammanfattning
Det finns idag standarder/specifikationer för att stötta effektivare enhetliga datautbyten
inom samhällsbyggnadsprocessen, både för Geodata och för BIM. Alla dessa
standarder/specifikationer tillåter att data lagras och utbyts på olika sätt vilket skapar
osäkerhet och försvårar datautbytet. För att aktörer inom samhällsbyggandet ska kunna
utbyta data på ett effektivt sätt krävs leveransspecifikationer som i detalj reglerar hur
berörda standarder/specifikationer ska användas.
Projektet Leveransspecifikationer för Geodata-BIM (nedan benämnt Projektet) har haft som
mål att ta fram och testa leveransspecifikationer för Geodata och BIM i bygglovsprocessen. I
Projektet har också ingått att ta fram och testa ett förslag på en ny svensk standard för
byggnadsmodell i 2D och 3D som följer CityGML:s regelverk.
Arbetet har utförts inom följande tre arbetspaket:
1. Arbetspaket 1 (AP1) - Skapa detaljerade leveransspecifikationer i bygglovsprocessen
2. Arbetspaket 2 (AP2) - Vidareutveckling av Svensk geoprocess Byggnad
3. Arbetspaket 3 (AP3) – Testverksamhet
Projektet har arbetat med följande framtida informationsleveranser i bygglovsprocessen,
vilka ursprungligen togs fram i projektet Smart planering för byggande:




Geodatamodell för nybyggnad - Underlag för bygglovssökande som beskriver
befintliga förhållanden (nybyggnadskartan)
Bygglovsmodell BIM (ansökan) - BIM för bygglov och digitalt granskningsstöd
(situationsplan, fasadritning, planritning, sektionsritning)
Bygglovsmodell BIM (relationsmodell) - Återanvändning av BIM-data i geodatabas
(relationsritning)

AP1 har tagit fram två uppsättningar testdata från befintliga exploaterings-projekt – Myran
från Falu kommun samt Lotsen från Karlstad kommun.
Inga färdiga leveransspecifikationer har kunnat tas fram för varken BIM eller geodata p.g.a.
saknade förutsättningar, men några leveranser som gjorts kopplat till detta är:





En detaljerad inventering av aktuella geografiska teman för Geodatamodell för
nybyggnad
Rekommendationer till Nationella specifikationer avseende specifikationer för
geodata som ska ingå i framtida leveransspecifikation Geodatamodell för nybyggnad
Förenklad informationsmodell över vilka data som skulle vara önskvärda att hämta
från BIM-modellen
Ett processchema för hur man behöver gå tillväga för att kunna granska och validera
BIM-modeller inför bygglovsprocessen

Hinder som har identifierats berör bland annat ansvarsfrågor, beroenden till annat arbete
samt sådant som vi ser saknas för att komma vidare. En central fråga är t.ex. att det är
otydligt vem som tar ansvar för att långsiktigt leda arbetet med de modeller och leveranser
Projektet behandlat. En annan fråga är att de nya nationella specifikationerna för geodata inte
finns framtagna ännu och påverkar därmed arbetet med att ta fram slutliga detaljerade
leverans-specifikationer för Geodatamodell för nybyggnad.
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Några slutsatser som kunnat dras i AP1 är:




Nationella specifikationer måste tas fram för aktuella geografiska teman och
specifikationerna måste hantera geometri på ett sådant sätt att de enkelt kan
konverteras till BIM-data.
Inom BIM-området måste aktuella geometrivarianter i IFC väljas ut som fungerar i
Bygglovsmodell BIM för både bygglovsprövning och för konvertering till och från
geodata.
Fortsatt testverksamhet krävs för att ytterligare pröva konvertering mellan geodata
och BIM-data

Rekommendationer gällande det som AP1 ser behöver göras framåt har sammanställts i
rapporten och handlar både om tekniska rekommendationer såväl som ansvarsfrågor. Några
av dessa rekommendationer är:








Geodata måste kunna beskrivas som ytor eller volymer (3D) för att enkelt kunna
konvertera geodata till BIM-data (IFC) och tillbaka
Kvalitetsattribut måste göras obligatoriska
Överväg möjligheten till föreskriftsrätt för Geodatamodell för nybyggnad
(nybyggnadskarta) till Lantmäteriet.
Fortsätt arbetet med att ta fram Bygglovsmodell BIM lämplig för bygglovsprövning
samt tester kring konvertering mellan geodata och BIM-data relaterat till
Bygglovsmodell BIM
Det är viktigt att alla teman som behövs för Geodatamodell för nybyggnad ingår i
Nationella specifikationer.
Det behövs nationella riktlinjer för hur IFC ska användas i statliga byggprocesser.
Det krävs omfattande testverksamhet parallellt med utveckling av specifikationer,
och att ge tillräckligt med tid för att ta fram specifikationer
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Summary
Today, there are standards and specifications to support more efficient, uniform data
exchanges within the built environment and urban development process, both for Geodata
and for BIM. These standards and specifications allow data to be stored and exchanged in
different ways, which creates uncertainty and makes data exchange more difficult. For actors
to be able to exchange data efficiently, delivery specifications are required which regulate in
detail how the standards are applied and specify what the data exchange should contain.
The project Delivery Specifications for Geodata-BIM (hereafter referred to as the Project) has
the aim of developing and testing delivery specifications for Geodata and BIM in the building
permit process. The project has also included developing and testing a proposal for a new
Swedish standard for building models in 2D and 3D that comply with CityGML's regulations.
The work has been carried out within the following three work packages:




Work Package 1 (AP1) - Create detailed delivery specifications in the building permit
process.
Work Package 2 (AP2) - Further development of the Swedish geoprocess Building.
Work package 3 (AP3) - Testing data exchanges within the building permit process.

The project has focused on developing, defining and testing the following information
deliveries in the building permit process, which were identified in the project Smart Planning
for Construction:
•
•
•

Geodata model for new building – A basis for building permit applicants describing
existing conditions.
Building permit model BIM (application) - BIM for building permit and digital audit
support (a digital alternative to traditional site plan, floor plan, façade, and section
drawings).
Building permit model BIM (as built) - Reuse of BIM data for updating geodatabase
with as built data.

AP1 has produced two sets of test data from existing case projects – ‘Myran’ from Falun
municipality and ‘Lotsen’ from Karlstad municipality.
No final delivery specifications have been developed for either BIM or geodata due to missing
conditions, but some deliveries were made:
•
•
•
•

A detailed inventory of current geographic themes for Geodata model for new
building.
Recommendations for National specifications regarding specifications for geodata to
be included in future delivery specification Geodata model for new building.
A simplified information model on what data would be desirable to retrieve from the
BIM model.
A process diagram for how to go about being able to review and validate BIM models
prior to applying for a building permit.

5

LEVERANSSPECIFIKATIONER FÖR GEODATA-BIM AP1 DETALJERADE LEVERANSSPECIFIKATIONER I BYGGLOVSPROCESSEN

Obstacles that have been identified concern, amongst other things, responsibility issues,
dependencies on other work and definitions etc that we discovered are lacking to move
forward. A key issue is, for example, that it is unclear who takes responsibility for long-term
management of the models and digital deliveries dealt with in this project. Another issue is
that the new National specifications for geodata have not been developed yet, and thus affect
the work of producing final detailed delivery specifications for the Geodata model for new
construction.
Some conclusions that could be drawn in AP1 are:
•
•
•

National specifications must be developed for current geographical themes and the
specifications must handle geometry in such a way that they can be easily converted
to BIM data.
Geometry classes in IFC must be defined that work in the Building Permit Model BIM
for both building permit testing and for conversion to and from geodata.
Further testing operations are required to improve the conversion between geodata
and BIM data.

Recommendations regarding what needs to be done are compiled in the report and deal with
both technical recommendations and responsibility issues. Some of these recommendations
are:
•
•
•
•
•
•
•

Geodata must be able to be described as surfaces or volumes (3D) in order to easily
convert geodata to IFC BIM data and back.
Attributes that describe the quality and reliability of the data should be made
mandatory.
Consider the possibility of a regulatory right for the Geodata model for new
construction for Lantmäteriet.
Continue work on developing Building Permit Model BIM suitable for building permit
testing as well as tests on conversion between geodata and BIM data related to
Building Permit Model BIM.
It is important that all themes needed for Geodata model for new construction are
included in National specifications.
National guidelines are needed for how IFC should be used in information exchanges
throughout the Building Permit Process.
Extensive testing activities are required in parallel with the development of
specifications.
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1 Inledning
1.1

Bakgrund

Projektet Leveransspecifikationer Geodata-BIM (nedan kallat Projektet) utgör ett strategiskt
projekt inom Smart Built Environment (Referens 1) och har också ett strategiskt samband
med Lantmäteriets regeringsuppdrag Digitalt Först – för en smartare
samhällsbyggnadsprocess och Geodatarådets handlingsplan, aktivitet 3C Relationen mellan
Geodata och BIM samt Vinnova-projektet FårJagLov? som koordineras av Boverket.
En central del i digitalisering av samhällsbyggnadssektorn, samt en av Smart Built
Environments visioner, är att alla aktörer behöver bli bättre på att dela och utbyta digital
information i hela samhällsbyggnadsprocessen. Det finns idag standarder/specifikationer för
att stötta effektivare enhetliga datautbyten inom processen, både för Geodata och BIM, t.ex.
de internationella standarderna CityGML och Industrial Foundation Classes (IFC). För
nationellt bruk har geodatasspecifikationerna i Svensk geoprocess (SGP) och
klassifikationsstandarden CoClass tagits fram. Alla dessa standarder/specifikationer tillåter
att data lagras och utbyts på olika sätt vilket skapar osäkerhet och försvårar datautbytet. För
att aktörer inom samhällsbyggandet enkelt ska kunna utbyta data i en obruten kedja krävs
leveransspecifikationer som i detalj reglerar hur berörda standarder/specifikationer ska
användas. Det vill säga att det krävs nationella riktlinjer för implementering och styrning av
befintliga standarder.
Tanken med Projektet är att ta fram och praktiskt utvärdera sådana detaljerade
leveransspecifikationer. Projektet ska dessutom studera möjligheten att utveckla Svensk
geoprocess Byggnad till svensk standard för byggnadsmodell i 2D och 3D som följer CityGML
med svenska tillägg enligt CityGMLs regelverk för tillägg, en så kallad CityGML ADE.
Projektet Leveransspecifikationer Geodata-BIM har tre arbetspaket:
Arbetspaket 1 (AP1) - Skapa detaljerade leveransspecifikationer i bygglovsprocessen
Arbetspaket 2 (AP2) - Vidareutveckling av Svensk geoprocess Byggnad
Arbetspaket 3 (AP3) - Testverksamhet
Denna rapport är slutrapport från AP1 – Skapa detaljerade leveransspecifikationer i
bygglovsprocessen. Med leveransspecifikationer avses en detaljerad beskrivning av vilken
information som ska överföras mellan olika aktörer. I en leveransspecifikation ingår vilka
data som ska ingå, hur datats informationsmodell ska användas och, ibland, även vilket
dataformat som ska nyttjas. I förekommande fall behövs även en mer detaljerad beskrivning
av var data lagras samt hur dessa data är strukturerade och levereras.
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1.2

Syfte och effektmål

Syftet med Projektet är att underlätta framtida datautbyte genom enhetliga digitala
leveranser av Geodata och BIM i bygglovsprocessen. Dessa bidrar till effektivisering av planoch byggprocessen genom att skapa förutsättningar för att ersätta dagens ritningsbaserade
leveranser i form av nybyggnadskarta och situationsplan/planritning/fasadritning/
sektionsritning samt relationsritningar. Detta leder bland annat till förkortade tider vid
bygglovsansökan, säkrare beslutsunderlag samt möjlighet till automatisk uppdatering av
geodatabaser.
Syftet med detta arbetspaket (AP1) är att specificera de geodata som kommunens
geodataavdelning levererar till bygglovssökanden att användas som grund för sin BIM-design
av bygglovsmodell, dvs byggnad och tomt.
Syftet är också att specificera den bygglovsmodell (BIM-data) som lämnas in till kommun dels
vid bygglovsansökan och dels som relationsmodell i samband med slutbesked.
Smart Built Environments övergripande effektmål till år 2030:
1.
2.
3.
4.

