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Förord 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-byggnadssektorn 
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 16 strategiska 
innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en 
gemensam satsning mellan Vinnova, Energi- myndigheten 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 be-byggda 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: 
• 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och renovering 
• 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och renovering 
• 33 % minskning av de totala byggkostnaderna 
• 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.  

Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln är ett av projekten som har 
genomförts i programmet. Det har letts av Väino Tarandi, KTH och har genomförts i samverkan med 
Samfinansiärer. 

Den här slutrapporten redovisar arbetet i delprojekt 2 - Utbyte av information mellan kommun och 
entreprenör. 

Lund, 13 december 2019 
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Sammanfattning 

Denna rapport är resultatet av arbetspaket 2, Utbyte av information mellan kommun och 
entreprenör, i projektet Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln. Syftet med 
delprojektet är att validera testbädden för informationsutbyte mellan byggföretag och kommuner i 
ett par faser i samhällsbyggnadsprocessen. Delprojektet har bestått av ett antal fallstudier som 
genomförts av kommuner, företag och akademi. 

Den första fallstudien är genomförd av Mölndals kommun och NCC. I fallstudien studeras utbytet av 
geodata mellan NCC och Mölndals stad i de tidiga delarna av detaljplanearbetet för ett 
exploateringsområde beläget i Mölndals innerstad. I den första delen utvärderas användning av 
specifikationerna i Svensk geoprocess för att skapa en primärkarta till NCC, och i den andra delen 
studeras användbarheten av den geodata som produceras i de utredningar som görs kopplat 
detaljplanearbete och byggprocess. 

Fallstudie två genomfördes av Helsingborg stad. Det första syftet var att utvärdera rutiner från 
testbädden för att visualisera BIM-modeller (dvs byggnadsinformationsmodeller) i Helsingborgs 
stadsmodell. Det syfte uppnåddes genom att använda delar av testbädden för att konveretera en 
BIM-modell till en grafisk 3D-modell som sedan kunde importeras till stadens visualieringsverktyg, 
t.ex. OpenCities Planner som också är en del av testbädden. Denna grafiska modell innehåller endast 
ett byggnadsskal. Det andra syftet i fallstudien var att diskutera användning av dessa visualiseringar 
i stadsbyggnadsprocessen. Ett 3D-byggnadsskal, liknande det som använts i fallstudein, är 
användbart i t.ex. detaljplanering, översiktsplanering och trafikplanering. Det finns även delar av 
kommunen som önskar inomhusinformation som t.ex. projekterings-, gestaltnings-, och 
bygglovsavdelningar. 

Den tredje fallstudien genomfördes av Malmö stad. Studie syftade till att studera hur 
stadsbyggnadskontoret kan använda BIM-modeller i Malmös 3D-stadsmodell och vad som krävs i 
dagsläget för att det ska fungera. Först utfördes en behovsanalys i form av en workshop där flera 
avdelningar inom stadsybyggnadskontoret var med och priorieterade vilka data de skulle vilja 
extrahera från BIM-modeller samt en del om tekniska lösningar för att utföra detta. Praktiska tester 
med testbäddens rutiner gjordes för att konvertera och anpassa BIM-modeller till stadsmodellen. 
Den förenklade BIM-modellen visualiserades sedan i bl.a. OpenCities Planner. Vidare utfördes tester 
med bl.a. att göra fysiska 3D-modeller (3D-printning) utifrån BIM-modeller. 

Den fjärde och sista fallstudien utfördes av Eurostep, KTH, Lantmäteriet och Lunds universitet. I 
denna fallstudie användes testbäddens plattform för livscykeldata baserat på ett testobjekt i Malmö 
(NCCs Multihuset). För detta objekt är BIM-data från flera skeden i planerings- och byggprocessen 
lagrade tillsammans med geodata (konverterade från BIM-data) i testbädden enligt standarden 
PLCS (eng. Product Life Cycle Support). Studien visar på potentialen att använda testbädden för att 
hantera både för versionshantering och koppling mellan GIS och BIM. 

Fallstudierna visar på potential att använda Svensk geoprocess (och dess efterföljare Nationella 
specifikationer) för leverans av primärkartan, men att det krävs någon form av riktlinjer för 
manérsättning och praktisk hantering när temana leveraras separat. Vad det gäller användning av 
konverterade BIM-modeller i kommunal miljö finns det goda möjligheter för visualisering av dessa 
modeller tillsammans med stadsmodeller (i t.ex. stadsplanering). I studierna användas testbäddens 
konvereteringsverktyg för förenkling av BIM-modeller, men önskvärt vore mer  produktins-
anpassade system (och att det finns regler för BIM-modellernas struktur). Att använda BIM-
modeller för kommunala processer som bygglovshantering och fastighetsbildning kommer dock att 
kräva mer utvecklingsarbete.  Vidare kommer nya krav för versionshantering av modellerna att 
krävas om man förverkligar visionen att myndighetsbeslut ska fattas på basis av BIM-modeller (och 
de förenklade geodata-modellerna). Den sista fallstudien visar på testbäddens potential att hantera 
denna versionshantering, men här finns flera frågeställningar som måste lösas både var det gäller 
metodansats och praktisk implementering.  
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Den generella slutsatsen är att testbäddens alla tre delar (plattformen, 
kommunikationskonponenten och visualiseringsverktyg) är alla intressanta ur ett kommunalt 
perspektiv och har potential att underlätta utbyte av information med entreprenörer. 
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Summary 

This report is the result of work package 2, Exchange of information between municipality and 
contractor, in the project Smart planning, construction and management processes throughout the life 
cycle. The purpose of the sub-project is to validate the test bed for the exchange of information 
between construction companies and municipalities in a couple of phases in the community building 
process. The sub-project consisted of a number of case studies carried out by municipalities, 
companies and academia. 

The first case study was conducted by Mölndal Municipality and NCC. In the case study, the 
exchange of geodata between NCC and the city of Mölndal is studied in the early parts of the detailed 
planning work for a development area located in Mölndal's inner city. In the first part, the use of the 
the Swedish geoprocess specifications is evaluated to create a basic map for NCC, and in the second 
part the usefulness of the geodata produced in technical surveys (linked to detailed development 
plan work and construction process) are evaluated. 

Case study two was conducted by the City of Helsingborg. The first purpose was to evaluate routines 
from the test bed to visualize Building Information Models (BIM) models in Helsingborg's 3D city 
model. That goal was achieved by using parts of the test bed to convert a BIM model into a 3D 
graphic model that could then be imported into the city's visualization tools, e.g. OpenCities Planner 
which is also part of the test bed. This graphic model contains only one the building shell. The 
second purpose of the case study was to discuss the use of these visualizations in the urban building 
process. A 3D building shell, similar to that used in case studies, is useful in e.g. detailed planning, 
overview planning and traffic planning. There are also parts of the municipality that want indoor 
information such as design, design, and building permits departments. 

The third case study was conducted by the City of Malmö. The study aimed to study how the city 
building office can use BIM models in Malmö's 3D city model and what is needed at present for it to 
work. First, a requirement analysis was carried out in the form of a workshop in which several 
departments within Malmö municipality participated, and prioritized what data they would like to 
extract from BIM models as well as some on technical solutions to accomplish this. Practical tests 
using the testbed's routines were then made to convert and adapt BIM models to the Malmö 3D city 
model. The simplified BIM model was then visualized in e.g. OpenCities Planner. Furthermore, tests 
were carried out to make physical 3D models (3D printing) based on BIM models. 

The fourth and final case study was conducted by Eurostep, KTH, Lantmäteriet and Lund University. 
In this case study, the testbed's platform for life cycle data was used based on a test object in Malmö 
(NCC's Multihuset). For this object, BIM data from several stages of the planning and construction 
process were stored together with geodata (converted from BIM data) in the test bed according to 
the PLCS (Product Life Cycle Support) standard. The study shows the potential to use the test bed to 
handle both version management and the connection between GIS and BIM. 

The case studies show the potential to use the Swedish geoprocess (and its successor National 
Specifications) for the delivery of the primary map, but that some form of guidelines for practical 
handling is required when the themes are delivered separately. Regarding the use of converted BIM 
models in the municipal environment, there are potential for visualization of these models together 
with urban models (in e.g. urban planning). The studies used the testbed conversion tool to simplify 
BIM models, but desirable would be more product-adapted systems (and that there are rules for the 
structure of BIM models). However, using BIM models for municipal processes such as building 
permit management and property development will require more development work. Furthermore, 
new requirements for version management of the models will be required if the vision is realized 
that government decisions will be made on the basis of BIM models (and the simplified geodata 
models). The last case study shows the potential of the test bed to handle this version handling, but 
here are several issues that must be solved both in terms of method approach and practical 
implementation. 
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The general conclusion is that all three parts of the test bed (the platform, the communication 
component and the visualization tool) are all interesting from a municipality perspective and have 
the potential to facilitate the exchange of information with contractors.  
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1 Bakgrund och nuläge 
Denna rapport är en delrapport i testbäddsprojektet Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser 
över hela livscykeln som finansieras av programmet Smart Built Environment. Projektet utvecklar en 
testmiljö för digitalisering av myndigheters och näringslivets plan- och byggprocesser. Testbädden 
består av ett antal komponenter för import/export av byggnadsinformationsmodell(BIM)-data och 
geodata, en plattform för hantering av information i ett livscykelperspektiv, länkning av 
distribuerade datakällor samt applikationsprogram för visualisering och navigering. Projektet 
pågick 2017-2019. 

En viktig användning av testbädden är att praktiskt validera de gränssnitt och standarder för 
informationsleveranser som utvecklas i standardiseringsarbete som Svensk geoprocess och Smart 
Built Environments projekt Standardiseringsbehov för BIM (CoClass) och Smart planering för 
byggande - Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov. 

Testbäddsprojektet består av ett antal arbetspaket (AP), där utvecklingen av själva testbädden görs 
inom AP1. Testbädden används sedan i ett antal fallstudier inom områdena:  Utbyte av information 
mellan kommun och entreprenör (AP2), Visualisering av 3D-fastigheter (AP3) samt BIM i 
produktionen med planering, simulering och produktionsuppföljning med hjälp av ”Internet-ofThings”-
teknologi (AP4). Denna rapport beskriver arbetet i och slutsatser från AP2 Utbyte av information 
mellan kommun och entreprenör. 

1.1 Utbyte av data inom samhällsbyggnadssektorn 

En effektivt samhällsbyggnadsprocess kräver en bra hantering av digitala data, som t.ex. geodata 
och BIM-data. Detta ställer krav på standardisering av geodata och BIM-data både vad det gäller 
terminologi och struktur, där det senare specificeras i informationsmodeller. Vidare krävs 
överenskomna  leveransspecifikationer som i detalj reglerar vilken information som lämnas över 
mellan parter i samhällsbyggnadssektorn och när denna överlämning sker samt tekniska lösningar 
som realiserar ett utbyte enligt leveransspecifikationerna. Det räcker dock inte med standarder och 
tekniska lösningar. Ett utbyte av information inom samhällsbyggandet kräver också ett juridiskt 
ramverk och affärsmässiga överenskommelser.  

För att skapa en effektivare samhällsbyggnadsprocess med högre kvalitet gav regeringen ett 
uppdraget till socialdepartementet för ett tjugotal år sedan att arbeta för nationella specifikationer 
för offentlig användning av geodata och ett enhetligt referenssystem. Den övergripande nyttan med 
ett enhetlighet referenssystem och standardiserad geodata är att det möjliggör en nationell databas 
som har en hög kvalitet och är kontinuerligt uppdaterad och tillgänglig. Enhetliga referenssystem 
har i skrivande stund (2019) genomförts då alla kommuner har gått över till det geodetiska 
referenssystemet Sweref 99 för plankoordinater, och nästan alla använder RH 2000 som 
höjdsystem. Vad det gäller nationella specifikationer ledde regeringsuppdraget till projektet Svensk 
geoprocess (SGP) som följdes upp av ytterligare ett projekt: Samverkan Svensk geoprocess. I det 
första projektet specificerade innehåll och kvalitet på geodata och i det andra var uppdraget att 
stödja och påskynda införandet. Trots denna satsning på nationella specifikationer finns det idag 
(2019) inga allmänt accepterade nationella specifikationer för flera geodatateman, och än mindre 
för kombinationen av geodata och BIM-data. En grund för specifikationer togs fram inom projektet 
Svensk geoprocess som pågick mellan 2011-2018. En utgångspunkt för fallstudie 1 i detta projekt 
var att praktiskt verifiera dessa specifikationer i ett utbyte mellan en kommun (Mölndal) och en 
entreprenör (NCC), se vidare i kapitel 4. Specifikationerna från Svensk geoprocess håller på att 
revideras för att om några år utgöra nya, så kallade, Nationella Specifikationer 1, vilket är en del av 
geodatarådets nya handlingsplan. Erfarenheter från fallstudie 1 är intressant som underlag för de 
nya nationella specifikationerna. 

 
1 https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet---
utvecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/nationella-specifikationer/ 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet---utvecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/nationella-specifikationer/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet---utvecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/nationella-specifikationer/
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Flera studier har identifierat brister i hanteringen av geodata och BIM-data (se t.ex. Ekholm et al., 
2013). Almqvist och Lithén (2016) beskriver en situation där informationen överförs mellan aktörer 
och skeden i samhällsbyggnadsprocessen i form av PDF-filer och där data i överföringar växlar 
mellan av vara i två och tre dimensioner (Figur 1.1). 

 

  
Figur 1.1. Bilden visar schematiskt hur informationen ofta växlar mellan 2D och 3D genom de olika 
faserna i samhällsbyggnadsprocessen. Almqvist och Lithén (2016, sid 10).  

