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STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021–2023 

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 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom 
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för 
Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar.  

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår 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.  

Nationell Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation är ett av 
projekten som har genomförts inom programmets temaområde 
Informationsinfrastruktur. Projektet är av strategisk karaktär och har letts av Pontus 
Bengtson, Autodesk; Lars Harrie, Lunds universitet; Cristina Lázaro Morales, Plan B; 
Henrik Linderoth, Tekniska högskolan Jönköping; Anna Neidenström, Trafikverket; 
och Håkan Norberg, Plan B. Projektet har genomförts i samverkan med samfinansiärer 
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). 

Syftet med denna rapport är att beskriva första strategiperioden inom projektet 
”Nationell Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation”.  
Dokumentet innehåller vision och mission, samt en detaljerad beskrivning av de åtta 
projekt som prioriteras inom första strategiperioden (2021-2023). 

Stockholm, 20 juni 2021 
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STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021–2023 

Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att ge en detaljerad beskrivning av de åtta projekt som 
bör genomföras under första strategiperioden inom projektet ”Nationell 
Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation”.  Rapporten 
innehåller dessutom strategins vision och mål.  

Projektet har letts av Pontus Bengtson, Autodesk, i samarbete med Lars Harrie, Lunds 
universitet; Cristina Lázaro Morales, Plan B; Henrik Linderoth, Tekniska högskolan 
Jönköping; Anna Neidenström, Trafikverket; och Håkan Norberg, Plan B.  

Visionen för strategin är en samhällsbyggnadssektor där samsyn råder kring vad som 
ska prioriteras avseende standardisering för att främja en effektiv 
informationshantering. Detta ska nås genom att gemensamt fokusera på de 
prioriterade och konkreta projekt som ska genomföras. Projekt som syftar till att skapa 
en gemensam informationsstruktur med maximal brukarnytta. 

Åtta projekt rekommenderas under första strategiperioden, som är huvudsakliga 

åtgärdsområden i kommande arbete för ett nå den ovannämnda visionen. Dessa 

projekt kategoriseras i sin tur inom tre strategiska fokusområden: 

Tillämpningsanvisningar, Leveransspeficikationer samt Gemensam 

informationsstruktur. Projekt som rekommenderas redovisas i figuren nedan. 
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STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021–2023 

Summary 

The aim of this report is to provide a detailed description of the eight development 
projects recommended for the first strategy period (2021-2023) of the project “A 
National Strategy for Standardisation of Digital Information Management within the 
Built Environment”. The report also contains a description of the vision and the 
objectives of the strategy. 

The project has been led by Pontus Bengtson, Autodesk, in collaboration with Lars 
Harrie, Lund University; Cristina Lázaro Morales, Plan B; Henrik Linderoth, Jönköping 
University; Anna Neidenström, Swedish Transport Administration; and Håkan 
Norberg, Plan B. 

The vision of the strategy is a public construction sector with a consensus on what to 
be prioritized regarding standardization to promote efficient information 
management. This will be achieved by jointly focusing on the prioritized development 
projects – projects that aim to create a common information structure with the 
greatest user benefit. 

There are eight projects categorized into three strategic focus areas, Application 
Instructions, Delivery Specifications and Common Information Structure 
recommended during the first strategy phase. These projects represent the main areas 
of action to achieve the above-mentioned vision. The eight projects are presented in 
the figure below. 
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STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021–2023 
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STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021–2023 

BILAGA A: PROJEKT 1 - TEST AV NATIONELLA SPECIFIKATIONER FÖR 
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STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021–2023 

1 Inledning 
Denna rapport beskriver första strategiperioden inom projektet ”Nationell 
Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation” (nedan benämnt 
NSS). Dokumentet innehåller vision och mission, samt en detaljerad beskrivning av de 
åtta projekt som prioriteras inom första strategiperioden.   

För mer information kring bakgrunden till NSS-projektet, syfte, mål, metod, tidplan, 
organisation och de identifierade områden och processer som har lagt grunden för 
framtagandet av innehållet i första strategiperioden hänvisar vi till ”Arbetsrapport 
Nationell Standardiseringsstrategi”. Vidare beskrivs hur strategiarbetet för denna 
period ska bedrivas, följas upp samt revideras för nästkommande strategiperioder i 
dokumentet ”Ramverk Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnads-
information”. 

1.1 Bakgrund  
Projektet ”Nationell Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation” 
är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environments temaområde 
Informationsinfrastruktur. Projektet initierades av processledaren för temaområdet, 
Jan Byfors, och har grundats på resultat från fokusområdena Standardisering och 
Livscykelperspektiv som genomförts under Smart Built Environments programperiod 
2016–2018. Underlag har också tagits fram genom ett trettiotal intervjuer av personer 
representerande olika aktörer i byggsektorn samt från tre öppna workshops 
genomförda under maj 2019. Sammanställning av det samlade underlaget visade 
tydligt visat att Sveriges insatser och deltagande kopplat till standardisering av 
samhällsbyggnadsinformation är dåligt koordinerade, och att 
samhällsbyggnadssektorn behöver en kraftsamling vad gäller standardiseringsarbete 
inom området. Detta konstaterande ligger bakom uppstarten av projektet NSS och 
framtagandet av denna standardiseringsstrategi. Denna strategi, nedan kallad första 3-
årsstrategin, behandlar tidsperioden 2021-2023. 

1.2 Syfte och mål med strategin 
Syftet med att ta fram standardiseringsstrategierna är att fastställa riktningen för 
utvalda insatser kopplade till Sveriges arbete med standardisering av 
samhällsbyggnadsinformation. 

Målet med den första 3-årsstrategin är att tydliggöra vision och mission, samt ge en 
detaljerad beskrivning av de projekt som borde prioriteras inom första 
strategiperioden. Under projektets gång har flera projektidéer behandlats utifrån 
deras samlade (bedömda) effekt inom samhällsbyggandet. Som resultat av denna 
process föreslås åtta projekt att genomföras under första strategiperioden vilka i sin 
tur faller in under tre strategiska fokusområden.  

Val och utformning av de åtta projekten grundas på ett öppet samarbete med en 
referensgrupp, som sedan har vidareutvecklats och kompletterats av projektgruppen 
och expertstödsgruppen samt förankrats i styrgruppen. För mer information kring 
processen hänvisar vi till ”Arbetsrapport Nationell Standardiseringsstrategi”. 
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STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021–2023 

1.3 Organisation 
Samhällsbyggandets Regelforum ansvarar för att driva och följa upp strategin. Följande 
upplägg till struktur föreslås för den organisation som krävs för det löpande arbetet 
och för att revidera strategin. 

 

Figur 1.1. Förslag på organisation för att revidera strategi och driva arbete under strategiperiod 
 

1.4 Rollbeskrivningar 
För att tydliggöra förväntningar och ansvar för olika roller har följande 
rollbeskrivningar fastställts. 

Roll Beskrivning 

Styrgrupp Samhällsbyggandets 
Regelforum 

Säkerställer att arbetet med strategin fortgår 
och ligger i linje med uppsatt vision och mål 

Samhällsbyggandets Regelforum Ansvarar för att initiera arbetet med att ta 
fram ny strategi samt att på operativ nivå 
hålla ihop de initiativ och intentioner som 
finns inom ramen för strategin. Nyckelord är 
initiera, driva, hålla ihop och kommunicera.  

Administration Stödfunktion för att administrera 

Referensgrupp Ska säkerställa att pågående och planerat 
arbete är förankrat i branschen 

Projektledare 1-X Ansvarar för att tillsammans med 
projektgrupp genomföra de projekt och 
aktiviteter som kommer att bedrivas under 
strategiperioden. 

Projektgrupp 1-X Arbetsgrupp underställd projektledare som 
tillsammans med projektledare utför de olika 
aktiviteter som ingår i respektive projekt. 
Varje projekt bör ha någon typ av 
projektgrupp 

Styrgrupp 
Samhällsbyggandets 

Regelforum

Strategiansvarig hos 
Samhällsbyggnadets 

Regelforum

Projektledare 1

Projektgrupp 1

Projektledare 2

Projektgrupp 2

Projektledare 3...

Projektgrupp 3...

Projektledare 
Revidering strategi

Projektgrupp

Administration Referensgrupp
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STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021–2023 

2 Strategi 2021–2023 
Strategin består av vision och mission samt ett program med åtta projekt. 

2.1 Vision och mission 
Visionen för standardiseringsstrategin lyder: 

”En samhällsbyggnadssektor där samsyn råder kring vad som ska prioriteras avseende 
standardisering för att främja en effektiv informationshantering.” 

Visionen uppnås genom att ”Gemensamt fokusera på de prioriterade och konkreta 
projekt som ska genomföras. Projekt som syftar till att skapa en gemensam 
informationsstruktur med maximal brukarnytta.” Vilket är projektets mission. 

 

Figur 2.1. Vision och mission för standardiseringsstrategin. 
 

2.2 Projekt inom strategiperioden 2021–2023 
De åtta föreslagna projekten under första strategiperioden är: 

1) Test av nationella specifikationer för kommuners och byggprojekts 
användning av storskaliga geodata  

2) Leveransspecifikationer för utbyte av BIM- och geodata mellan byggprojekt 
och kommuner 

3) Standardiserad process för modellbaserad granskning  
4) Bastillämpningar för SS-EN ISO 19650 
5) Bastillämpningar för CoClass 
6) Leveransspecifikationer med IFC 
7) Leveransspecifikationer för miljödata  
8) Leveransspecifikationer för överlämning till användning och förvaltning.  
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STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021–2023 

Projekten faller inom tre strategiska fokusområden (se Figur 2.2): 

• Tillämpningsanvisningar 
• Leveransspecifikationer 
• Gemensam informationsstruktur. 

 

 

Figur 2.2. Fokus under strategiperioden 2021-2023 kommer att ligga på åtta projekt som faller inom tre strategiska fokusområden. 
 

För att förenkla för finansiering och säkerställa beroende mellan projekten föreslås att 
de drivs som ett strategiskt program. NSS lämnar över detta program till 
Samhällsbyggandets Regelforum som får ansvar för genomförandet (se dokumentet ” 
Ramverk Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation”). 

Förutom de åtta projekten föreslås att det ska ske arbete med att ta fram en ny 
processkarta under strategiperioden. NSS utgick i sitt arbete från processkartan i 
SBUF:s rapport ”BIM – Standardiseringsbehov”1, vilken behöver uppdateras och 
kompletteras. 

I strategin ingår ingen utökad satsning på svensk medverkan i internationell 
standardisering inom till exempel buildingSMART, ISO och OGC då flera företag, 
myndigheter och organisationer (till exempel BIM Alliance) idag medverkar i denna 
internationella standardisering. Under NSS-projektets gång har det frekvent 
framkommit att dagens utmaningar ligger främst inom nationella tillämpningar av 
standarder snarare än medverkan i internationell standardisering, vilket har lett till 
denna prioritering. Målet är dock att genomförande av det föreslagna 
projektprogrammet kommer leda till bättre utnyttjande av internationella standarder 
vilket ökar incitamentet att delta i framtida internationellt standardiseringsarbete. 

  

 
1 Ekholm, Blom, Eckerberg, Löwnertz & Tarandi, SBUF:12690 (2013), ”BIM – 
Standardiseringsbehov” 
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STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021–2023 

2.3 Beroenden mellan projekten 
Det finns flera beroenden mellan de åtta projekten under strategiperioden 2021–2023. 
Figur 2.3 illustrerar beroenden mellan projekten, främst ur ett 
leveransspecifikationsperspektiv. De heldragna linjerna representerar starka 
beroenden där åtminstone delar av projektet måste vara slutfört innan man kan utföra 
delar av andra projekt. De streckade linjerna representerar mer mjuka beroenden. 
Beroendena mellan projekten är oftast att vissa delar av ett projekt fungerar som 
förutsättning för ett annat projekt, snarare än att ett projekt måste vara helt färdigt 
innan ett annat kan startas upp. 