40 % minskad miljöpåverkan för nybyggnad och renovering
33 % minskning av byggtid från planering till färdigt projekt
33 % minskning av byggkostnader
Förnyad affärslogik - nya värdekedjor och affärsmodeller

Av ovanstående effektmål bidrar arbetspaket 1 i första hand till punkt 2 och 4.
Smart Built Environment har även satt upp mål för kortsiktiga effekter (inom fokusområdet
Standardisering) till år 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ökad integration mellan Geodata/GIS och BIM
effektivare och enklare hantering av 3D-datamodeller
enklare datautbyte vad gäller geodata och BIM
ökad användning av 3D-geodata
återanvändning av data, livscykelperspektiv
erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan verksamheter

Arbetspaket 1 bidrar till samtliga punkter ovan för mål för kortsiktiga effekter.
Dessutom finns numera följande uppsatta Smart Built Environment mål för kortsiktiga
effekter (inom nya fokusområdet Informationsinfrastruktur) till år 2021:
1. Förbättrat obrutet informationsflöde i samhällsbyggandets processer
2. Ökad integration av BIM och GIS
3. Digitalisering, optimering eller industrialisering som leder till lägre CO2 och/eller
energianvändning
4. Robusta miljö- och byggvarudeklarationer tillgängliga och användbara i digitalt format
5. Minskad resursförbrukning och spill i processer
Arbetspaket 1 kommer att bidra till mål 1 och 2 för kortsiktiga effekter.
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1.3

Mål Arbetspaket 1

Målet för AP1 är att ta fram mer detaljerade Leveransspecifikationer, än de som översiktligt
specificerades i projektet Smart planering för byggande AP4, avseende:



Geodatamodell för nybyggnad
Bygglovsmodell BIM

I arbetspaketet ingick även att:





Ta fram testdata som AP3 kunde använda för att testa specifikationerna.
Föreslå förbättringar och utökningar av specifikationer och tillämpningsstandarder –
t.ex. Nationella specifikationer och för CoClass.
Formalisera kopplingen mellan CoClass, IFC och MVD.
Bidra med input till framtida handbok för användning av berörda standarder och
specifikationer.

Utförligare beskrivning finns under 3. Genomförande.

1.4

Projektorganisation

Huvudprojektet har drivits av Karin Neland, Lantmäteriet. Huvudprojektet har bestått av tre
delprojekt/arbetspaket:
•
•
•

AP1 – Skapa detaljerade leveransspecifikationer i bygglovsprocessen
AP2 - Vidareutveckling av Svensk geoprocess Byggnad
AP3 - Testverksamhet

I arbetspaket 1 har det ingått totalt 6 personer. Alla har dock inte varit med under hela arbetet på
grund av avslutade anställningar och längre ledigheter. Deltagarna i gruppen har haft en stor
bredd med kompetens - inom bland annat BIM, geodata, kommunal verksamhet och bygglov –
vilket varit en viktig förutsättning för ett gott resultat. Omfattande samarbete och samtal har även
förts med deltagare ur övriga två arbetspaket samt med Thomas Lithén i teknik- och
expertgruppen. Deltagarna i gruppen har visat ett stort engagemang för att lösa de frågor man
hanterat. Arbetspaketledare har varit Lars-Håkan Bengtsson.
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I AP1 har följande personer och roller ingått:
Roll

Namn

Företag

Lantmäterichef med bred
Lars-Håkan Bengtsson
kunskap i Samhällsbyggnadsprocessen
(dec 2019-aug 2019)

Karlstads kommun
(fr.o.m. 29 april,
dessförinnan
Lantmäteriet)

GIS-utvecklare med kunskap
om Geodata och erfarenhet
från specifikationsarbete
nationellt i projektet Svensk
geoprocess

Karlstads kommun

Lennart Moberg

Expert inom digitalt
Nicholas Alvén
byggande och
informationsmodellering (dec
2018-maj 2019)

Boverket

Projektledare och specialist
inom BIM

David Wesström

Tyréns

Byggnadsinspektör med
praktisk kunskap om
bygglovsprocessen
(ledig maj 2019-sep 2019)

Olof Kaipak

Höganäs kommun

Byggnadsinspektör
(jun 2019-dec 2019)

Martin Lindholm

Boverket
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1.5

Några centrala begrepp

Begrepp
Digitalisering

Geodata
Geografisk
information
BIM-data

CAD

LOD

Nationella
specifikationer
Svensk
geoprocess
IFC

Förklaring (Källa)
avser tillämpning av digital teknik i nya former baserat på
innovation och kreativitet snarare än att enbart förstärka och
stödja befintliga metoder
(Wikipedia, förkortad version)
data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge
(SIS termdatabas ekvator)
synonym till geodata.
(SIS termdatabas ekvator)
BIM handlar om att skapa och använda digitala modeller av
byggnadsverk i samhällsbyggandet. De digitala modeller som
skapas kallas Byggnadsinformationsmodeller (BIM-data i denna
rapport) och arbetssättet kallas Byggnadsinformationsmodellering. Båda begreppen förkortas BIM. Fyra kriterier ska
vara uppfyllda för användning av begreppet BIM:
1. Informationshantering sker med en eller flera
objektsorienterade modeller.
2. Egenskaper är kopplade till objekten i modellerna, och
används.
3. Objekten i modellerna har relationer till varandra
4. Olika informationsvyer kan skapas ur en och samma
modell.
(BIM Alliance Sweden1)
Computer Aided Design - avser digitalt baserad design och
skapande av tekniska ritningar som används inom konstruktion
och arkitektur
(Ramverk för nationella geodata i 3D)
Level of Detail, inom geodataområdet avser termen att beskriva
detaljeringsgrad/komplexitet i 3D-objekt
Level of Development, inom BIM-området avser termen att
beskriva utvecklingsgraden (olika designfaser) av ett objekt.
svensk tillämpningsstandard2 under uppbyggnad för insamling,
lagring och distribution av geodata.
Svensk tillämpningsstandard för utbyte av geodata, numera
ersatt av Nationella specifikationer. Togs fram i samverkan
mellan Lantmäteriet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
kommuner m.fl. organisationer.
internationell standard3 för utbyte av bland annat BIM-data
framtaget av organisationen BuildingSMART. Är också ISOstandard.

1 http://www.bimalliance.se/vad-aer-bim/bim-alliance-om-bim/

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet---utvecklingsmyndighetfor-samhallsbyggnadsprocessen/nationella-specifikationer/
3 http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview
2
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Begrepp
CoClass
BBR
Proprietärt
format
dwg
rvt
shape
CityGML
Bounding box
Centroid
Grunddata
Geografiskt tema

Karta

Baskarta
Nationella
basdata

Topografi

Fastighetsinformation

Förklaring (Källa)
svenskt klassifikationssystem4, baserat på internationella
ramstandarder och system, för främst byggd miljö i stort och
smått som utvecklas av Svensk Byggtjänst AB.
Boverkets ByggRegler5. Föreskrifter och allmänna råd som
regleras genom Boverkets författningssamling (BFS).
Format som är låst till en given mjukvaruplattform och inte
bygger på öppen standard.
Proprietär CAD-format
Proprietärt BIM-format
Proprietärt GIS-format
internationell öppen standard6 från organisationen OGC
avseende utbyte av geodata i 3D för stadsmodeller
Ett mjukvarustöd för att med en polygon markera ett eller flera
objekt eller ett område.
Den geometriska centrumpunkten i ett geometriskt objekt.
Avser i denna rapport geodata i form av enskilda objekt - med
geometri och attribut.
Avser i denna rapport temavis sorterade företeelser som har
geografiskt läge, kan vara synliga eller administrativa - till
exempel byggnad, väg, vatten, fastighetsindelning,
planbestämmelser.
Visualisering där grunddata från olika geografiska teman
kombinerats ihop och anpassats till en sammansatt produkt, t
ex en topografisk webkarta, för att passa många olika typer av
användare
Kommunal geodatabas som kontinuerligt uppdateras
Centrala teman av geodata som ett stort antal aktörer har
behov av och som är viktiga i olika samhällsprocesser - särskilt
samhällsbyggnadsprocessen
(Geodatarådets rapport Nationella basdata från stat och
kommun)
Geodata som beskriver terrängens former. I sin vidaste
bemärkelse befattar sig topografi med ett områdes detaljer i
största allmänhet, vilket inte bara omfattar terrängens
höjdskillnader utan även vegetation och andra organismers
form samt objekt skapade av människan.
(Wikipedia, förkortad version)
fastighetsanknuten information enligt lagen (2000:224) om
fastighetsregister, förordningen (1993:1270) om förande av
samfällighetsföreningsregister m.m. och lagen (1994:448) om
pantbrevsregister.
(LMFS 2013:1)

https://byggtjanst.se/tjanster/coclass/
https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets--byggregler-bbr/
6 http://www.opengeospatial.org/standards/citygml
4
5
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Begrepp
Grundkarta

Geodatabaser

Arkiv

Nybyggnadskarta

Förklaring (Källa)
Regleras enligt 5 kap. 8 § Plan- och bygglagen och 2 kap. 5 b §
Plan- och byggförordningen. Är dels en digital datamängd med
utvalda grunddata som underlag för detaljplanearbete och dels
en del av plankartan (i en beslutad detaljplan) med anpassat
utseende i syfte att planbestämmelserna ska framgå tydligt och
vara läsbara.
Samlingsnamn för databaser där geodata uppdateras
kontinuerligt vid förändringar och finns tillgängligt för
distribution och användning. Kan vara databaser avseende bild,
topografi, fastighetsindelning, rättigheter, bestämmelser,
planer, ledningar, geologi, djupdata, naturvård, risker etcetera.
(Smart planering för byggande)
Avser digitala arkiv där bland annat statisk (”fryst”)
information sparas och finns tillgänglig för distribution och
användning. Kan till exempel vara byggnadsritningar,
Bygglovsmodell BIM, fastighetsbildningsakt,
Fastighetsbildningsmodell BIM.
(Smart planering för byggande)
Regleras enligt §4, kapitel 12 i Plan- och bygglagen (2010:900).
Nybyggnadskarta är en karta som används som underlag för
bygglovsansökan vid nybyggnation eller liknande.
Nybyggnadskarta krävs alltid för nybyggnation av
huvudbyggnader och större tillbyggnader inom detaljplanerat
område eller inom kommunens verksamhetsområde för vatten
och avlopp. Innehåll på nybyggnadskarta inom detaljplanerat
område avser vanligen gällande planförhållanden,
fastighetsgränser, anslutningspunkter för ledningar som VA-nät
och fjärrvärme med mera, byggnader, vägar, höjdförhållanden
och andra detaljer efter behov.
(www.falun.se)

Geodatamodell
för nybyggnad

Framtida geodatamodell i 3D med kvalitetskontrollerat urval av
topografi, fastighetsindelning, detaljplan och eventuella
ledningars anslutningspunkter.
(Smart planering för byggande – där den kallades Geodatamodell
för bygglovsansökan)
I praktiken ett annat namn för nybyggnadskarta enligt §4,
kapitel 12 i Plan- och bygglagen (2010:900).
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Begrepp

Förklaring (Källa)

