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Förord
Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som
realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built
Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova,
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för
Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala
samhällsutmaningar.
Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår bebyggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att
förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför
samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp
över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för
spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller.
Programmets mål är att till 2030 uppnå:
1. 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och
renovering
2. 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och
renovering
3. 33 % minskning av de totala byggkostnaderna
4. flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv,
plattformar samt nya konstellationer av aktörer
I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter,
bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi
den kunskap som tas fram i programmet.
Leveransspecifikationer för Geodata-BIM är ett av projekten som har genomförts i
programmet. Det har letts av Karin Neland, Lantmäteriet och har genomförts i
samverkan med projektparterna Boverket, Complete 3D, Falu kommun, Höganäs
kommun, Karlstads kommun, Lantmäteriet, Linköpings kommun, Lunds universitet,
Stockholms stad, Sweco, Symetri samt Tyréns.
Projektet syftar till att underlätta och effektivisera framtida utbyte av digital
informationen i samhällsbyggnadsprocessen genom att ta fram och testa detaljerade
leveransspecifikationer för Geodata och BIM i bygglovsprocessen.
Dessa bidrar till effektivisering av plan- och byggprocessen genom att skapa
förutsättningar för att ersätta dagens ritningsbaserade leveranser. Med bland annat
säkrare beslutsunderlag och en effektivare bygglovsprocess kan mycket pengar och tid
sparas.
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Arbetet har bedrivits i tre arbetsgrupper (arbetspaket) där uppdelningen varit att ta
fram leveransspecifikationerna, ta fram förslag på en ny nationell byggnadsmodell
samt att testa resultaten.
Redovisningen av resultaten görs dels i form av en rapport, inklusive bilagor, till varje
arbetspaket, denna huvudrapport med bilagor samt testdata och skript öppet
tillgängliga på GitHub. Därmed finns det stora förutsättningar att fortsätta testerna
inom detta område. Rapporterna kan läsas var för sig men har också en hel del
kopplingar till varandra.

Malmö, 20 december 2019

Stort tack till alla som medverkat i arbetet!
Karin Neland
Lantmäteriet
Projektledare
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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)

Projektet har fått tillgång till två uppsättningar testdata från befintliga exploateringsprojekt – Myran från Falu kommun samt Lotsen från Karlstad kommun.
Resultaten från Projektet består, förutom av denna rapport och arbetspaketens
rapporter, av testdata och skript från testverksamheten samt förslag på ny nationell
byggnadsmodell (benämnd CityGML3 Sve-Test).
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
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Hinder som har identifierats på vägen finns sammanfattade i rapporten. De 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 leveransspecifikationer för Geodatamodell för nybyggnad.
Några slutsatser som kunnat dras i Projektet 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.
CoClass är användbart i Bygglovsmodell BIM för flera operationer eftersom IFC
i sig själv inte alltid är tillräckligt för att identifiera byggnadsobjekt och deras
egenskaper (i både bygglovskontroll och konvertering till CityGML3 Sve-Test).
SGP Byggnad kan vidareutvecklas och hanteras i CityGML 3.0 om en ADE läggs
till.
Geodata i BIM-modellerna och i bygglovsprocessen kan hanteras av CityGML3
Sve-Test. Undantag är inomhusinformationen.
Fortsatt testverksamhet krävs för att ytterligare pröva konvertering mellan
geodata och BIM-data
Det finns stor potential för att skapa en Geodatamodell för nybyggnad som
ersättning för dagens nybyggnadskarta, samt att Bygglovsmodell BIM skulle
kunna ersätta situationsplanen

Rekommendationer gällande det som Projektet 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 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 BIMdata relaterat till Bygglovsmodell BIM
Fortsatt utredning om behovet/användningen av registerbyggnad samt dess
koppling till markfastighet.
Bevaka ny version CityGML då CityGML3.0 ännu inte är beslutad. Det kommer
troligen att bli vissa förändringar som behöver hanteras.
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.
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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 in
geodatabase with as built data.

The project has received two sets of test data from existing case projects – ‘Myran’
from Falun municipality and ‘Lotsen’ from Karlstad municipality.
The results from the project consists, notwithstanding this report and the reports from
AP1-3, of test data and scripts from the testing activities as well as a proposal for a new
national building model (called CityGML3 Sve-Test).
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.
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•
•
•

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.

Obstacles that have been identified are summarised in this report. They concern,
amongst other things, responsibility issues, dependencies on other work and
definitions etc that we discovered are lacking to be able 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 the project 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.
Within the area of BIM, Geometry classes in IFC must be defined that work in
the Building Permit Model BIM for both building permit testing and for
transformation to and from geodata.
CoClass is useful to support the management and filtering of objects in the
Building Permit Model BIM in several operations since IFC itself is not always
enough to identify building objects and their properties (in both building
permit testing and transformation to CityGML3 Sve-Test).
SGP Building can be further developed and managed in CityGML 3.0 if an ADE
is added.
Geodata in the BIM models and in the building permit process can be handled
by SGP Building and CityGML 3.0. Indoor information is excluded.
Further testing operations are required to improve the conversion between
geodata and BIM data.
There is great potential for creating a Geodata model for new building as a
digital 3d alternative to today’s new building development plan, and the
Building permit model BIM could replace the need for building permit
application drawings.

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 data should be made
mandatory
Consider the possibility of a regulatory right for the Geodata model for new
construction (“nybyggnadskarta”) for Lantmäteriet.
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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.
Continued investigation into the need/use of register building and its link to
land in the national property register.
Monitor the new version of CityGML. Since CityGML3.0 is not yet finalised,
there will probably be some changes.
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, as well as giving the process enough time.
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1 Inledning
Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur
samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt
föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig.
Smart Built Environment stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma
digitaliseringsarbete - genom forskning, utveckling och innovation - i syfte att bidra till
att förverkliga ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart. Samt till att
bidra till att nya affärsmodeller växer fram som möjliggör nya sätt att arbeta.
Smart Built Environment startade 2016. Programmet är en långsiktig satsning på upp
till 12 år. Det är den enskilt största satsningen som gjorts på samhällsbyggande.
Satsningen finansieras till hälften av de statliga forskningsfinansiärerna Formas,
Vinnova och Energimyndigheten. Men Smart Built Environment har även en unik och
bred förankring med deltagande både parter och många andra sammarbetsaktörer i
sektorns myndigheter, företag, organisationer och kommuner, vilka är med och
finansierar den andra halvan genom tid, data och annat.

1.1

Bakgrund

Projektet Leveransspecifikationer för Geodata-BIM (nedan benämnt Projektet) är ett
strategiskt projekt inom Smart Built Environment men har också ett strategiskt
samband med Lantmäteriets regeringsuppdrag som utvecklingsmyndighet för Digitalt
Först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess och Geodatarådets handlingsplan,
aktivitet 3C Relationen mellan Geodata och BIM samt Vinnova-projektet Får Jag Lov?
som koordineras av Boverket.
En central del i digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn, samt en av Smart Built
Environments visioner, är att aktörer behöver bli bättre på att dela och utbyta digital
informationen i hela samhällsbyggnadsprocessen. Det finns idag
standarder/specifikationer för att stötta effektivare enhetliga datautbyten inom
nämnda process, både för Geodata och för BIM, t.ex. de internationella standarderna
CityGML och Industrial Foundation Classes (IFC). För nationellt bruk har de tidigare
geodatasspecifikationerna i Svensk geoprocess (SGP) och klassifikationssystemet
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 ska kunna utbyta data på ett effektivt sätt krävs
leveransspecifikationer som i detalj reglerar hur berörda standarder/specifikationer
ska användas.
Med leveransspecifikationer menar vi en detaljerad beskrivning av vilken information
som ska överföras mellan olika aktörer. En leveransspecifikation innehåller vilka data
som ska ingå, hur datas 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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För att underlätta utbytet av byggnadsdata mellan t.ex. kommuner, stat och
exploatörer behöver man enas om en nationell modell för byggnadsobjektet. Tidigare
har specifikationer för flera teman, där byggnad är ett, tagits fram inom projektet
Svensk Geoprocess (SGP). Byggnadsmodellen är dock inte fullt ut anpassad efter
internationell standard och inte heller ordentligt testad för användning. Det finns
därmed ett behov av att vidareutveckla byggnadsobjektet till ett nytt nationellt förslag.
Projektet Leveransspecifikationer Geodata-BIM har 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
För varje arbetspaket finns en separat delrapport som rekommenderas att läsas för
mer information och fördjupning. Dessa hänvisas till i denna rapport som AP1:s, AP2:s
respektive AP3:s rapporter.
Projektet föregicks av en första fas (Fas 1) som dels innehöll en öppen workshop
(september 2018) för att säkerställa resurser och intressenter och dels formande av
Projektets innehåll. I denna första fas ingick, förutom ovan arbetspaket, ursprungligen
ytterligare två arbetspaket, nämligen:



Skapa detaljerade leveransspecifikationer för geodatamodell för
detaljplanering (grundkarta)
Skapa detaljerade leveransspecifikationer för fastighetsbildningsmodell BIM

Dessa fick dock prioriteras bort i Projektet då det för ansökan inte fanns finansiellt
utrymme för dessa delar. De parkerades därmed tillsvidare med hopp om ny
finansiering i ett senare skede.
Flera andra avslutade och pågående projekt berör det som gjorts i Projektet. När det
gäller leveransspecifikationerna är det framförallt Smart Built-projektet Smart
planering för byggande som legat till grund. De angränsande projekten beskrivs i
kapitel 2. Omvärld.

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
plan- och 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.
Det övergripande effektmålet för Smart Built Environment är att underlätta byggandet
av fler bostäder.
Effektmål uppsatta av Smart Built Environment till år 2030:
1.