Delar av projekt 4 Bastillämpningar för SS-EN ISO 19650 och projekt 5 
Bastillämpningar för CoClass behövs för att formulera ett ramverk för 
leveransspecifikationerna, vilket utförs i projekt 6 Leveransspecifikationer med IFC. 
Stora delar av det senare projektet, främst själva ramverket för 
leveransspecifikationerna, måste slutföras före de specifika 
leveransspecifikationsprojekten (2, 7 och 8) kan påbörjas. Vidare fungerar vissa 
processer som behandlas i projekt 4 (och klassificeringarna i projekt 5) också som 
input till de specifika leveransspecifikationsprojekten (2, 7 och 8). Vad det gäller 
projekt 2 Leveransspecifikationer för utbyte av BIM- och geodata mellan byggprojekt och 
kommuner kräver det dessutom specifikationer som tas fram inom projekt 1 Test av 
nationella specifikationer för kommuners och byggprojekts användning av storskaliga 
geodata. Slutligen, projekt 3 är relativt oberoende av de andra projekten, men det 
projektet skulle kunna exemplifieras med granskning i samband med 
leveransspecifikationer för att förbättra validering i granskningen.  

 

Figur 2.3. Beroenden mellan de åtta projekten i strategiperioden 2021-2023.  
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STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021–2023 

Rekommendationen för uppstart av projekten är att projekt 1, 3, 4, 5 och 6 bör startas 
först (om det är möjligt utifrån yttre krav på projekten, se under förutsättningar i 
respektive projekt). Projekt 2, 7 och 8 bör startas upp ca 6-12 månader efter dessa 
projekt. Projektstarter kan påverkas av yttre omständigheter som myndighetsbeslut. 
Se figur 2.4 nedan för uppskattad tidplan. 

 

Figur 2.4. Uppskattad tidplan och omfattning i timmar för projekten under strategiperioden. 
 

Den vänstra skalan (lila graf) visar planead omfattning per månad över tid medan den 
högra skalan (orange graf) visar ackumulerade timmar under projektgenomförandet. 
Den totala budgeten uppgår till knappt 20000 timmar. 
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STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021–2023 

3 Strategiskt fokusområde: 
Tillämpningsanvisningar 

Fokusområdet innehåller följande projekt som behandlar praktiska tillämpningar av 
flertal standarder inom olika skeden i livscykeln: 

• Projekt 4: Bastillämpningar för SS-EN ISO 19650 
• Projekt 5: Bastillämpningar för CoClass. 

3.1 Bastillämpningar för SS-EN ISO 19650 
Den svenska byggbranschen har sedan länge siktat på att skapa förutsättningar för ett 
sömlöst informationsflöde mellan beställare och leverantör. En identifierad pusselbit 
som saknas är enhetligt beskrivna processer och krav på vilken information som ska 
levereras och när detta ska ske. Detta är nu möjligt genom managementstandarden SS-
EN ISO 19650 Strukturering av Information om Byggd Miljö – Informationshantering 
Genom Byggnadsinformationsmodellering. 

Standarden är en serie (del 1, 2, 3, och 5) med koncept och principer för att stödja 
informationshantering genom livscykeln för ett byggnadsverk. Tillgångsförvaltning i 
detta avseende innebär att standarden tar bäring i ISO 55000 som beskriver 
organisationers styrning av tillgångar.  Det är alltså ett större och vidare begrepp än 
bara den fysiska och byggda miljön, och stödjer även verksamhetens primära 
processer och vad den byggda miljön används till. 

I utvecklingsarbetet av Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata har främst principer 
från del ett av standarden blivit inarbetade. Denna del beskriver exempelvis hur olika 
typer av informationskrav relaterar till varandra samt hur dessa i sin tur relaterar till 
projektets och tillgångsförvaltningens informationsmodeller. 

Syftet med detta projekt är att skapa förutsättningar för organisationer att enkelt 
kunna kravställa sina informationsleveranser genom att tillämpa en etablerad och 
enhetlig informationsprocess som hela branschen kan stå bakom. 

Det övergripande målet med projektet är att beskriva bastillämpningar för standarden 
genom praktisk handledning. Projektet utgår från standardens fyra delar samt den 
tekniska rapporten med riktlinjer. 

Detta projekt kommer inte om att säkra hela informationshanteringen för en 
organisation utan i stället fokusera på ett antal bastillämpningar. Projektet avser att 
utgå från det arbete som redan är påbörjat inom Nationella Riktlinjer för BIM och 
Geodata under 2018–2020. 
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STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021–2023 

3.2 Bastillämpningar för CoClass   
Syftet med projektet är att beskriva bastillämpningar baserade på IEC/ISO 81346 och 
ISO 12006-2 och den svenska tillämpningen CoClass för att visa potentiella vinster 
med och principer för: 

• standardiserad strukturering av digital information 
• användning av referensbeteckningar, som ger objekt en unik identitet och som 

kan visa dess relationer till andra objekt och system, inklusive dess 
lokalisering 

• att med hjälp av referensbeteckningar knyta dokumentation till objekt  

Resultatet ska ha ett användarperspektiv, primärt baserade på följande roller: 

• beställare  
• projektör  
• entreprenör  
• geodataförvaltare  
• tillgångsförvaltare 
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4 Strategiskt fokusområde: 
Leveransspecifikationer 

Fokusområdet innehåller följande projekt som behandlar specifikationer för 
informationsleveranser mellan aktörer och skeden i livscykeln: 

• Projekt 2: Leveransspecifikationer för utbyte av BIM- och geodata mellan 
byggprojekt och kommuner 

• Projekt 6: Leveransspecifikationer med IFC 
• Projekt 7: Leveransspecifikationer för miljödata 
• Projekt 8: Leveransspecifikationer för överlämning till användning och 

förvaltning. 

4.1 Leveransspecifikationer för utbyte av BIM- och 
geodata mellan byggprojekt och kommuner 

En effektiv informationshantering i samhällsbyggandet kräver ett utbyte av 
information mellan flera aktörer. För att detta ska vara tekniskt genomförbart krävs 
att informationsleveranserna är väl definierade vilket åstadkoms genom 
leveransspecifikationer. I detta projekt kommer vi att ta fram leveransspecifikationer 
för tre datautbyten mellan byggprojekt och kommuner motsvarande dagens 
leveranser: nybyggnadskartor, bygglovsansökningar och relationshandlingar. Målet är 
att dessa leveransspecifikationer ska förenkla och kvalitetssäkra informationsutbytet 
mellan aktörerna, och därmed öka effektiviteten i samhällsbyggprocessen. 

Nyttan med detta projekt är att aktörer i ett byggprojekt (arkitekt-, byggföretag med 
flera) får bättre och mer nationellt homogent kartunderlag från kommuner för 
planering och projektering, samt att myndighetsprocesser som bygglov kan utföras 
snabbare. Nyttan för kommuner är bland annat att leveranserna från företagen blir 
maskinläsbara och mer homogena, vilket i sin tur leder till möjligheter till möjligheter 
till effektivisering och automatisering. Vidare ger det ökade möjligheter att använda till 
exempel (förenklade) BIM-modeller i kommunal verksamhet. 

Detta projekt är avhängigt att ansvarsfrågan för leveransspecifikationerna löses. 
Ansvarsfrågan påverkar både finansiering av framtagandet av 
leveransspecifikationerna och förvaltningen av specifikationerna. Vidare finns ett antal 
tekniska förutsättningar, till exempel att det finns standardiserade 
informationsmodeller för både geodata (baserade på Nationella specifikationer för 
geodata) och BIM-data (som man arbetar med inom Nationella riktlinjer) samt att det 
finns ett nationellt ramverk för hur utformning av leveransspecifikationer ska 
utformas (vilket planeras att tas fram inom projekt 6 Leveransspecifikationer med IFC). 

4.2 Leveransspecifikationer med IFC  
Utbyte av information kräver entydiga och klara specifikationer nedan benämnda 
leveransspecifikationer. Dessa specifikationer ska stödja att maskinläsbar information 
kan överföras mellan aktörer i flera skeden i byggprocessen, och de är av mycket stor 
betydelse för effektiv och felfri kommunikation i byggsektorn.   
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Detta projekt syftar till att beskriva principer och metoder för framtagande av 
leveransspecifikationer för IFC-baserade BIM-modeller enligt standarden SS-EN 
17412-1:2020. Arbetet ska resultera i ett ramverk för utformning av 
leveransspecifikationer som kan användas för att ta fram specifikationer för specifika 
leveranser. Detta ramverk ska bland användas i tre andra projekt inom 
standardiseringsstrategin: 

• Leveransspecifikationer för utbyte av BIM- och geodata mellan byggprojekt 
och kommuner 

• Leveransspecifikationer för miljödata   
• Leveransspecifikation för överlämning till användning och förvaltning.  

I projektet kommer man även att stödja själva implementeringen av 
leveransspecifikationerna i dessa tre projekt, till exempel hur leveranserna kan göras 
maskinläsbara med hjälp av MVD-er (som specificerar ett urval av data i IFC-filer) 
enligt standarden SS-EN ISO 29481-1:2017. 

4.3 Leveransspecifikationer för miljödata 
Digitalisering är en förutsättning för att livscykelanalyser (LCA) ska bli ett användbart 
miljöbaserat beslutsstöd i byggprocessen. Indata till dessa analyser hanteras idag 
manuellt, vilket är resurskrävande och förenat med risker. Nyttjande av 
objektorienterad modellinformation vid hantering av denna miljödata bör underlätta 
och kvalitetssäkra dessa analyser och blir därmed en viktig drivkraft för 
implementering. 

Att använda miljövarudeklarationer, så kallade Environmental Product Declarations 
(EPD), tillsammans med korrekt modellinformation minskar risken för manuella 
misstag, resursbelastning och ökar möjligheten för korrekta resultat. 

Det pågår för närvarande en utveckling av produktdatamallar för byggprodukter, så 
kallade Product Data Templates (PDT), men motsvarande mallar för byggnadsverk 
saknas. Sådana mallar kan användas som underlag för leveransspecifikationer. Nyttan 
med detta är tydlig: först när LCA-data för byggnadsverk beräknas och levereras på ett 
standardiserat, och av marknaden överenskommet och accepterat sätt, blir det möjligt 
att använda informationen. 

Syftet med detta projekt är att skapa förutsättningar och underlag för införande av ett 
gemensamt digitalt sätt att hantera miljöinformation om ett byggnadsverk. Konkret 
realiseras detta genom mallar för byggnadsverk, där miljödata är en del av denna, i 
form av leveransspecifikationer. Exempel på tillämpningar ska visa hur 
specifikationerna kan användas för beställning och leverans för redovisning av miljö- 
och klimatpåverkan. Syftet med leveranserna kan vara såväl analyser som 
deklarationer. 

Projektet bör drivas av någon av de organisationer som bedriver miljöcertifiering eller 
kravställande myndigheter, exempelvis Boverket. Projektgruppen bör även 
representeras av konsulter och entreprenörer vilka förväntas genomföra de 
informationsleveranser som kravställs. Resultatet bör presenteras och förvaltas på 
Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata. 
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4.4 Leveransspecifikationer för överlämning till 
användning och förvaltning 

Tillgångsinformation överlämnas från projektgenomförande (eller från andra 
åtgärder) både under genomförande och i samband med avslut av projekt. 
Informationen består exempelvis av relationsdokumentation, drift- och 
underhållsinstruktioner, och injusteringsprotokoll. Förvaltningsorganisationen måste 
även kunna ta emot och hantera informationen, det vill säga informationen måste 
levereras med önskad struktur och format. 

För att projektorganisationen ska veta vilka informationsmängder som ska levereras, 
samt önskad informationsnivå, struktur, och format, måste förvaltningsorganisationen 
specificera omfattning och aktuella krav på leveransen. Många förvaltare brister i 
denna kravställning, eller saknar den helt. Detta resulterar ofta i att leverantören av 
information, det vill säga entreprenörer och konsulter, även är de som bestämmer 
leveransens omfattning, informationsnivå, struktur, och format. 

