AP2: Byggföretagets informationsutbyte
med kommunen

Syfte
Huvudsyftet med detta tillämpningsprojekt är att
praktisk verifiera hur data från BIM-modeller kan
utnyttjas i kommunal verksamhet och geodata hos
en entreprenör.
Tillämpningsprojektet kommer att utgå ifrån idéer
från Smart Planering för Byggande. På så vis
kommer detta tillämpningsprojekt att fungera som
en testplattform för framtida standardisering.

Datautbyte – kommun och entrepenör

Almqvist och Lithén (2016, sid 10)
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Fallstudie 1a:
Mölndal och NCC
Användning av SGP för primärkartan

Studera/beskriva skillnaden i användbarhet mellan nuvarande primärkarta och version översatt
till SGP sett till lagringsstruktur och intern informationshantering (mätning, lagring, kartproduktion)
för Mölndal stads del.
Studera/beskriva entreprenörens hanterbarhet av ändrat format och informationsinnehåll
mellan traditionell leverans i DWG-format (enligt Mölndals informationsmodell) och SGP
när de tas om hand och används i olika skeden i byggprocessen

Konverteringsmiljö

Mölndals primärkarta
Proprietärt format
Egen informationsmodell

ETL-verktyg

Mölndals primärkarta
XML-baserat
Svensk Geoprocess modell

I projektet har vi använt ETL-verktyget:
FME (Feature Manipulation Engine) från Safe Software
Skript skrivna av Isak Hast, Lantmäteriet

Några kommentarer från NCC
• Att dela in i ämnesområden upplevdes som positivt,
dels för att minska filstorlek och öka portabiliteten av
informationen. Att det ska finnas en stor modell som
täcker allt ses som för krångligt, istället förespråkas
en metod där man kan skapa en modell utifrån
tillgänglig information.
• Leveranssäkerheten är överordnad utveckling av
arbetssätten vilket medför att digitala innovationer,
som ofta sker snabbt, är i olika stadier i olika projekt.
Detta gör att arbetet med kärnuppgiften blir mindre
effektivt och risken för merarbete eller uppkomst av
fel blir större.

Några kommentarer från Mölndals stad
• Kommunens kartprodukter behöver vara stilsatta enligt ritmanér vid
leverans för att mottagaren ska kunna förstå och tolka kartproduktens
innehåll på enkelt sätt. Dock saknas det idag nationella regler/riktlinjer för
hur denna stilsättning ska se ut både för primärkartan i sin nuvarande
form och för de teman i SGP som beskriver primärkartans information som
undersöks i denna studie (främst Markdetaljer). Detta ses som en tydlig
brist i hur användbar SGP-data blir i det studerade utbytet av geodata
mellan kommun och entreprenör, och då i synnerhet för entreprenören
som användare av kartprodukten.
• Primärkartans information skulle kunna utbytas på mer enhetligt och
strukturerat sätt i framtiden genom nationella geodataspecifikationer så
som SGP. Ett fullt användbart utbyte för alla berörda parter inom
samhällsbyggnadsprocessen förutsätter dock att hela primärkartans
innehåll standardiseras sett till informationsinnehåll, lagringsstruktur,
manérsättning, datautbyte m.m. och inte endast grundkartan.

Fallstudie 1b:
Mölndal stad
Bedömning av geodata för utredningar i tidiga skeden

Planutredningar

Konsultbolag
Syftet är att undersöka hur väl konsultbolagen kan leverera geodata i avseendet
planutredningar och hur användbara de resulterande geodata är för exploatör och
kommun i olika (utrednings)skeden i byggprocessen-