40 % minskad miljöpåverkan för nybyggnad och renovering
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2.
3.
4.

33 % minskning av byggtid från planering till färdigt projekt
33 % minskning av byggkostnader
Förnyad affärslogik - nya värdekedjor och affärsmodeller

Av ovanstående effektmål kommer Projektet i första hand att bidra till punkt 2, 3 och 4
- under förutsättning att resultaten kommer att användas.
Smart Built Environment har även satt upp mål för kortsiktiga effekter (inom det
tidigare 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

Projektet kommer att bidra till alla mål för kortsiktiga effekter inom fokusområde
Standardisering – under förutsättning att resultaten kommer att användas.
Dessutom finns numera följande uppsatta Smart Built Environment mål för kortsiktiga
effekter (inom nya fokusområdet Informationsinfrastruktur) till år 2021:
1.
2.
3.
4.
5.

Förbättrat obrutet informationsflöde i samhällsbyggandets processer
Ökad integration av BIM och GIS
Digitalisering, optimering eller industrialisering som leder till lägre CO2 och/eller
energianvändning
Robusta miljö- och byggvarudeklarationer tillgängliga och användbara i digitalt
format
Minskad resursförbrukning och spill i processer

Projektet kommer främst att bidra till mål 1 och 2 för kortsiktiga effekter inom
fokusområde Informationsinfrastruktur – under förutsättning att resultaten kommer
att användas.

1.3

Mål för Projektet

Målen för Projektet var att:
5.
6.

7.

Ta fram detaljerade leveransspecifikationer för bygglovsprocessen, utifrån det
som gjorts inom projekten Smart planering för byggande och Får jag lov?
Ge förslag på vidareutveckling av berörda och testade specifikationer och
tillämpningsstandarder1 samt ge input till Geodatarådets handlingsplan,
aktivitet 3b2
Bidra med input till framtida handbok för användning av berörda standarder
och specifikationer

Svensk geoprocess, SIS standarden SS 637040:2016, CityGML ADE (byggnad) och IFC/CoClass
Aktivitet 3b i Geodatarådets handlingsplan handlar om att ta fram nationella specifikationer under 2019,
vilket i praktiken är en vidareutveckling och komplettering av befintlig Svensk Geoprocess.
1
2
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De önskade resultaten för Projektet var:
1.

Förslag på:
a) utökningar och eventuella justeringar i CoClass- klasser som är relevanta i
bygglovsprocessen
b) förbättringar av testade specifikationer och tillämpningsstandarder –
exempelvis CoClass, Svensk geoprocess, SS 637040:16 avseende
detaljplan (SIS), Boverkets planbestämmelsekatalog – utifrån behov som
identifierats i arbetspaketen
c) en svensk byggnadsmodell standard genom att skapa en CityGML ADE
med utgångspunkt från Svensk geoprocess byggnad 3.0

2.

Ge input till handböcker avseende hur Svensk geoprocess, SIS standarden SS
637040:2016, CityGML ADE (byggnad) och IFC/CoClass ska användas i detalj
för:
a) Geodatamodell för nybyggnad3 (både 2D och 3D), som ersättning för
dagens nybyggnadskarta (2D)
b) Bygglovsmodell BIM4 (med utgångspunkt från Geodatamodell för
nybyggnad konverterad till BIM och kompletterad med byggnaden för
vilken ansökan avser; ersätter nuvarande situationsplan och fasad/sektionsritningar)

3.

Ta fram testdata som geodata och BIM-data från flera skeden:
a) Geodatamodell för nybyggnad, dvs motsvarande dagens nybyggnadskarta
 Geodata i 2D i befintliga proprietära (företagsberoende) format,
t ex shapefiler respektive DWG-filer,
 Geodata i 2D i de öppna tillämpningsstandarder som testats5
 Geodata i 3D i de öppna tillämpningsstandarder som testats6
b) Bygglovsmodell BIM enligt IFC/CoClass
Dessa testdata ska sedan vara fria att användas av systemutvecklare till att
testa mottagning och leverans av data enligt leveransspecifikationerna.

Målen och de tänkta resultaten för Projektet har kopplats till de tre arbetspaketen
enligt nedan, vilket beskrivs närmare under kapitel 3 – Genomförande:




AP1: Mål 1, 2 och 3. Resultat 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b.
AP2: Mål 2. Resultat 1b, 1c.
AP3: Bidrar till alla mål och resultat genom att testa, verifiera samt återkoppla
kring det som tagits fram i Projektet.

3

Framtida geodatamodell i 3D med kvalitetskontrollerat urval av topografi, fastighetsindelning, detaljplan,
eventuella ledningars anslutningspunkter, mm
4 Framtida modell med BIM-data anpassad för bygglov och för konvertering till en förenklad geodatamodell i
3D för uppdatering av berörda geodatabaser
5 Svensk geoprocess, SIS standarden SS 637040:2016
6 Svensk geoprocess, CityGML ADE (byggnad) och IFC/CoClass
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1.4

Projektorganisation

Projektet har varit uppdelat i tre olika arbetspaket med 5–7 deltagare i varje grupp,
inklusive en gruppledare. Varje grupp har haft en representation från olika aktörer i
branschen.
Projektledning och projektstöd har tillsammans med gruppledarna utgjort grunden för
projektets framdrift och har utgjort ett forum för kommunikation och
kunskapsöverföring under Projektet.
En expert- och teknikgrupp har stöttat Projektet i specifika frågor samt en
referensgrupp har följt och granskat arbetet och resultaten.

Gruppledarforum (även kallat projektledningsgruppen) har haft Skype-avstämningar
varannan vecka och ett par fysiska träffar. Två fysiska stormöten för alla deltagare i
Projektet har ägt rum, samt ytterligare ett arbetsmöte utan referensgruppen. Utöver
detta har ett möte för referensgruppen ägt rum via Skype.
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1.4.1

Parter i Projektet

Parterna Lantmäteriet och Lunds Universitet har utgjort projektledning samt
projektstöd.
Boverket, Complete 3D, Höganäs kommun, Karlstads kommun, Lantmäteriet,
Linköpings kommun, Stockholms stad, Sweco, Symetri, Tyréns samt Lunds universitet
har ingått i arbetspaketen.
Falu kommun, Högskolan i Gävle, Lantmäteriet, Stockholms stad, Svensk Byggtjänst
samt Trafikverket har utgjort Teknik- och expertgruppen.
Dessutom har referensgruppen bestått av deltagare från Bonacordi, ESRI,
Familjebostäder, Göteborgs stad, Hammarö kommun, IQS/BIM Alliance/Sweco,
Lantmäteriet, NCC, Plan B, och Vellinge kommun.
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1.5

Budget och tidplan

Projektet har omfattat tiden december 2018 – december 2019 och har haft en total
budget på totalt drygt 4 Mkr, varav 1,5 Mkr i bidrag från finansieringsmyndigheten
Formas. Vissa insatser i Projektet har varit något mer omfattande än den beräknade
budgeten, framförallt beroende på att resurser slutade i förtid så andra har fått lägga
mer av sin tid. En viss omfördelning av finansieringen har därmed behövts göras, men
den totala budgeten har hållits.
Den ursprungliga tidplanen i samband med ansökan komprimerades innan Projektets
start för att kunna jobba mer intensivt i början. Anledningen till detta var att anpassa
oss till tidplaner för pågående angränsande projekt, men även att vi såg en utmaning i
att begränsa Projektet till antalet budgeterade timmar med en så lång projekttid.
Samtliga tester avslutades därmed i augusti-september och därefter vidtog avslut och
rapportskrivning. Se Figur 1 för hållpunkter i tidplanen.

Figur 1. Övergripande tidplan med hållpunkter. Gäller januari-december 2019.
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Vi har också fått göra en del avgränsningar/förtydliganden i Projektets omfattning för
att rymmas inom budget och tidplan, vilka beskrivs mer i detalj i varje delrapport.

1.6

Centrala begrepp för Projektet

Centrala begrepp för Projektet finns samlade i Bilaga1.
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2 Omvärld
Arbetet med att ta fram detaljerade leveransspecifikationer har baserats på tidigare
specifikationsarbeten, främst på Svensk geoprocess och IFC samt CoClass. Arbetet har
också grundat sig på andra projekt, såsom delar av Smart planering för byggande där
det togs fram översiktliga processer och leveransspecifikationer för bland annat
bygglovsprocess. Inom Vinnova-projektet Får jag Lov? (FJL; koordinerat av Boverket)
togs även översiktliga informationsmodeller fram för information som behövs inom
bygglovsprocessen. Slutligen har praktiska tester av integreringen av geodata och BIMdata utförts i testbädden Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela
livscykeln, vilka har koppling till Projektet.
Nedan beskrivs projekt som har en tydlig koppling till Projektet Leveransspecifikationer
för Geodata-BIM.

2.1
2.1.1

Angränsande projekt i Sverige
Smart Built Environment-projekt

I projektet Smart planering för byggande7 skapades underlag för datautbyte mellan
aktörer i flera skeden i samhällsbyggnadsprocessen, skeden som förstudie, detaljplan,
fastighetsbildning, bygglov och relationshandlingar. De underlag som skapats är
rapporter som beskriver datautbytet på en generell nivå - inklusive motiv för
datautbyte - samt översiktliga leveransspecifikationer för de 150 geografiska teman
som identifierats, se Smart planering för byggande, Bilaga 8 - Leveransspecifikationer8.
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. För byggnader föreslogs
IFC/CoClass avseende BIM-data.
Smart planering för byggande tillsammans med testbäddsprojektet Smarta plan-, byggoch förvaltningsprocesser över hela livscykeln9 (nedan kallat testbädden) lämnade även
in ett remissvar angående utformningen av SGP och särskilt mot dess byggnadstema.
I testbädden utfördes tester av leveransspecifikationer och SGP. Dessa tester behandlar
hur data om byggnadsobjekt kan delas mellan aktörer, där det också ingår att
transformera data från IFC till Svensk geoprocess byggnadstema och en del andra
teman motsvarande nybyggnadskartor. Tyvärr har det inte varit möjligt att hitta data
som använder klassifikationssystemet CoClass för dessa tester; naturligt eftersom flera
dataset är skapade ett par år tillbaka i tiden då CoClass inte fanns.