I de fall där förvaltare har en kravställning har respektive förvaltare ofta skapat egna 
manualer och standarder som ska följas. Detta innebär att metoder och processer 
skiljer sig mellan projekt vilket i sin tur innebär svårigheter att uppnå rätt kvalitet på 
informationsmängderna samt ineffektivitet i överlämningsprocessen. 

Det har fram till nyligen saknats gemensamma standarder för detta men i och med de 
nyligen publicerade standardserierna SS-EN ISO 19650 och SS-EN 17412 finns det nu 
en grund för att skapa ett ramverk för dessa gemensamma metoder och processer, 
inklusive ett gemensamt sätt att uttrycka informationskrav. Även om kraven skiljer sig 
mellan olika sektorer inom branschen bör leveransspecifikationer som definierar ett 
basinnehåll kunna vara en vägledning för varje förvaltare att anpassa för respektive 
behov. 

Projektet syftar till att underlätta kravställning och genomförande av 
informationsleveranser gällande den tillgångsinformation som överlämnas 
tillsammans med ett byggnadsverk. 

Målet är att skapa verktyg för förvaltande organisationer för att ställa krav på 
tillgångsinformation och genomförande av tillhörande informationsleveranser. Med 
verktyg avses följande: 

• Leveransspecifikation - Mall, 
• Leveransspecifikationer - Exempel 
• Riktlinjer för anpassning, och 
• Rekommendationer för förvaltning av projektets resultat. 

För att projektet ska komma fram till konkreta och användbara resultat är förslaget att 
fokus riktas mot behovsområdet underhållskrav för installationer som ett konkret 
exempel att gå på djupet med, eftersom detta annars lätt förbises, när 
leveransspecifikationer utvecklas. 
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5 Strategiskt fokusområde: 
Gemensam informations-
struktur 

Fokusområdet innehåller följande projekt som behandlar standardisering av data och 
processer för att stödja en gemensam informationsstruktur: 

• Projekt 1: Test av nationella specifikationer för kommuners och byggprojekts 
användning av storskaliga geodata 

• Projekt 3: Standardiserad process för modellbaserad granskning.  

5.1 Test av nationella specifikationer för kommuners 
och byggprojekts användning av storskaliga 
geodata  

Storskaliga geodata är viktiga för planerare och arkitekter som jobbar i de tidiga 
skedena i byggprocessen, entreprenörer under genomförandeprocessen och inte minst 
inom kommunal verksamhet för planering och förvaltning av staden. Vidare lägger 
storskaliga geodata grunden för alla 3D-stadsmodeller (digitala tvillingar).  

I brist på en nationell standard för storskaliga geodata varierar dessa data mellan olika 
kommuner. Detta har lett till effektivtetsproblem för de som verkar över 
kommungränser, svårigheter att skapa en nationell profil för 3D stadsmodeller samt 
att programvaruleverantörer inte på ett effektivt sätt kan utveckla tjänster som ska 
fungera i alla kommuner. På nationell nivå håller nu Nationella specifikationer för 
geodata på att tas fram inom regeringsuppdraget Smartare samhällsbyggnadsprocess. 
Dessa specifikationer och mätanvisningar innehåller information av nationellt intresse, 
men ska även stödja kommunala och byggprojekts behov.  

Detta projekt syftar främst till att utvärdera de Nationella specifikationerna för geodata 
för kommunala produkter som 3D stadsmodeller, grundkartor och nybyggnadskartor. 
Detta ska göras parallellt med att regeringsuppdraget Smartare samhällsbyggnad tar 
fram de nationella specifikationerna som inbegriper storskaliga geodata, och på så vis 
kunna påverka utformning av specifikationerna. Under projektets gång utreds om de 
Nationella specifikationerna för geodata kan utformas för att täcka alla kommunala 
behov eller om det behöver skapas kompletterande kommunala specifikationer för 
storskaliga geodata.  

5.2 Standardiserad process för modellbaserad 
granskning  

Granskningsprocesserna i dagens projekt baseras i de flesta fall på att ritningar i pdf-
format granskas. Att sammanställa och koordinera granskningen när olika typer av 
underlag används är inte helt enkelt. De objektsbaserade informationsmodellerna som 
finns tillgängliga inkluderas väldigt sällan i granskningen, trots att de  förmodligen 
skulle ge en bättre bild av projektet och förenkla granskningen. Olika företag har också 
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olika metoder och verktyg för att hantera sin granskning och det är svårt att samarbeta 
och få en effektiv granskning på plats.  

Det saknas fortfarande en branschgemensam standard som på liknande sätt kan 
hantera och möjliggöra en process som kan inkludera underlag från olika datakällor. 
Objektsbaserade informationsmodeller blir allt vanligare i projekten och trenden går 
mot att informationen hanteras direkt i modellerna och att behovet av traditionella 
ritningar minskar. Den standard som man tagit fram inom BEAst  och som nått stor 
framgång, täcker i dagsläget endast in ritningar i pdf-format. 

Granskningsprocessen behöver effektiviseras och standardiseras så att inblandade 
parter kan genomföra granskningar med olika typer av handlingar som underlag och 
med bibehållen spårbarhet för att kvalitetsäkra flödet för att möjliggöra uppföljning 
och att kunna agera på identifierade brister. Fokus skulle ligga på att hantera såväl 
löpande granskning vid projektering för att kommunicera och följa upp framdrift, men 
också granskning vid de överlämningar som sker mellan olika aktörer såsom 
exempelvis myndigheter, konsult och beställare. Projektet ska omfatta kvalitetssäkring 
i projektprocessens olika faser inklusive granskning, egenkontroller, ansvar, roller 
mm.
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Bilaga A: Projekt 1 
Test av nationella 
specifikationer för kommuners 
och byggprojekts användning 
av storskaliga geodata 
Författare: Lars Harrie, Thomas Lithén, Maria Uggla, 
Martin Hooper, Pär Hagberg 

1 Sammanfattning 
Storskaliga geodata är viktiga för planerare och arkitekter som jobbar i de tidiga 
skedena i byggprocessen, entreprenörer under genomförandeprocessen och inte minst 
inom kommunal verksamhet för planering och förvaltning av staden. Vidare lägger 
storskaliga geodata grunden för alla 3D-stadsmodeller (digitala tvillingar).   

I brist på en nationell standard för storskaliga geodata varierar dessa data mellan olika 
kommuner. Detta har lett till effektivtetsproblem för de som verkar över 
kommungränser, svårigheter att skapa en nationell profil för 3D stadsmodeller samt 
att programvaruleverantörer inte på ett effektivt sätt kan utveckla tjänster som ska 
fungera i alla kommuner. På nationell nivå håller nu Nationella specifikationer för 
geodata på att tas fram inom regeringsuppdraget Smartare samhällsbyggnadsprocess. 
Dessa specifikationer och mätanvisningar innehåller information av nationellt intresse, 
men ska även stödja kommunala och byggprojekts behov.   

Detta projekt syftar främst till att utvärdera de Nationella specifikationerna för geodata 
för kommunala produkter som 3D stadsmodeller, grundkartor och nybyggnadskartor. 
Detta ska göras parallellt med att regeringsuppdraget Smartare samhällsbyggnad tar 
fram de nationella specifikationerna som inbegriper storskaliga geodata, och på så vis 
kunna påverka utformning av specifikationerna. Under projektets gång utreds om de 
Nationella specifikationerna för geodata kan utformas för att täcka alla kommunala 
behov eller om det behöver skapas kompletterande kommunala specifikationer för 
storskaliga geodata.   
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2 Bakgrund 
Denna projektbeskrivning är ett delresultat av projektet Nationell 
Standardiseringsstrategi för Digital Samhällsbyggnadsinformation (NSS) inom det 
strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment (SBE). 
Projektbeskrivningen är ett av åtta projekt som föreslås drivas under den första 
strategiperioden (2021-2023) inom NSS. Projekten, som visas i figuren nedan, är 
uppdelade i följande tre kategorier: 

• Tillämpningsanvisningar, 
• Leveransspecifikationer, och 
• Gemensam Informationsstruktur. 

 

Föreslagna projekt baseras på ett flertal redan gällande standarder (ISO, CEN, SIS, med 
flera) där syftet är att tillämpa dessa för en rad olika aktiviteter inom 
samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är inte att på något sätt direkt vidareutveckla 
gällande standarder utan att öka användningen av dessa. Utvecklingsarbetet av 
nyttjade standarder sker inom respektive standardiseringsorganisation. 

2.1 Behov 
Det är viktigt att förbättra informationsflödet i de tidiga skedena i 
samhällsbyggnadsprocessen, vilket också har identifierats i den effektbedömning som 
gjorts inom ramen av projektet Nationell standardiseringsstrategi1. En viktig 
informationsmängd i dessa tidiga skeden är de storskaliga geodata avseende topografi2 
som ingår i kommunernas primär-/baskarta3 och bland annat utgör grunden för 

 
1 https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/nationell-
standardiseringsstrategi/ 
2 Geodata som beskriver terrängens former och fysiska objekt främst på/ovanför 
markytan. Kan avse både naturliga och av människan skapade detaljer. Data som 
beskriver förhållande under mark klassas inte som topografiska data. 
3 Kommunal databas med storskalig geodata, innehållande bland annat topografiska 
data, med den detaljeringsgrad och lägesosäkerhet som behövs i kommunal 
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grundkartor (för detaljplanering) och nybyggnadskartor (för bygglovshantering). 
Detta projekt fokuserar på topografiska data vilket avser, bl.a. höjdförhållanden, 
ytvatten, vegetation, vägar, järnvägar, luftledningar, byggnader, markanvändning, dvs. 
de kommunala geodata (ovan mark) som tillsammans med fastighetsinformation är 
viktiga för planerare och arkitekter som jobbar i de tidiga skedena i byggprocessen 
(idéfasen och detaljplanering), liksom för övriga projektörer under projekteringsskede 
(situationsplan för mark/landskap), entreprenörer under genomförandeprocessen 
(situationsplan och övriga handlingar för utsättning, och vid projekt slut och 
framtagning av relationshandlingar etc.). Vidare används storskaliga geodata i 
infrastrukturprojekt (väg- och järnvägsplaner) där digitala underlag används till allt 
från utsättning till maskinstyrning, och av energibolag som en förutsättning för god 
dokumentation, drift och underhåll. Med begreppet storskalig menas att det är data 
som traditionellt karteras i en storskalig karta (skala omkring 1:500 till 1:5000) som 
till exempel en kommunal primär-/baskarta (dvs. begreppet storskalig säger inget här 
om objektets storlek). Begreppet storskalig används här för att avgränsa projektet att 
inte beakta information som finns i mer översiktliga kartprodukter/databaser. 

Storskaliga kommunala geodata är också grunder för de 3D-stadsmodeller (digitala 
tvillingar) som de flesta medelstora och stora städer i Sverige håller på att ta fram som 
ett led i deras fysiska planering och förvaltning av staden. Dessa stadsmodeller ska 
användas för både visualiseringar och simuleringar i flera skeden i samhällsbyggnads-
processen, samt kommer troligen att bli en viktig komponent i den framtida IoT-
utvecklingen. För att kunna standardisera dessa stadsmodeller/tvillingar, behövs en 
nationell standardisering av de kommunala geodata.  

Kommunerna har ett stort behov av att kunna dela en gemensam bild av staden med 
de aktörer som är verksamma i samhällsbyggnads-processen. Olika förvaltningar inom 
kommunen har sin del av informationen om de objekt som finns i stadsmiljön och ofta 
används olika begrepp och definitioner som gör det svårare att sammanställa relevant 
information. För strategisk planering i tidiga skeden finns stor potential i GIS-analyser 
som kan visa på fördelaktiga alternativ, till exempel utifrån hållbarhetsaspekter. För 
att få högkvalitativa analyser med tillförlitliga resultat är det viktigt att ha en god och 
konsekvent struktur på de geodata som utgör bas, liksom givetvis en känd datakvalitet. 