Det behövs tas fram leveransspecifikationer för utbyte av geodata och BIM-data i 
samhällsbyggnadsprocessen (baserade på exempelvis de nya nationella specifikationerna av 
datateman). Projektet Smart planering för byggande - Informationsförsörjning för planering, 
fastighetsbildning och bygglov, som bedrevs 2017-2018, syftade bland annat till att förbättra 
överföringen av geodata och BIM-data mellan aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. Projektet 
beskrev behovet av informationsutbyte utan att gå in på alla detaljer som krävs för en 
leveransspecifikation (SmartPlanering, 2019).  Beskrivning av informationsutbytet i Smart 
planering har praktiskt utvärderats i fallstudierna beskrivna i denna rapport. Fortsatt arbete med 
leveransspecifikationer, både vad det gäller utveckling och praktisk utvärdering, utförs även inom 
ett annat Smart Built Environment-projekt: Leveransspecifikationer för Geodata-BIM. Detta iterativa 
förfarande att utveckla och praktiskt utvärdera leveransspecifikationerna är nödvändigt eftersom 
de är så pass komplexa och kräver synpunkter från flera aktörer.  
1.2 Utbyte av data mellan kommun och entreprenör 
Detta delprojekt av testbädden studerar främst utbytet av geodata och BIM-data mellan kommuner 
och entreprenörer. Figur 1.2 visar en schematisk skiss över detta utbyte. Kommuner distribuerar 
geodata till en entreprenör, geodata som ligger till grund för planering i tidigt skede och för 
projektering. Idag finns ingen enhetlig standard för hur dessa leveranser ska gå till; 
informationsinnehållet och strukturen på data varierar mellan landets kommuner.  
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Figur 1.2. Förenklad bild över datautbyte mellan kommun och entreprenör.  

Som en del i planering och projektering skapar entreprenören BIM-modeller, i planeringsteget i 
lägre LOD (Level of Development) för att i projekteringsskedet bli mer detaljerade. BIM-modellerna 
skickas allt oftare till kommuner som underlag för myndighetsbeslut i t.ex. bygglovsprocessen och 
3D-fastighetsbildning, och BIM-modellerna kan även ingå som en del i relationshandlingarna. 
Studier av användning av BIM-modeller i bygglovsprocessen har bland annat gjorts inom Vinnova-
projektet Får Jag Lov? som koordineras av Boverket2. Hur BIM-modeller kan användas inom 3D-
fastighetsbildning har studerats inom Smart planering för byggande - Informationsförsörjning för 
planering, fastighetsbildning och bygglov samt inom AP2 i detta projekt (Visualisering av 3D-
fastigheter). Även användning av BIM-modeller som en del av relationshandlingar har studerats 
inom ett par SmartBuilt-projekt, konceptuellt inom Smart planering för byggande - 
Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov och mer tekniskt inom 
forskningsplattformsprojektet Datakvalitet och dataansvar. Det finns dock även andra 
användningsområden för BIM-modeller inom kommunal verksamhet, t.ex. för visualisering inom 
fysisk planering. I fallstudie 2-4 utvärderas användning av BIM-modeller i några kommunala 
tillämpningar och praktiska tester utförs. Eftersom både BIM-modeller och geodata utvecklas under 
faserna i samhällsbyggnadsprocessen är det viktigt att både kunna dela på data och dokumentera 
hur data i olika faser är relaterade till varandra. För att möjliggöra detta krävs någon form av 
livscykelhantering av data. Hur detta kan utföras är en del av fallstudie 4.  

1.3 Koppling mellan fallstudierna och testbädden 
Testbädden består av tre delar (Figur 1.3): 

1) En kommunikationskomponent som sköter import och export av data till plattformen och 
andra databasmiljöer. Komponenten ska möjliggöra import och export av data enligt 
etablerade standarder inom området. Det som stöds är bland annat stadsmodellsformatet 
CityGML (och Svensk geoprocess Byggnad, SGP) och BIM-formatet Industrial Foundation 
Classes (IFC). Kommunikationskomponenten stödjer även konverteringar mellan format och 
informationsmodeller, t.ex. mellan IFC och CityGML. 
 

 
2 https://farjaglovprojektet.wordpress.com/ 

https://farjaglovprojektet.wordpress.com/
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2) Plattformen baseras på Eurosteps programvara ShareAspace3, vilket är en databas för 
livscykeldata som används främst inom tillverkningsindustrin. Bland annat implementerar 
ShareAspace standarden Product Life Cycle Support (PLCS; se ISO 10303-239:2012, Tarandi 
2015). I projektet (AP1) har ShareAspace utvidgats till att hantera data enligt IFC och 
CityGML (SGP). 
 

3) Visualisering av geodata och BIM-data. De verktyg som här används är OpenCities Planner 
från Bentley4 och BIMXplorer utvecklat på Chalmers5. 
 

Mer detaljerad beskrivning av testbäddens delar finns i dokumentation från AP1 Utveckling av 
testbädden. 

  

 
Figur 1.3. Översikt av testbäddens uppbyggnad.  

  

I fallstudie 2 till 3 används testbäddens kommunikations- och visualiseringskomponenter, i 
kombination med kommunala databaser och filsystem (figur 1.3). I fallstudie 4 används även 
plattformen.    

 
3 https://www.eurostep.com/products/shareaspace-features/ 
4 https://cityplanneronline.com/site/ 
5 https://www.bimxplorer.com/ 

https://www.eurostep.com/products/shareaspace-features/
https://cityplanneronline.com/site/
https://www.bimxplorer.com/
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2 Syfte och effektmål 
 

2.1 Effektmål 
De övergripande effektmålen för Smart Built Environment till år 2030 är:  
● 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och renovering.  
● 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och renovering.  
● 33 % minskning av de totala byggkostnaderna.  
● Flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, plattformar samt nya 
konstellationer av aktörer.  
 
Detta delprojekt bidrar främst till effektmål rörande tid och kostnad. Målbilden är att den 
förbättrade digitala tekniken ska göra detaljplaneringen, projektering, bygglovshanteringen, etc. 
mer effektiv vilket både snabbar upp processerna och sänker kostnaderna. 
 
Smart Built Environment har även satt upp mål för kortsiktiga effekter till år 2021. Flera av dessa 
kortsiktiga mål adresseras i detta projekt:   
● ökad integration mellan Geodata/GIS och BIM (ingår i fallstudie 2-4)   
● effektivare och enklare hantering av 3D-datamodeller (ingår i fallstudie 2-4) 
● enklare datautbyte vad gäller geodata och BIM (ingår främst i fallstudie 1 men till viss del även i 
fallstudie 2-4 som beskriver utbyte av BIM-data) 
● ökad användning av 3D-geodata (fallstudier 2-4 syftar till att möjliggöra kommunal användning av 
BIM-data)  
● återanvändning av data, livscykelperspektiv  (ett exempel är att inom fallstudierna 2-4 där BIM-
data återanvänds som del av 3D-stadsmodelldata; ett annat exempel är utvärdering av hur 
planeringsdata bör lämnas in i form av geodata i tidiga skeden i fallstudie 1). 
 
I ansökan till testbäddsprojektet lyftes följande effektmål fram:  
1) öka integration mellan BIM-GIS genom att kommunicera och lagra data enligt öppna standarder 
2) bidra till digitalisering och industrialisering av myndigheters och näringslivets plan- och 

byggandeprocesser 
3) stödja ett förbättrat obrutet informationsflöde i ett livscykelperspektiv 
4) kunna testa innovationer baserade på öppna data för planering, byggande, brukande och 

underhåll av vår byggda miljö. 
Detta delprojekt bidrar till ansökans effektmål 1, 2 och 3. 
 

2.2 Syfte  
Det generella syftet med detta delprojekt är att praktiskt utvärdera digitalt informationsutbyte 
mellan kommuner och entreprenörer inom samhällsbyggnadsprocessen. De specifika syftena är att: 

• Praktiskt utvärdera specifikationer framtagna inom Svensk geoprocess inom planering i tidiga 
skeden och projektering.  

• Praktiskt utvärdera användning av BIM-data i kommunal verksamhet.  
• Livscykelhantering av geodata och BIM-data för kommunala tillämpningar.  
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2.3 Projektorganisation och upplägg 
 
Projektet har löpt från januari 2017 till december 2019.  Deltagare i AP2 - Utbyte av information 
mellan kommun och entreprenör har varit: 

• Lars Harrie, Lunds universitet, AP-ledare 
• Barzan Abdi, Malmö stad 
• Helen Eriksson, Lantmäteriet och Lunds universitet 
• Anders Jürisoo, Helsingborgs stad 
• Daniel Gardevärn, Helsingborgs stad 
• Per Persson, Mölndals stad 
• Rasmus Rempling, NCC  
• Paul Stewart, Malmö stad 

 
Flera andra personer har också bidragit till arbetet inom arbestpaketet: 

• Leonard Berge, Lunds universitet – har utfört delar av konverteringarna i fallstudien 
i Helsingborg. 

• Örjan Falk, KTH – har utfört praktiskt arbete i fallstudien i Helsingborg och fallstudie 
4. 

• Isak Hast, Lantmäteriet – har bistått med att konvertera data till Svensk geoprocess-
format. 

• Björn Lahti, Helsingborgs stad. Planering i tidigt skede i projektet.   
• Josephine Nellerup, Malmö stad – fungerat som länk till projektet Smart planering för 

byggande - Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov. 
• Perola Olsson, Lunds universitet – har bistått med att konvertera byggnadsdata 

mellan BIM- (IFC) och geodataformat (Svensk geoprocess).  
• Louise Palm, NCC. Planering och länk till NCC. 
• Väino Tarandi, KTH – har varit länk mot AP1 och hjälpt till med fallstudie 4. 
• Magnus Wilhelmsson, Malmö stad. Planering och länk till Malmö stad.  

 
Det har hållits två fysiska möten för hela arbetspaketet, ett i Malmö (20171212) och ett i 
Helsingborg (20180515). Dessutom har flera fysiska möten och telefonmöten skett för 
delar av arbetsgruppen mer kontinuerligt. Vidare har arbetet i detta arbetspaket skett i nära 
samarbete med AP1 Utveckling av testbädden. 
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3 Omvärldsbevakning 
I fallstudierna används flera standarder för både BIM-data och stadsmodeller, främst Industry 
Foundation Classes (IFC), CityGML och Svensk geoprocess (SGP). De två första beskrivs i detalj AP1:s 
rapport  Verktyg för konvertering mellan BIM och stadsmodeller och den sistnämda kortfattat i 1.2 
ovan. Därför inkluderas ingen detaljerad beskrivning av standarderna här. 

 

3.1 Internationella specifikationer av geodata 
Det finns inga allmänt accepterade internationella specifikationer för geodata inom 
samhällsbyggnadssektorn som det finns inom andra sektorer, exempelvis inom sjöfarten. Det finns 
dock några specifikationer som har stor spridning och ofta ligger till grund för nationella 
specifikationer. 

Som en del i Inspire-direktivet6 har man tagit fram specifikationer för flera teman inom 
samhällsbyggnadssektorn (byggnad, fastighetsbildning, administrativa gränser, topografi, 
markanvändning, etc.). Enligt lag (2010:1770) om geografisk mijöinformation och förordning 
(2010:1770) om geografisk miljöinformation måste flera myndigheter tillhandahålla data och 
metadata enligt Inspires specifikationer. Det finns ett flertal tjänster för detta idag, ofta benämda 
Inspire-tjänster, men de har inte fått någon större praktisk användning – åtminstonde inte inom 
samhällsbyggnadsområdet i Sverige. Synen på Inspire-tjänster varierar dock mellan länder, och det 
finns de länder där dessa tjänster fått större spridning, se de Vries m.fl. (2011) för en genomgång av 
hur olika länder valt att implementera Inspire-direktivet. Generellt är Inspire-specifikationerna inte 
så detaljerade, vilket gör att de ofta måste uttökas; regler för hur denna utökning får gå till anges i 
INSPIRE Generic Conceptual Model (GCM, 2014). Eriksson m.fl. (2018) gjorde en utvärdering av 
konsekvenserna av att utnyttja en sådan utvärdering för vattentemat i Sverige, dvs. om en Inspire-
utökning skulle kunna ersätta dagens vattenstandard  (SS 637008:2015). En fördel med att använda 
utökade Inspire-tjänster är att man inte behöver använda dubbla nedladdningstjänster (både 
Inspire och nationella), men det finns även en del nackdelar. En sådan nackdel är blandning av språk 
i attributnamn, en annan nackdel är knytningen till GML-formatet som ofta anses tekniskt svårt att 
hantera. Liknande studier av utökade Inspire-tjänster har bland annat använts inom projektet 
European Location Framework (ELF)  (Pauknerova m.fl. 2016). Lantmäteriet beslutade under hösten 
2018 (LM 2018/000290) att Inspire-tjänster ska ske i specialanpassade tjänster, vilket innebär att 
det inte (åtminstonde på kort sikt) kommer att skapas officiella geodata-tjänster  för 
samhällsbyggnadsområdet i Sverige baserat på Inspire-direktivet. 

En internationell specifikation för stadsmodeller som fått stor spridning är CityGML (Gröger m.fl.. 
2012, Gröger och Plümer 2012, Kolbe 2009) som har antagits av Open Geospatial Consortium 
(OGC). CityGML innehåller dels en informationsmodell och dels regler för den geometriska 
representationen, där de senare bygger på GML-standarden (eng. Geography Markup Language). Det 
går även att skapa en utökning av CityGML:s informationsmodell för att skapa en nationell 
anpassning av specifikationen, tekniskt görs detta genom att skapa en CityGML ADE (eng. 
Application Domain Extension).  Detta har gjorts bland annat i Holland där de skapat den nationella 
(3D-) geodataspecifikationen IMGeo-CityGML (Stoter m.fl. 2013). Inom Smart Built Environment-
projektet Leveransspecifikation för Geodata-BIM har man tagit fram en utökning av CityGML som 
innehållsmässigt innehåller nästan all informationen i Svensk geoprocess tema byggnad samt annan 
byggnadsinformation för bygglovshantering (kommer att publiceras i projektets slutrapport under 
slutet av 2019). Denna utökning har även praktiskt utvärderats inom det projektet. Den utökning 
som gjorts berör endast byggnadstemat. CityGML används idag för 3D-byggnadsdata i flera 
kommuner i Sverige, men vi känner inte till att någon kommun använder det för fler teman; det 
skulle vara möjligt eftersom CityGMLs informationsmodell inte bara innehåller byggnader utan även 
t.ex. markdetaljer. Om CityGML ska användas inom en stad eller nationellt är det viktigt att det tas 

 
6 https://inspire.ec.europa.eu/ 

https://inspire.ec.europa.eu/
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fram riktlinjer för hur standarden ska användas (detta eftersom CityGML är en bred standard som 
kan användas på flera sätt). De svenska mätningsanvisningarna, som tagits fram inom Svensk 
geoprocess, skulle kunna ligga till grund för sådana riktlinjer, men beöver utökas med vissa 
specifika detaljer för CityGML. En av de mest omfattande riktlinjerna har tagits fram i Tyskland, med 
input även från andra europeiska länder, se SIG3D Quality Working Group (2019). 