Bygglovsmodell
BIM

Framtida modell med BIM-data anpassad dels för prövning av
bygglov och dels för konvertering till förenklade
geodatamodeller i 3D för uppdatering av berörda geodatabaser
Bygglovsmodellen BIM ersätter dagens situationsplan,
planritning, sektionsritning och fasadritning för byggnaden
Tas fram av sökanden och finns i några varianter beroende på
status i bygglovsprocessen:
-

Ansökan lov
Beviljat lov
Relationsmodell (motsvarar dagens relationsritningar
som levereras till kommun i samband med slutbesked)

(Smart planering för byggande – där den kallades
Bygglovsmodell BIM/GIS)
Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar både mark och
byggnad. Den visar fastighetsgränser, var på tomten en
byggnad ska placeras, vinkelräta avstånd från ny byggnad till
minst två närliggande fastighetsgränser. Byggnadens
utskjutande delar som trappor, skärmtak och altaner ritas
också in. Ritningen visar även hur marken ser ut när det gäller
parkeringar, gator och murar. (Bygglovguiden)

Planritning

Planritningen över byggnaden - som skall bifogas
bygglovsansökan idag - skall visa en möblerad rumsindelning
sett uppifrån inkl. beskrivningar av vad rummen används till, t
ex sovrum, kök osv. samt rumstorlekar i m2. Köksinredning
samt fast inredning i hygienrum och tvättstuga skall också
redovisas. Dörrars och fönsters placering skall redovisas tydligt
liksom trappor och andra nivåskillnader. Planritningen skall ha
ett fackmannamässigt utförande. (Bygglovguiden)

Fasadritning

Fasadritningarna ska visa de fasader som berörs och anges med
respektive väderstreck. Ritningarna ska ange både befintligt
och sökt utseende vid tillbyggnader. (Bygglovguiden)

Sektionsritning

Genomskärning genom huset som visar konstruktionen,
grundläggningssättet, rumshöjder, bjälklagens placering och
takkonstruktionen. Sektionen skall måttsättas så att
rumshöjderna och byggnadshöjden framgår. (Bygglovguiden)
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7
8

Begrepp

Förklaring (Källa)

Start- och
slutbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller
anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett
startbesked (10 kap. 23 § plan- och bygglagen, PBL)
Det krävs slutbesked (10 kap. 34 § PBL) för alla åtgärder som
omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att
byggherren visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt
lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om
kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden
inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.
(PBL kunskapsbanken – en handbok om plan och bygglagen7)

Relationsritning
(Relationshandling)

Ritningar som på varje punkt stämmer med det som byggts.
Revideras när huset är färdigt och arkiveras av kommunen.
(Sverige arkitekter8)

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/slutbesked/
https://www.arkitekt.se/liten-ordlista/
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2 Omvärld
2.1

Koppling till tidigare Smart Built projekt

Figur 2.1. Scenario på framtida önskat läge enligt projektet Smart planering för byggande.
Leveransspecifikationer för geodata-BIM avser att vidareutveckla D i figuren.

I scenariot för framtida önskat läge kommer:


geodata i 3D användas i delprocesserna via bastjänster i den nationella
infrastrukturen för geodata



geodata laddas ned, kontrolleras och uppdateras vid handläggning. Sedan återförs
förbättrade eller nya data till geodatabaser och/eller arkiv så att de kan
återanvändas av andra datakonsumenter inklusive nästa delprocess. Aktuella data är
exempelvis topografiska data, fastighetsindelning och geotekniska undersökningar.



ansökningar för bygglov och fastighetsbildning prövas genom BIM-data som tagits
fram av sökanden i särskild e-tjänst för enklare ärenden eller i sökandens eget
system för större projekt. Som en start på dessa modeller hämtas geodata hem via
bastjänsterna samt konverteras och importeras till BIM miljön som utgångsmaterial
för BIM design.



ur varje delprocess kommer slutligen ett beslut som resulterar i nya geodata om bara
det som beslutats, dvs detaljplanebestämmelser, fastighetsgränser och
byggnaden/anläggningen enligt bygglovet eller relationshandlingen.
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Beslut i form av BIM-data läggs i arkiv och ett urval av BIM-data konverteras till
geodata för uppdatering av geodatabaserna.
I Smart Built Environments inledningsskede genomfördes en förstudie Strategi för 3Dgeodata (Referens 2) som till stor del baserades på intervjuer. Det resulterade i att särskilt
fokus lades på leverans av information mellan olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen och
att man integrerar byggbranschens byggnadsinformationsmodeller (BIM-data) med geodata
från kommunerna, Lantmäteriet, andra myndighet och aktörer för ett enklare och smidigare
informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen. I förstudien identifierade man följande fem
områden för vidare studier:
1.
2.
3.
4.
5.

Ett produktpaket med geodata, statistik m.m. för den tidiga idé- och planeringsfasen
Digitala detaljplaner med byggrätter i 3D
BIM för redovisning av 3D-fastighetsbildning
Ändamålsenlig BIM för bygglov och digitalt granskningsstöd
Återanvändning av relationshandlingar för uppdatering och lagring av 3D-geodata.

I det efterföljande projektet Smart planering för byggande (Referens 3) skapades arbetspaket
för dessa fem områden och ett framtidsscenario ritades upp (Figur 2.1). Arbetet inom Smart
Planering för byggande inriktade sig både på visioner och praktiska lösningar. Bland annat
tog man fram processbeskrivningar och översiktliga leveransspecifikationer för alla fem
stegen i samhällsbyggnadsprocessen. Dessa leveransspecifikationer beskrev vilken
information som var aktuell i de olika stegen i processen. Leveransspecifikationerna innehöll
dock inte detaljer hur dessa standarder/specifikationer skulle utformas utan var på nivån att
”använd Svensk geoprocess specifikation x, IFC-modell z,” m.m. vid leverans mellan parter.
AP1 i Projektet har utgått från processbeskrivningen och leveransspecifikationerna i Smart
planering för byggandes AP4-Ändamålsenlig BIM för bygglov och digitalt granskningsstöd
(Referens 4), se även Bilaga 1 i denna AP1-rapport för en något uppdaterad processkarta.
I nämnda AP4 gjordes även ett preliminärt CoClass-schema som använts i Projektet.
(Bilaga 11 i denna rapport).

2.2

Nationella specifikationer ersätter Svensk geoprocess

I projektet Smart planering för byggande föreslog man att Svensk geoprocess (SGP) skulle
nyttjas i leveransspecifikationerna samt att Svensk geoprocess-konceptet, som inledningsvis
omfattade nio geodatateman inom Bild och Topografi, skulle utvidgas med fastighetsindelning,
rättigheter, planer och bestämmelser.
Efter att Projektet startats har Lantmäteriet/Geodatarådet beslutat att avveckla projektet
Svensk geoprocess och överföra specifikationsarbetet till Nationella specifikationer (Referens
5). De Nationella specifikationerna byggs upp enligt ett delvis modifierat koncept och avser att
omfatta fler informationsområden, bl.a. de som Smart Planering för byggande föreslog.
I praktiken kan mycket av arbetet i Svensk geoprocess återvinnas i de nya specifikationerna
för de ursprungliga nio temana liksom Mätningsanvisningarna – Geometrisk representation
vid utbyte (Referens 6).
Svensk geoprocess specifikationer har nyttjats i Projektet eftersom Nationella
specifikationerna ännu inte finns annat än som informationslistor. Arbetet med
leveransspecifikationerna baserat på Svensk geoprocess kan, i skenet av denna utveckling,
ses som input till hur framtida Nationella specifikationer bör utformas.
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Se Projektets huvudrapport, avsnitt 2.1.4 och 2.1.5, för utförligare beskrivning av Svensk
geoprocess och Nationella specifikationer.

2.3

IFC/CoClass

Utgångspunkten för leveransspecifikationerna i Smart planering för byggande var CoClass
(Referens 7) för BIM-data. CoClass är ett nytt nationellt klassifikationssystem som inte
hanterar geometri och inte är ett utbytesformat. På grund av detta beslöts att geometri och
utbytesformat avseende BIM-data levereras enligt den internationella öppna standarden IFC
från BuildingSMART (Referens 8), som anpassats för ändamålet vad gäller innehåll med hjälp
av klassifikation genom CoClass. För utförligare information om CoClass, se Projektets
huvudrapport, avsnitt 2.1.6.
I Projektet och AP1 har man därför utgått från att IFC/CoClass är den kombination av
standarder som ska användas för BIM-data.

2.4

Får Jag Lov?

Resultatet från AP4 - Ändamålsenlig BIM för bygglov och digitalt granskningsstöd, i Smart
planering för byggande, användes i bland annat Vinnova-projektet Får Jag Lov? (Referens 9)
som koordineras av Boverket. Där skapade man bland annat prototyper av automatisk
kontroll för bygglov mot detaljplaner delvis baserat på idéer från AP4. För att få detta att
fungera i praktiken måste det dock skapas mer detaljerade leveransspecifikationer för
bygglovsprocessen. I Projektets huvudrapport, avsnitt 2.1.2, går att läsa mer om själva
projektet Får Jag Lov?
Detta är en av utgångspunkterna för utformningen av Projektets testprocess och leveranser
(Figur 3.5).

2.5

EuroSDR geoBIM-project

EuroSDR driver ett särskilt geoBIM-projekt (Referens 10), för geodata- och BIM-integration,
startat av ett tiotal intressenter baserat på crowdfunding. Intressenter består av ett tiotal
Kartverk i Europa samt fyra universitet. Från Sverige deltar Lantmäteriet och Lunds
universitet. I arbetet används bland annat bygglovsprocessen som ett användningsfall.
Genom viss personunion med EuroSDR geoBIM-projektet och Leveransspecifikationer för
Geodata-BIM har bland annat bidrag till Projektets testprocess och leveranser erhållits
(Figur 3.5).

2.6

BIM-data för bygglov i Norge

I Norge har Direktoratet för byggkvalitet, DiBK (Referens 11), dvs motsvarigheten till svenska
Boverket avseende bygglovsprocessen, tagits fram:



en beskrivning med krav på BIM-data enligt IFC i Bygglovsansökan (Referens 12)
ett preliminärt offentligt tillgängligt valideringsprogram (Referens 13) för
Bygglovsansökan framtagen beskrivningen med krav på BIM-data enligt IFC ovan

Vidare tillåter Riksarkivariens föreskrifter (Referens 14) att IFC-formatet nyttjas vid offentlig
arkivering.
Denna information har inte nyttjats i Projektet men kan vara till stor nytta i det fortsatta
arbetet efter projektavslutet.
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2.7

Skillnader mellan geodata och BIM

BIM och GIS har olika ursprung. Därför skiljer sig prioriteringar och tankemodeller för bland
annat geometrihantering och vilka data som ska lagras:
- BIM härstammar från byggnadsritningen; ett designverktyg för att beskriva något som inte
finns och hur detta något ska konstrueras i detalj.
- GIS härstammar från kartan; ett verktyg för att beskriva en existerande, inmätt verklighet på
ett översiktligt sätt.
Både geodata och BIM handlar om objektorienterad informationshantering, där en del av
informationen avser lägesbundna geometrier. Standardisering inom geodata och BIM bedrivs
i dag i parallella spår. En framtida mer gemensam standardisering förutsätter en gemensam
terminologi och översättning. Det finns dessutom olikheter i hanteringen av unika identiteter,
livscykelhantering, geometrimodeller samt referenssystem i plan och höjd som behöver
överbryggas. (Referens 15).
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3 Genomförande
3.1

Syfte och arbetspaketets mål

Det övergripande syftet med Projektet är att bidra till ett enkelt enhetligt digitalt
informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen mellan myndighet och exploatör, med fokus
på bygglovsprocessen, som inkluderar geodata och BIM (Figur 3.1).
Målet för AP1 är att ta fram mer detaljerade Leveransspecifikationer, än de som översiktligt
specificerades i projektet Smart planering för byggande AP4, avseende:
1.
2.