Inom byggsektorn har projektörer och arkitekter behov av ett komplett och 
standardiserat digitalt underlag för projektering i tidiga skeden. Detta inkluderar 
kommunala geodata som traditionellt levereras som en grundkarta eller 
nybyggnadskarta i ett proprietärt 2D format (eller rent av PDF-format) från 
kommunen. Idag använder projektörerna sig av avancerade 3D objekt-orienterade 
projekteringsverktyg för att ta fram förslag, och generera handlingar till exempel till 
bygglov, bygghandlingar, relationshandlingar vilket ställer nya krav på geodata till 
exempel 3D terrängmodeller, ytbildande objekt, och (ytbildande) egenskapsområde 
som finns beskriven i detaljplanerna; egenskaper som dagens grundkartor och 
nybyggnadskartor inte uppfyller. Ett smartare projekteringsunderlag skulle leda till 
snabbare och tidigare beslut om byggprojektet och underlätta genomförande av 
analyser/simuleringar av till exempel dagsljus, miljöpåverkan och energibehov. För att 
leverantörer av projekterings-/simuleringsverktyg ska se en affär i att utveckla detta 

 
verksamhet inklusive plan- och byggprocessen samt som grund för 
planering/projektering inom byggsektorn. 
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stöd behöver det finnas nationella riktlinjer för hur (standardiserade) detaljplaner och 
geodata ska användas i BIM.  

Stora informationsmängder går idag till spillo i snittet mellan projekt och 
geodataförvaltning. Utvecklingsprojekt och infrastrukturprojekt i kommunerna 
genererar geodata men framför allt stora mängder BIM-data som skulle kunna 
konverteras till geodata. Det saknas idag tydliga ramverk för att återvinna projektens 
information in till exempelvis kommunala geodatabaser. För att göra detta i 
produktion krävs standardiserade leveranser från projekten men även att de 
kommunala geodatamodellerna är standardiserade. 

Det har genomförts flertalet studier om geodata och dess roll i (tidiga skeden av) 
samhällsbyggnadsprocessen. Lantmäteriet har tagit fram en rapport Nationellt 

tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsprocessen4 som beskriver 
organisatoriska och ansvarsmässiga frågor för tillgängliggörandet av geodata. I en 
bilaga till rapporten beskrivs de samhällsekonomiska aspekterna av geodata vilket till 
stor del baseras på en rapport framtagen av Spatineo och GIS-kvalitet i Norden AB:  

Ekonomisk nytta av geodata i samhällsbyggnadsprocessen i Sverige5. Utgångspunkten 
för de ekonomiska beräkningarna i Spatineos rapport har gjorts genom intervjuer och 
rapportgenomgångar. Förenklat sett är beräkningarna gjorda genom att man skattat 
minskad arbetsinsats per ärende (med ett utvecklat digitaliserat flöde) och 
multiplicerat detta med antalet ärende per år. Förutom de kvantifierbara ekonomiska 
nyttorna, pekar Lantmäteriet i sin rapport på andra nyttor inom till exempel kris och 
beredskap, miljö, innovation och tillväxt samt digitalisering av den offentliga sektorn.  
Sweco och Boverket har skrivit en rapport för att belysa samhällsekonomiska vinster 

av digitalisering inom tidiga skeden6. Som grund för rapporten ligger intervjuer med 

specialister på ett antal delprocesser, framför allt fokuserat på tidsbesparing i 
delprocessen.  En slutsats: “I genomförda intervjuer beskriver flera av de tillfrågade att 
de önskar att Boverket tar en tydligare roll och skapar ramar och riktlinjer för 
processer och regelverk inom samhällsbyggnadsprocessen, primärt kopplat till plan- 
och bygglagen.” Den delprocess som förväntas få störst nyttoeffekt är 
Nybyggnadskartan. 

Situationen idag är att kommunerna har olika informationsmodeller (delvis beroende 
på systemleverantör) som ligger till grund för deras kommunala geodata. Detta gör att 
aktörer som verkar i flera kommuner (byggbolag, infrastrukturaktörer, energibolag, 
etcetera) måste lokalt anpassa sig till den information som kommunerna erbjuder. 
Dessutom påverkar de olika informationsmodellerna också möjligheter att 
harmonisera informationsklassificeringen av (kombinationen av) geodata mellan 
kommuner.  Vidare är i många fall informationsmodellerna inte heller anpassade till 

 
4 
https://www.lantmateriet.se/contentassets/2cc36457611c484e9847adf3de0dff31/sl
utrapport_med_bilagor.pdf 
5 https://www.spatineo.com/the-economic-benefits-of-geodata-in-digital-urban-
planning-and-building-process/ 
6 https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/digitalisering/samhallsekonomisk-
analys-av-digital-samhallsbyggnadsprocess/ 

https://www.spatineo.com/the-economic-benefits-of-geodata-in-digital-urban-planning-and-building-process/
https://www.spatineo.com/the-economic-benefits-of-geodata-in-digital-urban-planning-and-building-process/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/digitalisering/samhallsekonomisk-analys-av-digital-samhallsbyggnadsprocess/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/digitalisering/samhallsekonomisk-analys-av-digital-samhallsbyggnadsprocess/
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3D-data utan för mer traditionella kartografiska produkter, vilket gör det svårare att 
hantera i analys-/simuleringsverktyg samt kombinera med BIM-data.  

Ovan har vi från olika utgångsvinklar argumenterat för att det finns ett behov av att 
standardisera storskaliga geodata. Detta planeras att göras inom ramen av Nationella 
specifikationerna för geodata som en del i Smartare samhällsbyggnadsprocess som leds 
av Lantmäteriet. Dessa specifikationer och mätanvisningar innehåller information av 
nationellt intresse, men ska även stödja kommunala behov.  

För att standardisering av geodata ska fungera väl krävs en omfattande 
testverksamhet som löper parallellt med standardiseringsarbetet. Detta projekt syftar 
främst till att utvärdera de Nationella specifikationerna för geodata för kommunala 
produkter som 3D stadsmodeller, grundkartor och nybyggnadskartor. Detta ska göras 
parallellt med att regeringsuppdraget Smartare samhällsbyggnad tar fram de 
nationella specifikationerna som inbegriper storskaliga geodata, och på så vis kunna 
påverka utformning av specifikationerna. Under projektets gång behöver det beslutas 
om de Nationella specifikationerna för geodata kan utökas med den information som 
saknas för de kommunala behoven eller om det behöver skapas kompletterande 
kommunala specifikationer för storskaliga geodata. 

2.2 Koppling till de Nationella specifikationerna för 
geodata och CoClass  

Regeringsuppdraget Smartare samhällsbyggnadsprocess syftar bland annat till att ta 
fram Nationella specifikationer för geodata för informationsutbyte i 

samhällsbyggnadsprocessen7. Alla specifikationer ska följa ett gemensamt 
arkitekturramverk ”Nationellt informationsarkitekturramverk för geodata” som bland 

annat bygger på DIGGs riktlinjer8. Planen är att det ska tas fram specifikationer för ca 
150 teman avseende geodata som är viktiga för samhällsbyggnadsprocessen 
omfattande informationsområdena topografi, fastighet, mark- och vattenregleringar, 
miljöinformation, kulturmiljöinformation, geologi, geoteknik, riskkarteringar, 
lägesbunden statistik etcetera Flera av dessa teman är intressanta i till exempel 
planerings- och projekteringsprocesserna; detta projekt behandlar endast teman för 
ovan jord men även underjordsteman är viktiga. 

Det är viktigt att de Nationella specifikationerna för geodata stödjer kommunala behov. 
Det är främst ca 10 datateman har en koppling till de kommunala geodata i primär-
/baskartan (se till exempel slutrapport från projektet Leveransspecifikationer 

Geodata-BIM9 där det även finns en diskussion om geometrihantering för dessa teman; 

se även tabell 3.5a och 3.5b i HMK Digital Grundkarta10): 

1. markhöjdmodell (digital terrängmodell, DTM) 
2. vatten 

 
7 https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-
samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/ 
8 https://www.digg.se/ 
9 https://www.smartbuilt.se/library/5371/ap1_slutrapport.pdf 
10 https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-
andra/hmk/handbocker/hmk-digital-grundkarta.pdf 

https://www.smartbuilt.se/library/5371/ap1_slutrapport.pdf
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3. vegetation  
4. transport (väg, järnväg, hamn/farleder, flygplats) 
5. byggnader 
6. broar 
7. tunnlar 
8. markdetaljer (till exempel stödmur, stolpe, stenblock) 
9. markanvändning. 

Temaindelningen ovan följer OGC-standarden CityGML11 som är framtagen för geodata 

i 2D och 3D med inriktning på 3D-stadsmodeller.  
I nuvarande utkast av Nationella specifikationer för geodata (baserade på ett tidigare 

projekt Svensk geoprocess) beskrivs sju av dessa teman i sex olika specifikationer12: 

- Höjd och djup 
- Markdetaljer och marklinjer 
- Byggnad 
- Övrig väg 
- Markanvändning 
- Marktäcke 

Dessa utkast till specifikationer behöver uppdateras så att de följer 
arkitekturramverket, att de ställer krav på bättre geometrihantering, inför kodlistor 
för flera attribut (i stället för fritext) samt att temaindelningen ses över, bland annat 
saknas bro och tunnel. Flera rekommendationer om hur detta uppdateringsarbete bör 

gå till finns i slutrapport från projektet Leveransspecifikationer för Geodata-BIM13. 
Vidare behöver tillhörande mätningsanvisningar uppdateras (som mer i detalj 
beskriver hur objekten ska representeras geometrisk och ge instruktioner för 
inmätning av objekt).  

Nationella specifikationer för byggnadstemat håller på att tas fram (klart under 2021. 
Tidplan för övriga aktuella teman är inte beslutad. De övriga specifikationerna bör 
dock tas fram i ett sammanhang eftersom de tillsammans utgör grunden för 3D 
stadsmodeller, grundkartor, nybyggnadskartor, förrättningskartor med mera och att 
de oftast samlas in/ajourhålls i ett sammanhang av kommunerna.  

De Nationella specifikationer för geodata baseras på internationella standarder (främst 
inom ISO 19100-serien). Specifikationerna kommer inte att helt att följa 
specifikationerna inom Inspire eller den internationella standarden CityGML. Däremot 
ska informationen kunna mappas/konverteras till dessa specifikationer/standarder. 

I de Nationella specifikationer för geodata görs en objekt-/attribut-klassificering 
utifrån till exempel plan- och bygglagen (PBL) och kommunala behov. För flera 
objekt/attribut finns en platshållare för CoClass (för byggnadstemat till exempel i 
byggnadsdel, byggnadstillbehör och geometri). Hur CoClass-koden ska utformas för 
denna platshållare ska bestämmas av Svensk Byggtjänst i samverkan med Nationella 

 
11 https://www.ogc.org/standards/citygml 
12 https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-
samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/specifikationer-och-
matningsanvisningar/ 
13 https://www.smartbuilt.se/library/5371/ap1_slutrapport.pdf 
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specifikationer. CoClass är viktigt för till exempel att skapa länkar mellan 
grundkartan/detaljplanen och projekteringen. 

2.3 Tidigare och pågående aktiviteter 
Stockholm stad, och sannolikt fler kommuner, väntar idag med att förändra (investera 
i) sin hantering av geodata i primär-/baskartan. Ett skäl till det är att de kommer att 
behöva anpassa sig till de Nationella specifikationerna för geodata när dessa är färdiga. 
Viktigt är även att dessa kommunala geodata ska utgöra basen för grundkartorna, där 

Lantmäteriet har föreskriftsrätt14. Denna föreskriftsrätt är dock inte aktuellt att 

tillämpa förrän relevanta delar av nationella specifikationerna är klara.   