Skrivelse vid begäran om geodata
”Mölndals stad begär ut den geodata som planutredningarna för detaljplan Kvarteret Kungsfisken genererat som en del av ett
forskningsdelprojekt inom Smart Built Environment - Byggföretagets informationsutbyte med kommunen som ingår i
Testbäddsprojektet; Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln.
Syftet är att undersöka status för obrutet digitalt informationsflöde inom denna del av samhällsbyggnadsprocessen. Hur digitala är
ni/vi? Och: Går den geografiska information som skapas att använda och föra in i nästa steg i processen – hos
byggherren/exploatören?
Har staden avropat utredningarna under detaljplanearbetet för kvarteret Kungsfisken via ramavtal står det tydligt i avropet att all
den geodata som utredningen genererar ska levereras till staden enligt följande:
”Utredningens resulterande geodata (punkter, linjer, ytor) levereras i GIS-formatet Shape (.shp) (alternativt i AutoCad
ritningsformat DWG) med minst unikt ID för varje enskilt geografiskt objekt som metadata.
Leveransen sker i referenssystem:
•
SWEREF 99 12 00 (plan)
•
RH 2000 (höjd)
Handlingar i form av utredningens data (resultat av analys, mätning, modellering, beräkning mm) levereras i första hand i form av
metadata tillhörande levererad geodata i format .shp, alternativt DWG. I andra hand levereras utredningens data i format
Excel(.xls) och ska vara strukturerad så att den enkelt kan härledas till och identifieras med varje geografiskt objekts unika ID.
Varje typ av resulterande data utgör egna flikar i exceldokumentet.
Kan ni inte leverera enligt detta levererar ni i ett för er lämpligt geografiskt format, fortsatt i begärda referenssystem.
Kan ni inte leverera enligt något av ovanstående levererar ni data i ett för er valfritt lämpligt geografiskt format.
Kan ni inte leverera i någon typ av geografiskt format svarar ni att ni inte kan leverera geografiska data.

Kategori på svar
1)

Leverans i vanligt förekommande geodataformat med bibehållen metadata

2)

Leverans i vanligt förekommande geodataformat med ofullständig metadata.

3)

Produktspecifika format (för enskilda program) med bibehållen metadata svåra
att konvertera och använda utanför det specifika programmet

0 st
3st

1 st

4)

Leverans i andra geodataformat

5)

Georefererade bildfiler, i sweref 99 och rh2000, med visualisering i färger med
extern referens(text i utredningen) till metadata

6)

2 st
0 st

Kan inte leverera geodata för utredningen, endast text och bilder
6 st

Slutsatser
Att få tillgång till geodata för planutredningars geodata visade sig inte vara
helt enkelt. Det krävs till exempel att det finns avtal, oftast ramavtal,
mellan kommunen och konsultfirman som anger att kommunen äger det
material som produceras i utredningen och har rätt att ta del av det. Även
om detta finns på plats så fanns det en tydlig ovana att leverera geodata.
Utredningarnas primära syfte (verkar/anses vara) är att producera pdfdokument med skrivna resultat och slutsatser. Arbetsprocesserna är
inriktade på att skapa pdf-dokument och textmassa där slutsatser finns.

Fallstudie 2:
Helsingborg stad
Visualisering av BIM-modeller

Denna fallstudie har två syften. Det första syftet är att utvärdera rutiner från
testbädden för att visualisera BIM-modeller i Helsingborgs stadsmodell.
Det andra syftet är att diskutera användning av dessa visualiseringar i
stadsbyggnadsprocessen.

BIM-modell -> Grafisk modell
Kontorshus vid Knutpunkten
Autodesk Revit-fil från Arkitektlaget

Konverterad till COLLADA
Interaktivt med SimpleBIM
och Sketchup.
Motsvarande konvertering
gjordes med FME-skript
(testbäddens konverteringsrutin)

Visualisering i CityPlanner

Tidiga skeden

Detaljplan

Inga detaljer I modell

Bygglov

Färdig byggnad

Tid

Alltmer detaljer visualiseras

Fallstudie 3:
Lund, KTH, m.fl.
Livscykelhantering av geodata och BIM-data

Syftet är att studera livscykelhantering av geodata och BIM-data
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Fallstudie 4:
Malmö stad
Underhåll av stadsmodell med BIM-data

Denna fallstudie har två syften. Det första syftet är att utvärdera rutiner från
testbädden för att skapa CityGML data eller motsvarande från BIM-data.
Det andra syftet är att diskutera användning av BIM-modeller i
Stadsbyggnadsprocessen i Malmö stad.