Geodatamodell för nybyggnad, dvs en digital nybyggnadskarta i 2D och 3D som levereras
till bygglovssökanden att användas som grund för sin BIM-design av bygglovsmodell.
Bygglovsmodell BIM som kan ersätta/komplettera dagens ritningar avseende
situationsplan, planritning, sektionsritning och fasadritning. Bygglovsmodell BIM ska
användas för bygglovsprövning enligt BBR och, i delar, för att konverteras till geodata för
bygglovsprövning av byggnads läge med mera samt uppdatering av geodatabaser.

Figur 3.1 Arbetspaketets bidrag i samhällsbyggnadsprocessen. Blå pil geodata, röd pil BIM-data. Figuren
beskriver de leveranser som ska testas i projektet. För en mer komplett bild av informationsleveranser i
bygglovsprocessen och beskrivning av bygglovsprocessen hänvisas till Bilaga 1 respektive Smart planering för
Byggande AP4 (Referens 4).

I arbetspaketet ingick även att:
3.
4.
5.
6.

Ta fram testdata som AP3 kunde använda för att testa specifikationerna.
Föreslå förbättringar och utökningar av specifikationer och tillämpningsstandarder –
t.ex. nationella specifikationer geodata och för CoClass.
Formalisera kopplingen mellan CoClass, IFC och MVD.
Bidra med input till framtida handbok för användning av berörda standarder och
specifikationer.
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3.2

Nuläge och önskat läge

För att tydliggöra önskat läge jämfört med nuläge togs följande beskrivningar fram.

3.2.1

Nybyggnadskarta vs Geodatamodell för nybyggnad

Nybyggnadskarta är en karta som vanligen tillhandahålls – direkt eller indirekt via konsult av kommunen, enligt Plan- och bygglagen (2010:900) kapitel 12 §4, för en bygglovsansökan.
Kartan används i nuläget av byggherren som underlag för att ta fram en situationsplan vid
bygglovsansökan. Nybyggnadskarta krävs vanligen för nybyggnation av huvudbyggnader och
större tillbyggnader inom detaljplanerat område eller inom kommunens verksamhetsområde
för vatten och avlopp.
Innehåll i nybyggnadskarta inom detaljplanerat område avser vanligen gällande
detaljplanebestämmelser, fastighetsgränser, anslutningspunkter för ledningar som VA-nät, el,
fjärrvärme etc, samt befintliga byggnader, vägar, höjdförhållanden och andra detaljer efter
behov. I dagsläget redovisas nybyggnadskartan i 2D och tillhandahålls på papper (figur 3.2.1)
och i pdf-format samt i proprietära filformat som shape, .dwg etc. Vid uttag i proprietära
filformat som .dwg så förvinner ofta semantisk information om objekten.
Geodatamodell för nybyggnad avser, enligt Smart planering för byggande, en framtida
geodatamodell i 3D med kvalitetskontrollerat urval av topografi samt fastighetsindelning,
detaljplanebestämmelser och eventuella ledningars anslutningspunkter. Den ska användas
som Nybyggnadskarta i en digital miljö som hanterar både geodata och BIM-data. Innehållet
ska kunna konverteras till BIM-data och ligga till grund för byggherrens BIM-design och
framtagande av Bygglovsmodell BIM.

Figur 3.2.1 Exempel på Nybyggnadskarta idag (Källa: Falu kommun)
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3.2.2

Bygglovsmodell BIM

I nuläget skickar bygglovssökanden in situationsplan, fasadritning, planritning och
sektionsritning till kommun i form av papper-/pdf-dokument (Figur 3.2.2, vänstra sidan).
I situationsplanen beskriver bygglovssökanden positionen/läget på det som ska byggas
genom att objektet ritas in på nybyggnadskartan som tillhandahållits av kommunen.
Önskat läget baseras på:









Att kommunen tillhandahåller Geodatamodell för nybyggnad) som konverteras till BIMdata (IFC/CoClass).
BIM-data från konverterade geodatamodellen importeras till BIM-design av
bygglovssökande som tar fram BIM-data för det som ska byggas lagt på data från
kommunen.
Vid bygglovsansökan filtreras BIM-data i bygglovssökandens eget system/format till
Bygglovsmodell BIM (IFC/CoClass) enligt kravställning för en sådan. Bygglovsmodell BIM
motsvarar situationsplan, fasadritning, planritning och sektionsritning i en enda
datamodell (Figur 3.2.2, högra sidan).
Innan prövning av bygglov valideras Bygglovsmodell BIM i en allmän tjänst.
Om Bygglovsmodell BIM passerar validering används den för automatiska kontroller samt
manuell/visuell besiktning av bygglovshandläggare i olika vyer som motsvarar dagens
situationsplan, fasadritning, planritning och sektionsritning utifrån krav i BBR.
Ett urval av bygglovspliktiga företeelser i Bygglovsmodell BIM konverteras till geodata för
att även möjliggöra en kontroll och visuell besiktning av det byggda i sin omgivning i och
utanför nybyggnadsområdet i kommunens stadsmodell i 3D.
Vidare ska ett urval av BIM-data relationsmodellen, konverterade till geodata, uppdatera
befintliga geodatabaser så att de kommer till nytta i andra processer. Urvalet består av de
tillkommande förändringar som gjorts jämfört med Geodatamodell för nybyggnad, t ex
tillkommande byggnader, förändringar av markmodellen med mera.

Figur 3.2.2 Figuren visar dagens situationsplan, fasadritning, planritning och sektionsritning som avses ersättas
med en framtida Bygglovsmodell BIM (IFC/CoClass) ur vilken de olika vyerna kan tas fram. (Källa: Bilderna till
höger från Falu kommun och Mondo Arkitekter Falun)
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3.3

Arbetsformer

Arbetspaketet genomförde inledningsvis ett fysiskt arbetsmöte där gruppen gick igenom
uppdraget, underlag och identifierade aktiviteter samt fördelade dessa. Därefter har det
praktiska arbetet bedrivits i två delgrupper, fortsättningsvis kallade Geodatagruppen och
BIM-gruppen. Geodatagruppen inriktade sig på processbeskrivningen, testdataframtagande
och leveransspecifikation Geodatamodell för nybyggnad och BIM-gruppen inriktade sig på
leveransspecifikation Bygglovsmodell BIM med huvudfokus på byggnader som BIM-data.
Gruppen har deltagit i för projektet gemensamt uppstartsmöte och det stora APdeltagarmötet i juni, samt i remissmöte med referensgruppen. I början hade hela gruppen
regelbundna avstämningsmöten i första hand via Skype. Gruppledaren deltog i möten med
projektledningen och övriga arbetspaketsledare. Viss överlämning och återkoppling av
resultat har skett vid särskilda möten mellan de olika arbetspaketen.
I slutet av projektet har gruppen varit inaktiv på grund av barnledighet med mera. Istället har
Thomas Lithén från teknik- och expertgruppen tillsammans med Lars Harrie och Tim
Johansson från AP3 analyserat AP1s material och använt dessa för att ställa upp de tester
som bör utföras. Vidare har Martin Lindholm och David Wesström skrivit om BIM-gruppens
arbete i slutrapporten och Thomas Lithén skrivit om resterande delar. Analys och skrivande
har gjorts utifrån bland annat AP1s ursprungliga material som framgår av slutrapportens
bilaga 3 till och med bilaga 10.

3.4

Översiktlig beskrivning av aktiviteter

Följande fem huvudaktiviteter identifierades och beskrivs i kommande avsnitt:
1.
2.
3.
4.
5.

Beskriva projektets testprocess och leveranser
Ta fram och beskriva testdata från verkliga bygglovsärenden
Detaljera leveransspecifikationen Geodatamodell för nybyggnad
Detaljera leveransspecifikationen Bygglovsmodell BIM
Ta fram kravställningar för AP3:s praktiska tester av leveransspecifikationerna.
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3.5

Aktivitet 1 – Projektets testprocess och leveranser

För att tydliggöra Projektets testprocess och leveranser tog representanter ur arbetspaketen
AP1 och AP3 samt teknik- och expertgruppen fram Figur 3.5. Den schematiska processbilden
visualiserar hela bygglovsprocessen, utan att gå in på alla dess leveranser. Vidare visar den
vilka av Projektets arbetspaket som är verksamma var och med vad. Som utgångspunkt
användes tidigare gjort arbete i projekten Smart planering för byggande, Får Jag Lov? och
EuroSDSR geoBIM-project.
Processen utgör inte en beskrivning av arbetsprocessen för bygglov utan visar vilka steg som
måste göras för att leverera och ta emot informationsleveranser mellan myndighet och
exploatör i bygglovsprocessen. Det mesta kräver idag utveckling av olika skript och delvis
manuellt arbete med mera.

Figur 3.5 Figuren avser Projektets testprocess och leveranser. Den visar de data (romber) som ska testas i
projektet samt tillhörande delprocesser (rektanglar) för att ta fram dessa data. De röda ringarna visar testdata
som ska tas fram – heldraget rött avser data i framtida öppna format och streckade röda linjer proprietära format
(dvs det som används i praktiken idag). Innanför blå heldragen linje redovisas de specifikationer ska tas fram i
projektet för att lösa uppgiften. Färgerna på data, delprocesserna och specifikationerna beskriver vilket
arbetspaket eller annat projekt som hanterat uppgiften. Figuren finns även som Bilaga 2.
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Processen kan översiktligt beskrivas i fem steg [siffrorna hänvisar till boxarna i Figur 3.5]:
1.
2.
3.
4.
5.

Ta fram Geodatamodell för nybyggnad, konvertera den till BIM-data [1.1–1.5]
Importera BIM-data konverterat från geodatamodellen för bygglovsansökan, utför
BIM-design, filtrera fram Bygglovsmodell BIM - ansökan [2.1–2.4]
Validera Bygglovsmodell BIM, konvertera urval till geodata [3.1–3.3]
Testa ansökan som BIM-data eller geodata beroende på krav [4.1–4.5]
Förvalta BIM-data, filtrera fram Bygglovsmodell BIM – relationsmodell - i samband
med slutbesked [5.1, 2.1–3.3, 5.1]

De tre första stegen testas i detta projekt. Innan de tre stegen kan testas behöver följande tas
fram [siffrorna hänvisar till boxarna i Figur 3.5]:







3.6

Ett förslag till geodatamodell för Byggnad, CityGML3 Sve-Test som fungerar för
konvertering till BIM-data och vice versa [0.1] – gjort av AP2 och testas i AP3, se
avsnitt 3.1 aktivitet 2) och 4)
en leveransspecifikation Geodatamodell för nybyggnad som fungerar för konvertering
från geodata till BIM-data [0.2] – lista på ingående teman framtagen, tester av vissa
ingående teman gjord i AP3, se avsnitt 3.1 aktivitet 2) och 4).
en leveransspecifikation för Bygglovsmodell BIM som fungerar för bygglovsprövning
enligt BBR samt för konvertering från BIM-data till geodata [0.3] – inte framtagen,
vissa principiella tester gjorda i AP3, se avsnitt 3.1 aktivitet 3)
Ett ETL-schema för att konvertera geodata i proprietära format till .xml-format
baserat på leveransspecifikation Geodatamodell för nybyggnad (nybyggnadskarta)
[0.2a] – framtagen för vissa teman och testad i AP3, aktivitet 1)
ETL-scheman för att konvertera geodata i XML-format till IFC/CoClass och vice versa
baserat på leveransspecifikation Geodatamodell för nybyggnad (nybyggnadskarta]
[0.2b och 0.3b] – framtagen för vissa teman och testad i AP3, aktivitet 2)
IFC/MVD-specifikation baserat på leveransspecifikationen för Bygglovsmodell BIM
[0.3a] – framtagen för vissa teman och testad i AP3, aktivitet 4)

Aktivitet 2 - Testdata

Det är svårt att hitta autentiska testdata i redan gjorda bygglovsärenden eftersom varken
geodata eller BIM-data finns i de framtida öppna format som ska testas i projektet. Projektet
har därför fått leta efter data i ursprungliga proprietära format. Dessa data har sedan med
olika grader av framgång, konverteras till data som kan testas av AP3.
Testdata för två bygglovsärenden har tagits fram:




Bilbesiktningsanläggningen vid Myran, Falun. Avser ursprungligen obebyggd mark i ett
skogsparti som omvandlas till industriområde. Myran användes ursprungligen som
pilotfall i Smart planering för byggande, AP4. I det arbetet tog man fram BIM-data i IFCformat från en ursprunglig modell i proprietärt format. (Tabell 3.6a)
Förskolan Lotsen. Karlstad. Avser en byggnad med oregelbundna former som utförts
helt i trä inom ett nyexploaterat översvämningskänsligt bostadsområde inom
hamnområdet i Karlstad. (Tabell 3.b)

Ett urval av dessa data, i vissa fall efter förädlingar, utgör testdata i AP3 och kommer även
levereras ur projektet för andra att testa.