Flera projekt och aktiviteter pågår däremot i kommuner för att förbereda sig på en 
kommande standardisering. Göteborg, Malmö och Stockholm har ett samarbetsprojekt 
kring digital grundkarta, med dels en jämförelse och erfarenhetsutbyte kring 
nuvarande arbetssätt och processer, dels en utvärdering av att arbeta efter HMK 
Digital Grundkarta. En tidig slutsats man kan dra, även innan de nationella 
specifikationerna är klara, är att datainsamlingen och –hanteringen behöver justeras 
för att kunna följa HMK. Exempelvis behöver kvalitetsattribut, som aktualitet och 
lägesosäkerhet, kunna sättas på enskilda objekt och ajourhållas på ett smidigt sätt. Ett 
tankeskifte, från grundkartan som bakgrundskartprodukt till en informationsmängd, 
behövs. 

I Stockholm har en genomgång gjorts av hur nuvarande arbetssätt kan hantera det 
utkast av mätningsanvisningar som finns till de nationella specifikationerna, med 
resultat av en kartläggning per objekt som visar huruvida objektet och alla nödvändiga 
attribut samlas in idag, om den geometriska representationen matchar 
mätningsanvisningarnas och om det går att lagra i befintlig databas. 

I Göteborg har ett projekt DCIM genomförts, med en utredning för att identifiera 
lämpliga standarder att nyttja som informationsmodell för stadens CIM (City 
Information Model), med slutsatsen att CityGML bedömdes vara den mest lämpade 
standarden. Det genomfördes även verifiering av CityGML som lämplig 
informationsmodell utifrån efterfrågade företeelser och attribut, samt en mappning 
mot Svensk Geoprocess (som är en föregångare till Nationella Specifikationer för 
geodata) för att säkerställa att export enligt Svensk Geoprocess är möjlig. Efter DCIM 
har ett genomförandeprojekt CIM Göteborg startats, där fokus ligger på att ta fram en 
informationsmodell och implementera den i en testbädd.  

I Smart Built Environments inledningsskede genomfördes en förstudie 
Strategi för 3Dgeodata som baserades på intervjuer. Det resulterade i att 
särskilt fokus lades på leverans av information mellan olika skeden i 
samhällsbyggnadsprocessen och integration av byggbranschens BIM-
data med geodata från kommunerna, Lantmäteriet, andra myndighet 

 
14 Lantmäteriet får, efter att ha gett Boverket tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare 
föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor enligt 5 kap. 8 § plan- och 
bygglagen (2010:900) och undantag från kravet i 2 kap. 5 b §. (SFS2019-207) 
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och aktörer. I förstudien identifierade man följande fem områden för 
vidare studier: 

1. Geodata för den tidiga idé- och planeringsfasen 
2. Digitala detaljplaner med byggrätter i 3D 
3. BIM-data för redovisning av 3D-fastighetsbildning 
4. Ändamålsenlig BIM-data för bygglov och digitalt granskningsstöd 
5. Återanvändning av relationshandlingar för uppdatering och lagring av 3D-

geodata. 

I det efterföljande projektet Smart planering för byggande skapades arbetspaket för 
dessa fem områden och ett framtidsscenario ritades upp. Bland annat tog man fram 
processbeskrivningar och översiktliga leveransspecifikationer för de fem ovan nämnda 
områdena i samhällsbyggnadsprocessen. Vidare identifierades att ca 150 teman med 
olika geodata indelade i ca 20 informationsområden var aktuella för utbyte i plan- och 
byggprocessen.  

Inom Smart Built Environment-projektet Leveransspecifikationer för Geodata-BIM15 
(som leddes av Lantmäteriet) utfördes arbete med att modellera och praktiskt testa 
storskaliga geodata för till exempel skapande av en Geodatamodell i 3D för nybyggnad 
(motsvarande nuvarande nybyggnadskarta). I projektets rapporter finns 
rekommendationer om till exempel indelning av teman och geometrihantering för de 
nationella specifikationerna för geodata. 

I arbetet med ”Geodatarådets handlingsplan 2018, aktivitet 4a – Nationell samverkan i 

datainsamling- innehåll och samverkanskoncept”16 har man vidareutvecklat den 
förteckning av 150 teman som Smart Built Environment-projektet ”Smart planering för 
byggande” tagit fram över geodata för en effektivare samhällsbyggnadsprocess. 
Arbetet har skett i dialog med ett urval av berörda myndigheter och kommuner. 
Temana är indelade i informationsområden avseende bland annat topografi, fastighet, 
mark- och vattenregleringar, geologi, geoteknik, miljöinformation, 
kulturmiljöinformation, riskkarteringar, statistik etcetera I Lantmäteriets delrapport 
till regeringen ”Uppdrag att etablera en digital infrastruktur för tillgängliggörande av 
standardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen” 2021-01-26 (dnr: 
LM2020002393) omnämns även att ”Det krävs dock fortsatta rättsliga 
utvecklingsinitiativ för att säkra att: - det går att skala upp infrastrukturen till 
efterfrågade 150 eller fler dataset”  

Inom Smart Built Environment-testbäddsprojekt Smarta plan-, bygg- och 

Förvaltningsprocesser över hela livscykeln17 gjordes tester att överföra kommunala 
primär-/baskartan (i Mölndal) enligt Svensk Geoprocess till en entreprenör (NCC) för 

 
15https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/leveransspecifikatio
ner/ 
16 
https://www.lantmateriet.se/contentassets/daae1f30bb734f00a33ff651b9b5f40a/slu
trapport--aktivtet-4a.pdf 
17https://www.smartbuilt.se/library/5591/ap2-utbyte-av-information-mellan-
kommun-och-entreprenoer.pdf 
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inläsning i deras projekteringsverktyg. Från dessa tester kan erfarenheter om till 
exempel formatfrågor dras. 

Inom Smart Built Environment-projektet 3CIM18 studeras hur 3D-stadsmodeller / 

digitala tvillingar (baserade på CityGML) och kommunala primär-/baskartor kan 
mappas mot Nationella specifikationer för byggnad (som är under framtagande). 
Liknande arbete skulle behövas under framtagandet av övriga Nationella 
specifikationer för geodata som påverkar de kommunala primär-/baskartorna. 

Inom IRIS-projektet19 (ett så kallat Lighthouse-projekt som går under EU:s ramverk 
Horizon 2020) deltar Göteborgs stad som en av tre Lighthouse-städer. Övergripande 
syfte för projektet är att ta fram och replikera hållbara lösningar på lokal nivå för ICT, 
mobilitet och energi bland annat baserat på kommunala storskaliga geodata. I den del 
som benämns ”IRIS Transition Track #4: Digital transformation and services” deltar 
Göteborgs stad med att ta fram en pilot för en CIM (City Information Model) som främst 
inriktar sig på att integrera projektinformation med förvaltningsinformation genom att 
använda BIM. IRIS-projektet har samlat en del internationell erfarenhet och det blir 
också tydligt att Sverige har mycket att lära från andra länder. 

3 Syfte 
Detta projekt syftar till att standardisera storskaliga geodata för kommunala behov. 
För att uppnå syftet har projektet två specifika målsättningar: 

1. Stödja utvecklingen av de Nationella specifikationerna för geodata (främst 
topografiska geodata) och dess mätningsanvisningar genom att utföra praktiska 
tester av dessa under deras utvecklingsskede.  

2. Praktiskt utvärdera hur de nationella specifikationerna för geodata stödjer 
skapandet av 3D stadsmodeller/digitala tvillingar, grundkartor, 
nybyggnadskartor och etcetera. 

Det förväntade resultatet är att de Nationella specifikationer för geodata stödjer 
kommunernas (och indirekt byggsektorns) alla behov. Om det inte går att utveckla de 
Nationella specifikationerna så de stödjer de kommunala behoven fullt ut ska projektet 
ge rekommendationer hur tillägg behöver göras i form av kommunala specifikationer. 
Ytterligare ett resultat från projektet är att de skript som tagits fram inom 
testverksamheten kommer att publicera som öppen källkod.  

4 Avgränsning 
Projektet hanterar endast data ovan mark. Småskalig geodata för översiktlig 
kartering/analys ingår inte i projektet.  

 
18 https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/3cim/ 
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5 Organisation 

5.1 Projekt- och resultatägare 
- Kommuner 

Observera att ingen part har i detta skede lovat att driva projektet.  

5.2 Medverkande 
- Kommuner 
- Lantmäteriet 
- SKR 
- Trafikverket 
- Programvaruleverantör geodata 
- Programvaruleverantör BIM 
- Tekniska konsulter 
- Arkitektfirma 
- Organisation inom 3D stadsmodeller (digitala tvillingar)  
- Akademi. 

5.3 Ansvarsfördelning 
Kommuner ska ingå i alla arbetspaket i projektet. Lantmäteriet och SKR ska medverka 
i AP2, och det vore bra om även Trafikverket medverkar där för temat Transport. 
Programvaruleverantörer, konsulter, arkitektfirmor, org. inom 3D stadsmodeller och 
akademi bör ingå i AP3. 

6 Effektmål (inklusive 
koppling till programmets 
effektlogik) 

Målet med projektet är att standardisera de kommunala geodata och att göra detta i 
samarbete med utveckling av de nationella specifikationerna för geodata samt att 
utföra praktiska studier för att stödja detta. Denna målsättning är nära knuten till 
Smart Built Environments effektmål. Projektmålet bidrar till att uppfylla följande 
kortsiktiga effektmål (2024), vad det gäller förbättrat informationsflöde: 

- Enhetliga strukturer för BIM och GIS 
- Entydighet gällande ansvar, ägande och nyttjanderätt av digital information. 

Även tre kortsiktiga effekter (2024) inom effektivisering adresseras: 

- Ökad produktivitet inom sektorn 
- Kortare handläggningstider hos myndigheter 
- Effektivare beslutsprocesser hos myndigheter 
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Slutligen bidrar projektets mål även till kortsiktiga effekter (2024) inom digital 
transformation: 

- Förändrad organisering av arbete, processer och kompetenser 

7 Framgångsfaktorer 
• Koppling till Geodatarådets handlingsplan 2018, aktivitet 4a samt Smartare 

samhällsbyggnadsprocess.  
• Erfarenhet från framtagandet av de Nationella specifikationer för 

byggnadstemat är en viktig framgångsfaktor för arbetet med de nya Nationella 
specifikationerna för geodata. 

• Inom ramen för HMK (handbok i mät- och kartfrågor) har man tagit fram 

handledning för digitala grundkartor20. Denna handledning beskriver ansvar 

och utformning av grundkartor. Den innehåller dock ingen information om 
hur geodata ska standardiseras i grundkartan utan hänvisar till de kommande 
Nationella specifikationerna.  

• Stockholm, Göteborg och Malmö stad, tillsammans med Lunds universitet, 

driver ett projekt 3CIM21 för att skapa en nationell profil för stadsmodeller 
(digitala tvillingar) baserat på den internationella standarden CityGML som 
ska byggas upp av de kommunala geodata. I framtiden krävs det att den 
nationella profilen av CityGML har en koppling till standardiserade storskaliga 
geodata. 

8 Genomförande 

8.1 Aktiviteter 
AP1: Projektledning, kommunikation och internationell utblick 

- Leda projektet och kommunikation med externa aktörer i till exempel en 
referensgrupp. 

- Studera hur storskaliga geodata är standardiserade i föregångsländer, samt 
hur dessa data används för deras motsvarighet till grundkartor, 
nybyggnadskartor, 3D stadsmodeller, etcetera 

AP2: Samverkan med Nationella specifikationer för geodata  

- Samverkan med Nationella specifikationer för geodata genom frekventa möten 
och utbyte av arbetsmaterial (främst specifikationer och 
mätningsanvisningar) samt diskussioner om utformning av och resultat från 
testverksamhet (som praktiskt utförs i AP3). 

- Hantering av icke-tekniska frågeställningar kring Nationella Specifikationerna 
såsom informationsklassificering.  

 
20 https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-
andra/hmk/handbocker/hmk-digital-grundkarta.pdf 
21 https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/3cim/ 
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AP3: Testverksamhet 

- Ta fram testdata utifrån preliminära Nationella specifikationer av geodata. 
- Skapa produkter som grundkartor, nybyggnadskartor och 3D stadsmodeller 

baserat på dessa testdata, samt utvärdera kvaliteten på dessa produkter. 
- Publicera de skript som tas fram inom testverksamheten under en öppen 

källkodslicens som tillåter kommersialisering.  

