Testbädden
Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln

Smarta plan-, bygg.- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln. Plattformen i testbädden som knyter ihop de olika livscykelskedena i hela det byggda samhället.Syfte,
struktur, informationsstandarder som vi arbetar med. Användningsfall som kommer från alla de olika arbetspaketen. Att ta fram en testbädd för att kunna göra experiment i
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processer,
och göra processförändringar
i samverkan i samhället. Hur man skalar upp, alla frågeställningar som finns i informationsarkitekturpaketet; knyta en byggnad till en plats
på jordklotet. I designen, krav på designers och kommuner, gemensamma identiteter , överenskommelser av olika slag om klassifikationer m m, versioner, vilket fattas idag.

Testbädden för ”Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln”
Projektet har utvecklat en testmiljö för digitalisering av myndigheters och näringslivets plan- och byggandeprocesser. Testbädden
består av ett antal komponenter för import/export/konvertering av BIM och geodata, en plattform för hantering av information i ett
livscykelperspektiv, rutiner för hantering av länkning av distribuerade datakällor samt applikationsprogram för visualisering och
navigering. Den stödjer ett obrutet informationsflöde baserat på internationella öppna standarder på BIM-nivå 3 (se bilden nedan).

Bakgrund – en testbädd för nivå 3, d v s den nivå som vi jobbat med här på KTH i vårt BIM-labb sedan 2011, baserad på öppna internationella standarder.

Testbäddens kärnvärden
»
»
»
»

Delning av gemensamma data
Neutrala format och öppna informationsstandarder
Standardgränssnitt (RestAPI m fl)
Samarbete i en heterogen miljö – olika standarder
mappade mot en gemensam neutral struktur enl PLCS
» Stöd under hela livscykeln
» Stöd för CDE – Common Data Environment
− ISO 19650-serien av standarder som definierar vilken information som
behövs/krävs under livscykeln för en tillgång (asset).

» …..
Värdet med den här plattformen är att dela gemensamma data i neutrala format, standardiserad gränssnitt, att kunna jobba i en heterogen miljö, att kunna mappa olika standarder mot en gemensam
neutral struktur. Med byggnader, noder och länkar, system, fastigheter o s v, att vi är överens om detta ramverk på nationell nivå för en enhetlig tillgångshantering för företag och kommuner.

Testbädden stödjer:
» Ett obrutet informationsflöde
» Digitala tvillingar
» Cirkulär design
» Versionshantering
» Ändringshantering
…..

Digitala tvillingar och cirkulär design kräver att man har unika identiteter, klassifikationer, versioner, kopplingar mellan individer/förekomster och typer, artikeltyper kopplade till individer. Utan
de strukturerna och tillhörande information kan inte den typen av mål uppnås!

Vi har försökt adressera alla dessa krav och funktioner och har nu en sammanhållen plattform från början till slut för livscykelflödet av information. Så här såg kärnan ut när vi startade projektet
med de två strukturerna för nerbrytning av geografisk respektive byggnadsrelaterad information.

Testbäddens användningsfall
1. Länka kommunens planering & industrins byggprocess
2. Gå från arkitektens designmodell till produktionsplanerade och realiserade
modeller
3. Länka byggnader i en stadsmodell till plattformen, och vise versa
4. Länka 3D-fastigheter och de enskilda elementen till BIM-modellen i
plattformen
5. Länka sensordata till realiserade objekt (och sedan länka vidare till deras
designobjekt för de ursprungliga/gällande kravvärdena)

Användningsfallen har använts för att testa plattformen och ta fram demonstrationer samt frågor som behöver besvaras av branschen i kommande forskning och utveckling. T ex i fallet 3Dfastigheter har frågan kommit om hur man balanserar designobjektens geometri till gränsdragningen för volymen av den spatiala representationen. Måste kanske vara så att arkitekter och
konstruktörer delar upp de genomgående objekten i enlighet med 3D-fastighetsgränserna?
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Life cycle process

Det är denna process som vi nu ska gå igenom. Vi har nu fått detta att hänga ihop, äntligen kan vi visa det! Plattformen är nu tillgänglig för utveckling, experiment och tester för att se om vi kan
ändra och förbättra processer i samhället – i kommuner, hos designföretag, entreprenörer och utvecklare.
Vi går igenom Multihuset i Malmö, där kommunen har sin modell överst, byggföretagen därunder med versioner av sina modeller i plattformen. I början har vi en ”stadsplaneringsfas” som går
över i en designfas. Vi måste komma överens om vad vi ska kalla alla dessa skeden och begrepp!