Användbarheten av CityGML (liksom för alla andra specifikationer, inklusive de rent nationella) är 
till stor del beroende på vilka verktyg som implementerar specifikationen). Denna fråga har 
aktualiserats i samband med att nuvarande CityGML ver. 2.0 håller på att utökas till CityGML 3.0. Ett 
förslag på CityGML 3.0 beskrivs i Kutzner och Kolbe (2018) vilket innebär en ny struktur och att 
CityGML blir en mer omfattande standard. Andra argumenterar att CityGML snarare borde bli en 
enklare standard för att fler ska implementera den (i dagsläget finns relativt få implementationer, 
och flera av de största aktörerna har inte valt att implementera den). En grupp som önskar en mer 
förenklad modell har utvecklat CityJSON som är en något förenklad version av CityGML ver. 2.0 
kodad i JSON-format7 (Ledoux m.fl. 2019).   

3.2 Praktisk användning av BIM-modeller i kommunala tillämpningar 
I fallstudierna nedan beskrivs flera användningsfall av BIM-modeller i kommunal miljö. I detta 
avsnitt beskrivs några studier som genomförts för tre av dessa tillämpningar: visualisering i 
planprocesser, automatisering av bygglovsprocesser samt visualisering och representation av 3D-
fastigheter. Flera av dessa tillämpningar kräver integration av BIM-data och geodata. Vi beskriver 
dock inte hur denna integration går till nedan, utan hänvisar till beskrivning i AP1:s rapport Verktyg 
för konvertering mellan BIM och stadsmodeller. Det bör poängteras att användning av BIM-modeller i 
kommunal verksamhet påverkas av vilken typ av stadsmodell kommunen har. Flera kommuner har 
idag en stadsmodell som framförallt inriktar sig på visualisering, medan andra har en modell som 
även är anpassad för analystillämpningar. Se Julin (2018) för en översikt om visualiserings- och 
analysmodeller i Finland; vi är inte medvetna om en liknande sammanställning för Sverige men 
förhållandena kan antas vara liknande som i Finland.   

Den vanligaste användningen av 3D-stadsmodeller i en kommun är visualisering. Inom t.ex. 
stadsplanering är det intressant att kunna visualisera framtida byggnader i olika faser i planering 
och projektering; ett sätt att göra detta är att importera förenklade BIM-modeller till stadsmodellen. 
Detta genomförs i fallstudierna 2 och 3 (Malmö och Helsingborg) vilket beskrivs nedan (se även 
Berge, 2018). Det finns idag teknik för att utföra dessa konverteringar (det är enklare att konvertera 
till en grafisk 3D-modell än till en geodatabas baserat på t.ex. CityGML) och det finns ett par 
kommersiella lösningar att utföra dessa (ansatsen i detta projekt är konvertering av BIM-data i ETL-
verktyget FME och sedan visualisering i Bentley OpenCities Planner). Situationen idag är att en del 
BIM-modeller importeras för visualisering, men att själva förenklingen av dem i många 
sammanhang sker rätt manuellt.  

En viktig frågeställning är vilken grad av abstraktion dessa visualisering av BIM-modeller ska ha. 
Det har gjorts flera empiriska studier av beslutsfattande baserade på kartor och 3D-visualisering 
som studerat fotorealistism kontra symbolisk representation. Intuitivt kan man tro att fotorealistisk 
representation skulle vara att föredra eftersom användarna är bekanta med hur saker ser ut (se t.ex. 
Collinson 1997). Men även om användare i allmänhet föredrar fotorealistiska framställningar, är det 
inte säkert att de presterar bättre med sådana framställningar (Wilkening m.fl. 2011). Vissa studier 
har visat att domänexperter generellt föredrar symboliska representationer. Till exempel Häberling 
m.fl. (2008) intervjuade experter om visualiseringar 3D-landskapskartor. En fråga som diskuterades 
var graden av abstraktion, där de flesta experter föredrog en kartliknande symbolisering (mer 
symbolisk än fotorealistisk). En nackdel med fotorealistiska framställningar är att de ger 
användarna för mycket information som döljer huvudmeddelandet. Dessutom finns det resultat från 
psykologiområdet som säger att användare har en för stark tro på mycket realistiska visualiseringar 
(Smallman och St John 2005). Denna övertygelse kan leda till att användare sätter ett större 
förtroende för fotorealistiska framställningar. T.ex. fann Zanola m.fl. (2009) att mindre erfarna 
sätter en för hög tilltro till kvaliteten i 3D-modeller om uppgifterna är mer fotorealistiska. En viktig 

 
7 https://www.cityjson.org/ 

https://www.cityjson.org/
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frågeställning är om och i så fall hur vi kan översätta dessa generella forskningsresultat till praktiska 
rekommendationer för t.ex. en kommunal verksamhet. Anta att en BIM-modell skickats in till en 
kommun i ett bygglovsärende. Hur fotorealistisk/symbolisk bör denna visas för en 
bygglovshandläggare? Alternativt, ska man kombinera fotorealism och symbolisk representation; se 
exempel i Semmo m.fl. (2015) och Peters m.fl. (2017)? Denna fråga aktualiseras också för 
visualisering av detaljplaner i 3D (oavsett om dessa planer bara är visualiseringar av den juridiskt 
bindande 2D-detaljplanen eller om 3D-detaljplanen kommer att få legal status). Judge (2019) gjorde 
en studie på Lunds kommun där hon undersökte vilken design av 3D-detaljplaner som föredrogs av 
experter (se figur 3.1); studien  visade att alla fyra experterna föredrog en symbolisk representation 
(övre vänstra desigen i figur 3.1). Resultatet var i sig inte överaskande; generellt gäller det för 
visualisering av 3D-detaljplaner att det finns en problematik att använda alltför realistisk 
visualisering eftersom betraktaren då får en bild av att det är bestämt att den nya byggnationen ska 
se ut på ett visst sätt (medan detaljplanen bara är en legal beskrivning om vad som får byggas). 

 
Figur 3.1. Visualisering av en 3D-detaljplan med fyra designer. Planområdet (Stenkrossen i Lund) 
visas i centrala delen av figurerna. Källa: Judge (2019)        

BIM-modeller har en stor potential att bli använda i bygglovsprocessen, t.ex. för kontroll av 
bygglovsansökan mot de legala kraven, vilka i Sverige till stor del finns i form av egenskapskrav i 
detaljplanen samt i form av tekniska byggregler (från Boverket). Idag görs en bygglovsansökan i 
form av papper/PDF-dokument som situationsplan, sektionsritningar, fasadritningar, etc. Inom 
Vinnova-projektet Får Jag Lov? och i Smart Built Environment-projektet Leveransspecifikation för 
Geodata-BIM har man studerat hur dessa dokument skulle kunna ersättas med 3D-modeller 
(benämnt Bygglovsmodell BIM). Dessa 3D-modeller innehåller både BIM-data och geodata, vilket är 
ett krav eftersom både inomhus- och utomhusmiljön är viktiga vid kontroll av bygglov. En fördel 
med om den sökande, oavsett om det är en privatperson eller en entreprenör, lämnar in en 3D-
modell är att det möjliggör automatisk kontroll av t.ex. egenskapsbestämmelser i detaljplan. I en 
svensk kontext har studier av detta gjorts av bl.a. Olsson m.fl. (2018), Axelsson (2018) och Zhang 
(2019), där de bland annat studerat automatisk kontroll av byggnadshöjd, byggnadsarea, 
exploateringsgrad och parkeringsmöjligheter. Internationellt har studier genomförts av van Berlo 
m.fl. (2013), Brasebin m.fl. (2016) och Benner m.fl. (2010). De tekniska och metodmässiga 
ansatserna varierar en del mellan dessa studier; t.ex. importerar en del BIM-data till geodatamiljön 
och utför kontrollen i BIM-miljö medan andra importerar geodata till BIM-miljön för regelkontroll 
där. Själva grundprincipen är dock rätt lika mellan studierna. De visar alla på att en grad av 
automatisering är möjlig om de som utför bygglovskontrollen (i en kommun) skulle ha tillgång till 
både BIM-data och geodata.  
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Det tredje exempelområdet för BIM-modeller i kommunal verksamhet är 3D-fastighetsbildning, 
vilket studeras i ett delprojekt i Smart Planering för Byggande. Denna studie gick främst igenom 
användning av 3D-modeller ur ett legalt och fastighetsprocess-perspektiv (se Andrée m.fl. 2018). De 
föreslog att i framtidens 3D-fastighetsbildning har vi dels en registermodell (digital tredimensionell 
modell som Lantmäteriet tillhandahåller, som innehåller alla gällande fastighetsrättsliga data - 
motsvarande dagens registerkarta och fastighetsregister) och en fastighetsbildningsmodell (en 
digital tredimensionell modell som utgörs av ett utsnitt från en 3D-modell tillsammans med 
eventuella ytterligare data som behövs i förrättningen, denna tas fram av sakägaren). För att skapa 
och underhålla registermodeller och fastighetsmodeller behövs både BIM-data och stadsmodeller 
som grund. En praktisk utvärdering hur detta skulle kunna fungera görs i Smart Built Environments 
forskningsplattformsprojekt Datakvalitet och dataansvar. I den studien skapas 3D-fastighetsgränser 
i en BIM-modell (som kopplas till ett fastighetsregister) och visualiseras även i en stadsmodell 
lagrad i CityGML (se Sun m.fl., 2019b för detaljer). En mer detaljerad studie om visualisering av 3D-
fastigheter har gjorts inom detta testbäddsprojekt i AP3 Visualisering av 3D-fastigheter. Studien gör 
en detaljerad utvärdering om hur fastighetsdata bör visualiseras (färgval, grad av transparens, etc.) 
för att en användare ska kunna förstå den fastighetsinformation som visas, för detaljer se 
slutrapport från AP3. 

Även internationellt pågår flera studier om att använda 3D-modeller i fastighetsbildningen. I en 
publikation från International Federation of Surveyors (FIG) (van Oosterom m.fl. 2018) om 3D-
informationsmodellering diskuteras möjligheterna att länka fastighetsrättslig information med 3D-
modeller (beskrivna i CityGML, IFC, InfraGML, etc). Fallstudier presenteras från t.ex. Ryssland, 
Malaysia, Grekland, Israel och Polen, vilka alla är aktiva för att utveckla 3D-informationsmodeller 
enligt internationella standarder men anpassade till på landets behov. Atazadeh (2019) visar på 
potentialen att koppla fastighetsinformation till 3D-modeller, framförallt vilka möjligheter detta ger 
att söka efter och visualisera information, t.ex. vilka fastigheter som är relaterade till en del av en 
byggnad.     
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4 Fallstudie 1: Användning av Svensk 
geoprocess i tidiga skeden 
 

4.1 Bakgrund 
Denna fallstudie motiveras av att kommuner i sina ärenden interagerar med flera aktörer, däribland 
entreprenörer som utvecklar fastigheter och bygger i kommunen. En interaktion som innebär 
informationsöverföring åt båda håll vilket kräver gemensamma standarder. Interaktion mellan 
aktörer i byggandets olika utredningsskeden kräver att det finns en sammanhållen förståelse och 
standard för leveransspecifikationer, som t.ex. informationsförsörjning för planering, 
fastighetsbildning och bygglov.  

I denna fallstudie studeras utbytet av geodata mellan NCC och Mölndals stad i de tidiga delarna av 
detaljplanearbetet för kvarteret Kungsfisken, belägen i Mölndals Innerstad. I den första delen 
utvärderas användning av specifikationerna i Svensk geoprocess, och i den andra delen studeras 
användbarheten av den geodata som produceras i de utredningar som görs kopplat 
detaljplanearbete och byggprocess. 

 

4.1.1 Geotekniska utredningar i plan- och bygglovsprocess 
Som bakgrund till del två beskrivs de geotekniska undersökningar som görs för att fastställa jord-, 
berg- och grundvattenförhållanden. I de geotekniska undersökningarna mäts egenskaperna hos jord 
och berg samt  insamling av annan relevant information om aktuellt utredningsområde. I 
byggprojekt kan en undersökning fungera som underlag för val av metod för grundläggning och 
förstärkning. I andra fall kan det handla om att göra en stabilitetsutredning för att undersöka om det 
finns risker med markanvändningen, så som ras och skred. Hur detaljerad undersökning man gör 
beror på hur marken är tänkt att användas.  Nedan beskrivs några geotekniska egenskaper som 
utreds i plan- och bygglovsprocessen. 

Jordlagerföljd 

Jordlagerföljden är det som bestäms med hjälp av geotekniska undersökningar. Det vill säga vilka 
jordarter som finns på platsen, deras fasthet och lagringstäthet. Likaså behöver grundvattennivån 
bestämmas i grov jord och portrycksfördelningen i tät jord/finjord. Man kan också behöva 
bestämma bergnivån. 

Hållfasthet 

En egenskap som ofta behöver bestämmas är jordens hållfasthet. Hållfastheten används bland annat 
för att bestämma jordens stabilitet och bärighet. Jordens hållfasthet uttrycks som en friktionsvinkel 
i grov jord och som en odränerad skjuvhållfasthet i finjord. Även jordens sättningsegenskaper 
(kompressionsegenskaper) kan behöva bestämmas. 

Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar redovisas tillsammans i en Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR) som skall innehålla upplysningar om och resultat från 
undersökningarna. I MUR redovisas tolkade och korrigerade värden och undersökningarnas 
relevans, kvalitet och spridning värderas. Till underlag för MUR ligger en Försöksrapport/Fält 
respektive Försöksrapport/Lab där utförda försök sammanställs och redovisas i text och grafik. 

Tolkning och utvärdering 

Mätresultaten från olika metoder, till exempel vingförsök utfört i lös jord, behöver korrigeras med 
hänsyn till kornflytgränsen och överkonsolideringsgrad (OCR). Efter korrigering används begreppet 
härlett värde för dessa data. I en MUR ska samtliga härledda värden sammanställas. Lokal empiri 
likställs med ett härlett värde och bör ingå i sammanställningen. Motstridiga data som anses 
avvikande eller felaktiga ska inte tas med. 
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4.2 Syfte och Mål 
I det informationsutbyte som sker mellan kommun och entreprenör i tidiga planskeden valdes två 
delar ut som fallstudie med vardera tillhörande syfte: (1) hantering av primärkartans geodata samt 
(2) hantering av planutredningarnas geodata.  

I den första delen översattes primärkartans geodata med tillhörande metadata till XML-filer enligt 
Svensk geoprocess (SGP) lagringsstruktur med syfte att: 

• 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 

I den andra delen är syftet att se 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.   

Målet är att redovisa de utmaningar som finns i användandet av geodata i ovan nämnda 
sammanhang för kommunens och entreprenörens del samt att beskriva önskvärda delar i 
informationsutbytet mellan kommun och entreprenör sett ur respektive parts synvinkel. 

 

4.3 Metod 
 

4.3.1 Del 1: Primärkarta i Svensk geoprocess 
Utdrag ur Mölndals stads primärkartedatabas gjordes över ett område i centrala Mölndal som 
innehöll de flesta och viktigaste detaljtyperna och inkluderade planområdet för kvarteret 
Kungsfisken. Utdraget gjordes dels via programvaran Topocad för att producera kartprodukten 
”utdrag ur primärkarta” (Figur 4.1) i format DWG och dels via programvaran FME (Feature 
Manipulation Engine) i filformat ESRI shape. Shape-filerna skickades till Lantmäteriets 
geodataavdelning som delade upp primärkartans innehåll och konverterade geodata till XML-filer i 
SGP-struktur enligt de sju datascheman: tre i SGP-version 3.0 (Byggnad, VägJärnväg, Vatten) tre i 
version 3.1 (Adress, HöjdDjupKurvor, HöjdDjupPunkter) och Markdetaljer enligt version 3.2.  

 

Figur 4.1: Utdrag ur Mölndals primärkarta (baserat på Mölndals interna format). 
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Sokigo och Adtollo skapade sedan förutsättningar för att läsa in och stilsätta SGP XML-filen för 
markdetaljer i Topocad som är en av de programvaror som NCC använder vid projektering av 
byggprojekt och som även Mölndals stad använder för att hantera mätdata och för att underhålla 
primärkartan. Vid bearbetningen användes en standarddator med följande specifikationer: Intel® 
Core™ i5-5300U @ 2.3GHz, 8 GB ram, Windows 10, 64-bitars.  Slutprodukten är en stilsatt ritningsfil 
i Topocads interna ritningsformat där varje objekt innehåller den metadata som dess motsvarighet i 
SGP-filen innehåller (Figur 4.2). 

 

Figur 4.2: Utdrag ur Mölndals primärkarta (baserat på Topocads presentation av SGP-filer). 

 

  



 

   14 
 

De testdata som togs fram var:  

• utdrag ur primärkartan som stilsatt DWG- fil 
• export från Mölndals stads primärkartedatabas till filer i ESRI shape-format 
• resulterande SPG-xml-filer från Lantmäteriets översättning av Mölndals stads primärkarta 

från DWG och ESRI shape-format, samt 
• tolkad och stilsatt fil av SGP-temat Markdetaljer i Topocads interna ritningsformat topx med 

tillhörande fil för stilsättning. 

Figur 4.3  visar ett utdrag ur stilsatt fil i Topocads interna ritningsformat för SGP-markdetaljer samt 
motsvarande information för ESRI-shape som saknar stilsättning i figur 4.3 nedan.

 
Figur 4.3: Ett utdrag ur stilsatt fil i Topocads interna ritningsformat för SGP-markdetaljer. 

NCC och Mölndals stad har läst in och bedömt SGP-filer i Topocad. Resultatet att testa att läsa in och 
använda informationen användes för en diskussionsworkshop mellan NCC och Mölndals stad där 
även Sokigo deltog rörande import, översättning/tolkning och stilsättning av SGP-filen för 
markdetaljer. Vid workshopen diskuterades skillnader i möjlighet att läsa in och vidareanvända 
data beroende på format; resultat från workshopen redovisas under 4.4 nedan. 

 

4.3.2 Del 2: Bedömning av geodata för utredningar i tidiga skeden 
Producerade geodata efterfrågades från de konsultfirmor som gjort utredningar för Mölndals stad 
och NCC i samband med planarbetet för kvarteret Kungsfisken. Begäran om leverans av 
utredningarnas geodata gjordes för Mölndals stads del via mail till berörda konsultfirmor enligt 
bilaga A. Utvärdering och bedömning av de resulterande geodata gjordes enligt kategorierna:  

1.  
a. Leverans i vanligt förekommande geodataformat, i Sweref 99 och RH2000, med 

bibehållen metadata. 
b. Leverans i vanligt förekommande geodataformat, i övriga koordinatsystem, med 

bibehållen metadata. 
2.  

a. Leverans i vanligt förekommande geodataformat, i Sweref 99 och RH2000, med 
ofullständig metadata. 

b. Leverans i vanligt förekommande geodataformat, i övriga koordinatsystem, med 
ofullständig metadata. 
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3. Produktspecifika format (för enskilda program) med bibehållen metadata svåra att 
konvertera och använda utanför det specifika programmet 

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. Kan inte leverera geodata för utredningen, endast text och bilder. 

Följande planutredningar fanns färdiga för att utgöra underlag för arbetet med att ta fram en 
detaljplan för kvarteret Kungsfisken vid tillfället för förfrågan 2018-06-12 (OBS! fler utredningar 
har tillkommit efter förfrågan gjordes men de omfattas ej i denna studie): 

• Kulturmiljö PM 
• Belysning under Mölndals bro 
• Gestaltning under Mölndals bro 
• Ljudmiljö i Underlandet (under Mölndals bro) 
• Markmiljöundersökning 
• PM geoteknik 
• Riskutredning 
• Solstudie 
• Trafik- och parkeringsutredning 
• Luftmiljöutredning 
• VA-utredning 
• Reviderad rapport om översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering 
• Social konsekvensanalys. 

 

4.4 Resultat och diskussion 
 

4.4.1 Del 1: Behov av geodata ur entreprenörens synvinkel 
Workshopen resulterade i förslag på hur entreprenören vill arbeta med informationen och vad som 
är viktig information för entreprenörens arbete.   

Måsten: 

• Ledningskarta med alla ledningar, samt konstruktioner under mark såsom 
fjärrvärmekammare, industribyggnad där pålar eller bottenplatta, källare finns kvar. 

• Ortofoto 
o Georefererat motsvarande primärkarta 
o För tydligare orientering  
o Objekt ovan mark kopplade till ett ortofoto. 

• Primärkarta 
o Alla detaljer med ytskikt visas, vägar, stigar fontäner etc. 
o Byggnader 
o Gränser till fastigheter, officiella servitut, etc 
o Delad i lager i samma fil 
o Nationell samordning. 

• Intilliggande byggnader  
o Kopplade till GIS-data för att bedöma vilken typ av användande av byggnad för att 

vid schakt och pålningsarbete bedöma behovet av vibrationsmätningar 
o Bedöma riskzoner för entreprenadarbete. 

• Underlag för 3D-höjdmodell 
o Markpunkter 
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o Nivåkurvor 
o Taknivåer byggnader. 

• Ledningskarta 
o Alla ledningar och kablar i mark i 3D. 
o Önskvärt är att GIS-data visar typ av ledning/kabel. 

• Undermark konstruktioner 
o 3D-data av befintliga konstruktioner, 

 Pålar 
 Spont 
 Kammare som inte är i drift 
 Kulvert som inte är i drift 
 etc. 

 

Önskvärda: 

• Att inmätt eget arbete som lämnas till en myndighet/kommun förmedlas till annan berörd 
myndighet/kommun, t.ex. brunn eller påle. 

• Samlingskarta för alla där information samlas kontinuerligt, samt ett standardiserat sätt att 
redovisa eget arbete. 

 

4.4.2 Del 1: Erfarenhet av att använda primärkarta enligt Svensk geoprocess 
 

NCC 
Det är en utmaning att implementera uppdaterade arbetssätt (digitalisering) i den dagliga 
verksamheten då projekt löper över långa ledtider. 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.  

När det gäller entreprenörens möjlighet att använda SGP i sin process så ses det som ett hinder att 
data måste plockas in var för sig från olika filer till Topocad. Dessutom saknades en del data såsom 
ledningar och befintliga konstruktioner i materialet och den delen kunde således inte utvärderas. 

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. 

Entreprenören använder idag uteslutande Topocad och Geo. För att använda SGP-information 
saknas det idag möjlighet att läsa in informationen från databaser och utveckling krävs. Denna 
information skulle entreprenören vilja läsa in i format som IFC, DWG/DXF och/eller XML. Önskvärt 
är att få tilläggsinformation såsom byggnadstyp, fastighetsägare och fastighetsbeteckning i GIS-
format, samt information om ledningar, t.ex. så anger beteckningen as200 att det är avlopp 
och/eller spillvatten men information om vilken typ av rör det är: plast, betong anges inte. 

Mölndals stad 
Lagringsstrukturen för Mölndals stads primärkarta utgår grovt räknat från ett till ett förhållande 
mellan antalet objektstyper och antalet tabeller i databasen. Stilsättningen vid kartproduktion är 
dock lite mer generaliserad där; exempelvis stilsätts vägkanter eller byggnader av olika typer 
enhetligt som byggnad eller vägkant i kartprodukter, exempelvis utdrag ur primärkarta. 
Lagringsstrukturen för Svensk geoprocess är betydligt mer attributstyrd där exempelvis alla 
byggnader ligger i en tabell med olika beskrivande attribut kopplade till objekten vilket ger klara 
fördelar i vid bearbetning av geodata i olika syften, främst inom GIS-området. För inmätning och 
kartproduktion ses inga större skillnader mellan att ha informationen lagrad enligt SGP i jämförelse 
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med nuvarande lagringsturktur, arbetssättet borde i princip se likadant ut. Viss mertid skulle 
troligen behöva läggas ner till följd av att lagring i polygoner för vissa objektstyper och detaljer ger 
visst merarbete vid dataredigering och ajourhållning av databasen samt att inmätning i 3D vid 
exempelvis byggnader behöver uppfylla fler krav i jämförelse med nuvarande arbetsmetodik.   

Kommunen har skyldighet att hålla primärkarta med visst informationsinnehåll över hela eller som 
minst vissa tätbebyggda delar av kommunen. Likaså måste kommunen tillhandahålla kartprodukter 
som utdrag ur primärkarta, grundkarta(för detaljplanearbete) samt nybyggnadskarta (NBK) och 
förenklad nybyggnadskarta (för projektering). Det är genom kartprodukterna som geodata utbyts 
mellan kommun och entreprenör idag och sannolikt ett antal år framöver. 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(Lantmäteriets föreskrifträtt i PBL sedan 1 juli 2018) där endast 
delar av primärkartan ingår som datamängd. 

En möjlighet skulle kunna vara att Lantmäteriet låter komplettera mätningsanvisningarna för temat 
markdetaljer med ritmanér som kan återskapas av systemleverantörerna för att återge 
primärkartans data i använda kartprodukter.  Utgångspunkten för stilsättningen som Sokigo använt 
kommer från HMK (Handbok i Mät- och Kartfrågor) vilket är densamma som Mölndals stad 
använder sig av vid stilsättning av kartprodukter i DWG baserade på primärkartan.  

XML-filerna för Svensk geoprocess tema Markdetaljer i detta projekt tog tid lång tid (1h, 8 min) för 
Topocad att läsa in på en standarddator och har liten direkt användbarhet till följd av att stilsättning 
saknas. Detta kan jämföras med den resulterande stilsatta ritningsfilen i Topocads interna format 
(.topx) som är klar att användas direkt vid leverans och innehåller all information som SGP-
markdetaljer gör. Vinsterna i tid, informationsstruktur och direkt användbarhet är uppenbara till 
fördel för den stilsatta ritningsfilen om man jämför med SGPs XML-filer.   

Vid jämförelse av Topocads ritningsfil (.topx) mot primärkarteutdraget i stilsatt AutoCadDWG-
format har de likvärdig användbarhet sett till stilsättning men den avgörande skillnaden dem 
emellan är det fullständiga datainnehållet från primärkartedatabasen i topx-filen. Viktiga attribut 
som mätmetod, lägesosäkerhet, inmätnings-, ajourhållnings- och redigeringsdatum finns med som 
kan vara av avgörande värde när informationen används.  

Jämförs Topocads ritningsfil istället mot motsvarande information i geodataformatet ESRI-shape 
som är en rak översättning från XML-filen i SGP-struktur utmärker sig andra skillnader än gentemot 
DWG. Då data inte har någon stilsättning upplevs den som mer svårtolkad. En annan skillnad som är 
väsentlig för användandet av data är att den inte har någon lagerindelning där vissa objektstyper 
kan särskiljas utöver vad som är punkt- respektive linjedata. 

Primärkartans innehåll översätts till SGP i fem XML-filer vilket utöver avsaknaden av stilsättning 
upplevs försvåra hanteringen och skapar mertid. En XML-fil för hela primärkartan är att föredra 
hanteringsmässigt. 