8.2 Budget och finansiering 
För att möjliggöra en bred medverkan från branschen krävs att deltagarna kan få sin 
tid till viss del finansierad. Detta görs lämpligen genom att ansöka om medel från till 
exempel Smart Built Environment eller liknande organisationer. Tabellen ger en 
översikt över uppskattade timmar för de olika aktiviteterna.  

Normalt brukar egen tid uppgå till 50 % av totaltid vilket för detta projekt skulle 
innebära att finansiering krävs för 1000 timmar (ca 800 000 SEK inkl. omkostnader).  

 
 

8.3 Tidplan 
Projektet har inget bestämt startdatum eftersom projektet är beroende av att arbetet 
med att ta fram relevanta delar av Nationella specifikationer för geodata har inletts. 
Projektet planeras att pågå i ett och ett halvt år. Arbetspaket 1 och 2 startas direkt, 
medan AP3 startas efter ca en månad. Alla arbetspaketen behöver drivas kontinuerligt 
till slutet av projektet. 
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8.4 Riskanalys 
1) Projektet kan endast genomföras om man startar upp arbete kring relevanta 

delar av Nationella specifikationer för geodata. För närvarande är detta inte 
beslutet.  

2) Kommunerna, SKR och Lantmäteriet har inte lovat vilken roll de kan spela i ett 
detta projekt. 

3) Företagskompetens kan inte engagera sig i arbetet utan att vara betalt. 

Risk Sannol
ikhet  

(1-5, 

1= låg 

5= hög) 

Konse
kvens 

 (1-5, 

1= låg 

 5= hög) 

Riskvärde 

 (sannolikhet X 

konsekvens) 

Hantering av risk 

Avslag på ansökan 
gällande 
finansiering och 
medverkan från 
Lantmäteriet och 
kommuner. 

 3  5  10  Tidig förankring av 
projektet och fortsatt 
diskussion för att se om 
detta skulle kunna bli ett 
strategiskt projekt.  

För stor omfattning 
på projektet  

 2  4  8  Tydliga och rimliga 
avgränsningar för att 
begränsa omfattning och 
därmed säkerställa 
slutleveransen.  

Organisation 
och bred representat
ion i referensgrupp  

2  3  6  Aktiv marknadsföring och 
lobbying för projektet för 
att skapa engagemang och 
intresse.  

Koordinering med 
andra projekt/ 
initiativ  

2  3 6  Bjuda in ansvariga från 

andra projekt till 

referensgrupp.  

Kommunikation 
med angränsande projekt.  
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Bilaga B: Projekt 2 

Leveransspecifikationer för 

utbyte av BIM- och geodata 

mellan byggprojekt och 

kommuner 

Författare: Väino Tarandi och Lars Harrie 

1 Sammanfattning 

En effektiv informationshantering i samhällsbyggandet kräver ett utbyte av 

information mellan flera aktörer. För att detta tekniskt ska vara genomförbart krävs 

att informationsleveranserna är väl definierade vilket åstadkoms genom leverans-

specifikationer. I detta projekt kommer vi att ta fram leveransspecifikationer för tre 

datautbyten mellan byggprojekt och kommuner motsvarande dagens leveranser: 

nybyggnadskartor, bygglovsansökningar och relationshandlingar. Målet är att dessa 

leveransspecifikationer ska förenkla och kvalitetssäkra informationsutbytet mellan 

aktörerna, och därmed öka effektiviteten i samhällsbyggprocessen. 

Nyttan med detta projekt är att aktörer i ett byggprojekt (arkitekt-, byggföretag med 

flera) får bättre och mer nationellt homogent kartunderlag från kommuner för 

planering och projektering, samt att myndighetsprocesser som bygglov kan utföras 

snabbare. Nyttan för kommuner är bland annat att leveranserna från företagen blir 

maskinläsbara och mer homogena, vilket i sin tur leder till möjligheter till möjligheter 

till effektivisering och automatisering. Vidare ger det ökade möjligheter att använda till 

exempel (förenklade) BIM-modeller i kommunal verksamhet.  

Detta projekt är avhängigt att ansvarsfrågan för leveransspecifikationerna löses. 

Ansvarsfrågan påverkar både finansiering av framtagandet av leveransspecifikation-

erna och förvaltningen av specifikationerna. Vidare finns ett antal tekniska 

förutsättningar, till exempel att det finns standardiserade informationsmodeller för 

både geodata (baserade på Nationella specifikationer för geodata) och BIM-data (som 

man arbetar med inom Nationella riktlinjer) samt att det finns ett nationellt ramverk 

för hur utformning av leveransspecifikationer ska utformas (vilket planeras att tas 

fram inom projekt 6 Leveransspecifikationer med IFC).  
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2 Bakgrund 

Denna projektbeskrivning är ett delresultat av projektet Nationell 

Standardiseringsstrategi för Digital Samhällsbyggnadsinformation (NSS) inom det 

strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment (SBE). 

Projektbeskrivningen är ett av åtta projekt som föreslås drivas under den första 

strategiperioden (2021-2023) inom NSS. Projekten, som visas i figuren nedan, är 

uppdelade i följande tre kategorier: 

• Tillämpningsanvisningar, 

• Leveransspecifikationer, och 

• Gemensam Informationsstruktur. 

 

Föreslagna projekt baseras på ett flertal redan gällande standarder (ISO, CEN, SIS, med 

flera) där syftet är att tillämpa dessa för en rad olika aktiviteter inom 

samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är inte att på något sätt direkt vidareutveckla 

gällande standarder utan att öka användningen av dessa. Utvecklingsarbetet av 

nyttjade standarder sker inom respektive standardiseringsorganisation. 

2.1 Motivering och behov 

Det finns ett behov av att integrera de mer detaljerade BIM-data – speciellt 

geometriska data i BIM-modeller – över enskilda byggnader med de mer översiktliga 

(3D) geodata på stadsnivå. Ur ett kommunalt perspektiv är integrationen viktig till 

exempel för att effektivisera bygglovsprocessen och för att kunna utnyttja BIM-data för 

att uppdatera geodatabaser. För arkitekt- och byggföretag skulle en bättre integration 

av BIM-data och geodata möjliggöra bättre planerings- och projekteringsunderlag, 

exempelvis att det ska vara enklare att importera geodata (i form av en 

nybyggnadskarta och/eller detaljplaner) direkt in i ett BIM-verktyg. Detta skulle 

underlätta för byggföretag att kunna identifiera lämpliga byggplatser med rätt 

egenskaper. För större infrastrukturprojekt behövs integration mellan översiktliga 

(småskaliga) geodata, översiktsplaner och BIM-data. 
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Både kommuner och arkitekt-/byggföretag behöver en snabb och rättssäker 

bygglovsprocess. För det krävs det att det finns tydliga och förståeliga definitioner 

(standarder) för vad som ska ingå i framtidens ansökningsmodeller i BIM/openBIM-

format. Detta kräver i sin tur en integration mellan BIM- och geodata då delar av 

bygglovsansökningarna berör utomhusmiljön (med koppling till till exempel 

detaljplaner). 

Vidare har kommuner och aktörer i byggprojekt ett gemensamt intresse av att utveckla 

digitala tvillingar av staden. Det finns flera definitioner och inriktningar på digitala 

tvillingar, men som grund finns alltid integrerade BIM- och geodata.  

Integrationen av BIM- och geodata kan göras på flera nivåer. Ett sätt är att låta BIM- 

och geodata ligga i separata miljöer (databaser), men ge möjlighet att utföra 

visualiseringar och analyser där data kombineras. Detta kräver att man kan konvertera 

mellan respektive informationsmodeller och klassificeringsstrukturer samt att det 

finns en gemensam objektidentifiering (och versionshantering). En annan form av 

integration är att geodata konverteras till BIM-data för integration i en BIM-databas, 

och vice versa. Det är denna senare typ av integration som är i fokus i detta 

standardiseringsprojekt. För att möjliggöra denna typ av integration krävs att det finns 

detaljerade leveransspecifikationer för utbytet. Vidare är det viktigt att dessa 

specifikationer är byggda på öppna standarder, vilket i fallet BIM-data innebär att IFC1 

används och för geodata ska idealt sätt baseras på Nationella specifikationer för 

geodata (som är under uppbyggnad2). 

Behovet av leveransspecifikationer (inklusive samordning av informations-

infrastrukturer för BIM - och geodata) för tidiga skeden har lyfts fram i flera rapporter, 

till exempel SBUF-rapport BIM-standardiseringsbehov (SBUF-12690)3  och Smart Built 

Environments syntesrapport inom informationsinfrastruktur4. Vidare har de tidiga 

skedena i samhällsbyggnadsprocessen, där utbyte av BIM- och geodata är viktiga, 

bedömts viktiga i den effektbedömning som gjorts inom projektet Nationell 

Standardiseringsstrategi. Integrationen mellan BIM-data och geodata, inklusive 

leveransspecifikationer, är centralt för Smart Built Environments vision om ett 

effektivt informationsflöde, och för uppbyggande av digitala tvillingar. Det har 

behandlats i ett par tidigare projekt, konceptuellt i Smart planering för byggande och 

till viss grad implementeringsmässigt i Leveransspecifikationer för geodata-BIM. De 

leveransspecifikationer som främst studeras där var (Figur 1): (1) Geodatamodell för 

nybyggnad, (2) Bygglovsmodell-BIM, och (3) Relationsmodell-BIM. Dock har inget 

projekt definierat detaljerade leveransspecifikationer, vilket är en förutsättning för att 

 

1 https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/industry-foundation-classes/ 

2 https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/ 

3 https://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/E80FA408-EEFF-4081-8DD8-

2194C026430B/FinalReport/SBUF%2012690%20Slutrapport%20%20BIM%20standardiseringsbehov.pdf 

4 https://www.smartbuilt.se/library/5113/syntes-informationsinfrastruktur_s-2019-syntes-13.pdf 
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få till ett utbyte av data. En stor anledning till det är att det inte funnits tillräckligt bra 

förutsättningar för att etablera leveransspecifikationer, se vidare under avsnitt 2.2 

Förutsättningar och 7. Framgångsfaktorer nedan. 

 

Figur 1: Exempel på 3 leveranser av BIM-data och geodata mellan myndigheter och byggprojekt. Centralt för 

dessa leveranser är bland annat Nationella specifikationer (Detaljplaner, Byggnader, etc.), CityGML och IFC 

(OpenBIM) (se avsnitt 2.3 och 2.4). 

 

Det är viktigt att mottagarna av leveranserna definierar vilken information de önskar 

och behöver för sin verksamhet och projekt, dvs. själva utformningen av 

leveransspecifikationerna. Exempelvis är det viktigt att tillgodose följande: 

• Byggherrarnas behov av detaljplaneinformation för sin tidiga analys av vad 

och var de kan tänkas bygga. Geometriska begränsningar och andra 

restriktioner i form av standardiserade egenskaper, som antal våningar och 

verksamhet ska kunna testas i ”model checkers” (till exempel Solibri Model 

Checker5), men allra helst som digitala standardiserade ”byggnormer” (som 

förhoppningsvis tas fram inom en snar framtid). 

• Kommunens behov av BIM-data för att kunna automatiskt eller interaktivt 

utföra tester mot sina krav för bygglov samt krav för att kunna uppdatera sina 

geodatabaser.  

• Den framtida utvecklingen som går mot olika former av gemensamma 

plattformar, smarta städer och digitala tvillingar. Projektet bör ta hänsyn till 

vad det kan innebära för de olika leveransspecifikationerna på sikt. 

 

5 https://solibri.com/ 
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Vidare är det viktigt att informationen som överförs är korrekt informationsklassad, 

vilket kan vara aktuellt både för geodata och BIM-data (samt för hur dessa data 

kombineras).  