Real Property
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Version

Multihuset
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Version 1

Building (Geodata)
Multihuset
Version 1

Building
Del 4431
Version 1

Multihuset (Abstract) är knuten till 2D-fastigheten Bryggan och har version 1. Building (Geodata) = SGP byggnad v1 för Multihuset är kopplad till Multihuset(Abstract) och har en delbyggnad
under sig som beskriver geometrin (Del 4431).
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Version 2 av Building (Geodata) kopplas in och version 1 kopplas bort och med den också barnet, men finns kvar i databasen. Version 2 är har 3 delbyggnader under sig som detaljerar den tidigare
ensamma delbyggnaden, se också den tidigare livscykelbilden.
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Version 2 av Building (Geodata) får nu nya versioner av delbyggnaden 102 och 103 som båda är av version 2. Samtidigt så läses BIM-modellen för designen in och kopplas in under Multihuset
(Abstract) v1. Här visas två våningar som exempel, men de övriga våningarna och alla byggdelar och utrymmen under dem är naturligtvis också med!
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Nästa skede är As_planned och då får man en koppling , back tracing, till föregående skede på alla nivåer (man önskar). Det kan vara på byggnaden och de enskilda byggdelarna och rummen. I
detta skede kopplade vi också in 3D-fastigheten Bryggan 1&2, version 1 (som ligger på kommunnivån) till ett virtuellt våningsplan (kan vara flera för olika byggnader i olika 2D-fastigheter). Detta
våningsplan som refererade till byggdelar och rum på ett våningsplan kopplade vi ett rum och två byggdelar till.

Här visas de grundläggande objekttyperna i PLCS-standarden. Till dessa mappas olika standarder som IFC och CityGML.
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Type object to design object
Physical_element

Part

Physical_element
_version

Part_version

Physical_element
_definition

Part_view
_definition

Breakdown_element_realization
Här visas sambandet mellan representationen av design-objekten och deras typ-objekt för en given version. Kopplingen sker för view definitions – d v s kontexten för skede och aktör.

Type object to planned individual
Product_as
_individual

Part

Product_as
_planned

Part_version

Product_as_
individual_view

Part_view
_definition

Breakdown_element_realization
Product_as_planned will later be replaced by Product_as_realized
Här visas sambandet mellan representationen av as_planned-objekten och deras typ-objekt för en given version. Kopplingen sker för view definitions – d v s kontexten för skede och aktör.

Design object to planned individual
Product_as
_individual

Physical_element

Physical_element_
version

Physical_element_
definition

Product_design
_version_to_individual

Product_as
_planned

Product_as_
individual_view

Product_as_planned will later be replaced by Product_as_realized
Här visas sambandet mellan representationen av design-objekten och deras as_planned objekten för en given version. Kopplingen sker på versionen.

Byggprocessens skeden enligt engelska RIBA. Vertikalt visas de olika nerbrytningsnivåerna enligt ISO 12006-2, samma struktur som CoClass har för sin indelning. För varje skede finns markerat
med olika blå nyanser vilka de normala valen är för nerbrytningen av byggnadsverken. Längst ner har vi PLCS-standardens livscykel-indelning i form av Physical element, Product as_planned och
Product as_realized för de tre stegen.
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Imports and exports are seen from the view of the test bed
Geodata-modellen (sv geoprocess byggnad) sparas av kommunen i testbädden som spatial (zone) breakdown element. Designern exporterar sedan den och använder den för sin design.
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PLCS Entities Requirement
Functional breakdown
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Own object Physical element
Own object Product – as planned
Own object Product – as realized

Imports and exports are seen from the view of the test bed
Designmodellen sparas i testbädden, därefter as_planned-modellen och slutligen as_realized-modellen för sina respektive skeden. Physical element, as_planned och as_realized products
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PLCS Entities Requirement
Functional breakdown
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Own object Physical element
Own object Product – as planned
Own object Product – as realized

Imports and exports are seen from the view of the test bed
Designmodellen sparas i testbädden, därefter exporteras den och konverteras till kmz-model och placeras in i stadsmodellen OpenCity Planner.
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PLCS Entities Requirement
Functional breakdown
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Own object Physical element
Own object Product – as planned
Own object Product – as realized

Imports and exports are seen from the view of the test bed
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Designmodellen hämtas av kommunen från testbädden och de i 3D-fastigheten ingående rummens och byggdelarnas identiteter används för att länka 3D-fastigheten som sparas kommunnivå i
den nationella topologin till de individuella designobjekten i testbädden. Motsvarande görs sedan i as_planned och as_realized-skedena.
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Functional breakdown
System breakdown
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Own object Physical element
Own object Product – as planned
Own object Product – as realized

Imports and exports are seen from the view of the test bed
Sensordata eller observationer länkas till as_realized-objekten – rum respektive byggdelar. Därefter kan man följa kopplingarna uppströms till as_planned och slutligen as_designed-versionerna.
Till as_designed finns kraven kopplade och kan då valideras i förhållande till de aktuella eller sparade sensordatavärdena eller observationerna.