7

http://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/informationsfoersoerjning/

8 http://www.smartbuilt.se/library/3973/bilaga-8-180401-smart_planering-bilaga_levspecar.pdf
9

http://www.smartbuilt.se/projekt/innovationslabb/testbaedd/
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Av intresse för datautbyte mellan byggföretag och myndigheter är kopplingen mellan
CoClass i BIM (IFC) och Geodata. Inom ramen för projektet Smart planering för
byggande togs det därför fram ett utkast till CoClass-schema för leveransen
Bygglovsmodell BIM/GIS. Schemat blev dock inte kopplat till lämpliga IFC-element och
inte heller testat för konvertering till förenklade geodata.
För att kunna nyttja IFC-modeller för fastighetsbildning och bygglov kommer det inte
bara att krävas att CoClass används för klassificering, det kommer även att ställas krav
på IFC-modellernas struktur (vilka IFC-element som används, etc.) liknande de krav
som bland annat ställts i Norge. Detta problem har identifierats både inom testbädden
och inom Boverkets Får Jag Lov? -projekt (se nedan).
I projektet Nationella Riktlinjer finns det framtaget leveransspecifikationer för
dokument och modeller/objekt. Dock behövs det något för mycket tidiga skeden och
för annat än bara byggnader. Projektet utgör en bra källa för Nationella Riktlinjers
arbete med att ta fram leveransspecifikationer för data10. Inom Nationella Riktlinjer
har också tagits fram en begreppslista som kan utökas med begrepp från Projektet11.

2.1.2

Får Jag Lov?

Får jag lov? (FJL)12 är ett VINNOVA-finansierat projekt som Boverket drivit
tillsammans med kommuner, programvaruutvecklare, universitet/högskolor,
myndigheter och husföretag. Projektet har haft som fokus att det i en nära framtid ska
utvecklas digitala tjänster som stimulerar samhällsbyggandet. Projektet sökte
metodiskt lyfta fram relevant information som på olika sätt kunde underlätta att detta
sker på ett effektivt sätt för samtliga ingående aktörer i lov- och byggprocessen.
De typer av digitala tjänster som projektet vill ska utvecklas finns inte i Sverige i dag.
Befintliga digitala tjänster för bygglov exempelvis innebär att sökanden lämnar in
ansökan om bygglov via e-formulär på nätet och i bästa fall finns en integrering till
kommunens ärendehanteringssystem. Det som ska utvecklas är digitala tjänster som
tar den sökande flera steg vidare från: idé, bygglov, startbesked, kontrollfasen med
kontrollplan, samt processen fram till slutbesked. Utöver det ska FJL även ta fram
lösningar som underlättar för digital arkivering, e-arkiv.
Får Jag Lov? har passerat Vinnovas Steg 1 – förstudien, och efter sommaren 2019 även
Steg 2 – informationskartläggning. Steg 2 har syftat till att under åren 2017-sommaren
2019 skapa förutsättningar för att de digitala lösningar som kommunerna behöver ska
kunna utvecklas. Får Jag Lov steg 2-slutrapport publicerades i augusti 2019.13
Boverket har inom FJL lett ett arbete med att ta fram en mer övergripande
informationsmodell som ska nyttjas som en grund för leveransspecifikationerna. Två
Boverksresurser från FJL engagerade sig initialt i den vidare utvecklingen som
Projektet planerade genomföra, för att på så vis försöka säkra att arbetet i FJL
nyttjades. Vidare tog man inom FJL fram en PoC (testmiljö) för automatisk kontroll av
10 http://www.nationella-riktlinjer.se/delivery-specifications
11

http://www.nationella-riktlinjer.se/concepts
https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/far-jag-lov/
13 https://www.boverket.se/contentassets/1bd35437e8924d91ab13ddd02078b7d7/far-jag-lov.pdf
12
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BIM-modell och geodata mot egenskapskrav i en detaljplan. FJL och Projektet
utvecklade denna PoC gemensamt för att kontrollera de BIM- och geodata som
levererats enligt de leveransspecifikationer som tagits fram.
2019-09-25 sände Boverket till Vinnova in ansökan om steg 3 där målet är att ta fram
en tjänst eller ta fram förutsättningarna för en digital tjänst som täcker in hela lov- och
byggprocessen. Målgrupperna är alla aktörer inom lov- och byggprocessen. Tänkt
slutprodukt är ett ”öppet” modulbaserat mjukvaruprogram via
innovationsupphandling. Blir ansökan godkänd fortsätter därmed genomförandet som
ett Vinnovaprojekt med Boverket som koordinator, och tillsammans med andra
aktörer. Arbetet kan då följas via Boverkets hemsida.

2.1.3

Regeringsuppdrag och myndighetssamverkan

Digitalt först
Lantmäteriet fick i februari 2016 i uppdrag av Regeringen att verka för Digitalt först –
en smartare samhällsbyggnadsprocess. Målsättningen med uppdraget var att verka för
en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för
medborgare, företag och andra aktörer. I uppdraget stod: ”Regeringen uppdrar åt
Lantmäteriet att vara utvecklingsmyndighet för den digitala
samhällsbyggnadsprocessen. Lantmäteriet ska i nära samarbete med Boverket främja
digital förnyelse genom att tillgängliggöra information i samhällsbyggnadsprocessen.
Uppdraget gäller åren 2016–2018.”
Uppdraget skulle slutrapporteras i februari 2018. Lantmäteriet valde dock att
rapportera redan 30 januari 2018 och anledningen till detta var att det fanns ett behov
av att få en förankring av det nuläge och de effektmål som tagits fram. Med grund i
dessa effektmål ansåg man att nya uppdrag behövde tilldelas så att tillhörande
aktiviteter på ett bättre sätt kunde stödja framdriften mot effektmålen.
En smartare samhällsbyggnadsprocess
Därefter fick Lantmäteriet i uppdrag att verka för en smartare
samhällsbyggnadsprocess genom att redovisa juridiska, tekniska och organisatoriska
lösningar samt kostnader och en tidplan för hur infrastrukturen för geodata bör
utvecklas. I uppdraget ingick även att utreda behov och möjlig lösning av ett nationellt
tillgängliggörande av detaljplaner samt utreda behovet av utökad
byggnadsinformation i samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet bedrevs i nära samarbete
med Boverket, andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Uppdraget
slutredovisades den 26 april 2019.
Arbetet bedrevs i form av aktiviteter integrerade i Geodatarådets handlingsplan (se
nedan) för 2018–2020. Därigenom säkrades ett brett deltagande från kommuner och
myndigheter.
Geodatarådets handlingsplan
Geodatarådet ger råd i frågor gällande Lantmäteriets samordningsroll för
geodataområdet. Geodatarådet ska:


Medverka i arbetet med en nationell geodatastrategi för den samlade
informationsförsörjningen inom geodataområdet

23

LEVERANS-SPECIFIKATIONER FÖR GEODATA-BIM



Behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom
geodataområdet



Bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen
inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av
standarder



Medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om
informationsutveckling och tillhandahållande av information



Medverka till samordningen av infrastrukturen för utbyte och tillgång till
geodata

Geodatarådet representeras av 15 myndigheter och organisationer, bl.a. Lantmäteriet,
Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Länsstyrelsen.
Geodatarådets handlingsplan består av fem fokusområden för perioden 2018–2020:
1) Användarbehov och samhällsnytta, 2) Öppenhet och säkerhet, 3) Standardisering av
grunddata, 4) Nationell samverkan i geodatainsamling samt 5) Nationell plattform för
geodataaccess. Inom dessa fem fokusområden finns 3–4 aktiviteter vardera.
Projektet ingår i aktivitet 3c, vilken har namnet Geodata i 3D och relationen mellan
geodata och BIM. Fram till slutrapporteringen som gjordes 26 april 2019 av
Lantmäteriets uppdrag avslutades många av de aktiviteter som ingick i planen, med
undantag av 3c samt 3b (Nationella specifikationer, se nedan). En ny handlingsplan för
2019–2020 är under upprättande.

2.1.4

Svensk geoprocess

Svensk Geoprocess (SGP) var ett samverkansarbete mellan Sveriges kommuner, SKL
(numera SKR) och Lantmäteriet som pågick under åren 2011–2018, med syftet att
bidra till enklare och effektivare myndighetsservice gällande bl.a. planarbete,
fastighetsbildning och bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt
infrastrukturbyggande.
Inom Svensk geoprocess tog man fram informationsmodeller för nio teman (Adress,
Byggnad, Bild, Markanvändning/Marktäcke, Markdetaljer, Höjd, Stompunkter, Vatten,
Väg/Järnväg) för utbyte av digitala data mellan aktörer i samhällsbyggnadsprocessen.
Flera av dessa teman var och är fortsatt intressanta i bygglovsprocessen.
När Projektet initierades gjordes det dels med anledning av sådant som kom fram från
Digitalt först-arbetet (se ovan), och dels från resultaten som behövde vidareutvecklas
från Smart planering för byggande samt att önskemål fanns i och med att Svensk
geoprocess byggnad inte hunnit blivit testad i någon större omfattning och ej heller att
någon vidare implementation av den blivit gjord. Det fanns därmed ett behov av att se
över samt genomföra praktiska fallstudier av SGP Byggnad.
I slutet av 2018 beslutade Lantmäteriet att göra ett omtag i arbetet med de nio
specifikationer som tagits fram inom Svensk geoprocess, och från början av 2019
övergick samverkan kring standardisering av specifikationer till att drivas inom ramen
för Geodatarådets handlingsplan. Projektets uppdrag gentemot Svensk geoprocess blev
därigenom förflyttat över till nya projektet Nationella Specifikationer (Geodatarådets
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handlingsplan, aktivitet 3b), se rubrik nedan.