2.2 Förutsättningar för projektets genomförande 

För att skapa nationella leveransspecifikationer för utbyte av BIM- och geodata mellan 

byggprojekt och kommuner krävs att: 

1. En förutsättning är att ansvarsfrågan är löst före projektet startas alternativt 

att det finns goda förutsättningar att frågan löses under inledningen av 

projektet. Samhällsbyggandets regelforum ansvarar att arbeta med 

ansvarsfrågan före projektstart. 

2. Det finns Nationella specifikationer för geodata för de objekttyper som ingår i 

framför allt kommunala bas-/primärkartor. Fördelaktigt är även om det finns 

en nationell profil för stadsmodeller.  

3. Standardisering av BIM-modeller (struktur och innehåll) är utförd och det 

finns ett nationellt ramverk kring leveransspecifikationer baserat på bland 

annat IFC (vilket ska tas fram inom projekt 6 Leveransspecifikationer för IFC 

och senare ingå som en del i Nationella Riktlinjer6). 

4. De upphovsrättsliga frågor kring BIM-modellerna (på den detaljeringsnivå 

som krävs för leveransspecifikationerna) är lösta. 

Dessa förutsättningar diskuteras vidare nedan under avsnitt 2.6 Ansvarsfrågor och 7 

Framgångsfaktorer. 

2.3 Översikt av standarder och tekniska lösningar 

På BIM-sidan går utvecklingen nu mot att IFC7 (framtaget av buildingSMART8) blir 

basen i både digitala tvillingar och mer komplexa byggnadsverk där CDE (Common 

Data Environment) blir viktig för en effektiv hantering av projekten och den fortsatta 

driften och förvaltningen, se standardserien SS-EN ISO 196509 som beskriver 

processer och information för dessa överföringar mellan delarna i CDE, som inbegriper 

de strukturerade databaser och tillhörande dokument för 

projektinformationsmodellen (PIM) och asset managementmodellen (AIM).  

 

6 http://www.nationella-riktlinjer.se/ 

7 https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/industry-foundation-classes/ 

8 https://www.buildingsmart.org/ 

9 SS-EN ISO 19650-1, 2,3, och 5. Strukturering av information om byggd miljö – Informationsbehandling 

genom byggnadsinformationsmodellering. 
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En annan viktig standard på BIM-sidan är SS-EN 17412-1:2020 Byggnads-

informationsmodellering – Nivåer för informationsbehov – Begrepp och principer10, 

vilket är en europeisk standard som syftar till att skapa ett gemensamt ramverk för 

digitala leveransspecifikationer. Denna standard bör ligga till grund för alla BIM-

leveranser i detta projekt, och om det är relevant även för geodataleveranser i till 

exempel Geodatamodell för nybyggnad. Vidare bör klassificeringen av objekt och deras 

attribut i leveransspecifikationerna följa CoClass.  

På geodatasidan är den främsta öppna internationella standarden för 3D 

stadsmodeller CityGML11 (framtagen av OGC12). För närvarande gäller version 2.0, men 

det finns förslag på en konceptuell modell för CityGML version 3.0 (som har varit 

under remiss 2021). Den nya versionen innebär en förändring i LOD-hanteringen, 

versionshanteringen och introduktion av en del nya klasser, samt en mer 

sammanhållen geometrihantering mellan de olika temana. CityGML används i allt fler 

städer för uppbyggnad av stadsmodeller, även i Sverige. Det finns dock vissa 

interoperabilitetsproblem med standarden13; framtagandet av den något enklare 

modellen CityJSON14 är ett försök att öka interoperabiliteten. Troligt är att CityJSON 

kommer att bli en JSON-implementation av CityGML version 3.0. På nationell nivå 

lägger de Nationella specifikationer för geodata grunden; dessa sammanfaller inte med 

CityGML men kommer ha en etablerad relation till dem (se mer under 2.4 nedan).  

OGC och buildingSMART har inlett ett gemensamt arbete med att integrera geodata 

och BIM-data15. Som ett led i detta anpassas CityGML version 3.0 så att integrering med 

IFC ska underlättas. Inom akademin har det gjorts flera studier i integration mellan IFC 

och CityGML, men det är svårt att hitta generiska metoder eftersom både IFC och 

CityGML är vida standarder. Internationellt standardiseringsarbete pågår även inom 

ISO/TC 59/SC 13 - ISO/TC 211 WG: GIS-BIM interoperability. För att kunna göra en bra 

integrering krävs detaljerade tillämpningsanvisningar hur standarderna ska användas 

i ett nationellt perspektiv. På den kommersiella sidan har till exempel ESRI och 

Autodesk inlett ett samarbete med syfte att förbättra integrationen mellan BIM - och 

geodata. Hur detta samarbete kommer att påverka möjligheten att integrera data som 

finns i öppna format återstår att se.  

Som en jämförelse har OGC och buildingSMART samverkat med att implementera en 

gemensam informationsmodell med objektklasser och egenskaper (till exempel 

 

10 https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/ritteknik/byggnadsritningar/ss-en-

17412-12020/ 

11 https://www.ogc.org/standards/citygml 

12 https://www.ogc.org/ 

13 https://doi.org/10.1111/tgis.12710 

14 https://www.cityjson.org/ 

15 https://www.buildingsmart.org/buildingsmart-international-bsi-and-open-geospatial-consortium-ogc-

release-bim-and-gis-integration-paper/ 
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väglinjer, så kallade alignments med plan-, vertikal- och 3D-kurvor) parallellt i 

InfraGML och IFC. I båda standarderna finns nu dessa delar som möjliggör en effektiv 

och entydig interoperabilitet. Motsvarande arbete skulle kunna göras för dessa 

leveransspecifikationer, vilket då skulle behöva göras med båda sidorna 

representerade. Det skulle innebära att detaljplaner/geodata och BIM-modeller skulle 

innehålla gemensamma delar. 

Det finns ett behov av nationella tillämpningsanvisningar för IFC. Inom projekt 6 

Leveransspecifikationer med IFC kommer de att ta fram ett ramverk för 

leveransspecifikationer (baserat på ISO 17412-1:2020) som ska användas i detta 

projekt. Vidare kommer projekt nr 6 att stödja detta projekt med implementering och 

verifiering av de leveransspecifikationer som tas fram. 

En viktig del i integrationen är georeferering av BIM-modeller. IFC4 innehåller bra 

möjligheter till georeferering (utom för geografiskt stora infrastrukturobjekt16). Dock 

är det fortfarande få program som har implementerat dessa möjligheter17, och få 

aktörer som gör en detaljerad georefering av sina BIM-modeller. Georeferering bör bli 

obligatoriskt för varje nytt byggnadsverk då de kommande digitala tvillingarna kräver 

allt noggrannare placering både i planer och realisering. 

På infrastruktursidan kommer InfraGML på sikt. Eftersom infrastrukturdata inte ingår 

i detta projekt beskrivs detta inte mer i detalj här. 

2.4 Tidigare och pågående aktiviteter i Sverige 

På BIM-sidan har Nationell Riktlinjer lagt en grund för framtida helt digitala 

leveransspecifikationer, som möjliggör att informationskrav inte bara kan specificeras 

digitalt, utan också valideras digitalt18. Standarden för leveransspecifikationerna ska 

bygga på SS-EN 17412-1:2020. Inom NSS-projekt 6 Tillämpad IFC kommer ett 

nationellt ramverk för leveransspecifikationer att tas fram baserat på bland annat SS-

EN 17412-1:2020. Leveransspecifikationerna som tas fram i detta projekt ska baseras 

på detta ramverk. 

På geodatasidan lägger de Nationella specifikationerna för geodata grunden för detta 

standardiseringsprojekt. Dessa specifikationer skapas inom regeringsuppdraget 

Smartare samhällsbyggnadsprocess19 och är en del av Geodatarådets handlingsplan20. 

Under 2021 pågår slutförandet av specifikationer för byggnad och detaljplaner 

 

16 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580518302036 

17 https://doi.org/10.1111/tgis.12709 

18 http://dataring.se/dev/nrb/innehall/leveransspecifikationer/ 

19 https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/ 

20 https://www.lantmateriet.se/contentassets/daae1f30bb734f00a33ff651b9b5f40a/slutrapport--aktivtet-

4a.pdf 
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(baserat på standarden SS 637040:201621), övriga teman kommer att slutföras under 

de närmaste åren. Vidare pågår arbete med att etablera en nationell plattform för 

geodata (inklusive till exempel detaljplaner)22. Tidiga prototyper finns, men det 

kommer att ta flera år att realisera hela plattformen.  

De Nationella specifikationerna för geodata baseras inte på den internationella 

standarden CityGML, men däremot ska det vara möjligt att mappa de nationella 

specifikationerna mot CityGML. Flera kommuner i Sverige arbetar med att ta fram 3D 

stadsmodeller (geodatadelen i den digitala tvillingen) baserat på CityGML. Inom det 

pågående projektet 3CIM23 (finansierat av Smart Built Environment) studeras hur 3D-

stadsmodeller och digitala tvillingar baserade på CityGML kan mappas mot Nationella 

specifikationer för geodata. Projektet gör även en del studier för integration av BIM-

data med 3D stadsmodellen. För att 3D stadsmodellen ska kunna ligga till grund för en 

digital tvilling (med tillämpningar inom miljö, energi, tjänster, etcetera) krävs det att 

den kan integreras med BIM-data.  

Boverket har tagit fram ett modellbibliotek för bland annat bygglovsprocessen24 och 

de arbetar även med att beskriva dataflödet i bygglovsprocessen. En del praktiska 

studier av automatiserad bygglovshantering (och datautbyte inom den) gjordes i 

Vinnova-projektet Får Jag Lov? 25 

Det finns enskilda aktörer som har satt upp egna krav på leveranser för BIM-modeller. 

Fastighetskontoret i Stockholm har, som många andra fastighetsförvaltare, en 

anvisning för hur man ska leverera information från byggprojekt (ny-/ombyggnad). 

Denna anvisning behöver utvidgas för att fånga exakt vilken information som ska 

levereras (både för såväl platsbunden information inomhus som utomhus) till 

fastighetskontorets interna verksamhet, men även för leverans vidare till exempelvis 

stadsbyggnadskontoret. 

SIS håller på att ta fram en ny version av Bygghandlingar 90 (heter nu preliminärt SIS 

Bygghandlingar). Det är viktigt att förhållandet mellan dessa anvisningar och 

leveransspecifikationerna i detta projekt synkroniseras. 

Inom Smart Built Environment har det genomförts flera projekt om utbyte av BIM - 

och geodata. Inledningsskede genomfördes en förstudie Strategi för 3Dgeodata som 

baserades på intervjuer. Det resulterade i att särskilt fokus lades på leverans av 

information mellan olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen och integration av 

 

21 https://www.sis.se/produkter/naturvetenskap-och-tillampad-vetenskap/astronomi-geodesi-

geografi/ss6370402016/ 

22 https://www.lantmateriet.se/sv/nyheter-och-press/Pressmeddelande/2019/miljardbesparingar-for-

sverige-med-nationell-plattform-for-geodata/ 

23 https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/3cim/ 

24 https://modellbibliotek.boverket.se/ 

25 https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/digitalisering/far-jag-lov/ 
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byggbranschens BIM-data med geodata från kommunerna, Lantmäteriet, andra 

myndighet och aktörer. I det efterföljande projektet Smart planering för byggande tog 

man fram några processbeskrivningar och översiktliga leveransspecifikationer i 

samhällsbyggnadsprocessen. Inom projektet Leveransspecifikationer för Geodata-BIM26 

utfördes arbete med att modellera och praktiskt testa kommunala data för till exempel 

skapande av en Geodatamodell för nybyggnad (motsvarande nuvarande 

nybyggnadskarta). I projektets rapporter finns rekommendationer om exempelvis 

geometrihantering. Inom projektet Smarta plan-, bygg- och Förvaltningsprocesser över 

hela livscykeln27 gjordes tester att överföra kommunala primär-/baskartan (i Mölndal) 

enligt Svensk geoprocess (föregångare till Nationella specifikationer för geodata) till en 

entreprenör (NCC) för inläsning i deras projekteringsverktyg. Från dessa tester kan 

erfarenheter om till exempel formatfrågor dras. 