27

LEVERANSSPECIFIKATIONER FÖR GEODATA-BIM AP1 DETALJERADE LEVERANSSPECIFIKATIONER I BYGGLOVSPROCESSEN

Tabell 3.6a. Testdata erhållet från Falu kommun. Bygglovsmodellen togs fram i Smart
planering för byggande AP4.

Informationsmängd
Nybyggnadskarta
Byggnad BIM
Bygglovsmodell BIM

Format
shape,
.dwg
.rvt
IFC

Baskarta

shape,
.dwg

Markmodell

.dwg

Detaljplan

Kommentar
Ursprunglig nybyggnadskarta från bygglovsärendet.
Ursprunglig modell av byggnaden i ett proprietärt format, revit, som
Smart planering för byggande AP4 översatt till IFC samt även lagt till
informationen i nybyggnadskartan. Ett preliminärt CoClass-schema
togs fram, se Bilaga 11, men det lades inte in i i IFC-filen.
Kommunens baskarta över fastigheten inklusive området kring
fastigheten. Textbeskrivning av klasserna i Faluns informationsmodell
bifogades.
Kommunens markmodell avser en höjdmodell som beskriver
markytan, ofta kallad digital terrängmodell (DTM)
Kommunens detaljplan över hela planområdet, För själva Myranfastigheten översattes detaljplanen till SIS-standarden för digitala
detaljplaner (SS 637040:2016).

Tabell 3.6b. Testdata erhållet från Karlstad kommun

Informationsmängd
Nybyggnadskarta

Format
---

Kommentar
Ej erhållit nybyggnadskarta utan istället erhölls grundkarta till
detaljplan med mera, se nedan

Byggnadsmodell

rvt

Byggnadsmodell (BIM-data) i ett proprietärt format.

Detaljplan

pdf

Grundkarta

shape

Byggnader

.dwg

Markmodell

.dwg

Laserdata

LAS

Kommunens beslutade plankarta - planbestämmelser på grundkarta i
ett rasterformat (dvs som en digital bild). Även planbeskrivning ingår.
Kommunens grundkarta till detaljplanen
Fotogrammetriskt framtagen grundkarta enligt den datamodell som
används i Geosecma Karta
Kommunens fotogrammetriskt framtagna byggnadsmodeller i
detaljeringsgrad LOD 2
Kommunens höjdmodell som beskriver markytan, även kallad digital
terrängmodell (DTM) i form av 2m grid
Punktmoln från flygburen laserskanning med markklassade punkter.
Använt av kommunen för att ta fram markmodellen ovan.

28

LEVERANSSPECIFIKATIONER FÖR GEODATA-BIM AP1 DETALJERADE LEVERANSSPECIFIKATIONER I BYGGLOVSPROCESSEN

3.7

Aktivitet 3 - Geodatamodell för nybyggnad

Geodatagruppen inom AP1 har analyserat vilka geodata som bör återfinnas i
Geodatamodellen för nybyggnad och resultatet redovisas i:
-

Bilaga 3 – Informationsmodell, Geodatamodell för nybyggnad (nybyggnadskarta)
Bilaga 4 – Underlag för detaljerad leveransspecifikation Geodatamodell för nybyggnad
Bilaga 5 – Förklarande text till Bilaga 4

Följande beskrivning avser en introduktion till nuläge och önskat läge samt hur befintliga
specifikationer inom Svensk geoprocess kan användas för ett urval av aktuella geodata. Det är
Svensk geoprocess specifikationer som testas i projektet men eventuella synpunkter kommer
ges till arbetet med kommande Nationella specifikationer. Därför ges även en översikt över
status för Nationella specifikationer. Analys och beskrivningar har gjorts av representant för
teknik- och expertgruppen med visst bidrag från AP3.
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3.7.1

Geografiska teman och specifikationer

En sammanställning (Tabell 3.7.1) har gjorts över geografiska teman aktuella för
Geodatamodell för nybyggnad med hjälp av AP1s Bilaga 1 och Bilaga 4 samt Referens 3 (Bilaga
8: bilaga A) och Referens 5. I sammanställningen ingår även om temana finns beskrivet i
Svensk geoprocess specifikationer och kommande Nationella specifikationer.
Det kan konstateras att de mesta av aktuella geodata för ändamålet täcks av kommande
Nationella specifikationer medan befintliga Svensk geoprocess specifikationer bara omfattar
Topografi. De utkast avseende Nationella specifikationer som publicerats än så länge
innehåller inte information om geometriredovisningen.
Tabell 3.7.1 Sammanställning av informationsområden, geografiska teman samt om temat
finns i Nybyggnadskartan, Svensk geoprocess specifikationer och i kommande Nationella
specifikationer. Beräknad tidpunkt för de olika Nationella specifikationerna är inte fastställd
ännu med undantag för Byggnad och Detaljplan, dessutom saknas geometri i utkasten.
Informationsområde
Topografi

Geografiskt tema

Höjd
Byggnad
Övriga byggnadsverk
(Anläggningar)
Väg/Järnväg
Vatten
Övrig väg
Markdetaljer

Fastighet

Planer

Text - ortnamn,
vägnamn m.m.
Fastighetsindelning
Rättigheter

Detaljplan (dp)

Översiktsplan (öp)

Bestämmelser
Ledningar
under
mark

Strandskydd,
Fornminnen
med flera
Anslutnings-punkt VA
Anslutnings-punkt el
Anslutnings-punkt FV

Geodatamodell för
nybyggnad
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Urval vid
behov
Urval vid
behov
Urval vid
behov
Ja
Vid behov
utanför dpområde
Ja

Vid behov
utanför
dp-område
Vid behov
utanför
dp-område
Ja
Ja
Ja
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Finns i Svensk
geoprocess
specifikationer
Ja
Ja
Ja delvis, t ex
saknas bro och
tunnel
Ja
Ja
Ja

Nationella specifikationer, status
för Informationsspecifikationer
(utkasten saknar geometri)
Ja, utkast
Ja, utkast beräknad klar 2020
Ja, utkast - delvis,
t ex saknas bro och tunnel

Ja

Ja, utkast

Nej

Nej, antagligen inte

Nej
Nej

Ja, utkast
Ja, utkast

Nej, men det finns
SIS-standard för
digitala detaljplaner
(SS 637040:2016)
Nej

Ja, utkast och beräknad klar 2020

Ja, men inget framtaget

Nej

Ja, men inget framtaget

Nej
Nej
Nej

Nej, antagligen inte
Nej, antagligen inte
Nej, antagligen inte

Ja, utkast
Ja, utkast
Ja, utkast
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3.7.2

Geometrivarianter

En sammanställning (tabell 3.7.2) har gjorts över varianter av geometriredovisning för olika
geografiska teman avseende topografi som ingår i Geodatamodell för nybyggnad.
Sammanställningen har tagits fram med hjälp av AP1s Bilaga 4 och Referens 6.
I sammanställningen framgår även i vilken Svensk geoprocess specifikation geometrivarianten
förekommer. Publicerade utkast av Nationella specifikationer beskriver inte geometri i
nuläget.
Svensk geoprocess tillåter, liksom internationella standarder/specifikationer som CityGML för
geodata och IFC för BIM-data, att företeelser beskrivs på olika sätt vilket försvårar ett enkelt
enhetligt datautbyte. Exempel på detta framgår av tabell 3.7.2 avseende Svensk geoprocess
specifikationer.
För att aktörer inom samhällsbyggandet ska kunna utbyta data på ett effektivt sätt krävs
leveransspecifikationer som i detalj reglerar hur standarder/specifikationer ska användas för
ett givet ändamål.
Svensk geoprocess, som endast omfattar topografi i Geodatamodellen för nybyggnad, används
för att analysera vilka geometrivarianter som ska användas för att kunna konvertera geodata
till BIM-data. Utifrån en sådan analys kan sedan generella rekommendationer tas fram för
arbetet med kommande Nationella specifikationer som, förutom topografi, även gäller för
andra aktuella informationsområden som fastighet, planer och bestämmelser.
Det kan konstateras att det är förvirrande att vissa geografiska teman hanteras i olika
specifikationer beroende på geometrivariant. Det vore önskvärt att varje geografiskt tema
hanteras sammanhållet i en enda specifikation. Alternativt så hanteras all kommunal
insamlad geodata om markdetaljer, vägar, vatten, marktäcke och markanvändning i
specifikationen Markdetaljer. För att göra det sistnämnda bör hantering av centroid
inkorporeras i specifikationen markdetaljer inklusive särskilda anpassade attribut för
kommunal användning i samhällsbyggnadsprocessen avseende vägar, vatten,
markanvändning och marktäcke.

Figur 3.7.2 (Se Byggnad/LOD i Tabell 3.7.2 nästa sida) Schematisk bild av de olika LOD-nivåerna i CityGML 2.0
som även Svensk geoprocess använder med undantag av LOD4. Byggnad i Svensk geoprocess avser en
registerbyggnad, det finns även aggregerad byggnad och fysisk byggnad. Byggnad kan delas in i byggnadsdelar
enligt olika kriterier som användning, bygglov, takhöjd - regler saknas i Svensk geoprocess. (Bild: Filip Biljecki,
TUDelft).
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Tabell 3.7.2 Varianter av geometri för olika teman enligt Svensk geoprocess och i vilken
specifikation varianten återfinns. Det finns även en specifikation för vatten i Svensk geoprocess
som inte använts i denna sammanställning på grund av att vatten hanteras av andra
specifikationer vid kommunal geodatainsamling.
Geografiskt
tema
Höjd

Byggnad
(registerbyggnad)
Väg

Geometrivariant

Svensk geoprocess specifikation, kommentarer

Punkter

Höjd för höjdpunkter, punktmoln och markmodell som gridd (regelbundet punktmoln).
Höjd för höjdkurvor
Höjd för markmodell som TIN
Byggnad för detaljeringsgrad LOD0 (figur 3.7.2)

Linjer
Ytor, multi-surface
Yta med relativ höjd*
eller absolut höjd**
Volym, multi-surface
Volym, solid
Mittlinje

Kantlinje
Kantlinjer/centriod

Yta
Vatten
(Ytvatten)

Mittlinje

Kantlinje

Kantlinjer/centriod

Yta
Markdetaljer
(Urval)

punkt med relativ höjd*
linje med relativ höjd*
yta med relativ höjd*
linje med absolut höjd**
yta med absolut höjd**

Byggnad för detaljeringsgrad LOD2-3 (figur 3.7.2)
Byggnad för detaljeringsgrad LOD1-2 (figur 3.7.2)
Övrig väg för parkväg, traktorväg, stig, led m.m.
För allmänna vägnätet, skogsbilvägar m.m. hänvisas till Trafikverkets
NVDB
Markdetaljer
kodning marklinje/transportlinje/vägbana med attribut kantlinje
Markdetaljer + Markanvändning och Marktäcke
Markdetaljer med kodning för marklinjer som sluter tätt för yta samt
centroid i ytan med kodning för markanvändning/vägbana
Markanvändning och Marktäcke
kodning markanvändning/vägbana
Markdetaljer för mindre vattendrag <2m
med kodning marklinje/vattenlinje/strandlinje, kanal eller dike med
attribut mittlinje
Markdetaljer för vatten samt vattendrag >2m
med kodning marklinje/vattenlinje/strandlinje eller kanal med attribut
kantlinje
Markdetaljer + Markanvändning och Marktäcke
Markdetaljer med kodning för marklinjer som sluter tätt för yta samt
centroid i ytan med kodning marktäcke/vatten
Markanvändning och Marktäcke
kodning marktäcke/vatten
Markdetaljer för belysningsstolpe, träd m.m.
Markdetaljer för häck, kantstöd m.m.
Markdetaljer för parkbänk, sten m.m
Markdetaljer för staket, luftledningar m.m.
Markdetaljer för däck m.m.

