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Leveransspecifikationer
Geodata-BIM
BILAGA 1 – CENTRALA BEGREPP FÖR PROJEKTET

LEVERANSSPECIFIKATIONER GEODATA-BIM

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
(Smart planering för byggande – där den kallades Bygglovsmodell
BIM/GIS)
Består av geodatamodell för nybyggnad (nybyggnadskarta) som
konverterats till BIM-data och kompletterats med de detaljer som
bygglovet avser t ex byggnader, parkeringsplatser, förändringar av
markytan, stödmur.
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)
Bygglovsmodellen BIM arkiveras och ersätter dagens
situationsplan, planritning, sektionsritning och fasadritning för
byggnaden samt används för att uppdatera berörda geodatabaser
efter konvertering från BIM-data till geodata.

(Smart planering för byggande, delprojekt 4: Ändamålsenligt BIM för
bygglov och digitalt granskningsstöd, illustration i kapitel 7)
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LEVERANSSPECIFIKATIONER GEODATA-BIM

Begrepp

Förklaring (Källa)

CAD

Computer Aided Design - avser digitalt baserad design och
skapande av tekniska ritningar som används inom konstruktion
och arkitektur
(Ramverk för nationella geodata i 3D)
Computer Aided Design, program och verktyg för att skapa
datorstödda konstruktioner avseende 3D-modeller och
objektbaserade ritningar.

Centroid

X (AP1)

CityGML

Internationell OGC-standard för 3D stadsmodeller för geodata:
internationell standard från organisationen OGC, baserat på GML,
avseende utbyte av geodata i 3D för stadsmodeller (3D City Model).
Svensk geoprocess dataspecifikation för byggnader har starka
kopplingar till CityGML när det gäller 3D-byggnader.

CoClass

Digitalt svenskt klassifikationssystem, baserat på internationella
ramstandarder och system, för främst byggd miljö i stort och smått
som utvecklas av Svensk Byggtjänst AB i samverkan med
samhällsbyggnadsprocessens aktörer inom främst BIM-sektorn.

Digitalisering

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)

.dwg

DWG är ett filformat för CAD-modeller och är standardfilformatet
för t.ex. AutoCAD. Det stöds dock av i stort sett alla CAD-program.
Filformatet heter .dwg, vilket står för drawing. Det är defactostandardformatet för datautbyte mellan CAD-program.
(Wikipedia, förkortad version)

ETL-schema

extract, transform and load – hämtning, konvertering och lagring
av data – från en databas till en annan.
”etl” används när man vill beskriva informationdlager och olap
(online analytical processing – teknik för att söka och
sammanställa data ur så kallade flerdimensionella databaser
medan de är i drift).
(Computer Sweden)
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)

Fastighetsinformation
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LEVERANSSPECIFIKATIONER GEODATA-BIM

Begrepp

Förklaring (Källa)

Fasadritning

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

FME (Feature
Manipulation
Engine)

(Bygglovguiden)
Ett ETL-verktyg (eng. Extract, Transform, Load) för transformering
och integrering av 2D- och 3D-geodata. Kan även hantera flera
BIM-format.
(Safe software; https://www.safe.com/)

Geodata

data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge
(SIS termdatabas ekvator)

Geodatabaser

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)

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).

Geografisk
information

synonym till geodata.
(SIS termdatabas ekvator)

Geografiskt tema

Avser i denna rapport temavis sorterade företeelser som har ett
geografiskt läge, kan vara var synliga eller administrativa - till
exempel byggnad, väg, vatten, fastighetsindelning,
planbestämmelser.
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LEVERANSSPECIFIKATIONER GEODATA-BIM

Begrepp
GIS

Förklaring (Källa)
Geographic Information System.
System för bland annat bearbetning, lagring, analys och
presentation av geodata
(Ramverk för nationella geodata i 3D)

GML

Geography Markup Language, ett XML-baserat märkspråk för
utbyte av geografiska data tillsammans med annan information.

Grunddata

Avser i denna rapport geodata i form av enskilda objekt - med
geometri och attribut - sorterade temavis, t ex byggnad, väg,
vatten.

Grundkarta

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.
Avser i AP1s rapport geodata i form av enskilda objekt - med
geometri och attribut.

IFC

Industry Foundation Classes, en internationell standard, ett
öppet filformat inom BIM som bl.a. används för utbyte av data.
Framtaget av organisationen BuildingSMART.
IFC är en även internationell standard, s.k. ISO-standard.