Topology for use case
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Landet bryts ner topologiskt från landsnivån via regioner till kommuner, stadsdelar, kvarter och slutligen till 2D-fastigheter. I den strukturen finns också järnvägar, vägar, broar, hamnar, tunnlar
m m. Alla dessa nerbrytningar kommer i den kommande IFC-standarden att benämns som Facility och Facility part. Nätver med noder och länkar knyter sedan ihop alla dessa delar där tillgångar
(assets) kopplas in. Byggnadsverk och geodatabyggnader (3D-detaljplaner för fastigheterna) kopplas in på 2D-fastigher och 3D-fastigheter knyts till kommunen.

Table with phases and concepts
(limited for this demonstration)
View
BaseType

MP /Requirement
Zonal Element

Requirement

Requirement_MP

Municipality
CityBlock
Site
Building
BuildingStorey
Space
BuildingElement (Generic)
Beam
Column
Wall
Window
Slab
Stair
Door
Roof
CurtainWall

Municipality
CityBlock
RealProperty_MP
Building_MP
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

AsDesigned
Zonal Element
Physical Element
Requirement

AsPlanned
ProductAsPlanned
Part

AsRealized/AsOperated
ProductAsRealized

Municipality
CityBlock
RealProperty
Building
BuildingStorey
Space
BuildingElement
Beam
Column
Wall
Window
Slab
Stair
Door
Roof
CurtainWall

Municipality
CityBlock
RealProperty_AP
Building_AP
BuildingStorey_AP
Space_AP
BuildingElement
Beam_AP
Column_AP
Wall_AP
Window_AP
Slab_AP
Stair_AP
Door_AP
Roof_AP
CurtainWall_AP

Municipality
CityBlock
RealProperty_AR
Building_AR
BuildingStorey_AR
Space_AR
BuildingElement
Beam_AR
Column_AR
Wall_AR
Window_AR
Slab_AR
Stair_AR
Door_AR
Roof_AR
CurtainWall_AR

StateObserved
Import/Export

Excel Import/Export

Excel Import/Export

Excel Import/Export

Excel Import/Export

I användningsfallen har de olika skedena definierats som Municipality/Requirement, AsDesigned, AsPlanned och AsRealized/AsOperated. Vi valde ut några representativa objektklasser för test.

Demonstrations

Vi börjar med att söka efter kommuner/städer i skedet Stadsplanering (City planning). Malmö finns och väljs.

Västra hamnen och Centralstationen är två Facilities under staden/kommunen

Datumet är 2019-11-20 vid
presentationstillfället.

Vi öppnar stadsdelen Limhamn-Bunkeflo och ser nästa nivå i nerbrytningen från landet ner till byggnaderna. Bilder kan läggas till
och även egenskaper kan kopplas till stadsdelarna, m m.

3D-fastigheter – var ska de ligga i den nationella nerbrytningen? Vi placerade dem på försök både under stadsdelen och under
Malmö stad. Finns det någon preferens?

Här ser vi båda platserna för 3D-fastigheten. Observera att det är en förekomst i modellen, men med två olika inkopplingar i den
topologiska strukturen.

Går ner i strukturen till fastigheten Bryggan 1, som visas med en bildillustration

Går ner i strukturen från fastigheten Bryggan 1 till Multihuset, abstrakt byggnad (ABS), som är platshållare för “3D
planbestämmelse” och BIM-modell

Open City Planner från Bentley öppnas för att navigera till den aktuella delen av Malmö (från den valda stadsdelen i föregående
bild)
Västra hamnen och Centralstationen är två Facilities under staden/kommunen

Koordinaten för kvarteret eller stadsdelen används för att zooma in i stadsmodellen för Malmö i Open City Planner. Tomt och
kvartersdetaljplan från 2D-underlag visas på sina platser.

Genom att klicka på 2D-fastighetens ikon (grön) som håller det unika id:et (GUID) hittas länken till objektet i ShareAspace.

2D fastigheten för livscykelskedet “City Planning” visas med sin struktur neråt – visar det abstrakta Multihuset. Eftersom huset
inte är valt i den mellersta menyn så är det 2D-fastigheten som visas m a p informationen i den högra delen.

Datum: 2019-11-22

Här öppnas AsDesigned-skedet och Buildings väljs – alla skapade byggnader och deras versioner visas. De ligger för alltid kvar i
testbädden. Det är först i deras kopplingar i strukturer till sina föräldrar som de får en plats i tiden genom “effectivity” för
relationen. Tiden sätts till 2019-11-22 för att visa version 1 av SGP byggnad i strukturen. SGP bgn = “planbestämmelse”(TL)

Datum: 2019-11-22

Den 2019-11-22 visas version 1 av SGP byggnad i strukturen tillsammans med dess “byggnadsdel 4431”, som också har en bild
kopplad till den versionen, förutom IFC-geometrin.