2.1.5

Nationella Specifikationer/3b

Lantmäteriet tog i oktober 2018 beslut om att göra ett omtag i arbetet med de nio
specifikationer som tagits fram inom Svensk geoprocess samt att ta fram fyra nya.
Från och med första januari 2019 övergick samverkan kring standardisering av
specifikationer till att drivas inom ramen för Geodatarådets handlingsplan. I arbetet
med att ta fram en nationell lösning för informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen är Nationella specifikationer en central del.
Den 26 april 2019 lämnade Lantmäteriet in slutrapporten i uppdraget att verka för en
smartare samhällsbyggnadsprocess. I slutrapporten föreslås en plattform där
konsumenter inom samhällsbyggnadsprocessen ges åtkomst till all den information
man behöver – oavsett vem som har producerat den. En av förutsättningarna för en
nationell plattform för geodata är att det tas fram nationella specifikationer. Nationella
specifikationer och ett ramverk för dessa, skapar förutsättningar för att fler aktörer,
t.ex. kommuner, kan arbeta på ett likartat sätt. Det underlättar utbyte av information
mellan parter i samhällsbyggnadsprocessen och effektiviserar processen.
Från och med första januari 2019 drivs alltså samverkan kring standardisering av
specifikationer, det som tidigare skett inom ramen för Svensk geoprocess, nu inom
ramen för Geodatarådets handlingsplan. Arbetet med att ta fram nationella
specifikationer är kopplat till pågående regeringsuppdrag14.
I uppdraget för arbetet med Nationella specifikationer ligger bland annat översyn och
omarbetning av de tidigare SGP-specifikationerna, skapande av de helt nya
specifikationerna samt uppsättandet av införandeorganisationerna för samtliga
specifikationer. I arbetet ska specifikationerna Byggnad (omarbetad från SGP) och
Detaljplan (ny) testas och göras klara för bred implementering fr.o.m. 2021. Därefter
följer övriga teman (ordning ej beslutad ännu), såväl de omarbetade Adress, Bild, Höjd
och Djup, Markanvändning, Markdetaljer och marklinjer, Marktäcke, Stompunkter,
Vatten, Övrig väg som de nyskapade Fastighet, Lägenhet och Ortnamn. Arbetet med
specifikationerna pågår och går att följa hos Lantmäteriet15.
Inom Projektet har vi bland annat studerat innehållet i nybyggnadskartan, med
särskild tonvikt på byggnadstemat som är centralt för bygglovsprocessen (och flera
andra faser i samhällsbyggnadsprocessen). Det fanns och finns vissa frågeställningar
som behöver redas ut avseende byggnadstemat i Svensk Geoprocess och nu i Nationella
Specifikationer, bland annat om indelning i byggnadsdelar samt om
geometrihanteringen bättre behöver följa CityGML-standarden.

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet--utvecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/nationella-specifikationer/?faq=3033
15 https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet--14

utvecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/nationella-specifikationer/specifikationer-ochmatningsanvisningar/
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2.1.6

Klassifikationssystemet CoClass

CoClass är det nya svenska digitala klassifikations-systemet för all byggd miljö i
Sverige där alla parter får tillgång till ett gemensamt språk, samma begrepp och
terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla
informationsleveranser16. CoClass är baserat på internationell standard, både för sin
struktur och för grundläggande klassifikation av objekt. Denna grund är sedan
kompletterad med en mängd klasser och typer anpassade för svenska förhållanden, till
exempel administrativa och juridiska begrepp som är relevanta för planering. Systemet
ägs av Trafikverket, Svensk Byggtjänst, BIM Alliance Sverige, Swedavia,
Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, Sveriges Kommuner och Landsting
samt Samverkansforum och det förvaltas av Svensk Byggtjänst.
Varje byggnadsverk består av ett antal objekt och i CoClass är varje objekt en
informationshållare. Den standardiserade kodningen gör det lätt att bygga
informationsmodeller anpassade efter behov. Med ett gemensamt språk blir
kommunikation och kravställning tydligare, vilket leder till färre missförstånd och
tvister. Med ett branschgemensamt språk finns heller inte behov av interna
klassifikationssystem som skall underhållas.
Genom att CoClass täcker behoven i hela livscykeln från planering till rivning, ses en
rad fördelar för alla aktörer i bygg- och förvaltningsprocessen. För byggherren innebär
en gemensam struktur och begreppsmodell att det i BIM-processen blir enklare att
ställa krav i tidiga skeden och att få informationen strukturerad på ett likartat sätt
oavsett vilka parter som deltar i processen för ett byggnadsverk. För projektörer och
entreprenörer innebär det nya klassifikationssystemet att man inte behöver lära sig att
anpassa arbetet efter olika system, beroende på beställare.
CoClass har nu börjat användas praktiskt i projekt, framför allt i infrastrukturprojekt
för järnväg, tunnelbana och väg i Sverige och Norge. Ett växande intresse finns
internationellt. En intressegrupp kallad CoClass International har bildats, för
närvarande med Sverige, Estland, Finland, Danmark och Tjeckien formellt
medverkande, och fler som anmält intresse.
Riktlinjer för hur CoClass kan implementeras i olika typer av datorstöd för
projektering och förvaltning har tagits fram i Smart Built-projektet Branschpraxis för
tillämpning av CoClass17.
Projektet har baserats på CoClass- scheman för bygglov som togs fram inom Smart
planering för byggande tillsammans med framför allt Svensk Byggtjänst.

2.1.7

CityGML

Den mest omfattande standarden idag för utbyte av 3D stadsmodeller för geodata är
OGC-standarden CityGML. CityGMLs huvudsyfte är att beskriva de geometriska och
semantiska aspekterna av olika företeelser i en stadsmiljö. För att stödja detta
innehåller CityGML en informationsmodell, uppdelad i flera moduler: byggnader,
16

https://byggtjanst.se/tjanster/coclass/
https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillaempningar/praxis-coclass/190830-sjaettearbetspaketet
17
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tunnlar och broar, markdetaljer, vegetation, etc. CityGML kan även beskriva företeelser
i olika detaljeringsnivåer (Level of Details, LOD) där geometri, topologi och semantik
beskrivs med varierande komplexitet.
CityGML har ett informationsinnehåll som är intressant i flera
samhällsbyggnadsprocesser och produkter, varav en del har studerats i Projektet. En
sak som studerat har varit innehållet i nybyggnadskartan, med särskild tonvikt på
byggnadstemat som är centralt för bygglovsprocessen (och flera andra faser i
samhällsbyggnadsprocessen). Det fanns och finns vissa frågeställningar som behöver
redas ut avseende byggnadstemat i Svensk Geoprocess och nu i Nationella
Specifikationer i relation till CityGML-standarden, bland annat om indelning i
byggnadsdelar och geometrihanteringen.
I Projektet anser vi att inriktningen torde vara att vidareutvecklingen av
specifikationen för Byggnad borde gå mot svensk standard för byggnadsmodell i 2D
och 3D som följer CityGML med svenska tillägg enligt CityGML:s regelverk för tillägg,
det vill säga en så kallad CityGML ADE.
En anledning till detta är att det behövs för att kunna nyttja internationellt
utvecklingsarbete och verktyg på både myndighetssidan och kommersiella sidan.
På kommersiella sidan har bland annat ESRI och Autodesk inlett ett samarbete om
integration av BIM och GIS; här förväntas ett utvecklingsarbete där sannolikt CityGMLstandarden kommer att vara centralt.

2.2

Internationellt samarbete

På myndighetssidan finns ett samarbete med akademin på europanivå rörande
geodata och BIM inom EuroSDR, det så kallade GeoBIM-projektet18, där Lantmäteriet
och Lunds universitet är aktiva genom projektdeltagarna Thomas Lithén och Lars
Harrie. GeoBIM-projektet löper parallellt med Projektet och ett flertal av
frågeställningarna har delats mellan projekten och påverkat processbeskrivningar,
specifikationer och testverksamhet i Projektet.
Lunds universitet är partner i ett internationellt interoperabilitets-projekt inom
GeoBIM, som har länkar till EuroSDR-projektet, där olika programvaror utvärderas
utifrån deras möjlighet att hantera IFC och CityGML (universitet i Delft är
koordinator)19.

18
19

http://www.eurosdr.net/news/good-start-eurosdr-geobim-project
https://3d.bk.tudelft.nl/projects/geobim-benchmark/
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3 Genomförande
Projektet har tagit fram och testat leveransspecifikationer för Geodata och BIM i
bygglovsprocessen. Projektet har också tagit fram och testat ett förslag på en ny svensk
standard för byggnadsmodell i 2D och 3D som följer CityGML. Script och testdata som
skapats och använts finns fritt tillgängliga för vidare användning. Arbetet har utförts
inom följande tre arbetspaket:
1.
2.
3.

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

Tack vare att vi haft en testverksamhet i Projektet så har vi kunnat dra
erfarenhetsbaserade slutsatser. De första två arbetspaketen har arbetat fram resultat
som sedan har testats av AP3 med hjälp av BIM-program och ETL-verktyg samt i två
olika systemleverantörers programvaror.
Projektet har fått tillgång till två uppsättningar testdata från verkliga
bygglovsärenden– Myran från Falu kommun samt Lotsen från Karlstad kommun, att
fritt använda och sprida efter Projektets slut. Dessa beskrivs mer ingående i rapporten
från AP3 och finns tillgängliga digitalt på GitHub20.
I figur 1 (nedan) visas vilka informationsleveranser i bygglovsprocessen som Projektet
bidrar inom . Bilden är en förenkling och uppdatering av den schematiska bild på
framtida leveranser i bygglovsprocessen som togs fram i projektet Smart planering för
byggande.