*höjd över markytan/markmodellen
**höjd över havet/geoiden

3.7.3

Semantisk information

En sammanställning (tabell 3.7.3) har gjorts över semantisk information i Svensk geoprocess
specifikationer avseende topografi. Sammanställningen har tagits fram med hjälp av AP1s
Bilaga 4 och Referens 6.
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Nationella specifikationer publicerade utkast beskriver semantisk information i nuläget men
det framgår inte om den är obligatorisk eller inte. Därför har endast Svensk geoprocess
specifikationer avseende topografi analyserats. Utifrån en sådan analys kan sedan generella
rekommendation tas fram för arbetet med kommande Nationella specifikationer
Det kan konstateras att
-

de generella kvalitetsattributen är frivilliga, de måste göras obligatoriska om
automatiska analyser ska kunna göras. Om värde är okänt så måste värdelistan
kunna hantera det.
för att konvertera geodata till BIM-data, som beskriver företeelser i 3D, behöver
relevanta höjduppgifter finnas som absoluthöjder eller relativa höjder. Dessa måste
vara obligatoriska liksom alla HojdLageTyp.
attributet Bredd som kan användas för vissa markdetaljer, exempelvis träd, behöver
också vara obligatoriskt i förekommande fall för att kunna göra relevanta 3Dredovisningar.
attributet Variant, som exempelvis kan nyttjas för att beskriva trädart eller stolpars
utseende via fritext, måste ersättas med kodlista.
vid AP1:s analys för bygglovhantering så har byggnadsobjektet de flesta nödvändiga
uppgifterna förutom uppgift om vind, källare och takvinkel
att de geografiska temana väg och vatten som linje (specifikation Markdetaljer) eller
yta (specifikation Markanvändning och Marktäcke) helt saknar verksamhetsattribut.

Tabell 3.7.3 Sammanställning avseende semantisk information i Svensk geoprocess
specifikationer avseende topografi. En stor del av dessa kommer att återvinnas i de Nya
nationella specifikationerna.

Svensk
geoprocess
specifikationer
(kodlista)

Attribut

Värde

Obligatorisk

Generell
kvalitetsattribut
för alla
specifikationer i
Svensk
geoprocess

HMK-standardnivå
Följer mätningsanvisningarna
matmetodPlan
matmetodHojd
lagesosakerhetPlan
lagesosakerhetHojd
tidpunktMätning
osakertLage
osakertLageAnledning
aktualitet
ansvarigOrganisation
utforandeOrganisation
Ej analyserat

0-3
ja/nej
meter
meter
meter
meter
datum
ja/nej
fritext
datum
fritext
fritext

Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Höjd
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Svensk
geoprocess
specifikationer
(kodlista)

Attribut

Värde

Obligatorisk

Byggnad
(Byggnadsändamål)

ByggnadAndamal
PlanLageTyp
HojdLageTyp
AbsolutHöjd
RelativHöjd
Hojdvarde
Byggnad helt under mark
TakTyp
ByggnadsKaraktär
ByggnadAnmarkning
ByggnadsStatus
BygglovStatusTyp
BygglovAtgardTyp
ByggnadArea
BoArea
AntalVaningarOverMark
AntalVaningarUnderMark
Saknas vid analys av bygglov:
Vind (ja/nej)
Källare (ja/nej)
Takvinkel
Byggnadstillbehor
PlanLageTyp
HojdLageTyp
MarkdetaljTyp
PlanLageTyp
HojdLageTyp
Relativ höjd
Bredd
Variant
MarkLinjeTyp
PlanLageTyp
HojdLageTyp
tatningsLinje
bro
tunnel
kantstöd
MarkanvändningTyp
Följande saknas vid analys av
bygglov avseende väg som yta:
(finns i NVDB, väg som mittlinje):
Vägnamn
Beläggning
Väghållare
Vägklass

kodlista
kodlista
kodlista
kodlista
kodlista
meter
kodlista
kodlista
kodlista
kodlista
kodlista
kodlista
kodlista
kodlista
kodlista
kodlista
kodlista

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

kodlista
kodlista
kodlista
kodlista
kodlista
kodlista
meter
meter
fritext
kodlista
kodlista
kodlista
ja/nej
ja/nej
ja/nej
ja/nej
kodlista

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ne
Nejj
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

Byggnad
(Byggnadstillbehör)
Markdetaljer
(Markdetaljer)

Markdetaljer
(Marklinjer)

Markanvändning
och Marktäcke
(Markanvändning)
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Svensk
geoprocess
specifikationer
(kodlista)

Attribut

Värde

Obligatorisk

Markanvändning
och Marktäcke
(Marktäcke)

MarktackeTyp
Följande saknas vid analys av
bygglov avseende vatten som yta
(finns i Svensk geoprocess vatten):
Medelvattenstånd
Översvämningsriskområde
OvrigVagTyp
PlanLageTyp
HojdLageTyp
forlaggning
belysning
markering
preparering
vagbredd
OvrigLedTyp
PlanLageTyp
HojdLageTyp

kodlista

Ja

kodlista
kodlista
kodlista
kodlista
ja/nej
kodlista
ja/nej
meter
kodlista
kodlista
kodlista

Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej

Övrig väg
(Övrig väg)

Övrig väg
(Övrig led)
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3.8

Aktivitet 4 - Bygglovsmodell BIM

BIM-gruppen inom AP1 har initialt arbetat utifrån målbilden att utdata från arbetspaketet
skulle kunna fungera som testdata i AP3. Då testdata avseende BIM-data till AP1 visat sig
sakna nödvändiga klassifikation har AP1 istället arbetat parallellt med AP3 för att skapa
sådan testdata. Målbilden för denna aktivitet i AP1 har förändrats till att istället ta fram
struktur och process för att möjliggöra automatisk kontroll av innehållet i en
bygglovsansökan.
Den kontroll som avses ovan är den första granskningen av att det som levererats i en
leverans uppfyller leveransspecifikation avseende filer och filernas innehåll. Kontrollen avser
således inte någon prövning i sak eller att kontrollera om bygglovsansökan uppfyller
samhällets krav.
Följaktligen har denna aktivitet i AP1 fokuserat på validering av BIM-data avseende byggnad
och resultatet redovisas i:
-

Bilaga 6 – Informationsmodell: Bygglov
Bilaga 7 – Informationsmodell: Data enligt BBR för att bedöma bygglov
Bilaga 8 – Processmodell: Validera bygglovsmodell BIM
Bilaga 9 – Processmodell: Formell granskning bygglov
Bilaga 10 – Byggnadsobjekt, Revit och CoClass

Informationsmodellerna är framtagna av AP1 vid arbetsmöte i Göteborg 19-20 februari 2019
och är utförda med notation enligt modellstandarden Prime Arch. Processmodellerna är
framtagna av AP1 vid flera tillfällen under vintern 2019 och utförda i Microsoft Visio.

3.8.1

Avgränsningar

Arbetspaketets aktivitet kring Bygglovsmodell BIM avgränsades till att avse automatisk
kontroll av innehållet i en bygglovsansökan. Kontrollen avser endast BIM-data; inte geodata.
Den kontroll som avses ovan är den första granskningen av att det som levererats i en
leverans uppfyller leveransspecifikation avseende filer och filernas innehåll. Kontrollen avser
således inte någon prövning i sak eller att kontrollera om bygglovsansökan uppfyller
samhällets krav.
Följaktligen är bygglovshandläggaren inte en del av den här processen. Ovan nämnda
automatiska kontroll måste först uppfyllas för att bygglovshandläggaren ska påbörja
granskningen av bygglovsansökan.
För detta delprojekt har man valt att använda Revit för att skapa BIM-modell och FME som
ETL-programvara för att utföra den formella granskningen, vilket innebär en teknisk
avgränsning. I framtiden måste struktur och processer vara oberoende av vilka programvaror
som används.

3.9

Aktivitet 5 - Kravställning på test i AP3

Representanter för teknik- och expertgruppen och AP3 har analyserat framtaget material
från AP1 och rekommenderat vad som bör testas, se avsnitt 4.1.4. Rekommendationerna har
använts för att ställa upp de tester som bör utföras för att verifiera olika hypoteser om
leveransspecifikationerna, se AP3s rapport för resultatet.
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4 Resultat och leveranser
Kapitelindelningen nedan följer de sex punkter som framgår av syfte och mål i avsnitt 3.1.

4.1

Leveransspecifikation Geodatamodell för nybyggnad

Sammanfattningsvis kan det sägas att
-

-

4.1.1

en detaljerad Leveransspecifikation Geodatamodell för nybyggnad inte har tagits
fram i projektet eftersom Nationella specifikationer ännu inte finns annat än i utkast
av varierande kvalitet.
Nationella specifikationer är det enda initiativet att sammanhållet ta fram
specifikationer enligt ett sammanhållet koncept som täcker de flesta geografiska
teman i Geodatamodell för nybyggnad och samhällsbyggnadsprocessen i stort.
Svensk geoprocess omfattar bara topografi.
Nationella specifikationer än så länge bara finns i form av utkast som ska testas
successivt enligt en ännu inte fastställd tidplan. Detaljplaner och Byggnad är
prioriterat och tester pågår hösten 2019
inventeringar, analyser och rekommendationer till fortsatt arbete gjorts i syfte att
bidra till relevanta Nationella specifikationer för bygglovsprocessen och
samhällsbyggnadsprocessen i stort.
rekommendationerna till AP2 framgår av avsnitt 4.1.3
rekommendationerna till AP3 framgår av avsnitt 4.1.4
resultat och rekommendationer av AP3s tester redovisas kortfattat i 4.1.5, helheten
framgår av AP3s slutrapport.
rekommendationerna till Nationella specifikationer framgår av avsnitt 6.2.1.