BIM konverterad till CityGML
(konverteringsverktyget)
Senare översatt till COLLADA och visualiserat i
CityPlanner

Multihuset, NCC, Limhamn
Övriga data: MAlmö stad

Informationsutbyte i 3D-fastighetsbildning

Källa: Sun, Mi, Olsson, Paulsson och Harrie (2019)

2D- versus 3D-registerkarta

Exempel 2D-registerkarta
Utsnitt ur registerkartan för
fastigheten Göteborg
Lindholmen 2:25 m.fl

Exempel 3D-registerkarta
Källa: Sun, Mi, Olsson, Paulsson
och Harrie (2019)

Malmö Stadsbyggnadskontor
Diskussion med kontoret angående
BIM/CIM

Byggherrarnas inställning
• Upplevelsen hittills är att det inte funnits intresse
att lämna ut digitala filer. DWG-filer eller BIMmodeller.
• Finns en känsla av att byggherrar har information i
modellerna som inte vill delas hur som helst.
• Har även påpekats av byggherrar att det blir
dubbelt arbete för de vid leverans av modell då
leveransen måste anpassas (information rensas).
• Om Sverige hade haft någon standard för leverans
till kommun så hade det kanske varit enklare.

Kan man skapa en egen standard inom
kommunen?
• Som kommun kan man kräva in digitala
filer, men det finns en känsla att det
riskerar påverka mindre aktörer och
göra bygglovsprocessen dyrare för de
som inte har de digitala resurserna.

Kan man ställa krav på inlämning av 3Dmodeller för endast projekt som
överstiger något visst mått?
• Frågan ställs om vad som är skillnad
mellan bygglovshandling och
bygghandling. Finns en känsla att det
blir svårt för ändringar om man lämnar
för detaljerade modeller i
bygglovsprocessen.
• Det finns en möjlighet att man ska
kunna vara mer noggrann (ner på mm)
med BIM-modeller, men det är

Möjligheterna för kommunen att ta
emot och lagra data idag?
• Idag finns det möjligheter, men dessa
system finns inte tillgänglig för tillfället.
• Det finns många projekt som är
förebilder där det hanteras stora
mängder av digital data som man kan
ta inspiration från.
• En nationell standard hade underlättat
för planerandet av lagringen.

Olika intressen för olika
avdelningar
• Plan har stort intresse för volymer i staden för att
studera stadsmiljön och olika former av
byggnation. Fönster skulle vara ett plus för att
studera dagsljusanalyser.
• KLM hade haft nytta av 3D-modeller för att
enklare kunna visualisera en 3D-fastighet.
• Bygglov skulle kunna ha användning för 3Dmodeller möjligtvis för frågor gällande gestaltning
eller bostadsanpassning.

Medborgarens nytta av BIMmodeller

• Detta kan diskuteras flitigt, men som stort så
gynnar det medborgarna på lång sikt.
• Det finns potential att göra
bygglovsprocessen smidigare, snabbare och
billigare.
• Vid eventuell förvaltning av en byggnads så
ska det vara enklare för förvaltaren att
planera, ändra och sköta om byggnaden.
Byggnader i staden sköts om på ett mer
effektivt sätt.
• Frågan väcktes om man inte ska titta på
frågan baklänges, alltså från arkiveringen.

Arkivet
• Arkivets syn är att det måste vara ett filformat
som inte är bundet till ett system. Det ska vara
oberoende filformat.
• Deras perspektiv är på lång sikt. Det måste vara
arkivbeständigt format.
• Ska vara enkelt att lagra.
• Man skulle kunna, redan nu, börja skapa ett BIMbibliotek för färdigställda byggnader. Men då är
det Inte ett arkiverat objekt.

Detaljnivå som ska lagras
• Ej prio att göra egna analyser (DP)
• När vi har bra underlag, så kan vi göra
bättre analyser. Långsiktigt hållbart.
• Finns olika behov av detaljnivå, beroende
på var i stadsbyggnadsprocessen man
befinner sig.
• Vidare diskussion hade behövts med
handläggare för att se deras behov.