IndoorGML

En OGC-standard för en öppen datamodell och XML-schema för
rumslig inomhusinformation. Den syftar till att tillhandahålla
en gemensam ram för representation och utbyte av inomhus
rumslig information.

Karta

Visualisering där grunddata från olika teman kombinerats ihop
och anpassats till en sammansatt produkt, t ex en topografisk
webkarta, för att passa många olika typer av användare.

LADM

Land Administration Domain Model, en standard för
markanvändning och markägande.

LAS
LOD

Level of Detail, inom geodataområdet avser termen att beskriva
detaljeringsgrad/komplexitet i 3D-objekt.
Inom BIM-området används både termen
Level of Details, och då avser termen att beskriva
detaljeringsnivåerna i CityGML. Samt
Level of Development, vilket används vid beskrivning av
utvecklingsgraden (olika designfaser) av ett objekt.
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LEVERANSSPECIFIKATIONER GEODATA-BIM

Begrepp
Leveransspecifikationer

Nationella
basdata

Förklaring (Källa)
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.
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)

Nationella
specifikationer

svensk tillämpningsstandard under uppbyggnad för insamling,
lagring och distribution av geodata.

Naviswork

Program för sampresentation av BIM-data.
(Autodesk, https://www.autodesk.com)

Nybyggnadskarta

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.
Regleras enligt §4, kapitel 12 i Plan- och bygglagen (2010:900).

(www.falun.se)
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LEVERANSSPECIFIKATIONER GEODATA-BIM

Begrepp

Förklaring (Källa)

OGC

Open Geospatial Consortium, internationell standardiseringsorganisation för geospatiala tjänster.
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.
Om det gäller en till- eller ombyggnad skall också den befintliga
byggnadens rum redovisas. På ritningen ska tydligt framgå vad
som är befintligt och vad som är nytt. Nya väggar kan med
fördel redovisas med skraffering eller i avvikande gråton.
Tillbyggnaders yttermått ska anges.
Planritningen skall ha ett fackmannamässigt utförande.

Planritning

Proprietär

(Bygglovguiden)
Adjektivet proprietär betecknar något som är en persons eller
ett företags egendom, försett med restriktioner av vissa slag,
främst immaterialrättsligt.
 proprietär programvara, som i motsats till öppen
källkod inte får modifieras eller återanvändas av andra
leverantörer i deras produkter,
 proprietära dokument, som i motsats till fritt eller
öppet innehåll inte får spridas i modifierad form, och
 proprietära format eller kommunikationsprotokoll,
som i motsats till öppna standarder inte lätt kan
implementeras av oberoende utvecklare
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LEVERANSSPECIFIKATIONER GEODATA-BIM

Begrepp
Relations-ritning
(Relationshandling)

Förklaring (Källa)
Ritningar som på varje punkt stämmer med det som byggts.
Revideras när huset är färdigt och arkiveras av kommunen.
(Sverige arkitekter1)

Revit

Skapa och visualisera BIM-modeller
(Autodesk, https://www.autodesk.com)

Sektions-ritning

Genomskärning genom huset som visar konstruktionen,
grundläggningssättet, rumshöjder, bjälklagens placering och
takkonstruktionen. Sektionen skall måttsättas så att
rumshöjderna och byggnadshöjden framgår.
På planritningen visar man med en streckad linje genom huset
var sektionen är tagen.

Shape

Proprietärt GIS-format

(Bygglovguiden)

1

https://www.arkitekt.se/liten-ordlista/
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LEVERANSSPECIFIKATIONER GEODATA-BIM

Begrepp
Situations-plan

Slutbesked

2

Förklaring (Källa)
En situationsplan 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.

Nybyggnadskarta eller kartutdrag/tomtkarta från kommunen
är underlag för situationsplanen.
(Bygglovguiden)
Det krävs slutbesked 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.
Om kraven för slutbesked inte uppfylls får byggnadsnämnden
under vissa förutsättningar ge ett interimistiskt slutbesked i
avvaktan på ett slutligt slutbesked. Vid byggåtgärder får
byggherren normalt sett inte ta byggnadsverket i bruk innan
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Byggnadsnämnden
har dock en möjlighet att i startbeskedet besluta att ett
byggnadsverk helt eller delvis får tas i bruk utan slutbesked
eller interimistiskt slutbesked. Tas ett byggnadsverk helt eller
delvis i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked ska
byggnadsnämnden besluta om byggsanktionsavgift.
(PBL kunskapsbanken – en handbok om plan och bygglagen2)