Inventeringar

Geodatagruppen i AP1 har gjort en detaljerad inventering av aktuella geografiska teman för
Geodatamodell för nybyggnad:
-

Informationsmodell, Geodatamodell för nybyggnad (Bilaga 3)
Underlag för detaljerad Leveransspecifikation Geodatamodell för nybyggnad
(Bilaga 4) samt förklarande text (Bilaga 5)

Sammanställningar är gjorda avseende:
-

Vilka specifikationer som finns eller är på väg att tas fram för geografiska teman som
är aktuella för Leveransspecifikation Geodatamodell för nybyggnad (avsnitt 3.7.1)
Vilka geometrivarianter som finns i Svensk geoprocess avseende topografi, dvs för ett
urval av innehållet i Geodatamodell för nybyggnad (avsnitt 3.7.2)
Vilken semantisk information som finns i Svensk geoprocess avseende topografi, dvs
för ett urval av innehållet i Geodatamodell för nybyggnad (avsnitt 3.7.3)
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4.1.2

Analys av inventeringar och sammanställningar

Utifrån inventeringarna beskrivna i avsnitt 4.1.1. kan det konstateras att:
1.

numera avvecklade Svensk geoprocess specifikationer innehåller bara information
om topografi.
2. Nationella specifikationer innehåller det mesta av de teman som behövs för en
framtida Geodatamodell för nybyggnad (nybyggnadskarta), dvs ett urval av topografi
samt fastighet, planer och bestämmelser. Det som saknas är Anslutningspunkter för
ledningar, Övriga byggnadsverk som bro och tunnel som egna objekt samt viss text
som exempelvis ortnamn och vägnamn.
3. de flesta geografiska teman i Svensk geoprocess representeras med olika
geometrivarianter (tabell 3.7.2) och antagligen kommer detsamma att gälla för
Nationella specifikationer som det ser ut vid tidpunkten för skrivandet av denna
rapport.
4. beroende på geometrivariant så kan samma geografiska tema förkomma i olika
specifikationer i Svensk geoprocess, det gäller för Väg, Vatten, Markanvändning och
Marktäcke. Antagligen kommer detsamma att gälla för Nationella specifikationer som
det i nuläget ser ut i publicerade utkast.
5. hantering av yttäckande objekt som ytor inte är obligatoriskt för storskalig kartering,
dvs väg, vatten, markanvändning och marktäcke i specifikationen Markdetaljer
hanteras som marklinjer utan ytbildning och utan attribut med
verksamhetsinformation. Antagligen kommer detsamma att gälla för Nationella
specifikationer.
6. höjdinformation för att kunna hantera 3D direkt eller indirekt inte är obligatoriskt.
Antagligen kommer detsamma att gälla för Nationella specifikationer.
7. specifikationen Markdetaljer i Svensk geoprocess har olika sätt att hantera
höjdinformation på objekt som sticker upp från markytan som stolpe, träd, staket,
häck, luftledningar - ibland används relativ höjd och ibland absolut höjd. Antagligen
kommer detsamma att gälla för Nationella specifikationer.
8. den semantiska informationen för de olika specifikationerna i Svensk geoprocess
avseende topografi är olika detaljerade. De specifikationer som hanterar ett
geografiskt tema sammanhållet (Byggnad) har mer attribut med
verksamhetsinformation än de teman som finns i flera olika specifikationer
(exempelvis Väg och Vatten som linjer i specifikationen Markdetaljer och som ytor i
specifikationen för Markanvändning och Marktäcke). Antagligen kommer detsamma
att gälla för Nationella specifikationer som det ser ut i nuläget i publicerade utkast.
9. mycket av den semantiska informationen i Svensk geoprocess är inte obligatorisk, det
vill säga att den är frivillig. Detta är inte gångbart i en framtida automatisk process.
Kvalitetsattribut måste göras obligatoriska, liksom höjd- och bredd attribut där de
behövs för att åstadkomma 3D.
10. Markdetaljer i Svensk geoprocess har attribut som tillåter fritext avseende bredd och
variant - bredd kan avse ett träds utbredning, variant kan avse trädets artnamn.
Antagligen kommer detsamma att gälla för Nationella specifikationer.
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4.1.3

Rekommendationer till AP2

Rekommendationer:
-

Attribut om Vind, Källare och Takvinkel saknas för Byggnad och bör tillföras ny
specifikation för Byggnad
Platshållare för klassifikation enligt CoClass bör läggas till i byggnadsmodellen,
Geometri avseende fasad inklusive dörrar och fönster samt skorsten och andra
byggnadstillbehör är önskvärd även som geodata. Det innebär att byggnad inom
geodataområdet måste hantera LOD3. Alternativt duger det med LOD0+höjddata
eller LOD2 med en ”länk” till byggnaden som BIM-data. Detta bör utredas vidare.

Rekommendationerna har hanterats och framgår av avsnitt 3.3.6, 3.4 och 5.5 i AP2s
slutrapport.

4.1.4

Rekommendationer på tester i AP3

Rekommendationer:
-

Testa vilka geometrivarianter enligt tabell 3.7.2 som passar bäst för att konvertera
geodata till BIM-data enligt IFC/CoClass
Testa hur semantisk information kan följa med i konvertering från geodata till BIMdata enligt IFC/CoClass.
Ge rekommendationer till Nationella specifikationer hur geometri och semantisk
information ska hanteras i geodata så att geodata enkelt kan konverteras till BIMdata och tillbaka till geodata i bygglovsprocessen.
Tydliggöra CoClass roll för att konvertera geodata till BIM-data, filtrera fram
Bygglovsmodell BIM, bygglovsprövning i BIM-data och konvertering från BIM-data
till geodata.

Rekommendationerna har hanterats och det framgår bland annat i AP3s slutrapport, avsnitt
4.1, avsnitt 4.2 (Krav 3) och i avsnitt 5.

4.1.5

Slutsatser av tester och påverkan på Nationella
specifikationer.

Slutsatsen av AP3s tester är att konvertering av geodata till BIM-data endast fungerar
tillfredställande om geodata beskrivs som volymer eller som 3D-ytor – punkter och linjer
fungerar inte bra. Även den semantiska informationen följer med in i BIM-miljön om geodata
beskrivs som volymer/ytor. Det betyder inte att Nationella specifikationer behöver använda
volymer/ytor direkt för alla objekt. Mycket kan lösas genom indirekta beskrivningar av
sådana, till exempel att:
-

-

-

ett träd beskrivs av en punkt med attributen relativ höjd och bredd i meter. Med
sådan information kan punkten först räknas om till en volym i ett första steg innan
den konverteras till BIM-data där den beskriver en ”bounding box” för en symbol för
träd.
en parkbänk eller en byggnad (LOD0) beskrivs av en yta med attributet relativ höjd.
Med sådan information kan ytan först räknas om till en volym i ett första steg innan
den konverteras till BIM-data där den beskriver en ”bounding box” för en symbol för
parkbänk respektive som en byggnad i LOD1.
En vägbana eller vattenyta beskrivs genom marklinjer som tillsammans bildar en tät
yta. Inom ytans avgränsningar sätts en centriod med relationer till alla ingående
linjer samt att den bär ytans verksamhetsattribut. Med sådan information kan
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linjerna först räknas om till en yta i ett första steg innan den konverteras till BIMdata som en yta med relevanta verksamhetsattribut.

4.2

Leveransspecifikation Bygglovsmodell BIM

Sammanfattningsvis kan det sägas att AP1 har haft begränsad framgång med att filtrera fram
en bygglovsmodell, då indatamodellerna saknat klassificeringsstruktur, och AP1 har därför
arbetat tillsammans med AP3 för att skapa BIM-data inför de tester som har skett inom
ramen för AP3.
Därutöver har AP1 tagit fram en förenklad informationsmodell (Bilaga 6 och 7) över vilken
data som skulle vara önskvärd att hämta från BIM-modellen och vilka byggnadstekniska krav
som BIM-data skulle behöva prövas mot, samt ett processchema (Bilaga 8 och 9) för hur man
behöver gå tillväga för att kunna granska och validera BIM-modeller inför bygglovsprocessen.
Processchemat inbegriper också en beskrivning över de förutsättningar som måste uppfyllas
innan man kan skapa en leveransspecifikation för bygglovsansökan.

4.2.1

Bygglovsmodell BIM; process för att filtrera fram rätt objekt
och attribut

En BIM-modell innehåller stora informationsmängder som i sin helhet erfordras vid, och är
avsedda för, en fullskalig och samordnad projektering av byggnaden. Merparten av denna
information är i de flesta fall till begränsad eller ingen nytta vid prövning av ansökan om
bygglov. Istället medför mängden data ett behov av tydlig avgränsning – förslagsvis genom
klassificering – av vilka objekt i modellen som krävs för eller påverkar utgången av en
bygglovsprövning.
På grund av inkonsekvent klassificering i de BIM-modeller som har utgjort indata till AP1, har
en sådan selektering eller filtrering inte varit maskinellt möjlig. Denna inkonsekvens i
klassificeringsstrukturen tydliggjorde behovet av att ha riktlinjer för klassifikation av BIMdata enligt IFC och att sedan kunna validera BIM-data utifrån riktlinjerna.
Då de begränsade möjligheterna att filtrera fram en bygglovsmodell blev kända, har AP1
istället fokuserat på modellering av kravställning på klassificering och på
valideringsprocessen.

4.2.2

Validera BIM-data

AP1 har kunnat bestämma och klassificera vilka objekt i en BIM-modell som erfordras för en
bygglovsprövning (bilaga 6), men de aktuella objekten i de BIM-modeller som utgjorde indata
till AP1 har inte gått att validera. Orsaken är att indata i form av klassificering helt har
saknats och därmed har inte funnits något att validera. Därutöver har tidsplanen varit för
kort för att först inhämta nya indata som skulle kunna passera en revidering.
Istället har deltagare från AP1 arbetat tillsammans med AP3 för att skapa BIM-data inför de
tester som har skett inom ramen för AP3.
Då målbilden ändrades för AP1, till att identifiera och kravställa BIM-data istället för att
producera utdata för test, så har AP1 jobbat parallellt med AP3 för att skapa testdata åt dem.
Den förändrade målbilden har därutöver resulterat i en förenklad informationsmodell över
vilken data som skulle vara önskvärd att hämta från BIM-modellen (bilaga 6) och vilka
byggnadstekniska krav som BIM-data skulle behöva prövas mot (bilaga 7), samt ett
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processchema (bilaga 8) för hur man behöver gå tillväga för att kunna granska och validera
BIM-modeller inför bygglovsprocessen.
Utöver processchemat har AP1 också tagit fram en beskrivning (bilaga 8) över de
förutsättningar som måste uppfyllas innan man kan skapa en leveransspecifikation för
bygglovsansökan. Förutsättningarna inbegriper krav på nationella överenskommelser, om
man ska kunna ta fram en detaljerad leveransspecifikation för bygglovsansökan.

4.3

Testdata

Framtaget och framgår av Tabell 3.6 i avsnitt 3.6. Vilket testdata som använts i projektet och
hur det använts framgår av AP3-rapporten, bl a avsnitt 3.3.

4.4

Föreslå förbättringar och utökningar av
specifikationer och tillämpningsstandarder

Se avsnitt 4.1.2 och avsnitt 4.1.5 för rekommendationer till Nationella specifikationer
avseende specifikationer för geodata som ska ingå i framtida Leveransspecifikation
geodatamodell för nybyggnad.
För CoClass har ingen utökning gjorts för aktuella teman. Det preliminära CoClass-schemat
från Smart planering för byggande gäller fortfarande, se Bilaga 11.

4.5

Formalisera kopplingen mellan CoClass, IFC och MVD

Ingen leverans, för tidigt att göra detta, se avsnitt 4.2.

4.6

Bidra med input till framtida handbok för användning
av berörda standarder och specifikationer

För tidigt att komma med rekommendationer innan Nationella specifikationer är på plats
liksom en detaljerad Leveransspecifikation Geodatamodell för nybyggnad baserad på
Nationella specifikationer.
Att ta fram en handledning för hur man bör jobba idag med proprietära format som
exempelvis shape för geodata och exempelvis dwg för CAD-data eller rvt för BIM-data ligger
inte inom ramen för detta innovationsprojekt. Detsamma gäller BIM-data enligt IFC/CoClass
och MVD.
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5 Hinderanalys
5.1

Ansvar

Det är otydligt vem som egentligen har bollen att långsiktigt leda arbetet med de modeller
som Projektet behandlat.