Sammanfattningsvis så upplevs SGP som ofärdig för att användas effektivt i 
samhällsbyggnadsprocessen och då arbetet med enhetliga dataspecifikationer går in i en ny fas 
(Nationella specifikationer) önskas en sammanslagning av teman så att teman motsvarar den 
leverans av geodata som ingår i de kartprodukter som utbyts mellan kommun och entreprenör i 
dessa sammanhang. 
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4.4.3 Del 2: Inkomna utredningar 
Efter förfrågan blev leveranserna och bedömningen av geodata för planutredningarna där sådan 
fanns som följer nedan. Inga andra planutredningar resulterade i geodata. 

Geoteknik 

Geodataformat: DWG(borrhål med attribut) och GeoSuite-databas i .DBF över borrhål för geoteknik 
inom planområdet 

Referenssystem; Plan: Sweref 99 12 00, Höjd: RH2000 

Attributsättning: Grundläggande i DWG. Riklig om kopplas till databas 

Kategori: 2a(i DWG-format) och 3(GeoSuite-databas) (för specificering av kategori, se 4.3.2 ovan) 

Notering: Väl attributsatt i tillgängligt geodataformat(DWG). Svårt dock att koppla samman 
borrhålsdata med autografdatabas då denna är i ett format som förutsätter specifik programvara 
(GeoSuite/AutoGRAF). Publicering till geoteknisk sektorsportal som driftas av SGI finns som 
möjlighet. 

 

Gestaltningsförslag under bron 

Geodata i undersökningsdokument + typ av geodata: Kartbild visualiserad efter attribut och 
utskriven metadata 

Geodataformat: DWG 

Referenssystem; Plan: Sweref 99 12 00, Höjd: RH2000 

Attributsättning: Grundläggande om lagertillhörighet. Annars ingen. 

Kategori: 2b 

Notering: Ritfil till DWG saknas 

 

Miljöteknisk markundersökning 

Geodataformat: DWG (exploderad) 

Referenssystem; Plan: lokalt, Höjd: lokalt 

Attributsättning: inga attribut finns kopplat som metadata till geodataobjekt, endast som text i 
teckenförklaring. 

Kategori: 4 

Notering: Ritningen har kommunens grundkarta som utgångspunkt. Denna levereras i Sweref 99 12 
00 och RH2000 i original men detta har förändrats under hantering hos konsult. Att explodera 
ritningen och lägga in den i ett lokalt koordinatsystem försämrar möjlig vidareanvändning av 
geodata avsevärt.  

 

Solstudie 

Geodataformat: .skp(sketchUp internformat) 

Referenssystem; Plan: lokalt, Höjd: lokalt  

Attributsättning: ingen 

Kategori: 4 

Notering: Leveransen omfattar endast volymmodeller av byggnader med underlag i form av 
kommunens grundkarta, alltså endast underlaget till själva solstudien. Ingen resulterande geodata 
avseende skuggningsytor/volymer har levererats.  
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Trafik och parkeringsutredning 

Geodataformat: DWG(3st alternativa ritningar; r0 ,r1 och r2) 

Referenssystem; r0-->Plan: Sweref 99 12 00, Höjd: RH 2000. r1-->Plan: lokalt, Höjd: lokalt. r2--
>Plan: lokalt, Höjd: lokalt. 

Attributsättning: För r0 grundläggande om lagertillhörighet och geometrityp. Ingen beskrivande 
metadata. 

Kategori: r0=2a, r1=2b, r2=2b 

Notering: 

 
VA-utredning 
Geodata finns men blev ej levererad från konsultfirman. 
 

4.4.4 Del 2: Diskussion om inkomna utredningar 
Målet är att redovisa de utmaningar som finns i användandet av geodata i ovan nämnda 
sammanhang för kommunens och entreprenörens del samt att beskriva önskvärda delar i 
informationsutbytet mellan kommun och entreprenör sett ur respektive parts synvinkel. 

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. Det tar förhållandevis lång tid 
och blir i vissa fall missförstått att utgöra den geodata som kommunen levererat som underlag till 
utredningen. Detta kan bero på att det finns en vana och en inriktning i hela processen att producera 
det dokument som redovisar utredningen. I dem redovisas med få undantag bilder över det geodata 
som utredningen resulterat i. Det är önskvärt att ett arbetssätt etableras där utredningarnas 
resulterande geodata är en naturlig del av slutleveransen. 

Utgångspunkten för utredningarna är ett geografiskt område, planområdet, och dess närhet i olika 
utbredningar beroende på vad som ska utredas. Det som utreds har alltså en geografisk relation till 
själva planområdet. Sett till att geodata används för att beskriva geografiska relationer på olika sätt 
så vore det underlättande om utredningarna skulle generera geodata som är direkt användbar i 
GIS/BIM-världen. Projektet pekar dock på att det både är svårt att få tag på själva geodata och att, 
om den finns, inte blir särskilt användbar varken för exploatören eller kommunen. Det främsta 
undantaget från detta är den geotekniska undersökningen samt till viss del 
markmiljöundersökningen som innehåller rikt bransch-standardmässigt metadataunderlag kopplat 
till inmätta mät- och provpunkter. Men även i dessa fall är data inte i vanligt förekommande eller 
öppna geodataformat och kräver specifika programvaror alternativt kräver omfattande arbete för 
att göra användbar. Andra omständigheter som minskar användbarheten för geodata i övriga 
utredningar är främst bristen på metadata och skillnader i eller avsaknad av referenssystem 
förutom att flera utredningar helt saknar eller inte producerar geodata som en del av resultatet 
annat än i bildform (bullerutredning, riskutredning) eller inte alls. Generellt förekommer endast 
produktspecifika format som DWG och få standardiserade format. Det upplevs som positivt att vissa 
av utredningarna även levererades i det öppna formatet tillika OGC-standarden Geopackage, även 
om det troligtvis rörde sig om direkta översättningar av de DWG-filer som levererades samtidigt.  

Utredningarnas primära syfte (verkar/anses vara) är att producera pdf-dokument med skrivna 
resultat och slutsatser. Arbetsprocesserna är inriktade på att skapa pdf-dokument och textmassa 
där slutsatser finns. Utredningen ser behov av att ta fram processer/arbetssätt där analys, slutsatser 
och geodata produceras i dataformat som ger möjlighet att skapa och visualisera geodata-drivna 
resultatsamanställningar i exploatörens eller kommunens geodata/BIM-miljö.  
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Ett annat problematiskt område som försvårar vidareanvändning av geodata till exempelvis att 
kunna använda tidigare producerad planutredningsdata i närliggande senare detaljplaneprojekt är 
kommunens diarieföring och arkivering. Idag saknas förmågan att hantera geodata både sett till 
kommunens diariesystem och E-arkiv samt att det saknas nationella arkivstandarder för att 
arkivera geodata i digital form. För att kunna etablera datadrivna arbetsprocesser där det går att 
vidareanvända producerade data från ett led även i senare led ses ett behov av att lösa 
arkiveringsfrågan. 

Avsaknaden av arbetsprocesser, arkivregler och standarder som beskrivs i styckena ovan blir ett 
tydligt hinder som behöver uppmärksamhet och lösningar för att kunna stödja ett obrutet data- och 
geodatadrivet digitalt arbetssätt genom samhällsbyggnadsprocessen.  
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5 Fallstudie 2: Vidareutnyttjande av 
BIM inom Helsingborgs stad 

5.1 Bakgrund 
Fallstudien har genomförts av IT/GIS-enheten på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad. 
Enheten har uppdrag från stadsbyggnadsnämnden att tillhandahålla och samordna platsrelaterade 
tjänster till alla stadens förvaltningar. Stadsbyggnadsförvaltningen producerar eller hanterar inte 
BIM-modeller i egen regi, men ser detta som vilka andra indata som helst. 
Stadsbyggnadsförvaltningen levererar 3D-visualiseringar, VR-modeller, GIS-analyser, 
grunddatapaket, öppna data mm. Vid framtagning av respektive produkt görs i nuläget mycket 
repetitivt arbete där tid kan vinnas genom att återvinna komponenter och skript.  

Figur 5.1, nedan, visar ett förenklat dataflöde i Helsingborgs stad. Längst till höger finns ett urval av 
indata som tas emot i Helsingborg. Det kan vara geodata, CAD-data, BIM-modeller eller annan typ av 
data. Indata genomgår processer för att kunna hanteras och generera resultat. I denna fallstudie 
används kommunikationskomponenten i testbädden för att hantera BIM-data. Exempel på andra 
typer av processer är SketchUp för 3D-data (exempelvis BIM-modeller som genomgår en 
förenkling), FME-skript för mycket av GIS-data eller AutoCAD för exempelvis CAD-ritningar.  

Beroende på typ av data och process kan olika komponenter så som mark, vegetation, vägnät, 
byggnader eller markmodeller extraheras. Komponenterna är i ett sista steg del av produkter såsom 
karttjänster, fysiska kartor eller GIS-analyser. 3D-data resulterar i exempelvis 3D-visualiseringar, 
VR-miljöer eller 3D-utskrifter.  

 

 
Figur 5.1. Förenklat dataflöde i Helsingborgs stad. Notera BIM under indata. 

 

BIM-modeller innehåller stora mängder information, ofta med en hög detaljeringsgrad. För att olika 
kompetenser - såsom arkitekter, ingenjörer, kartingenjörer eller projektledare - ska förstå BIM-
modeller och visualiseringar av dem krävs ofta att ett urval av denna detaljerade 
informationsmängd görs. Detta innebär att en och samma BIM-modell kan visualiseras på olika sätt 
beroende på vilket steg i samhällsbyggnadsprocessen projektet befinner sig i.  
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5.2 Syfte 
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. 

 

5.3 Metod 
 

5.3.1 Studieobjekt och data 
Husobjektet som ligger till grund för studien är ett kontorshus i direkt anslutning till Knutpunkten, i 
centrala Helsingborg. Kontorshuset uppfördes mellan 2014 och 2016. Det ägs och förvaltas av 
Wihlborgs Fastigheter. 

BIM-modellen var ursprungligen skapad som en Autodesk Revit-fil av Arkitektlaget. Modellen 
levererades i IFC-format till Helsingborgs stad av Arkitektlaget. BIM-modellen var inte georefererad. 
IFC-modellen består av tre delar: En modell som innehåller byggnadskroppen, en modell som 
innehåller skalet av byggnaden och en modell som innehåller innerväggar och en liten del av 
byggnadens inredning (Figur 5.2). 

  

 
 

 

Figur 5.2. Två av IFC-modellen delar. 
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Utöver BIM-modellen använder även visualiseringen i denna studie en 3D-stadsmodell av hela 
staden. Denna stadsmodell bygger på manuellt ritade 3D-byggnader med en automatik drapering av 
fasader, baserat på snedbilder tagna över hela kommunen.  

 

5.3.2 Konvertering av BIM-modellen till en förenklad grafisk modell 
Helsingborgs stad har en stadsgemensam plattform för geografisk information i form av ArcGIS, 
med OpenCities Planner som ett komplement. Detta medför att, utöver OpenCities Planner, ArcGIS 
Pro har testas som plattform för att visualisera BIM-modeller. Dock kan inget av dessa verktyg 
direkt importera en BIM-modell utan först krävs en konvertering till något grafiskt format; en 
konvertering som t.ex. kan utföras i testbäddens kommunikationskomponent. 

I denna fallstudie gjordes en utvärdering av vilka grafiska format som bör användas. Resultaten 
visade att OpenCities Planner hanterar både COLLADA-filer och KMZ-filer (zippade Google KML-
filer) på ett liknande sätt; OpenCities Planner Online kan importera båda dessa filmat med inbyggda 
funktioner. ArcGIS Pro har lättare att hantera KMZ-filer (ArcGIS Pro hanterar COLLADA-filer, men 
kräver att det görs via inbyggda verktyg). Det går att omvandla COLLADA-filer till KMZ-filer med 
exempelvis SketchUp, men då har det dykt upp problem med fasadmaterial som har till exempel 
genererat hål i byggnadskroppen där filerna laddats in. Baserat på denna utvärdering valde vi att 
visualisera BIM-modeller genom konvertering till 3D-grafikformatet COLLADA (.dae).  

Konvertering av BIM-modellen (IFC-fil) skedde i samarbete med Lunds universitet och KTH, för 
detaljer se Berge (2018) och dokumentation av kommunikationskomponenten i AP1. Två olika 
metodiker användes. Den första metodiken baseras på ett FME-skript som förenklar BIM-modellen 
och sedan sparar den i det grafiska formatet COLLADA. Den andra metodiken baseras på interaktiv 
selektering av intressanta IFC-objekt (väggar, tak, etc.) i SimpleBIM och därefter sker viss manuell 
bearbetning och konvertering till COLLADA i programmet Sketchup (Figur 5.3). För båda 
metodikerna skapades tre olika COLLADA-modeller (en för varje del av IFC-modellen), som sedan 
kombinerades till en komplett grafisk modell.   

 

 
Figur 5.3. Konvertering av BIM-data i IFC-format till grafisk modell i COLLADA utförd med interaktiv 
metod i SimpleBIM och Sketchup. 
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5.3.3 Bearbetning av de grafiska modellerna och importering till OpenCities 
Planner och ArcGIS Pro 

IT/GIS-enheten behövde bearbeta COLLADA-modellerna före visualiseringen.  Dels har de tre olika 
delarna behövts georefereras. Detta då modellerna inte hamnar på samma plats när de direkt förs in 
i OpenCities Planner. Inpassningen av COLLADA-filerna gjordes i Trimbles SketchUp Pro 2018. 
SketchUp användes även för att exportera COLLADA-filerna till kmz-filer, för att på ett enklare sätt 
hanteras i ArcGIS Pro (version 2.2.1). 

 

5.4 Resultat 
Figur 5.4 visar COLLADA-filen (genererad genom FME-skript som förenklade modellen) importerad 
till OpenCities Planner Online. Processen har genererat resultat vad gäller stadens tekniska 
utmaningar och möjligheter för denna typ av användning av BIM/COLLADA-modeller. 

 
Figur 5.4. Visualisering av modellen med skal och byggnadskropp 

De COLLADA-modeller som har mottagits fungerar mycket bra för visualisering av en BIM-modell. I 
många fall räcker det för verksamheterna att ”vita lådor”, utan någon byggnadsinformation kopplad 
eller avancerade detaljer i form av fönster, fasadmaterial eller liknande kopplade. 