IFC-geometrin exporteras ut från SGP byggnad och visas i Solibri Model Checker med sina properties i property set SGP bygglov
Status.

Datum: 2019-11-22

Här visas SGP byggnad, version 1, 2019-11-22 i Open City Planner på sin 2D-fastighet.

Datum: 2019-11-26

Här sätts datumet till 2019-11-26. Multihuset (ABS) väljs

Datum: 2019-11-26

Här visas byggnadenSGP v2 i byggnaden Multihuset (ABS) v1, 2019-11-26. Den har sina tre byggnadsdelar 101, 102 och 103 alla
i sin första version v1. Den tidigare versionen SGP v1 med sin byggnadsdel visas inte eftersom “effectivity” för den har gått ut när
den ersattes av v2.

Datum: 2019-12-12

Vi går fram i tiden till 2019-12-12

Datum: 2019-12-12

Nu har SGP byggnad v2 fått nya versioner för två av byggnadsdelarna, nämligen 102 v2 och 103 v2 .

Datum: 2019-12-12

Här visas en bild av byggnadsdel 102, v2

Export av SGP byggnad v2 med aktuella versioner av byggnadsdelarna till Open City Planner

Datum: 2019-12-12

Här får vi också se BIM-modellen Bryggan (KalkylBygglov)v1 under Multihuset (ABS). Den gäller från samma datum, d v s
2019-12-10 och visas alltså när man väljer 2010-12-12.

Datum: 2019-12-12

Här kan vi också se BIM-modellen Bryggan (KalkylBygglov)v1 tillsammans med SGP byggnad v2 under Multihuset (ABS). Man
ser att vissa delar av BIM-modellen hamnar utanför Bygglovsvolymerna.

Datum: 2019-11-22

Här öppnar vi våningsplan 15 – Förskola i BIM-modellen Bryggan (KalkylBygglov)v1 med ett antal byggdelar och rum
medtagna. Vi tog med några exempel bara …. Nästa ..planbestämmelserna är konstanta…..Thomas Lithen

Datum: 2020-11-29

Går framåt i tiden till BIM för AsPlanned 2020-11-29. (Nu har SGP byggnad stannat i sin utveckling – planbestämmelsen

Datum: 2020-11-29

Går framåt i tiden till BIM för bygghandling 2020-11-29 i AsPlanned skedet. Här öppnas modellen och våningsplanen visas. Här
har våningarna fått nya namn och id:n. (man får manuellt eller via sökrutiner länka till designskedets motsvarande våningar….)

Datum: 2020-11-29

Plan 15 öppnas – vi har 2 rum som visas, och rum Plan 15-106 öppnas, visas till höger där Tracing till Space (As-Designed) visas.
Geometrifilen ligger där också, skapad vid importen av IFC-modellen.

Datum: 2020-11-29

Efter att ha klickat på länken och valt att gå till AsDesign-versionen av rummet, som har samma GUID för respective
livscykelskede! Här ser vi också att AsDesign-representationens version 1 har ett temperaturkrav, v1, kopplat till sig.

Temperaturkrav – enkelt exempel

Datum: 2021-01-01

Vi går fram i tiden till 2021-01-01 och väljer livscykelskede AsRealized.

Datum: 2021-01-01

Våningsplanen listas och vi öppnar Plan 15, v1, och här har vi bl a rummen som vi såg i tidigare skeden. Till rummet
Bryggan1_Plan 15-106 finns en geometri kopplad och en observation med temperatur. Länkningen (Tracing) finns till As-Plannedversionen.

Datum: 2021-01-01

Observationens värden i form av en vektor med temperaturer var 30:e minut visas.

Vi exporterar geometrin i IFC-format och öppnar den i Solibri Model Checker.

Datum: 2021-01-01

Åter till designskedet och en vägg på plan 15 – förskolan. Den är länkad till ett typobjekt.

Typobjektet visas. Med Find Occurrences visas alla individer/förekomster av typen i projektet. Här i designskedet är typerna
generiska eller artikeltyper beroende på entreprenadform.

Datum: 2019-11-26

Vi går in på 3D-fastigheten – Bryggan 1&2 med det virtuella våningsplanet 14-15-16-17 I AsPlanned-skedet. Det kopplar till rum,
väggar, bjälklag m m som sitter i BIM-modellen (AsPlanned).

De ingående objekten exporteras ut med sina geometrier i IFC-format och visas nederst i Solibri Model Checker.
Överst visas 3D-fastigheten med respektive utan SGP byggnad v2, “3D-detaljplanen” i Open City Planner.

Tack!