20https://github.com/LeveransspecifikationerGeodataBIM
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Figur 1 Projektets bidrag i den framtida samhällsbyggnadsprocessen. Blå pil geodata, röd pil BIM-data.
Figuren beskriver de leveranser som ska testas i projektet. I Bilaga 1 till AP1:s delrapport ges en mer
komplett bild av alla informationsleveranser i Bygglovsprocessen.

3.1

Arbetspaket 1 (AP1)

Följande fem huvudaktiviteter har bedrivits i AP1:
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.

Dessa är kopplade till målet för AP1, vilket var att ta fram mer detaljerade leveransspecifikationer, än de som översiktligt specificerades i projektet Smart planering för
byggande, avseende Geodatamodell för nybyggnad samt 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 CoClass), formalisera
kopplingen mellan CoClass, IFC och MVD samt att bidra med input till framtida
handbok för användning av berörda standarder och specifikationer.
För att tydliggöra Projektets testprocess och leveranser (Aktivitet 1, se ovan) tog
representanter ur arbetspaketen AP1 och AP3 samt teknik- och expertgruppen fram
bilden nedan (Figur 2). 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
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användes tidigare gjort arbete i projekten Smart planering för byggande, Får Jag Lov?
och EuroSDSR geoBIM-project.
Processen utgör inte en fullständig beskrivning av arbetsprocessen för bygglov utan
visar snarare vilka steg som måste göras för att ta fram och återanvända information
idag i bygglovsprocessen. Det mesta kräver utveckling av olika skript och delvis
manuellt arbete med mera.

Figur 2 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 till AP1:s rapport.

Projektet har haft tillgång till två set med testdata (Aktivitet 2) i proprietära format:
1.
2.

Bilbesiktningsanläggningen vid Myran, Falun.
Förskolan Lotsen, Karlstad.

Dessa data har AP1, med olika grader av framgång, transformerat till data som kan
testas av AP3. Ett urval av dessa data, i vissa fall efter förädlingar, utgör testdata i AP3
och har även levererats ur projektet för andra att testa.
AP1 har vidare analyserat vilka geodata som bör återfinnas i Geodatamodell för
nybyggnad (dagens nybyggnadskarta) (Aktivitet 3) och dessa redovisas i delrapport
för AP1 samt dess bilagor. Det är Svensk geoprocess specifikationer som har testats i
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Projektet men eventuella synpunkter har getts till arbetet med kommande Nationella
specifikationer. Då inga färdiga Nationella specifikationer finns framtagna i nuläget kan
inte heller de slutliga leveransspecifikationerna färdigställas. Arbetet i aktivitet 3 ger
dock en god input till det fortsatta arbetet med att ta fram slutliga detaljerade
leveransspecifikationer.
Gällande Bygglovsmodell BIM (Aktivitet 4) har AP1 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 klassificeringar (ex. CoClass)
har AP1 istället arbetat parallellt med AP3 för att skapa sådana testdata. Målbilden för
denna aktivitet i AP1 förändrades därmed 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.
För mer information om AP1:s arbete hänvisas till delrapport för AP1.

3.2

Arbetspaket 2 (AP2)

Följande aktiviteter/leverabler har varit huvudfokus för AP2 att arbeta med:
1.
2.
3.
4.

CityGML med en ADE – En mappning av modellen från Svensk geoprocess
Framtagande av XSD-fil – regelfil som skapas för att sedan kunna göra tester
CoClass –CoClass-kodningens hantering i CityGML
Begreppsmodell Byggnad – förslag/utkast

Aktiviteterna/leverablerna är kopplade till målet för AP2, vilket var att ta fram en
svensk byggnadsmodell standard genom att skapa en CityGML ADE med utgångspunkt
från Svensk geoprocess Byggnad 3.0.
I arbetspaketet ingick även att ge förslag på vidareutveckling av berörda och testade
specifikationer och tillämpningsstandarder samt ge input till Geodatarådets
handlingsplan, aktivitet 3b.
Leverabel 1 och 2 har levererats till AP3 för test.
Leverabel 3 har levererats som input till CityGML-modellen och XSD-filen.
Leverabel 4 har levererats som input till Geodatarådets handlingsplan, aktivitet 3b
Nationella specifikationer.
Även andra analyser och iakttagelser från genomfört arbete har lämnats som input till
framtagandet av Nationella specifikationer (Byggnad).
Följande krav sattes upp för förslaget på den nya svenska byggnadsmodellen,
CityGML3 Sve-Test:
1.

Innehållet ska motsvara innehållet i Svensk geoprocess Byggnad version 3.0
(förutom AggregeradByggnad som efter analys och utvärdering inte ansågs
behövas).
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nya krav på information som behövs i bygglovsprocessen och som kommer fram i
AP1 ska ingå i CityGML3 Sve-Test.
Det ska vara möjligt att ange CoClass-kod i CityGML3 Sve-Test.
Inomhusinformation ska inte ingå i CityGML3 Sve-Test.
Det ska finnas möjlighet att länka till 2D-modeller och register.
Det ska gå att konvertera BIM-data från IFC till CityGML3 Sve-Test.
CityGML3 Sve-Test (dataset som kan vara konverterat från en BIM-modell) ska
kunna gå att använda för att automatiskt kontrollera vissa egenskapsbestämmelser i bygglovsprocessen.
Det ska gå att importera och visualisera CityGML3 Sve-Test i kommersiella verktyg.
Det ska även finnas stöd att visa attributinformation.

Krav 6 - 8 har testats och utvärderats av AP3.
CityGML är en standard från OGC (Open Geospatial Consortium) och nuvarande
version 2.0 är från 2012. Det är en omfattande standard som innehåller objekt och
attribut för att representera en 3D stadsmodell. En delmängd av standarden beskriver
byggnader.
CityGML håller på att revideras och ett förslag till en ny version, 3.0, finns tillgänglig.
Standarden är inte beslutad, men dokumentation, UML-modeller och schema-filer
finns tillgängliga.
Med anledning av att CityGML är en internationellt vedertagen standard med stor
utbredning, och som även redan används i Sverige, beslutades att CityGML skulle
användas som utbytesformat för byggnadsinformationen i projektet. Version 3.0 skulle
användas eftersom den innehåller ny och användbar funktionalitet. Den nya
byggnadsmodellen skulle innehålla all information från SGP Byggnad 3.0 samt de nya
krav som framkommit. Eftersom CityGML inte innehåller all denna information skulle
en utökning, en s.k. Application Domain Extension (ADE) av CityGML 3.0 utvecklas.
Arbetet började med att sammanställa en fullständig UML-modell med all tänkbar
information som finns för en byggnad. Den fullständiga UML-modellen studerades och
AP2 valde ut vilka objekt som skulle ingå i den nya byggnadsinformationsmodellen,
utifrån de krav och avgränsningar som identifierats i SGP Byggnad och
leveransspecifikation från AP1, och en ny förenklad UML-modell skapades.
När urvalet av vad från CityGML som ska ingå i den nya
byggnadsinformationsmodellen var genomfört gjordes en GAP-analys där detta
innehåll jämfördes med SGP Byggnad. GAP-analysen gjordes för att få fram skillnader i
innehåll mellan SGP och CityGML.
Nästa steg var att i enlighet med CityGMLs regelverk för tillägg skapa en UML-modell
för ADE:n som innehåller all information som AP2 valt att ta med. Ett nytt projekt med
sin egen namnrymd (namespace) skapades och den föreslagna CityGML 3.0 UMLmodellen21 importerades till projektet.
Inom AP1 togs det fram detaljerade leveransspecifikationer för bygglovsprocessen.
AP1 har även studerat innehållet i SGP Byggnad och jämfört det med kraven på
information i bygglovsprocessen. Resultatet av deras analys/jämförelse visade att
21

https://github.com/opengeospatial/CityGML-3.0/tree/master/Conceptual%20Model
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vissa attribut saknades i både SGP Byggnad och i CityGML, så CityGML ADE:n
kompletterades även med denna information.
Resultatet av arbetet i AP2 har testats i AP3, vilket gjordes genom att AP2 levererade
en XSD (XML Schema Definition), alltså ett XML-schema, som både kan användas för att
skapa GML-filer samt för att validera dessa GML-filer och användas av AP3 i
testprocessen.
AP2 har, kopplat till klassifikationssystemet CoClass, fokuserat på överlämningsprocessen mellan Exploateringsmodell (Bygglovsmodell BIM) och
Samhällsbyggnadsmodell (Geodatamodell Nybyggnad) för objektet Byggnad. Av
naturliga skäl finns ingen ”1:1-koppling” mellan klasserna i CoClass och objekten i
CityGML. AP2 har föreslagit var i byggnadsmodellen CoClass-koderna ska hanteras
samt hur den ska slås samman i en positionerad textsträng för att visa hur
geodataobjektet klassificerades i BIM.
För mer information om AP2:s arbete hänvisas till delrapport för AP2.