Innehållet i byggnaden, alltså till exempel innerväggar, inredning och andra detaljer kan ses som 
”bra-att-ha”i vissa fall. Exempel på verksamheter i Helsingborgs stad som kan, i enskilda fall, ha stor 
nytta av interiör information är till exempel projekterings-, gestaltnings-, eller bygglovsavdelningar. 
För många andra verksamheter, såsom detaljplanering, översiktsplanering, trafik med flera andra, 
så är byggnadskropparna i de allra flesta fallen mycket viktigare än innehållet i byggnaderna.  

Den aktuella BIM-modellen bestod även av ett skal som kan vara av relevans för flera verksamheter 
på stadsbyggnadsförvaltningen då den kan ge en bättre bild av vilken byggnad som ska presenteras. 
Därför krävs det, om modellen är uppdelad i två delar med ett skal, att en metod för automatisk 
sammanfogning och eventuell korrigering av position finns. 

 

5.5 Diskussion 
Diskussionen nedan behandlar användning av BIM-modeller i Helsingborg samt den tekniska 
utmaningen kring att använda grafiskt förenklade BIM-modeller i en kommunal miljö. 
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5.5.1 Användning av BIM-modeller i Helsingborgs stad 
För Helsingborgs stad så är BIM-modeller av intresse i de flesta skeden i samhällsbyggnads-
processen. Tidiga skeden i samhällsbyggandsprocessen såsom översiktsplan och detaljplan har 
intresse av enklare visualiseringar. Det är ofta en fördel att minska mängden detaljer som 
presenteras i 3D-modeller. Detta då medborgarna inte ska få en uppfattning att utformning på den 
planerade byggnaden är helt spikad. Ett exempel på en detaljeringsgrad som är relevant för 
planering är byggnader där endast de stora dragen (med detaljer såsom exempelvis balkonger, 
fönster eller skorsten) är tydliga. Detaljer i form av till exempel dörrhandtag, flerglasfönster, räcken 
osv. är ett i ett tidigt skede oftast överflödiga. Det är sällan som man i ett sådant tidigt skede i 
byggprocessen kan säga att dessa detaljer ska se ut på just det sättet som presenteras. Istället kan 
dessa detaljer sänka modellens prestanda avsevärt. 

I senare steg i samhällsbyggnadsprocessen, som exempelvis projektering eller gestaltning, finns det 
intresse i mer detaljerade visualiseringar. Då är det av större intresse att skapa liv i modellen. 
Exempel på objekt som då kan inkluderas i en BIM-modell är detaljerade fönster eller räcken på 
balkonger. Kommunens medparter i form av externa aktörer, såsom byggbolag, har intresse av att 
visualisera detaljerade BIM-modeller i exempelvis reklamsyfte. Även där finns det användning av 
BIM-modeller med en högre detaljeringsgrad. 

Användning av BIM-modellens datainnehåll, det vill säga attribut kopplade till objekten i modeller, 
är något som använts mycket sparsamt inom Helsingborgs stad. I den aspekten finns det stor 
utvecklingspotential där tänkbara användningar spänner över fler olika verksamheter. Ett exempel 
är hur drift och underhåll skulle kunna använda BIM för att redan på kontoret veta exempelvis 
vilken modell en belysningsstolpe är, hur modellen ser ut, vilken glödlampa som sitter i den, hur 
gammal den lampan är, vilka skruvar som sitter i stolpen och så vidare. Detta sparar enormt mycket 
tid, då den enskilde tjänstemannen inte behöver åka ut på plats och kontrollera detta. 

Attributen kopplade till objekt kan också användas för avdelningar som arbetar med mer 
detaljerade modeller på byggnader. Ett exempel är bygglov, där information kring hur byggnader är 
uppbyggda i detalj kan spara mycket tid och höja kvalitén. Attributen kan möjliggöra helt nya 
möjligheter att granska pågående, eller färdiga, byggprojekt redan från kontoret och därmed sparar 
in stor del av tiden som det tar att ta sig ut till diverse projekt. Att även kunna göra analyser på data, 
exempelvis var finns viss typ av vägg, storlek på ventiler eller liknande, kan höja förståelsen för 
avdelningar som arbetar mer i detalj med byggnader. 

En konvertering och förenkling av BIM-modeller ger bättre möjligheter till 3D-printing. I vissa fall är 
det mer intressant med en fysisk modell av, till exempel, en föreslagen byggnad än en digital. Det 
kan bero på att datorvanan inte finns där hos till exempel invånarna eller workshoptillfällen där det 
ibland lämpar sig bättre med en fysisk modell. För att spara tid, men även höja kvalitén, använder 
därför Helsingborgs stad 3D-printing i allt större utsträckning. En 3D-printer klarar av att printa 
förenklade BIM-modeller. Därmed får BIM-modellen ytterligare ett användningsområde. 3D-
printing ställer dock vissa särskilda krav. Exempelvis får inte modellen vara ihålig, utan den ska vara 
solid (vattentät). Exempel på en ihåligmodell finns nedan, figur 5.5.  

  

5.5.2 Konvertering av BIM-modellerna till en grafisk modell 
IT/GIS-enheten, Helsingborg stad, gjorde egna tester med tidigare FME-skript framtagna i 
testbädden (publicerade på GitHUB8) för konvertering till en grafisk modell. Men det kräver en 
kompetens och stor tidsinsats för att gå från dessa generella skript till ett skript som fungerade för 
studieobjektet. För att använda generella filer från testbädden till sin fulla potential krävs 
erfarenhet inom inte bara BIM-modeller men även specifikt FME och viss programmeringsvana. Det 
är rimligt att anta att få kommuner har denna kompetens samlad och Helsingborgs stad anser 
därför att upplevelsen för slutanvändaren bör förenklas. Det skulle kunna ske till exempel genom att 

 
8 https://github.com/TestbedLU/Testbed_BIM_GIS 

https://github.com/TestbedLU/Testbed_BIM_GIS
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tillhandahålla testbädden som en paketerad programvara. Detta kräver i sin tur att BIM-modellerna 
är standardiserade.  

För att genomföra denna fallstudie etablerades istället ett samarbete med Lunds universitet och 
KTH för själva konverteringen till ett grafiskt format (se avsnitt 5.3.2). 

5.5.3 Visualisering av den grafiska modellen tillsammans med stadsmodellen 
De flesta BIM-modeller är inte georefererade. I dessa fall kräver modellen en viss handpåläggning 
med att ange en geografisk position. Detta kan göras t.ex. med SketchUp, men vid import placerar 
OpenCities Planner in modellen i den aktuella utbredningen, vilket möjliggör manuell inpassning.  

Vid import av modellerna förekommer det ibland, särskilt vid behandling i SketchUp, att vissa 
material feltolkas och inte visas i OpenCities Planner eller ArcGIS Pro. Det skapar hål i 
byggnadskroppen, som i figuren 5.5 nedan. 

 
Fig 5.5. Endast modellens byggnadskropp, med hål synliga  

 

När en COLLADA-modell finns tillgänglig fungerar den bra för visualisering i OpenCities Planner 
Online och för bearbetning i programvaror som till exempel SketchUp. COLLADA-modellen är 
lätthanterlig både för bearbetning och visualisering, vilket underlättar implementationen för stora 
delar i samhällsbyggnadsprocessen. Det bör dock nämnas att COLLADA-filen saknar stora delar av 
den detaljerade informationen som kommer i många BIM-modellen. Den detaljerade informationen 
är troligen den största fördelen med BIM-modeller, något som går förlorat i en konvertering till ett 
grafiskt format.  
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6 Fallstudie 3: Användning av BIM-
modeller på stadsbyggnadskontoret 
i Malmö stad 

 

6.1 Bakgrund 
Fallstudien har genomförts av 3D-teamet på Malmö stadsbyggnadskontor. Teamet har i uppdrag av 
Malmö stadsbyggnadskontor att hjälpa kontoret med att använda 3D-underlag till att förenkla 
kommunikationen om stadens planer till alla som vill se dem. Några av målen är också att det ska 
vara enkelt att hantera och möjligt för så många målgrupper som möjligt att kunna använda 
tekniken för att kunna se stadens olika planer i 3D. I nuläget så hanterar inte 
stadsbyggnadskontoret några BIM-modeller, men det finns mjukvara inom kontoret för att kunna 
hantera det. 

6.1.1 Nuvarande 3D-data och tekniska lösningar i Malmö  
En översikt av geodata i Malmö stadsbyggnadskontor ges i figur 6.1. De data som finns idag är både 
data som är egenproducerade och inköpta. Bland de data som köps in är laserdata och flygbilder. 
Bland de som produceras av kontoret kan nämnas detaljinmätta objekt som är geodetiskt inmätta 
ute på plats vilka har en högre noggrannhet i både plan- och höjdled än data karterade från 
flygbilder. 

 
Figur 6.1. Geodata i Malmö stad (2019). 

Malmö stad har idag (2019) en 3D-stadsmodell som uppskattningsvis har en täckningsgrad på 60% 
över staden. Med täckningsgrad menas hur mycket av stadens byggnader som finns som 3D-
material. Dagens lagring av 3D-data sker i vektor format och lagras i en DWG-fil. Arbete har 
påbörjats tillsammans med andra städer i Sverige för att börja lagra det i en databas för bättre 
hantering och säkrare lagring för framtiden. 

Inhämtning av 3D-data sker idag antingen genom 3D-kartering med fotogrammetri i programmet 
ESPA, eller genom kartering på punktmoln som har varit inskannade från gatan och från flygplan. 
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Det går också att göra en detaljmätning i 3D, men det är mer tidseffektivt att skanna ett objekt som 
har många detaljer och kartera/modellera utifrån punktmolnet som man får ut. 

I kontorets stadsmodell ställs höga krav att ny bebyggelse i 3D ska passa väl ihop med den befintliga 
3D-stadsmiljön. Därför är det av stor vikt att en BIM-modell har en korrekt position i stadens 
referenssystem innan den kan läggas in i stadsmodellen. I dagsläget passas ny bebyggelse ihop med 
gammal genom manuell 3D-kartering, med vissa finjusteringar. 

Malmö stadsbyggnadskontor använder geodata också till att 3D-printa stadsmodeller på olika sätt. 
Ett av kraven för att en 3D-modell ska vara printbar är att modellen ska vara solid (vattentät). 

6.1.2 Syfte 
Det första syftet med denna fallstudie är att utvärdera vilka användningsområden det finns för BIM-
modeller inom Malmö stadsbyggnadskontor. Det andra syftet är att studera vad som tekniskt krävs 
för att det ska fungera och vad som kan lösas med testbädden. 

 

6.2 Metod 
 

6.2.1 Workshop 
För att utvärdera det första syftet höll 3D-teamet en workshop med representanter från olika 
avdelningar på stadsbyggnadskontoret i Malmö för att diskutera frågan om användning av BIM-
modeller i stadsbyggnadsprocessen. Där fördes diskussioner kring olika upplevelser från 
byggherrar och egna tankar och funderingar om den typen av data. Diskussionen utgick ifrån 
dagsläget och de data som kontoret har idag som används i kontorets processer, och om det skulle 
kunna finnas någon användning för mer data från exempelvis BIM-modeller. Det kom även bra med 
input från arkiveringsenheten om hur de ser på arkiveringsfrågan. 

I workshopen fanns representanter från Stadsarkitektsavdelningen (Bygglov och Teknik), 
Planavdelningen och Kommunala Lantmäterimyndigheten. Workshopen började med att 
demonstrera ett av Autodesks egna exempel BIM-modell i Revit för att de skulle få en bild över hur 
BIM-data faktiskt ser ut. Det demonstrerades olika detaljer som man kan få fram i en BIM-modell 
och även några exempel på analyser som möjliggörs med denna typ av modeller. Med det så var 
tanken att de skulle kunna komma på olika sätt att använda denna typ av modeller i deras arbete 
med stadsplanering, bygglovshandläggning och fastighetsbildning i olika skeden. 

6.2.2 Val av BIM-format 
I studien så har det använts ett antal olika filtyper. Inför studien så har kontoret dels fått ta del av en 
BIM-modell som Skanska har bidragit med över en byggnad vid citadellskajen i Malmö. En annan 
3D-modell som har använts har varit en av de befintliga test BIM-modeller som har funnits i 
Autodesk Revit 2019, ett exempel visas på Figur 6.2. Filformatet har varit .rvt och det är för att 
kunna utforska hela strukturen för en BIM-modell utan hinder och bekanta mig med grunddatat så 
som en projektör kan se modellen. 
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Figur 6.2. Revit-modell som finns i Autodesk Revit som exempelmodell. 

 
Figur 6.3. Samma Revit-modell som ovan fast rensad till endast väggar, tak, våningsplan och fönster. 

I början av projektet så fick kontoret en modell i IFC-format av NCC över Multihuset i Limhamn; IFC-
formatet upplevdes vara för tungt att arbeta med i de program som användes för detta projekt (FME 
och Revit) när den innehöll så mycket data i en och samma IFC-fil.  

En direkt skillnad i hanteringen märktes av när det testades med Autodesks egna testmodeller. Det 
var betydligt lättare att hantera en .rvt fil än vad det var att arbeta med en IFC-fil. Testbäddens 
kommunikationskomponent kan användas för att extrahera information och geometrier från en IFC-
modell, men det ansågs att om kontoret ska utgå från ett läge där kontoret ska kunna ta emot en fil 
och enkelt hantera det så var det ett lite för komplext tillvägagångssätt att arbeta med så stora IFC-
filer. Därför testades både Autodesks egna filer och NCC:s IFC-filer i denna fallstudie.  
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6.3 Resultat 
6.3.1 Workshop-resultat 
I den workshop som hölls på stadsbyggnadskontoret för detta projekt så är de olika avdelningarna 
rätt överens om vad som kan behövas i deras arbete och vad som kan vara användbart i framtiden. 

Den upplevelse som kontoret har idag är att byggherrar inte har varit intresserade av att lämna 
ifrån sig digitala filer som DWG-filer eller BIM-modeller. Det har tidigare påpekats av byggherrar att 
det blir extra arbete för dem om de ska lämna ut digitala modeller, eftersom de då vill rensa filerna 
på information. 