5.1.1

Geodatamodell för nybyggnad

Vad gäller nybyggnadskartan (Geodatamodell för nybyggnad) som kommuner ska leverera
enligt PBL så har Lantmäteriet historiskt sett haft föreskriftsrätt för denna liksom för
grundkartan till detaljplan. Mätningskungörelsen har avskaffats och inga föreskriftsrätter
finns kvar. Riksdag och regering har just återinfört möjligheten för Lantmäteriet att ge
föreskrifter om grundkartan men inte för nybyggnadskartan.

5.1.2

Bygglovsmodell BIM

Det saknas ansvarig myndighet för att i samverkan leda, ta fram, äga och förvalta
Bygglovsmodell BIM över tid så att den blir en nationell överenskommelse som bestämmer
hur en bygglovsansökan skall vara formaterad.
Så länge denna inte finns är det ett hinder för framdriften. Lägger man ut den på kommuner
eller privata intressen kommer det skapa väldigt stor varians på de leveransspecifikationer
som skapas och godkänns lokalt. Vilket sedan medför en stor varians och osäkerhet kring de
data som insamlas vilket i sin tur minskar värdet på den insamlade informationen. Därför är
det av yttersta vikt att ha en bestämd och överenskommen leveransspecifikation i landet.
Nyckelintressenter finnas inom myndighetssfären som Boverket, Lantmäteriet och
kommuner, innovationsprojekt som Smart Built Environment, intresseorganisationer som
BIM-Alliance, universitet och högskolor som Lunds universitet och KTH samt övriga aktörer i
branschen.

5.2
5.2.1

Nationella specifikationer
Geometrihantering

Om kommande specifikationer kommer ha samma geometrihantering som Svensk
geoprocess för kommunal information i form av marklinjer istället för direkt eller indirekta
beskrivningar av ytor och volymer så försvåras konvertering mellan BIM-data och geodata.

5.2.2

Tidplan och prioritering

Arbetet att ta fram Nationella specifikationer har just börjat. År 2025 har preliminärt nämnts
som ett målår då de mest grundläggande specifikationerna ska vara klara. För tillfället
prioriteras Detaljplan och Byggnad. Det är oklart i vilken ordning som följande
specifikationer tas fram vid tidpunkten för skrivandet av denna rapport.

5.3

Verksamhetssystem utvecklade för kommande
specifikationer

Utan anpassade datasystem så kommer inte processen att nå framgång. Det är av yttersta vikt
att systemleverantörer som utvecklar programvaror för hela processen ges möjlighet att vara
med i arbetet från start, dvs redan i framtagande av nationella specifikationer. Så har det varit
hittills för framtagande av specifikationen för detaljplan, det bör gälla även kommande
specifikationer.
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6 Slutsatser och
rekommendationer
6.1

Slutsatser

Mycket arbete kvarstår innan geodata och BIM-data enkelt kan utbytas och aktuella
Leveransspecifikationer kan tas fram:
1.
2.
3.

4.

Inom geodataområdet måste i ett första steg Nationella specifikationer tas fram för
aktuella geografiska teman
Nationella specifikationer måste hantera geometri på ett sådant sätt att de enkelt kan
konverteras till BIM-data.
Inom BIM-området måste aktuella geometrivarianter i IFC väljas ut som fungerar i
Bygglovsmodell BIM för både bygglovsprövning och för konvertering till och från
geodata. En särskild fråga är om CoClass bidrar till konvertering av geodata till BIMdata och vice versa?
Fortsatt testverksamhet krävs för att pröva konvertering av geodata till BIM-data och
vice versa i syfte att hitta rätt geometrivarianter och kodning

Tydliga ansvariga krävs liksom att samverkan och testverksamhet är väl utvecklad inom och
över domänerna:
-

-

-

Vad gäller punkt 1 och 2 har Lantmäteriet ett tydligt samordningsansvar men det
krävs att olika myndigheter bidrar inom sina verksamhetsområden. Finansiering för
ett genomförande bygger på att regeringen fortsätter sin satsning som börjat med
numera avslutade Digitalt Först.
Punkt 3 saknar tydlig ansvarig myndighet idag. Jämför med läget i Norge där
Direktoratet för byggkvalitet (DiBK) tar tydligt ansvar och jobbar tillsammans med
bland annat BuildingSMART Norge (avsnitt 2.6). Även BIM-branschen bör kliva fram
i Sverige och bidra i detta arbete genom BIM Alliance Sweden.
Även punkt 4 saknar tydligt ansvar. Detta projekt har letts av Lantmäteriet,
finansierats av Smart Built Environment och testerna utförts av Lunds universitet.
Men detta under en ytterst begränsad resurs- och tidsram. För att nå framgång krävs
mer uthållighet, långsiktighet och resurser.
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6.2
6.2.1

Rekommendationer
Nationella specifikationer

Följande rekommendationer är baserade på sammanställningar i avsnitt 4.1.2 och 4.1.5 samt
avsnitt 5.2:
6.2.1.1
Hantering av geometri och semantisk information
Att geodata måste beskrivas som ytor eller volymer, direkt eller indirekt, för att
enkelt kunna konvertera geodata till BIM-data och tillbaka.
Höjdinformation för att kunna hantera 3D direkt måste vara obligatoriskt liksom
höjd- och bredd attribut där de behövs för att indirekt åstadkomma 3D.
Kvalitetsattribut måste göras obligatoriska.
Det bör utredas vilken övrig semantisk information som bör kopplas till
sammanhållen specifikation för väg för att underlätta bygglovsprocessen och
samhällsbyggnadsprocessen i stort, till exempel beläggning, väghållare med mera.
Det skulle även kunna finnas en koppling med NVDB. Motsvarande tänk kan behövas
avseende vatten.
Att i så hög grad som möjligt använda kodtabeller istället för fritext i den semantiska
informationen.
Att i övrigt ta till sig de rekommendationer om geometri och semantisk information
som projektets AP3 tar fram.
6.2.1.2
Uppdelning i geografiska teman
Det bör göras renodlade specifikationer för varje geografiskt tema som Väg, Vatten,
Markanvändning och Marktäcke som tillåter tekniken med marklinjer/centroider i
alla dessa specifikationer. LOD begreppet kan användas för exempelvis vägar för att
skilja NVDB och Lantmäteriets mer småskaliga beskrivningar av vägar som mittlinjer
(LOD0) mot kommunernas storskaliga beskrivningar av vägar som ytor (LOD1), se
Referens 16, avsnitt 10.7, figur 60.
Alternativ till punkten ovan är att Väg för storskalig kommunal kartering hanteras som
kantlinjer som kan ytbildas med hjälp av en centriod inom ramen för specifikationen
Markdetaljer och Marklinjer istället för att övergå till specifikationen Markanvändning när
ytor ska bildas. Möjligen skulle specifikationen i så fall byta namn till Markdetaljer, Marklinjer
och Markytor för att markera vikten av att hantera informationen som ytor.
Detsamma bör då övervägas för Vatten.
6.2.1.3
Saknade geografiska teman
Övriga byggnadsverk som bro och tunnel saknas. Se Referens 17 för förslag på bro
och tunnel för olika detaljeringsnivåer, LOD.
6.2.1.4
Tidplan och prioriteringar
Eftersom alla specifikationer inte kan tas fram samtidigt blir prioriteringsordningen viktig.
För Geodatamodell för nybyggnad så är, förutom detaljplan och byggnad, de geografiska
temana höjd, väg, vatten, markdetaljer och fastighetsindelning viktigast, se tabell 3.7.1.
OBS! Väg och Vatten avser dessa teman beskrivna i form av ytor (centroid/marklinjer) för
kommunal användning enlig nuvarande specifikation Markdetaljer och Marklinjer och inte
som mittlinjer i nätverk med mera som i NVDB och i specifikationen Vatten.
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6.2.2

Geodatamodell för nybyggnad (nybyggnadskartan)

Riksdag och regering har återinfört en möjlighet för Lantmäteriet att ge föreskrifter om
grundkartan. Detsamma bör övervägas för Geodatamodell för nybyggnad (nybyggnadskarta).
Med ett sådant förfarande skulle ansvarsfrågan bli tydligare.

6.2.3

Bygglovsmodell BIM, valideringstjänst och testverksamhet

Att ta fram Bygglovsmodell BIM lämplig för bygglovsprövning kan göras med hjälp av
bilagorna 6-10 enligt följande steg:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ta fram strategi för hur man implementerar datamodellen över tid i riktiga
bygglovsärenden
Ta fram testlösning för:
 Databas enligt datamodellen
 E-tjänst med användargränssnitt för olika aktörer som ska lägga till data i
databasen
Beskriva processerna i en WBS9
 Detaljerat hur dessa processer genomförs
För CAD/Revit - mappa upp IFC mot IFC-export
För IFC – mappa upp klasser och attribut enligt de egenskaper som granskas vid ett
bygglovsärande
Bygga valideringstjänst för en bygglovsportal

Att se till att Bygglovsmodell BIM även fungerar för att ta emot konverterade geodata, samt att
konvertering av urval av BIM-data till geodata, går utanför den ovan föreslagna
rekommendationen för bygglovsprövning. Här krävs testverksamhet, samverkan med
Nationella specifikationer och eventuellt också med CoClass för den som ska ta fram
Bygglovsmodell BIM.
Eftersom det saknas tydligt ansvariga inom dessa områden vore det önskvärt att Smart Built
Environment fortsätter att bidra inom detta område tills mer varaktiga resultat nåtts.
Boverket, Lantmäteriet, kommuner och BIM Alliance Sweden bör vara naturliga parter i ett
sådant arbete. Erfarenheter för hur IFC bör hanteras tillsammans med valideringstjänst kan
hämtas i Norge liksom hur samarbetet i framtagandet kan göras, se avsnitt 2.6.

6.3

Fortsatt arbete

Bollen att ta fram Nationella specifikationer och IT-miljö för nationell åtkomst av geodata
ligger hos Lantmäteriet, som samordnare, och övriga myndigheter i samverkan förutsatt att
finansiering från regeringen fortsätter.
Bollen att ta fram Leveransspecifikationerna Geodatamodell för nybyggnad och
Bygglovsmodell BIM hänger i luften liksom bollarna avseende valideringstjänst och
testverksamhet eftersom ingen ansvarig myndighet utsetts för uppdraget. Om ingen kliver
fram och plockar ner bollarna så lär de hänga där länge.
Utifrån det som beskrivs i avsnitt 5.1.1 och 5.1.2 samt sista stycket i avsnitt 6.2.3 vore
önskvärt att Smart Built Environment fortsätter att bidra tills mer varaktiga resultat nåtts.
9

Work Breakdown Structure, https://projektledning.com/wbs/
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8 Bilagor
Bilaga 1 - Informationsleveranser i bygglovsprocessen
enligt Smart planering för byggande
Bilaga 2 – Projektets testprocess och leveranser
Bilaga 3 – Informationsmodell: Geodatamodell för nybyggnad
Bilaga 4 – Underlag för detaljerad Leveransspecifikation geodatamodell för nybyggnad
Bilaga 5 - Förklarande text till Bilaga 4 - Underlag för detaljerad Leveransspecifikation
geodatamodell för nybyggnad
Bilaga 6 – Informationsmodell: Bygglov
Bilaga 7 – Informationsmodell: Data enligt BBR för att bedöma bygglov
Bilaga 8 – Processmodell: Validera bygglovsmodell BIM
Bilaga 9 – Processmodell: Formell granskning bygglov
Bilaga 10 – Byggnadsobjekt, Revit och CoClass
Bilaga 11 - Preliminärt CoClass-schema enligt Smart planering för byggande, AP4
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