3.3

Arbetspaket 3 (AP3)

AP3 har fokuserat sitt arbete kring följande sju testaktiviteter:
1) Konvertering av kommunala data till SGP-data
[Delprocess 1.1 i Figur 2 ovan]
AP3 har tagit fram FME-skript för att mappa attribut och konvertera
geometrier från kommunala informationsmodeller (lagrade i dataformat som
DWG, ESRI-Shape) till flera teman i Svensk geoprocess (SGP).
2) Skapa Geodatamodell för nybyggnad
[Delprocess 1.2 och 1.4 i Figur 2 ovan]
Skapa data enligt en Geodatamodell för nybyggnad genom att göra ett urval av
data från några SGP-teman och konvertera dem till format som kan
importeras till BIM-miljön.
3) Skapa Bygglovsmodell BIM
[Delprocess 2.1 och 2.2 i Figur 2 ovan]
En befinlig BIM-modell lades till Geodatamodell för nybyggnad som skapats i
steget ovan, för att skapa en Bygglovsmodell BIM.
4) Konvertering av IFC-data till CityGML3 Sve-Test
[Delprocess 3.2 i Figur 2 ovan]
I den här aktiviteten testades AP2:s specifikation för en svensk utökning av
CityGML 3.0 benämnt CityGML3 Sve-Test.
5) Automatisk validering av IFC-filer
[Delprocess 3.1 i Figur 2 ovan]
Skapa automatisk validering av de IFC-filer som ingår i en Bygglovsmodell BIM.
I brist på detaljerade regler gjordes här relativt grundläggande tester.
6) Bygglovskontroller utifrån Bygglovsmodell BIM
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[Delprocess 4.4 i Figur 2 ovan]
Aktiviteten utgick ifrån att testa Bygglovsmodell BIM och CityGML3 Sve-Test i
automatiska bygglovskontroller. Aktiviteten ingick som ett moment i Vinnovaprojektet Får Jag Lov?.
7) Import och visualisering av data i CityGML3 Sve-Test
[Delprocess 4.2 i Figur 2 ovan]
I aktiviten utvärderades AP2:s specifikation CityGML3 Sve-Test i två tekniska
plattformar: Complete 3D S-visualizer och Symetris Revit plugin.
Aktiviteterna i AP3 är kopplade till Projektets mål och tänkta resultat genom att AP3
testat, verifierat samt återkopplat kring de resultat som AP1 respektive AP2 jobbat
fram.
I AP3 ingick även specifikt att ta fram testdata som geodata och BIM-data från flera
skeden:




Geodatamodell för nybyggnad, dvs motsvarande dagens nybyggnadskarta
o Geodata i 2D i befintliga proprietära (företagsberoende) format,
t ex shapefiler respektive DWG-filer,
o Geodata i 2D i de öppna tillämpningsstandarder som testats
o Geodata i 3D i de öppna tillämpningsstandarder som testats
Bygglovsmodell BIM enligt IFC/CoClass

Dessa testdata har gjorts fritt tillgängliga att användas av systemutvecklare till att testa
mottagning och leverans av data enligt leveransspecifikationerna.
För mer information om AP3:s arbete hänvisas till delrapport för AP3.

3.4

Arbetsformer

Varje arbetspaket tog initialt fram en projektplan för att beskriva sitt tänkta arbete.
Med dessa som grund har varje grupp kunnat hålla rätt fokus och projektledningen har
lättare kunnat hålla ihop helheten.
Gruppledarna för de tre arbetspaketen och projektledningen (Projektledare, bitr
Projektledare samt projektstöd) har haft en regelbunden kontakt för att hålla ihop
aktiviteterna i Projektet. Detta har varit nödvändigt då de olika arbetspaketen krävt
samarbete och kommunikation för att nå ett gott resultat.
Utöver detta har även kontakt tagits direkt mellan de olika arbetspaketen, i form av
avstämningsmöten och i vissa fall arbetsmöten efter behov.
I början av projektet hölls en kickoff för samtliga deltagare, inklusive referensgruppen.
I maj hölls sedan ett remissmöte (via Skype) med möjlighet för deltagare i referensgrupp samt teknik- och expertgrupp att tycka till om arbetet så långt. I juni hölls ett
arbetsmöte för alla deltagare i arbetspaketen. Slutrapporten skickades sedan på remiss
16 oktober – 5 november till samtliga deltagare i Projektet, samt några ytterligare
intressenter. Ett avslutningsmöte hölls 19 november, vilket var öppet för alla. Därefter
fortsatte arbetet med att färdigställa slutrapporten för Projektet.

34

LEVERANS-SPECIFIKATIONER FÖR GEODATA-BIM

Rapportering och synpunkter har dessutom lämnats till arbetet med de Nationella
specifikationerna från både AP1, AP2 och AP3.
För delning av dokument inom Projektet har verktyget Antura använts. Det är ett
system som används och administreras av Lantmäteriet men som även externa
deltagare kan nå utifrån.

3.5

Avgränsningar

Som tidigare nämnts fanns ursprungligen fler delar med i det tänkta projektet,
nämligen:



Skapa detaljerade leveransspecifikationer för geodatamodell för
detaljplanering (grundkarta)
Skapa detaljerade leveransspecifikationer för fastighetsbildningsmodell BIM

Dessa fick dock prioriteras bort i Projektet då det för ansökan inte fanns finansiellt
utrymme för dessa delar.
Detta innebär att vi inom ramen av Projektet endast har kunnat utgå från
bygglovsprocessens perspektiv. Mer specifikt de leveranser som beskrivs i Figur 1
(ovan) samt de data som ska testas i projektet och tillhörande delprocesser för att ta
fram dessa data, som visas i Figur 2 (ovan).
Ytterligare avgränsningar som gjorts i Projektet kan hittas i detalj i respektive
delrapport. Nedan följer några av dessa:



En detaljerad Leveransspecifikation Geodatamodell för nybyggnad har inte
tagits fram i projektet eftersom Nationella specifikationer ännu inte finns
annat än i utkast av varierande kvalitet
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. Detta har även (p.g.a. tid- och resursbrist) resulterat i att
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3.6

arbetet med Bygglovsmodell BIM har fått avgränsas till att istället ta fram
struktur och process för att möjliggöra automatisk kontroll av innehållet i en
bygglovsansökan (avseende filer och filernas innehåll).
I Projektet har man valt att använda vissa programvaror som exempelvis
Autodesk Revit för att skapa BIM-modell och FME som ETL-programvara,
vilket innebär en teknisk avgränsning. I framtiden måste struktur och
processer vara oberoende av vilka programvaror som används.
För byggnadsmodellen som tagits fram i AP2 är en avgränsning att
inomhusinformation inte ska ingå. Bakgrunden till denna avgränsning är att
projektet Svensk geoprocess gjorde denna avgränsning och Projektet valde att
följa detta samt att vi bedömde att behovet inte är så stort just nu, men kan bli
aktuellt i ett senare skede.

Kommunikation

En kommunikationsplan togs fram för Projektet. I den beskrivs bl.a. målgrupper,
budskap, hur vi skulle nå målgrupperna samt var och när vi planerade att
kommunicera om projektet.
Se bilaga 2 – Kommunikationsaktiviteter för en lista på olika aktiviteter som
genomförts kring Projektet.
Utöver detta har kommunikation även skett i andra sammanhang, t.ex. muntligt i
samtal och som informella presentationer i egna organisationer.
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4 Resultat och leveranser
Resultaten från Projektet består, förutom av denna rapport och arbetspaketens
rapporter, av testdata och skript från testverksamheten.
Du rekommenderas att läsa respektive arbetspakets rapport där Resultat och
leveranser beskrivs ännu djupare. Nedan följer en sammanfattning/urval av de
resultat och leveranser som tagits fram i de tre arbetspaketen.

4.1

AP1

Leveranserna från AP1 sammanfattas nedan:










4.2

En detaljerad inventering av aktuella geografiska teman för Geodatamodell för
nybyggnad, i form av en informationsmodell samt ett underlag för detaljerad
leveransspecifikation.
Sammanställningar av vilka geometrivarianter och vilken semantisk
information som finns i Svensk geoprocess avseende topografi, dvs för ett urval
av innehållet i Geodatamodell för nybyggnad.
Rekommendationer till AP2 gällande vad som bör ingå i byggnadsobjektet
med avseende på bygglov, t.ex. attribut och geometrier som bör finnas med.
Rekommendationer på tester till AP3, t.ex. kring hur geometrier och semantik
bör hanteras i geodata för att kunna konvertera till BIM-data samt att
tydliggöra CoClass roll för att konvertera mellan geodata och BIM-data, filtrera
fram Bygglovsmodell BIM och för bygglovsprövning i BIM-data.
Rekommendationer till Nationella specifikationer avseende specifikationer för
geodata som ska ingå i framtida leveransspecifikation Geodatamodell för
nybyggnad, t.ex. att geometrier bör kunna hanteras som ytor eller volymer för
att kunna konverteras till BIM.
Förenklad informationsmodell över vilka data som skulle vara önskvärda att
hämta från BIM-modellen och vilka byggnadstekniska krav som BIM-data
skulle behöva prövas mot.
Ett processchema för hur man behöver gå tillväga för att kunna granska och
validera BIM-modeller inför bygglovsprocessen inklusive en beskrivning över
de förutsättningar som måste uppfyllas innan man kan skapa en leveransspecifikation för bygglovsansökan.

AP2

Leveranserna från AP2 sammanfattas nedan:




Informationsmodell för byggnad som en utökning (ADE) av CityGML version
3.0, vilken benämns CityGML3 Sve-Test
En XSD-fil av byggnadsmodellen för test (till AP3)
Leverans i form av förslaget till vidareutveckling av informationsmodellen för
Byggnad har också gjorts till projektet Nationella specifikationer
(Geodatarådets Handlingsplan aktivitet 3b)
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En artikel som beskriver utvecklingen av CityGML3 Sve-Test samt jämför och
diskuterar för- och nackdelar med att använda existerande version 2 eller den
föreslagna version 3 av CityGML (publiceras i en internationell tidskrift).
Förslag på utformning av CoClass-sträng för att representera objekt i exporten
i utbytesformatet (IFC) till CityGML.