En förklaring till varför de vill rensa i modellen skulle kunna vara att de vill ha kvar utrymmet att 
kunna gå tillbaka och revidera i en ritning/modell. När de har lämnat in en detaljerad 
modell/ritning så kan det kanske vara svårt att göra ändringar i efterhand. Man vill ha kvar 
flexibiliteten i toleransen mellan det planerade och det som faktiskt byggs. Det kan kanske finnas en 
liten rädsla att kontoren kommer vara för byråkratiska och för noggranna i beräkningar och 
kontroller om det lämnas in en för detaljerad 3D-modell. Det är en stor skillnad i att mäta med 
skalstock på en pappersritning och att mäta i en 3D-modell där noggrannheten är under 
millimetern. 

Planavdelningen är för det mesta intresserad av att kunna se volymer med taklutningar för att 
kunna studera stadsmiljö och olika former av byggnation med hjälp av exempelvis snabba 
siktstudier eller skuggstudier. Resterande detaljnivåer är för det mesta ”fint att ha” och inte en 
nödvändighet i arbetet. Planavdelningens del är att utreda om det är möjligt att klara av vissa krav 
inom en byggrätt. I bygglovsskedet är det upp till byggherrar att visa att deras byggnad de avser 
bygga klarar de kraven som finns i detaljplanen. Därför kan exempelvis bygglovsskedet vara i större 
behov av mer detaljer av en BIM-modell. Exempel på detaljer är exempelvis våningsplan, tak, 
fönster, väggar, planlösning/innerväggar. 

Kommunala lantmäteriet hade haft användning av 3D-visualiseringar för att redovisa 3D-fastigheter 
istället för dagens metod som går till som så att man beskriver 3D-fastighetens begränsningar med 
hjälp av 2D-ritningar och textbeskrivningar. Att ha en 3D-visualisering som komplement till en 
beskrivning av en 3D-fastighet hade även hjälpt andra avdelningar på kontoret. En beskrivning av 
en 3D-fastighet kan ibland bli väldigt komplicerad och svårtolkad i dagens system. 

Kontoret har ingen direkt användning för den detaljeringsgrad som en projekterad BIM-modell har. 
Det minsta som kontoret hade behövt kan beskrivas enligt nedan: 

Prio 1 

• tak 
• ytterväggar 
• bottenplan. 

Prio övrigt 

• innerväggar 
• våningsplan 
• fönster. 

Prio 1 är det som kontoret behöver för att kunna lagra en 3D-modell i dagens 3D-stadsmodell och 
för att det ska kunna vara användbart på det sätt som kontorets 3D-modeller används idag som 3D-
printning och 3D-visualisering. 

I dagsläget när det skapas 3D-modeller från de vektorer som är lagrade i stadsmodellen så 
omvandlas det oftast till grafiska formaten OBJ, eller COLLADA. Dessa filer kan inte innehålla 
information som en BIM-modell har och kan därför inte användas till mer än bara visualisering. 

Det öppna formatet IFC kan innehålla BIM-information och kan användas och läsas in av allt fler 
program. En upplevelse i studien är att det inte alltid är bra om man har en IFC-fil med väldigt 
mycket information och geometrier. Vid en leverans till kommun så hade det varit bäst att dela upp 
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leveransen i olika delar som nämns i exemplet på prioriteringslistan. Men det kan finnas 
användning av en IFC-fil som innehåller mycket information i en och samma fil. 

Det diskuterades även att ett av medborgarens nytta av BIM-modeller/3D-modeller kommer 
möjligtvis vid arkiveringen. Det är intressant för en byggherre som vill göra en förändring på en 
byggnad att använda en redan befintlig BIM-modell som finns arkiverad i kommunen. På sikt kan 
det kanske bli billigare att fastighetsutvecklare att utveckla vidare befintliga byggnader när det 
redan finns bra underlag om byggnaden. 

Arkivenhetens intresse är först och främst att arkivering ska ske i ett arkivbeständigt format. Alltså 
ett format som kan med säkerhet garanteras kunna användas under en lång tid framåt som 100–200 
år och som även är ett oberoende format som inte är bundet till något specifikt system. 
Datamängden är också en fråga som blir aktuell då det enkelt kan bli väldigt stora datamängder. 

Oavsett vem en BIM-modell är till för som slutanvändare efter arkivering så måste man kunna 
stämpla handlingar på något sätt och man måste kunna säkerställa att det är rätt 3D-modell som 
man tittar på. Kontoret måste kunna kvalitetssäkra modellen på olika sätt som exempelvis att det är 
den slutgiltiga modellen eller att det är en stämplad handling som inte ändrats sedan den lämnats 
in. Det väcktes en tanke kring att det kanske skulle kunna göras ett BIM-bibliotek för staden, men då 
blir det inte klassat som arkivmaterial utan det blir endast som någon typ av samlingsbibliotek på 
inskickade 3D-modeller. Om man kan skapa ett sådant bibliotek så kan man sakta men säkert 
studera vidare arbetet med att ta emot 3D-modeller från byggherrar. 

6.3.2 3D-print av BIM-modell 
Malmö stadsbyggnadskontor använder sig mycket av 3D-printning i verksamheten. Stadsplanerare 
på kontoret använder sig flitigt av fysiska 3D-modeller för att planera staden i olika former och 
modellverkstaden printar modeller varje vecka för att användas på olika sätt i planeringsskedet. Det 
är en uppskattad metod som används av många i staden då det på ett effektivt, billigt och 
miljövänligt sätt kan presentera flera förslag av en plan på ett översiktligt, enkelt och pedagogiskt 
sätt. Det är därför av stor vikt att kontoret fortsätter att ha grunddata som gör det möjligt att 3D-
printa 3D-modeller direkt från databasen utan någon handpåläggning. 
 

Det tekniska kravet för att det ska vara möjligt är att de digitala modellerna ska vara solida och att 
placeringen i referens till verkligheten ska vara korrekt. Om inte de kraven uppfylls så kommer 
stadens grunddata av 3D-modeller inte längre att vara anpassad för att kunna 3D-printas (figur 6.4-
6.5). 

 
Figur 6.4. Vektorer från dagens kommunala databas. 
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Figur 6.5 Solider som skapas utifrån vektorerna i figur 6.5. 

Vid analyser bör det också vara krav på att modellerna är täta. Det kan nog ge felaktiga resultat om 
man gör en analys på en byggnad som inte är tät i den digitala konstruktionen. 

I dagsläget när kontoret skapar modeller utifrån vektorerna från stadsmodellen så har det redan 
programmerats in och säkerställts att det blir solider av 3D-modellerna i det skript som skapar 
kontorets 3D-modeller. Det positiva med BIM-modeller är att nästan alla objekt har en volym, vilket 
också automatiskt bör göra det till en solid. Det finns en positiv del med det och en negativ del. Den 
positiva delen av att varje objekt är en egen volym är att den totala byggnadskroppen blir ihålig och 
på det sättet sparar man material, vilket bidrar till mindre miljöpåverkan. Det negativa problemet 
som uppstår är då varje objekt har en egen volym så är de också olika tjocka. När man printar en 3D-
modell med olika skalor så kan det därför bli väldigt tunna detaljer och de detaljerna blir då 
obefintliga i den 3D-printern som används (av märket Ultimaker). Ett exempel på ett sådant BIM-
objekt är fönster, som inte blir så tjocka om man ska printa de i exempelvis skala 1:500, utan det blir 
istället en tom yta som kan ses på figur 6.7 som visar en färdigprintad 3D-modell exporterad direkt 
från BIM-modellen som visas på figur 6.6 i STL-format utan handpåläggning.
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Figur 6.6. BIM-modell över byggnad som ingår i Skanskas projekt Citadellskajen, levererad av 
Skanska AB 

 
Figur 6.7. 3D-Printad BIM-modell 
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6.3.3 Visualisering av BIM-modell i Malmös stadsmodell  
Ett potentiellt användningsområde av BIM-modeller är visualisering i stadsplanering, t.ex. i tidiga 
skeden i byggnadens livscykel. Detta är aktuellt i t.ex. bygglovsprocessen. Ett sätt att visualisera 
BIM-modellen är att förenkla den och importera den till Malmös 3D-stadsmodell. För att importera 
en BIM-modell till Malmös 3D-modell behövs en konvertering till stadens informationsmodell. Detta 
har inte utförts i denna fallstudie. Istället har vi i denna fallstudie koncentrerat oss på själva 
visualiseringen.  

Figur 6.4 visualiseras en BIM-modell av Multihuset i Limhamn tillsammans med en grafisk 3D-
modell över Malmö. För att skapa denna visualisering har följande gjorts: 

1) NCC har gett oss en BIM-modell över Multihuset i IFC-format. 
2) Denna IFC-modell har konverterats till SGP-byggnadsformat (XML-format). Detta följer inte 

helt Malmös egna format för sin 3D-stadsmodell, men är relativt likt. Denna konvertering 
utfördes med testbäddens kommunikationskomponent. 

3) XML-filen har översatts till grafikformatet COLLADA med programmet FME. 
4) COLLADA-modellen importerades till OpenCities Planner.  

Figur 6.8. 3D-modell  av Multihuset visas i röd färg. Övriga byggnader kommer från Malmös stads 
data i OpenCities Planner. 

 

6.4 Diskussion 
6.4.1 Kontorets nytta 
Avdelningarna på stadsbyggnadskontoret har självklart olika intressen i vad som är intressant för 
deras processer. Men deras intressen går in i varandra. Det bästa scenariot hade varit om kontoret 
hade haft så mycket information som man behöver ha, så kan varje avdelning själva bestämma vad 
det är som de vill titta på. Precis som i dagens primärkarta/baskarta så ska det vara möjligt att ha 
”lagerstruktur” på den digitala 3D-stadsmodellen. 

Att använda en BIM-modell och visualisera den direkt är inga större problem. Det är enkelt att 
exportera modellen från Revit till filformatet .stl som endast hanterar geometrier och inga material, 
alltså färger eller bilder på geometrierna. Vill man ha med material så finns det metoder för det 
också, som exempelvis att använda sig av filformatet .FBX istället. Det går även att göra 
konverteringar från IFC till flertalet grafikformat med t.ex. funktioner i testbädden. 

Nästa steg att fundera över är hur kontoret ska kunna lagra material och bilder för 3D-modeller i en 
databas utan att det blir för stora mängder data. Det är en utmaning som vi i staden kommer arbeta 
med och se hur vi kan göra det på bästa sätt. Den frågan gäller även när vi sen ska ta in data från 
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BIM-modeller, om vi nu ska lagra material och annat som är kopplade till geometrierna eller BIM-
objekten. 

6.4.2 Standarder 
Den offentliga och privata sektorn måste gemensamt komma överens om en standard för 
överlämning av 3D-modeller där alla parter kan lägga fram önskemål och krav. Det finns funktioner 
i BIM-programmet Revit som man använder för att kunna leverera till specifika ändamål. Detta 
skulle även kunna användas i exempelvis som leverans till kommun. När man hade aktiverat en 
sådan funktion så hade endast det väsentliga som krävs varit aktivt och kunnat överföras på olika 
sätt till olika filformat. Det hade även varit nödvändigt att dela upp leveransen i flera delar, men i ett 
och samma paket. Alltså att man levererar separata filer för väggar, innerväggar, fönster, o.s.v.  

Ansvaret för att anpassa en BIM-Modell för att vara 3D-printbar bör nog ligga på den som vill göra 
det. En BIM-modell är redan väl rustad för att kunna tas emot och göra något bra med, men det 
krävs lite mer programmeringskunskaper för att kunna få ut den väsentliga strukturen av fasaden. 
Till detta kan funktioner som finns i testbäddens kommunikationskomponent nyttjas.  

Det diskuteras även om behovet av låsta slutgiltiga filer som kan stämplas digitalt för att det inte ska 
gå att ändra efter att det är levererat till slutkund som i detta fall är stadsbyggnadskontoret. Det är 
en intressant punkt som också bör hamna under standarder för hur man ska sköta det. Man bör 
kanske titta på andra lösningar istället för att ha en digital stämpel på en fil. Det kanske räcker med 
en speciell hantering och lagring som säkerställer och registrerar när en fil har kommit in och blivit 
låst för förändring.  

6.4.3 Sammanfattning 
Avslutningsvis kan man säga att staden hade haft användning av data från en BIM-modell, men det 
är långt ifrån allt i en BIM-modell som kontoret i dagsläget har behov av. I dagsläget är det endast 
geometrier som syns från utsidan som är intressant och möjligtvis våningsplan och innerväggar, 
men det kan förändras med tiden när nya krav ställs på bygglov eller planeringsarbeten. 

Om kontoret idag hade fått en BIM-modell så hade kontoret kunnat göra om den, manuellt, till att 
kunna läggas in i stadsmodellen. På det sättet kan kontoret också kvalitetssäkra att det är en solid 
modell och säkerställa att det kommer att gå att printa modellen. 

När kontoret har bra grunddata i stadsmodellen som går att 3D-printa så kommer man även då att 
kunna återanvända samma data för 3D-visualisering på olika sätt. Det ger också möjligheter till 
andra avdelningar att använda sig av samma data till att använda på olika sätt. I det fallet att man 
har öppna data så kommer det att vara väldigt bra struktur för vem som helst att plocka ut data för 
vidareutveckling. 

Det kan vara ett alternativ att ha två spår i detta. Att man har lagring likt ett BIM-bibliotek för BIM-
modeller, och ett annat för stadsmodeller, där stadsmodeller är till för mer förenklade modeller och 
information och BIM-bibliotek där man lagrar modeller från byggherrar. I biblioteksfallet kommer 
det att vara svårt att garantera kvalitén på modellerna. 