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/slutbesked/
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Begrepp
Solibri

Förklaring (Källa)
Kvalitetskontrollerar BIM-modeller
(Solibri Inc.; https://solibri.com/)

Startbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller
anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett
startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren kunna
visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen
med tillhörande föreskrifter.
För att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om
åtgärden antas uppfylla kraven ska byggherren lämna in förslag
till kontrollplan samt de tekniska handlingar som, utöver
ansökningshandlingarna, krävs. Byggherren ska även innan
startbeskedet ges kunna visa att det finns färdigställandeskydd
och skyddsrumsbesked om så krävs. I vissa fall ska byggherren
även lämna in en redovisning av alternativa
energiförsörjningssystem.
(PBL kunskapsbanken – en handbok om plan och bygglagen3)

3

Svensk
geoprocess

Svensk geoprocess - Ett samverkansarbete mellan Sveriges
kommuner, SKL och Lantmäteriet som pågick under åren 20112018, med syftet att förenkla och bidra till enklare och
effektivare myndighetsservice för till bl.a. planarbete,
fastighetsbildning och bygglovshantering, miljö- och krisarbete
samt infrastrukturbyggande.
Arbetet ytmynnade bl.a. i Svensk tillämpningsstandard för
utbyte av geodata kopplade till nio olika teman, numera ersatt
av (samt även utökat i) Nationella specifikationer.

S-Visualizer

Program för visualisering av 3D-geodata
(Complete3D, http://www.complete3d.se/)

Topografi

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)

UML

Unified Modeling Language, ett objektorienterat generellt språk
för visuell representation av system.

W3C

World Wide Web Consortium, ett industrikonsortium som
utvecklar öppna tekniska protokoll, standarder
och programvara för webben.

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/startbesked/
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Begrepp
WBS

xBIM
(eXtensible
Building
Information
Modelling)

Förklaring (Källa)
work breakdown structure, och innebär att man och bryter ner
det förväntade resultatet/målet till dess komponenter/del
leverabler samt deras hierarkiska relationer.
Nedbrytningen görs till den nivå man eftersträvar för det
specifika problemet/projektet.
(https://projektledning.com/wbs/)
”En WBS fokuserar på VAD i projektet, där tidplanen fokuserar
på VAD/VEM/NÄR”.
BIM-verktyg för granskning av IFC-modeller.
(Öppen källkodsprojekt; http://docs.xbim.net/)

XML

eXtensible Markup Language, ett universellt och
utbyggbart märkspråk för utbyte av data mellan olika
informationssystem.

XSD

XML Schema Definition, regelfil för innehållet i en XML- eller
GML-fil.
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Bilaga 2 - Kommunikationsaktiviteter
Aktivitet

Målgrupp

Informationsspridning om
Startup-WS

Stort förarbete hade gjorts för
att säkra god spridning bland
projektdeltagande parter (se
projektansökan). Det var dessa
som nåddes av infon under
Startup-WS:en.
Aktiva inom
Samhällsbyggnadsprocessen

Informationsspridning från
Startup-WS

Aktiva inom
Samhällsbyggnadsprocessen

Startup-WS för Leveransspecifikationer för GeodataBIM

Föredrag på GISS seminarium Kommuner, myndigheter,
med BIM och GIS-tema
systemleverantörer m fl

Kanal

Fysiskt möte,
heldag.

Nyhetsbrev via:
Smartbuilt.se
Nyhetsbrev via:
Geodata.se
Smartbuilt.se

Närvaro från alla primära målgrupper samt
deltagare i projektet.

Nr 11 2018
Smartbuilt.se
2019-02-25
geodata.se Nr 2
2019

Birgitta
Rydén

Genomförd

Når därigenom en stor mängd läsare genom
nyhetsbrevet.

Birgitta
Rydén

Genomförd

Når därigenom en stor mängd läsare genom
nyhetsbrevet.