Leveransen av XSD-filer till AP3 finns upplagd på GitHub:
https://github.com/LeveransspecifikationerGeodataBIM/Main

4.3

AP3

Leveranserna från AP3 sammanfattas nedan:








Testdata i form av Geodata och BIM-data som utgått från indata för Lotsen och
Myran (se kapitel 3 Genomförande)
Testdata enligt Svensk geoprocess (SGP) respektive dwg för översatta teman.
Konverteringsskript för översättning till SGP respektive dwg.
FME-skript för översättning från IFC till CityGML LOD 1 och LOD2.
FME-skript för automatiska validering av innehåll (format-kontroll)
FME-skript för omvandling från geodata till IFC.
FME-skript för kontroll mot detaljplan (utfört i FJL-projektet)

Leveranserna från AP3 finns tillgängliga på GitHub:
https://github.com/LeveransspecifikationerGeodataBIM/
AP3 har utgått från ett stort antal kravställningar i sina tester, vilka besvarats inom de
ramar som funnits för Projektet. Utöver dessa har en del allmänna synpunkter och
erfarenheter också listats. Utgångspunkterna för kraven har varit:





Kravställning för Geodatamodell för nybyggnad
Kravställning för att skapa Bygglovsmodell BIM
Kravställning för granskning och konvertering av Bygglovsmodell BIM
Kravställning för användning av byggnadsmodellstandarden CityGML3 SveTest
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5 Hinderanalys
Det finns flera hinder för införandet av en helt digital och obruten bygglovsprocess.
Många av dessa hinder har beskrivits i andra tidigare projekt, inte minst i Smart
planering för byggande. I Projektet beskriver vi endast de hinder vi ser kring
leveransspecifikationerna och de delar vi fokuserat på. En sammanfattning av dessa
beskrivs nedan. Mer information finns att läsa i respektive delrapport.

5.1

AP1

Nedan följer några av de problemområden som AP1 sett i sitt arbete.

5.1.1

Ansvar

Det är otydligt vem som tar ansvar för att långsiktigt leda arbetet med de modeller och
leveranser Projektet behandlat:



5.1.2

Lantmäteriet har inte längre föreskriftsrätt för nybyggnadskartan vilken de
290 kommunerna ska leverera enligt PBL. Detta gör att det inte heller finns
någon myndighet som kan ge föreskrifter om Geodatamodell för nybyggnad.
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 för bygglovsansökan.

Nationella specifikationer

AP1 har tagit fram ett antal rekommendationer och synpunkter till Nationella
specifikationer (se 6.2.1 i AP1:s rapport). Exempelvis gäller det geometrihanteringen
avseende punkter/linjer eller ytor/volymer. Om dessa inte följs försvåras
konverteringen mellan BIM-data och geodata avsevärt.
Arbetet med att ta fram nationella specifikationer för geodata har just börjat och det
kommer att ta sin tid. För tillfället prioriteras Detaljplan och Byggnad och det är oklart
i vilken ordning som efterföljande specifikationer tas fram och med vilken tidplan.
Kommande tidplan och prioritering påverkar även arbetet med att ta fram slutlig
detaljerad leveransspecifikation för Geodatamodell för nybyggnad då denna ska bygga
på de nationella specifikationerna.

5.1.3

Verksamhetssystem utvecklade för kommande
specifikationer

Utan anpassade datasystem 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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5.2

AP2

Nedan följer några av de problemområden som AP2 sett i sitt arbete.

5.2.1

Registerbyggnad

I arbetet med modelleringen av byggnadsobjektet har kunnat konstateras att det finns
utmaningar kopplade till hur det fungerar utifrån dagens traditioner och definitioner
och lagringar i 2D (registerbyggnad – en byggnad på en specifik fastighet). Det är dock
inte troligt att dagens definition och tradition gällande registerbyggnad är
ändamålsenlig i en framtid när 3D-information blir en allt vanligare och självklar del av
samhällsbyggnadsprocessen. Ett möjligt alternativ till definitionen av byggnad som
registerbyggnad skulle vara att byggnadsobjektet istället definieras av konstruktionen
som begränsas av ytterväggarna. Projektgruppen rekommenderar att ett sådant
alternativ utreds.

Figur 3. Företeelserna Registerbyggnad och Byggnad

5.2.2

Byggnadsdelar

En byggnad kan delas in i en eller flera byggnadsdelar, t.ex. för olika höjd, olika antal
våningar, olika användningsområden, olika datum för uppförande. Beskrivningen över
hur indelningen i byggnadsdelar ska ske varierar mellan olika specifikationer och
standarder22 och alla beskrivningar är rekommendationer, inte regler. Det medför att
indelningen blir godtycklig beroende på vem som skapar byggnadsdelarna, vilket i sin
tur gör byggnadsmodellen mindre homogen. Ett sätt att komma runt detta är att skapa
riktlinjer som tydligt beskriver hur en indelning i byggnadsdelar ska göras.

5.2.3

Inomhusinformation

Projektet valde att inte titta djupare på hanteringen av inomhusinformationen, men är
medvetna om att inomhusinformation ingår i många BIM-modeller. Fördjupade
analyser och arbete behöver göras i ett senare skede.

22

Inspire byggnad, SGP Byggnad, CityGML
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5.2.4

Unika id från BIM

Vid upprepad import av samma objekt behöver objektet kunna identifieras mellan
uppdateringarna. Detta kan göras med det objektsGUID som ofta skapas i det
projekterande verktyget. Ett och samma objekt kan dock få olika GUID om det kopieras
från en fil till en annan. Detta behöver studeras närmare och eventuellt regleras med
någon form av tillämpningsregel.

5.2.5

Versionshantering

CoClass
Klasserna i CoClass kan komma att uppdateras, vilket kan bli ett problem vid utbyte av
data med CoClass-koder. För att lösa detta behöver aktuellt versionsnummer av
CoClass skickas med varje objekt.
Projektet har under arbetets gång fått information från Svensk Byggtjänst om att
ändringar av fastställda klasser dock kommer att genomföras mycket restriktivt. Nya
versioner kommer huvudsakligen bestå av tillägg av nya klasser och typer baserade på
användares behov.
CityGML
AP2 har använt förslaget till en ny version av City GML – CityGML 3.0 – då den
innehåller ny och användbar funktionalitet. Eftersom CityGML 3.0 inte är beslutad
kommer det troligtvis att bli vissa förändringar. När en ny uppdatering kommer måste
det kontrolleras om och hur dessa uppdateringar påverkar den skapade informationsmodellen för byggnad.

5.2.6

Dörrar och fönster

I CityGML 3.0 kan dörrar och fönster representeras på två olika sätt. I informationsmodellen för byggnad togs den ena representationen med, men det har senare framkommit att båda varianterna av dörr och fönster bör vara med i informationsmodellen
för byggnad eftersom det bland annat behövs i bygglovsprocessen, t.ex. för tillgänglighetsanpassningar och brandavskiljning.

5.3

AP3

Nedan följer några exempel på sådant som behöver finnas för att uppnå målen.

5.3.1

IFC-export

Det saknas nationella regler för hur IFC-filer ska struktureras i Sverige (sådana finns i
våra nordiska grannländer). Detta gör att IFC-filerna inte har en enhetlig struktur
vilket i sig försvårar automatisk konvertering till t.ex. CityGML3 Sve-Test (eller andra
geodatamodeller) samt automatisk kontroll mot Boverkets byggregler och
detaljplaner. Det behövs även här studier av vilka standarder och tekniska
implementationer som ska användas för att validera IFC-filer mot de nationella
reglerna. Vidare så exporteras i vissa fall inte IFC-geometrier på ett korrekt sätt. Detta
gäller framförallt vid linjeobjekt.
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5.3.2

Import av geodata till projekteringsverktyg

Kräver att det är yt- och volymobjekt för geodata vid importen, framförallt om IFC
används. Detta kräver antingen att geodata är uppbyggt av yt- och volymobjekt eller
att t.ex. linjeobjekt har attribut som möjliggör konvertering till ytobjekt (t.ex. bredd på
mur, väg, etc.). För att uppnå detta krävs i många fall förbättringar av kommunala
geodata.

5.3.3

Visualisering av geodata för t.ex. projektering

Det behövs också jobbas vidare på att skapa en bra presentation (kartografisk design)
av geodata för att underlätta projekteringen. Ett hinder här är att det saknas bra öppna
standarder för symboliseringsinformation för geodata. De standarder som finns (t.ex.
Styled Layer Descriptor, SLD) och Symbol Encoding (SE) har inte implementerats
tillfredställande av många GIS-verktyg. Detta blir än svårare när geodata också ska
användas i BIM-verktyg.

5.3.4

Klassificering

För att programvaror automatiskt ska kunna tolka BIM-modellerna krävs användning
av ett klassificeringssystem, t.ex. CoClass, och att detta system på något sätt också
versioneras, samt att klassificeringen kan användas för att representera virtuella
objekt (vilket CoClass kan hantera).

5.3.5

Georeferering av BIM-modeller

Stödet för import och export av detaljerad georeferering till BIM-verktyg (från/till IFCfiler) är bristfälligt. I flera fall används bara en enkel form av georeferering som inte
uppfyller projekteringskrav. Här krävs dels riktlinjer för dem som jobbar med BIMmodeller och dels förbättringar i programvaror (dock har IFC4 idag element som
stödjer en korrekt georeferering av byggnadsobjekt, huruvida den även duger för
infrastrukturprojekt kan vi inte uttala oss om).
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6 Slutsatser och
rekommendationer
De övergripande slutsatserna och rekommendationerna från Projektet beskrivs nedan.
Mer information finns att läsa i respektive delrapport.

6.1
6.1.1

AP1
Slutsatser

Slutsatserna från AP1 sammanfattas nedan.
Innan geodata och BIM-data enkelt kan utbytas behöver många saker komma på plats,
inte minst dessa:




Inom geodataområdet måste Nationella specifikationer 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 pröva transformation mellan geodata
och BIM-data

Tydligt ansvariga krävs liksom att samverkan och testverksamhet är väl utvecklad
inom och över domänerna.