Vidare diskussion hade behövts mellan offentliga och privata sektorn för att komma överens om en 
basmodell som kan möta branschens behov. En basmodell menas med vilken typ av information 
man ska ha som standard för att leverera/arkivera. Man behöver också se vad det finns för behov i 
arkiveringsskedet, och vad de saknar när det gäller arkivhandlingar. Det måste även tas hänsyn till 
arkiveringsreglerna så att ”basmodellen” skickas i arkivbeständigt format. 
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7 Fallstudie 4: Livscykelhantering av 
BIM- och geodata 

7.1 Bakgrund 
Information om byggnader ingår i alla skeden av samhällsbyggnadsprocessen. 
Byggnadsinformationen utvecklas över tid, från enkla modeller i det första planeringsstadiet till 
komplexa konstruktionsritningar under själva byggnationen. För att uppnå ett digitalt 
processorienterat informationsflöde måste information om den verkliga byggnadens hela livscykel 
beskrivas och sparas på ett sådant sätt att information från olika skeden kan återanvändas vid 
behov. Figur 7.1 beskriver hur informationen om en byggnad utvecklas över tid både vad gäller den 
textuella informationen och geometrin. 

 
Figur 7.1 En byggnads livscykel 
 

Under en byggnads livscykel beskrivs byggnaden både i BIM (Building Information Modelling) och 
som geodata beroende på vad informationen ska användas till. I dagsläget är den geodata 
information om 3D byggnader som används i samhällsbyggnadsprocessen oftast skapade från 
grunden baserat på olika inmätningar, i framtiden förväntas det bli allt vanligare att istället använda 
sig av förenklade 3D BIM-modeller. Inom BIM världen har ISO-standarden Product Lifecycle 
Support (PLCS) testats för att förbättra livscykelhanteringen för BIM-modeller.  

 

7.2 Syfte 
Syftet med denna fallstudie är att utvärdera användning av testbädden för hantering av 
byggnadsdata (både i form av geodata och BIM-data) i kommunal miljö. Framförallt studeras 
potentialen i PLCS-standarden. 

 

7.3 Livscykelhantering 
De geodata som används i studien är GML-filer enligt dataspecifikationen för byggnad från Svensk 
geoprocess (SGP). SGP Byggnad innehåller viss livscykelinformation, både transaktionstid 
(beginLifespanVersion och endLifespanVersion) samt giltig tid som beskriver ett bygglovs status 
(bygglovAtgardTyp, bygglovStatusTyp, beslutsdatum och atgardAr). Denna livscykelinformation är 
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inte tillräcklig för ett processorienterat informationsflöde. SGP byggnadsfiler ska därför mappas till 
en testbädd där PLCS finns implementerad på plattformen ShareAspace Nova för att undersöka om 
livscykelhanteringen av 3D geodata byggnader kan förbättras genom användandet av PLCS-
standarden. 

I denna studie finns ett kommunalt perspektiv, dvs. det som studeras  är om den byggnads-
information som lagras i PLCS från olika skeden sedan kan återanvändas i det kommunala arbetet. 
Indata är BIM-modeller i IFC-format från olika skeden som konverteras till geodata enligt SGP 
Byggnad. Figur 7.2 ger en översiktlig beskrivning över hur information i IFC - och SGP-format läses 
in en PLCS databas på plattformen ShareAspace samt hur en kommunal tjänsteman sedan kan 
hämta ut byggnadsinformation från olika skeden.  

En förutsättning för att versioneringen ska fungera är att både IFC-byggnaden och SGP-byggnaden 
har en gemensam unik identitet som är stabil över tid. Figur 7.3 visar hur en IFC- och en SGP-
byggnad kan mappas till samma struktur i PLCS-databasen där den gemensamma identiteten lagras 
i objektet Building (Adm).  

Den temporala information (datum och tid) som lagras om byggnaden både ska beskriva juridiska 
tidpunkter för byggnaden (t.ex. när ett bygglov beviljats) samt transaktionstidpunkter i databasen. 
Det ska vara möjligt att hämta information om en byggnad utifrån båda dessa tidsangivelser. Ur ett 
kommunalt perspektiv är det viktigast att kunna få ut information om byggnadsmodellens 
utformning när ett beslut fattades (t.ex. när ett bygglov beviljats), samt den senaste versionen av 
byggnadsmodellen (hur den ser ut just nu). Däremot är det inte lika viktigt att kunna få ut 
information om ”mellanversioner”, t.ex. när bara versionen för de ingående delarna har ändrats. 
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Figur 7.2 Översikt av mappning till och uttag från PLCS databasen
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SMARTA PLAN-, BYGG- OCH FÖRVALTNINGSPROCESSER ÖVER HELA LIVSCYKELN 

 
Figur 7.3 En IFC- och en SGP-byggnad mappas till samma struktur i PLCS-
databasen. I testbädden har endast de vita objektklasserna använts.  
 

7.4 Fallstudie 
I testen ingår tre filer med BIM data i IFC-format från tre skeden av 
byggnationen av ett Multihuset Bryggan i Limhamns sjöstad som byggts av 
NCC9. Skedena är kalkyl-bygglov, bygghandlingsskede och 
systemhandlingsskede. Även geodetiska inmätningsresultat ska kunna läggas 
in i PLCS-databasen, men ingår inte i denna test.  

För import av data till PLCS görs stegen nedan. Observera att steg 1 och 2 görs 
för alla tre IFC-filerna separat.  

1. IFC-filen konverteras till GML-filer för SGP Byggnad med hjälp av ett FME-
skript som tagits fram för testbädden inom AP1. Livscykelinformation samt 
ytterligare några geodataattribut för SGP Byggnad läggs till manuellt i 
GML-filen. 

 
9 https://www.ncc.se/vara-projekt/multihuset-bryggan-limhamns-lage-malmo/ 

https://www.ncc.se/vara-projekt/multihuset-bryggan-limhamns-lage-malmo/
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SMARTA PLAN-, BYGG- OCH FÖRVALTNINGSPROCESSER ÖVER HELA LIVSCYKELN 

 
2. Programvara för att mappa SGP-filer direkt till PLCS i ShareAspace saknas, 

därför måste SGP-filen mappas till IFC igen, till en struktur anpassad för 
SGP. Detta görs i C#. 

 
3. IFC-filen med BIM-information och IFC-filen med SGP-information mappas 

därefter till PLCS i ShareAspace (för den första versionen av data, dvs. 
kalkyl-bygglovsskedet). Detta skapar en ny IFC-version och en ny SGP-
version av byggnaden. 

4. Därefter mappas IFC-filerna med BIM-information och IFC-filerna med 
SGP-information för de två andra skedena (bygghandlingsskede och 
systemhandlingsskede) också till PLCS i ShareAspace. I denna import görs 
kopplingar till gemensamma objekt i den första importen i punkt tre ovan.   
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SMARTA PLAN-, BYGG- OCH FÖRVALTNINGSPROCESSER ÖVER HELA LIVSCYKELN 

Figur 7.4 beskriver resultatet för en del av importen av BIM-data och geodata 
till PLCS. Vid steg 1 (kalkyl-bygglovsskedet) läggs en SGP-byggnad i 
LOD1(Building (SGP)) in i databasen, vid steg 2 (bygghandlingsskede) 
uppdateras SGP-byggnaden med mer detaljerad information om 
byggnadsdelarna (Del 101, Del 102 och Del 103), och vid steg 3 
(systemhandlingsskede) uppdateras informationen för två byggnadsdelar (Del 
102, Del 103) och en IFC-byggnad (Building (IFC)) för samma fysiska byggnad 
läggs till. 

 
Figur 7.4 Tre versioner av en byggnad i PLCS-databasen 

 

När data importerats till PLCS i ShareAspace kan data visualiseras och 
analyseras. I testbädds har kopplingar gjorts mellan ShareAspace och 
visualiseringsverktygen OpenCities Planner  och BIMXplorer.  

Ett kommunalt användningsfall för en PLCS-baserad databas är bygglov. Anta 
att en kommunal tjänsteman vill veta vilken modell som låg till grund för ett 
bygglov (jfr figur 7.2). Tjänstemannen kan då via plattformen titta på 
byggnadsobjektet i t.ex. OpenCities Planner (Figur 7.5). Där kan 
byggnadsobjektet väljas och information kan extraheras, via PLCS-strukturen, 
om vilken byggnadsmodell som låg till grund för bygglovet.    
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Figur 7.5. Byggnadsinformation lagrad i PLCS-struktur i ShareAspace som 
visualiseras i  OpenCities Planner .  
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8 Slutsatser 
Det generella syftet med detta delprojekt är att praktiskt utvärdera digitalt 
informationsutbyte mellan kommuner och entreprenörer inom 
samhällsbyggnadsprocessen. Detta är i sig ett brett syfte, och har i delprojektet 
brutits ner i ett par specifika syften. 

Det första specifika syftet var att praktiskt utvärdera specifikationer framtagna 
inom Svensk geoprocess (SGP) inom planering i tidiga skeden och 
projektering. Från entreprenörens sida, här NCC, upplevdes ett hinder med att 
det var praktiskt omständligt att data från de olika SGP-temana måste 
importeras var för sig in i deras system.  Vidare saknas det information såsom 
byggnadstyp, fastighetsägare och fastighetsbeteckning i SGP. Från kommunens 
sida upplevs det en brist med att SGP-temana inte är kompletterade med 
nationella regler/riktlinjer för hur stilsättning ska se ut både för primärkartan 
i sin nuvarande form och för de teman i SGP som beskriver primärkartans 
information (främst Markdetaljer). Kommunens kartprodukter behöver vara 
stilsatta enligt ett ritmanér vid leverans för att mottagaren ska kunna förstå 
och tolka kartproduktens innehåll på enkelt sätt. För inmätning och 
kartproduktion ses dock inga större skillnader mellan att ha informationen 
lagrad enligt SGP i jämförelse med nuvarande lagringsturktur, arbetssättet 
borde i princip se likadant ut. En fördel med SGP jämfört med dagens 
proprietära lösningar är bättre metadatahantering. 

Det andra specifika syftet var att praktiskt utvärdera användning av BIM-data i 
kommunal verksamhet. Fallstudie 2-3 beskriver flera praktiska tillämpningar 
av BIM-modeller i Helsingborg och Malmö. Ett par tester utfördes, främst för 
visualisering av BIM-modellerna tillsammans med stadsmodeller samt 
framtagande av fysiska 3D-modeller. Det steget som upplevdes som svårast för 
att få en operationell visualisering av BIM-modeller är konverteringssteget, 
dvs. hur de detaljerade BIM-modellerna ska anpassas för visualisering. I 
fallstudierna användes ett konverteringsverktyg framtaget i AP1 Utveckling av 
testbädden. Utmaningen här ligger i att BIM-modellerna är strukturerade på 
olika sätt vilket försvårar framtagande av ett generellt verktyg. I fallstudie 2-3 
diskuteras också användning av BIM-modeller i kommunala processer som 
bygglov och fastighetsbildning. Några praktiska tester har dock inte utförts av 
dessa tillämpningar. Dessa tester är mer komplicerade än visualiseringar 
eftersom det kräver en koppling mellan (konverterade) BIM-modeller och 
kommunernas registerinformation för t.ex. fastigheter. 

Det tredje specifika syftet var att utvärdera livscykelhantering av geodata och 
BIM-data för kommunala tillämpningar. I den fjärde och sista fallstudien 
gjordes ett test att importera BIM-data och geodata (som konverterats från 
BIM-data) till PLCS-struktur i ShareAspace. Dessa data var från tre skeden i 
byggprocessen: kalkyl-bygglov, bygghandlingsskede och 
systemhandlingsskede. Vid importen skapas länkar mellan objekt för de olika 
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skeden. Detta möjliggör att en användare, t.ex. en kommunal tjänsteman, kan 
ställa frågor om hur byggnadsmodellen såg ut vid en viss tidpunkt (när t.ex. 
bygglovet utfärdades).  

Vi kan konstatera att förbättring av digitalt informationsutbyte mellan 
kommun och entreprenör är ett komplext problem. Ett identifierat 
problemområde är strukturen på BIM-modellerna som kommer in till 
kommunen. Dessa har idag alltför varierande struktur för att enkelt kunna 
användas. I fallstudierna fick testbäddens anpassas till respektive modell; det 
krävs att regler tas fram för hur BIM-modeller som ska skickas in till 
kommuner ska struktureras för att få det att fungera i kommunal 
produktionsverksamhet. En annan frågeställning är utbytesformat för geodata; 
här har Geodatarådet gjort en omstart med Nationell specifikationer (som ska 
ersätta Svensk geoprocess), men utvecklingsarbetet är fortfarande i ett tidigt 
skede (och erfarenheterna från fallstudie 1 borde här beaktas). En tredje 
frågeställning är utveckling av leveransspecifikationer. Slutligen bör det 
poängteras att större delen av denna studie är genomförd från ett kommunalt 
perspektiv; det finns sannolikt fler aspekter från entreprenörens sida som gör 
informationsutbytet än mer komplext.     

Testbäddens komponenter har visat sig viktiga i de fallstudier som genomförts. 
Kommunikationskomponenten, och då framförallt dess konverteringsdel 
mellan IFC och CityGML/SGP har använts i alla fallstudier utom den första. 
Utmaningen med denna del är främst att konverteringen har behövts 
skräddarsys för de olika fallstudierna, vilket i sin tur beror på icke 
standardiserad struktur på BIM-modellerna. Även visualiseringskomponenten 
har använts i de flesta fallstudierna, och då främst OpenCities Planner. Denna 
visualisering har varit relativt standardartad och har inte lett till några 
problem. En stor utmaning, inom ramen av detta delprojekt, är 
versionshantering. Detta studerades i den fjärde fallstudien där testbäddens 
plattform, baserad på Eurosteps ShareAspace, använts. Denna plattform visar 
på stor potential, men det krävs fler studier för att få in det i en 
produktionsmiljö. Det krävs dels modelleringsstudier av hur versionshantering 
ska gå till och dels teknisk utveckling av själva plattformen. Men den 
övergripande slutsatsen är att testbäddens alla tre delar (plattformen, 
kommunikationskonponenten och visualiseringsverktyg) är alla intressanta ur 
ett kommunalt perspektiv och har potential att underlätta utbyte av 
information med entreprenörer. 
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Bilaga A – Mölndals begäran om geodata 
 

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. ” 
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