Karin
Neland

Konferens

2019-03-20 Lars Harrie Genomförd

Minst 50 st i publiken

Skypemöte

Informations-spridning från
Remissmötet

Aktiva inom
Samhällsbyggnadsprocessen

Nyhetsbrev via:
Smartbuilt.se

Föredrag på EuroSDR-GeoBIM Europeiska kartverk och
möte, Lund 17-18 juni
akademin

Genomförd

Karin
Neland
2019-01-30
Birgitta
Rydén

Minst 40 st i publiken

Remissmöte

Samtliga arbetande inom de
olika AP:en
Informations-spridning från
Aktiva inom
AP-deltagarmötet.
Samhällsbyggnadsprocessen
Internationella
Föredrag på Geospatial week,
forskningsvärden, aktiva inom
Holland 10–14 juni
projektets område

Mål/Uppföljning

Genomförd

Projektets Teknik &
Expertgrupp, Remissgruppen

AP-deltagarmöte för Projektet

Status

2019-02-14

Aktiva inom
Samhällsbyggnadsprocessen

Aktörer inom Smart Built

Ansvarig

Seminarium

Föredrag på Position2030

Smart Builts programkonferens

Tidpunkt

Konferens

Fysiskt stormöte
LinkedIn

Karin
Neland
2019-05-09
Birgitta
Rydén
Smartbuilt.se Nr 6
2019

Genomförd

Minst 75% närvaro från de inbjudna

Genomförd

Når därigenom en stor mängd läsare genom
nyhetsbrevet

Ej genomförd,
pga platsbrist i Minst 50 st i publiken. Varav 50% från BIM2019-05-22 Lars Harrie
konferenssidan
programmet
Karin
Neland
Karin
2019-06-04
Neland
2019-06-03

Genomförd

Nära 100% deltagande

Genomförd

Minst 1000 visningar

Konferens

2019-06-10--14

Lars Harrie Genomförd

Ca 50 i publiken

Fysiskt möte

2019-06-17--18

Thomas
Lithén, Lars Genomförd
Harrie

20 deltagare

Bilaga 2 - Kommunikationsaktiviteter
Aktivitet

Målgrupp

Kanal

FJL Slutmöte

Kommuner, myndigheter,
systemleverantörer m.fl.

Tidpunkt

Fysiskt möte

2019-08-29 Lars Harrie Genomförd

Föredrag på SamGIS Skånes
seminarium med GIS/BIMtema

Kommuner, systemleverantörer,
Seminarium
myndigheter m.fl.

Lars Harrie
2019-10-15 Karin
Genomförd
Neland

Informations-spridning ang.
Avslutningsseminariet, inkl
inbjudan

Aktiva inom
Samhällsbyggnadsprocessen

Nyhetsbrev via:
Smartbuilt.se
Nr10 2019

2019-10-18

Birgitta
Rydén

Genomförd

Når därigenom en stor mängd läsare genom
nyhetsbrevet.

Informations-spridning ang.
Avslutningsseminariet, inkl
inbjudan

Aktiva inom
Samhällsbyggnadsprocessen

Nyhetsbrev via:
Geodata.se Nr. 7
2019

2019-10-22

Birgitta
Rydén

Genomförd

Når därigenom en stor mängd läsare genom
nyhetsbrevet.

Informations-spridning ang.
Avslutningsseminariet, inkl
inbjudan

Aktiva inom
Samhällsbyggnadsprocessen m
fl

LinkedIn

Föredrag på Smart Builts
öppna programkonferens

Aktörer inom Smart Built mfl
inom samhällsbyggnad

Konferens/
seminarium

Avslutnings-seminarium

Öppen inbjudan till aktiva inom
projektet och inom
Seminarium
samhällsbyggandet

Informations-spridning från
Avslutningsseminariet

Aktiva inom
Samhällsbyggnadsprocessen m
fl

LinkedIn

Karin
2019-11-19 Neland m fl Genomförd
deltagare

Presentation hos
Regionfastigheter i Malmö

Aktiva inom tidiga skeden för
sjukhusbyggnation, bl.a. BIMexperter.

Fysiskt möte

2019-11-07

Karin
Neland

Genomförd

Kartdagarna 2020

Aktiva inom
samhällsbyggnadsprocessen
med tyngdpunkt inom geodata

Föredrag på
konferens

2020-03-26

Karin
Neland

Planerad

2019-11-08 +
2019-11-14

Ansvarig

Status

Karin
Neland m fl Genomförd
deltagare

Karin
Neland
Karin
Neland
2019-11-19
Birgitta
Rydén
2019-10-23

Mål/Uppföljning

Ca 60 personer i publiken

Minst 1000 visningar

Genomförd

Minst 50 st i publiken, varav mer än 50% från
BIM-sidan

Genomförd

45 deltagare med flertalet målgrupper
representerade

Mer än 2000 visningar
15 mötesdeltagare med roller såsom
projektörer, fastighetsutvecklare,
fastighetsförvaltare, digital strateg mm