6.1.2

Lantmäteriet har ett samordningsansvar för geodataområdet men det krävs
att olika myndigheter bidrar inom sina verksamhetsområden samt att
regeringen fortsatt satsar med finansiering.
För BIM-området saknas tydligt ansvarig, jämför med läget i Norge där
Direktoratet för byggkvalitet (DiBK) tar tydligt ansvar och jobbar tillsammans
med bland annat BuildingSMART Norge. Även BIM-branschen bör kliva fram i
Sverige och bidra i detta arbete genom BIM Alliance Sweden.
Även för testverksamhet inom området krävs ett tydligt ansvar, samt
långsiktighet, uthållighet och resurser, för att nå framgång.

Rekommendationer

Rekommendationerna från AP1 sammanfattas nedan.
Nationella specifikationer
Allmänt kan sägas att de rekommendationer om geometri och semantisk information
som AP3 tagit fram bör följas. Nedan följer några exempel på rekommendationer från
AP1:


Geodata måste kunna beskrivas som ytor eller volymer (3D) för att enkelt
kunna konvertera geodata till BIM-data och tillbaka.
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Kvalitetsattribut måste göras obligatoriska.
Det bör utredas vilken semantisk information som bör kopplas till
sammanhållen specifikation för ex. väg respektive vatten, för att underlätta
bygglovsprocessen och samhällsbyggnadsprocessen i stort.
Man bör använda kodtabeller istället för fritext i den semantiska
informationen i så hög grad som möjligt.
Det bör göras renodlade specifikationer för varje geografiskt tema som Väg,
Vatten, Markanvändning och Marktäcke.
Specifikationer för övriga byggnadsverk som bro och tunnel saknas och bör
tas fram, förslagsvis enligt CityGML.
För Geodatamodell för nybyggnad så är, förutom detaljplan och byggnad, de
geografiska temana höjd, väg, vatten, övrig väg, markdetaljer och
fastighetsindelning viktigast och bör prioriteras.

Geodatamodell för nybyggnad
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.
Bygglovsmodell BIM, valideringstjänst och testverksamhet
Arbetet med att ta fram Bygglovsmodell BIM lämplig för bygglovsprövning bör fortsätta
och görs med fördel enligt de sex steg som AP1 beskriver i sin rapport. Utöver detta
återstår arbete med att se till att Bygglovsmodell BIM även fungerar för att ta emot
konverterade geodata, samt att konvertering av urval av BIM-data till geodata
fungerar. Här krävs testverksamhet, samverkan med Nationella specifikationer och
eventuellt också med CoClass för den som ska ta fram Bygglovsmodell BIM.
Det är önskvärt att Smart Built Environment fortsätter bidra inom detta område tills
mer varaktiga resultat har nåtts och/eller tydligt ansvariga har utsetts. Boverket,
Lantmäteriet, kommuner och BIM Alliance Sweden bör vara naturliga parter i ett
sådant arbete.

6.2
6.2.1

AP2
Slutsatser

Slutsatserna från AP2 sammanfattas nedan:







Geodata i BIM-modellerna och i bygglovsprocessen kan hanteras av SGP Byggnad
och CityGML 3.0. Undantag är inomhusinformationen. Detta betyder att för
bygglovsprövningen kan CityGML3 Sve-Test behöva kompletteras med en BIMmodell för inomhusinformation.
SGP Byggnad kan vidareutvecklas och hanteras i CityGML 3.0 om en ADE läggs till.
Det mesta av informationsbehovet från bl.a. bygglovsprocessen fanns med i SGP
Byggnad. Endast några attribut behövde läggas till. Gäller även för CityGML där
attributen kompletterades i CityGML3 Sve-Test.
CoClass-klassificeringen i BIM-modellerna kan hanteras genom att skapa en
textsträng som sedan hanteras i CityGML3 Sve-Test.
Arbetet med att konvertera CityGML3 Sve-Test UML-modell till XSD-fil var
komplext och omfattande. Kräver en hög kompetens inom området.
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Ett antal hinder/frågetecken identifierades, bl.a. kring behovet/nyttan med
registerbyggnad, behovet av regelverk kring användandet av byggnadsdelar, idhanteringen från BIM samt versionshanteringen av CoClass.

6.2.2

Rekommendationer

Rekommendationerna från AP2 sammanfattas nedan:









6.3
6.3.1

Fortsatt utredning om behovet/användningen av registerbyggnad samt dess
koppling till markfastighet. Hur ska byggnad definieras på bästa sätt och kan
man frikoppla byggnadskonstruktionen från fastighetsindelningen?
Fortsatt studie kring unika id från BIM. Förslaget är att nyttja det objektsGUID
som skapas i det projekterande verktyget, detta behöver dock studeras
närmare och eventuellt regleras med någon form av tillämpningsregel.
Bevakning av ny version CityGML. Eftersom CityGML3.0 ännu inte är beslutad,
så kommer det troligen att bli vissa förändringar som behöver hanteras.
Riktlinjer behöver skapas som bland annat beskriver hur indelning i
byggnadsdelar ska göras. Det finns idag inga regler för hur indelningen av en
byggnad i byggnadsdelar ska göras vilket gör byggnadsmodellen mindre
homogen och försvårar utbytet av data.
Rekommenderas att nästa version av informationsmodell Byggnad innehåller
både information om dörrar och fönsters öppningar för t.ex.
tillgänglighetsanpassningar, samt fysiska dörrar och fönster för beskrivning av
t.ex. brandavskiljning.
Rekommenderas att aktuellt versionsnummer av CoClass skickas med varje
objekt.

AP3
Slutsatser

En generell slutsats är att testerna i AP3 visar på stora potentialer för att skapa en
Geodatamodell för nybyggnad som ersättning för dagens nybyggnadskarta, samt att
Bygglovsmodell BIM skulle kunna ersätta situationsplanen.
I testerna har man också kunnat se att CoClass är användbart i Bygglovsmodell BIM för
flera operationer eftersom IFC i sig själv inte alltid är tillräckligt för att identifiera
byggnadsobjekt och deras egenskaper (i både bygglovskontroll och konvertering till
CityGML3 Sve-Test).

6.3.2

Rekommendationer

Nedan listas en sammanfattning av några rekommendationer för fortsatt arbete.
Geodatamodell för nybyggnad



Den bör vara uppbyggd av polygon/volym-objekt, inte linjeobjekt då dessa
inte kan hanteras på ett bra sätt i BIM (med IFC).
Det är viktigt att alla teman som behövs för Geodatamodell för nybyggnad
ingår i Nationella specifikationer. Det är också bra om de nationella

45

LEVERANS-SPECIFIKATIONER FÖR GEODATA-BIM



specifikationerna som tas fram behåller samma möjlighet till
metadatahantering som i SGP.
Det krävs jobb med att harmonisera krav på innehåll i Geodatamodell för
nybyggnad, för att undvika dagens situation där en nybyggnadskarta kan bestå
av olika data och detaljeringsnivå beroende på var den levererats ifrån.

Bygglovsmodell BIM





Det behövs nationella riktlinjer för hur IFC ska användas i statliga
byggprocesser.
Behövs mer kompetens, t.ex. genom ett valideringsprojekt, gällande validering
av IFC-filers innehåll och schema om mer komplexa automatiska tjänster ska
lanseras. FME kan användas för grundläggande validering av innehåll men inte
för schemavalidering, där BIM-verktyg (t.ex. Solibri) behöver användas.
Geodata går genom flera konverteringar innan det blir en del av
Bygglovsmodell BIM, vilket innebär osäkerheter i data. Därför är
rekommendationen att analyser av bygglovskontroll även görs direkt mot
kommunala geodata.

Nationella specifikationer




6.4

För att få ett fungerande utbyte av BIM-data och 3D-byggnadsdata i framtiden
behöver man föra en dialog med BIM-aktörer (t.ex. genom BIM Alliance) på
liknande vis som gjorts i exempelvis Norge.
Alla objekttyper ska kunna gå att hantera som yt- eller volymobjekt i
specifikationerna. Yt- och volymobjekt blir ett krav för effektiv projektering
och även vid bygglov/3D-fastighetsbildning.
Det krävs omfattande testverksamhet parallellt med utveckling av
specifikationer, och att ge tillräckligt med tid för att ta fram specifikationer.

Övriga rekommendationer och synpunkter

I Projektet har vi begränsat oss till att titta på specifika data och leveranser kopplat till
bygglovsprocessen. När det gäller leveransspecifikationer för Geodata-BIM inom
samhällsbyggnadsprocessen i stort så bör arbetet i detta projekt, och rekommenderat
fortsatt arbete, lämpligen samordnas med pågående och framtida arbete kring
fastighetsbildningsmodell BIM, då många frågor går in i varandra.
Exempel på detta kan vara problematiken med 3D-fastighet kopplat till byggnadsdel
samtidigt som radhus är en egen registerbyggnad om det är en egen 2D-fastighet, dvs
byggnaderna hanteras olika beroende på om de finns inom en 2D- eller 3D-fastighet.
Värt att nämna är också att då Projektet inte tittat på inomhusdetaljer för den
föreslagna byggnadsmodellen kan det finnas behov av att titta ytterligare på detta,
kopplat till att 3D-fastigheter refererar till byggnadsdetaljer inomhus, vilket gör att
dessa detaljer behövs om 3D-gränser ska kunna läggas in korrekt.
Det finns givetvis många fler frågor som bör utredas vidare kopplat till
leveransspecifikationer för Geodata-BIM inom samhällsbyggnadsprocessen. Det har
dock inte legat inom ramen för detta uppdrag att utreda, ta fram och beskriva dessa.
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8 Bilagor
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