Sex av de föreslagna standardiseringsprojekten i Nationell standardiseringsstrategi 

(finansierat av Smart Built Environment och SBUF) är relaterade till detta projekt: 

• Det första projektet är 6 Leveransspecifikationer med IFC som främst syftar till 

att ta fram ett ramverk för leveransspecifikationer baserat på IFC-formatet 

och standarden SS-EN 17412-1:2020, men även kommer att stödja detta 

projekt med implementering och verifiering av leveransspecifikationerna. 

• Det andra projektet är 5 Bastillämpningar för klassifikation baserade på 

CoClass som ska ta fram ett flertal bastillämpningar av klassifikationssystemet 

CoClass där en eller flera av dessa tillämpningar är relevanta för utbyte av 

information mellan byggprojekt och kommuner (i egenskap av 

geodataförvaltare). 

• Det tredje projektet är 1 Test av nationella specifikationer för kommuners och 

byggprojekts användning av storskaliga geodata vilket har som mål att 

standardisera storskaliga topografiska geodata för kommunala behov, 

inklusive till exempel nybyggnadskartor. 

• Det fjärde projektet är 3 Standardiserad granskningsprocess för modellbaserad 

granskning vars mål är att utöver 2D ritningar också kunna granska 3D BIM-

modeller. Projekt 3 skulle kunna använda leveransspecifikationer som tas 

fram i detta projekt som exempel på granskning. 

• Detta projekt är också relaterat till Leveransspecifikationer för överlämning av 

miljödata och Leveransspecifikationer för överlämning till förvaltningen. Det är 

viktigt att de leveransspecifikationer som tas fram i de två projekten fungerar 

tillsammans med specifikationerna i detta projekt. Dels bör alla 

specifikationer bygga på ett gemensamt ramverk (baserat på SS-EN 17412-

1:2020), dels bör de innehållsmässigt och klassificeringsmässigt vara 

samordnade på ett sådant sätt att alla leveranser går att skapa från en och 

samma BIM-modell. För att säkerställa detta är det viktigt att alla tre 

 

26 https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/leveransspecifikationer/ 

27 https://www.smartbuilt.se/library/5591/ap2-utbyte-av-information-mellan-kommun-och-

entreprenoer.pdf 
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leveransspecifikationsprojekten baseras på det ramverk som läggs fast inom 

projektet Leveransspecifikationer med IFC. 

Alla dessa sex projekt bör genomföras före eller parallellt med detta projekt (se avsnitt 

2.2). 

2.5 Internationell utblick 

Finland  

Finska staten har en BIM-strategi som bland annat inbegriper en hantering av bygglov 

(figur 2). Finland har också tagit initiativ till COBIM2020 part 14 (building control 

specifications) som kommer att publiceras på finska och engelska under 2021. 

COBIM2020 stödjer också finska statens BIM strategi. För leveransspecifikationer och 

legala beslut på IFC-modeller är det också intressant att notera att IFC kommer att 

certifieras som ett godkänt arkivformat under 2021. 

 

Figur 2: Finsk hantering av bygglov – en principskiss. Fyra processer integreras med 

många punkter där information utväxlas. Projektet behöver ta fram kraven på vad som 

ska utväxlas och vilken informationsnivå det ska vara på IFC-filerna. En ny lag ska stötta 

detta arbete28 

 

Estland 

Estland bygger en nationell plattform som en digital tvilling med alla fastigheter och 

byggnader med status, bygglovsärenden, med mera Några exempel på granskning för 

bygglov där ca 60 automatiska kontroller är implementerade från lagar och 

 

28 Finnish State BIM Strategy based on Land Use and Building Act reform (MRL) 2023 
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förordningar om byggkonstruktion, tillgänglighet för funktionsnedsatta, 

brandsäkerhet, etcetera 

Singapore 

Singapore har alltid legat långt fram när det gäller både modellgranskning och 

skapandet av digitala modeller av staden. Här finns mycket detaljerade modeller av 

byggnaderna i staden – kräver BIM-modeller som underlag för att få den detaljering 

som önskas för navigering och igenkänning. 

Europa 

EuroSDR29 har ett projekt GeoBIM30 som studerat integration av BIM- och geodata, till 

stor del ur ett kartverks- och kommunalt perspektiv. En av de tillämpningar som 

studerats är bygglovsprocessen, där man tagit fram ett dataflödesdiagram31. Från 

svensk sida har Lantmäteriet och Lunds universitet varit delaktiga. Som en efterföljare 

till GeoBIM-projektet har det skapats en grupp som specifikt tittar på datautbyte och 

automatisering i bygglovsprocessen (EUnet4DBP32) som är relevant för 

leveransspecifikation 2 i figur 1. 

2.6 Ansvarsfrågor 

Utformning av nybyggnadskartor, bygglovshandlingar etcetera är i Sverige främst en 

kommunal angelägenhet. Det finns rekommendationer men ingen nationell detalj-

reglering hur till exempel en bygglovshandling ska se ut. Det finns givetvis fördelar 

med kommunala anpassningar, men det ger problem när det gäller att digitalisera och 

automatisera processer, vilket kräver mer nationell samordning. För att komma vidare 

här är ansvarsfrågan essentiell. Följande frågeställningar måste redas ut före detta 

projekt kan startas upp. Alternativt är detta en första aktivitet som måste slutföras 

innan resterande delar av projektet genomförs: 

1) Vilken organisation är ansvarig för att ta fram och underhålla de leverans-

specifikationer som beskrivs i figur 1?  

2) Hur ska framtagande och förvaltning av leveransspecifikationerna 

finansieras? 

3) Vilket legalt stöd behövs för att införa leveransspecifikationerna?    

Det är möjligt att ansvaret för att skapa och förvalta de leveransspecifikationer som 

studeras projektet faller in under olika organisationer: 

 

29 http://eurosdr.net/ 

30 https://3d.bk.tudelft.nl/projects/eurosdr-geobim/ 

31 https://zenodo.org/record/3948493#.YFs3vFVKi7A 

32 https://3d.bk.tudelft.nl/projects/eunet4dbp/ 
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• Ansvaret för specifikation 1 (Geodatamodell för nybyggnad) skulle kunna 

hamna under Lantmäteriet eftersom de har ett nationellt samordningsansvar 

för geodata. 

• Boverket skulle kunna få ansvar för specifikation 2 (Bygglovsmodell – BIM) då 

detta kan anses gränsa till deras uppdrag om lösningar som främjar en 

enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö33.  

• Ansvaret för leveransspecifikation 3 (Relationsmodell – BIM) skulle kunna 

ligga på kommuner och branschorganisationer inom byggsektorn.  

3 Syfte 

Projektets syfte är att främja ett effektivt informationsflöde mellan främst kommuner 

och byggprojekt vad det gäller BIM- och geodata. Ett effektivt informationsflöde 

kommer att ge bättre planerings- och projekteringsunderlag för aktörer i byggprojekt 

samt effektivisera kommunala processer som att granska bygglovshandlingar och 

uppdatera geodatabaser. Ett bra utbyte av BIM- och geodata är också grundläggande 

för att bygga upp digitala tvillingar. 

De specifika målsättningarna är: 

a) Ansvarsfrågor och finansieringsfrågor för framtagande och förvaltning av 

leveransspecifikationerna är lösta (om de inte är lösta före projektet startar).  

b) Leveransspecifikationer är framtagna för (1) Geodatamodell för nybyggnad, 

(2) Bygglovsmodell-BIM, och (3) Relationsmodell-BIM. Dessa specifikationer 

ska baseras på nationella och internationella standarder och ska samordnas 

med det ramverk för leveransspecifikationer som tas fram inom projektet 

Tillämpning IFC (baserat på standarden SS-EN 17412-1:2020).  

c) Leveransspecifikationerna ska vara implementerade i minst ett verktyg samt 

ha praktiskt utvärderats i en realistisk fallstudie. 

4 Avgränsning 

Integration mellan BIM- och geodata är ett omfattande område. Detta 

standardiseringsprojekt avgränsas till problemställning när geodata importeras till en 

BIM -miljö och vice versa. Projektet kommer därmed inte att studera frågeställningar 

som att skapa en gemensam informationsmodell för geodata-BIM eller ett gemensamt 

frågegränssnitt.  

 

33 https://www.regeringen.se/492c9b/contentassets/27886a2246f24cfc8bc86ea0c7ee1593/uppdrag-om-

losningar-som-framjar-en-enhetlig-tillampning-av-plan--och-bygglagen-i-en-digital-miljo.pdf 
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Fokus i projektet ligger således i överföring av data mellan olika aktörer, dvs. i 

leveransspecifikationer. De leveransspecifikationer som ska studeras i projektet 

begränsas till utbyte av (figur 1): 

1) Geodatamodell för nybyggnad (motsvarande dagens 2D nybyggnadskarta) 

2) Bygglovsmodell - BIM (motsvarande dagens situationsplan och 

sektionsritningar) 

3) Relationsmodell – BIM (motsvarande dagens geodata/BIM-data i 

relationshandlingarna). 

Översiktlig information som småskaliga geodata och översiktsplaner ingår inte i 

projektet. Data kopplat till 3D fastighetsinformation ingår inte. Inte heller ingår 

frågeställningar kopplade till infrastrukturdata/-projekt.  

Projektet kommer att koncentrera sig på utbyte av BIM- och geodata i befintliga 

lagringsmiljöer. Syftet är inte att använda sig av eventuella framtida tekniker som 

länkade data (RDF-data). 

5 Organisation 

5.1 Projekt- och resultatägare 

Projektägare är avhängigt ansvarsfrågan. I dagsläget finns det ingen organisation som 

har ett uttalat ansvar för leveransspecifikationerna och som i den rollen är den 

naturliga projekt- och resultatägaren. Resultatet bör publiceras på Nationella 

Riktlinjer. 

5.2 Medverkande 

Statliga myndigheter som Boverket och Lantmäteriet har en viktig roll, liksom 

branschorganisationer för att kunna etablera ett nationellt regelverk. Eftersom 

kommunerna och byggföretagen är behovsägarna av information om var och hur man 

får bygga respektive att få godkänt för det man planerar att bygga så borde de också 

vara med och driva projektet. Det är också viktigt att inkludera medverkande som har 

kunskapen om dessa typer av information och om informationsmodeller, samt system-

leverantörer som kan implementera lösningar. 

En preliminär lista på medverkande är: Boverket, Lantmäteriet, SKR, kommuner, 

branschorganisationer, Svensk Byggtjänst, arkitektföretag, byggföretag, tekniska 

konsulter, programvaruleverantörer och akademi. Arbetet ska samverka med 

Geodatarådets handlingsplaner, regeringsuppdraget Smartare Samhällsbyggnads-

process, BIM Alliance (främst Tekniska rådet och Nationella Riktlinjer) samt 

Samhällsbyggandets regelforum. 
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5.3 Ansvarsfördelning 

De organisationer som får ansvar för en eller flera av leveransspecifikationerna har 

den centrala rollen i detta projekt och bör ingå i alla arbetspaket. BIM-expertis (inom 

till exempel BIM Alliance) är en viktig del i AP3 med att utforma 

leveransspecifikationer tillsammans med domänexpertis från till exempel Boverket, 

byggföretag, kommuner och Lantmäteriet. SKR har en central roll vad det gäller 

informationsklassificering av data (AP2). Slutligen har tekniska konsulter och 

programvaruleverantörer viktiga roller inom testverksamheten (AP4). 

6 Effektmål (inklusive 

koppling till programmets 

effektlogik) 

Projektmålet bidrar till att uppfylla följande kortsiktiga effektmål (2024), vad det 

gäller förbättrat informationsflöde: 

- Enhetliga strukturer för BIM och GIS 

- Branschpraxis och lagstiftning stödjer delning av digitala data 

- Entydighet gällande ansvar, ägande och nyttjanderätt av digital information. 

Även fyra kortsiktiga effekter (2024) inom effektivisering adresseras: 

- Ökad produktivitet inom sektorn 

- Kortare handläggningstider hos myndigheter 

- Effektivare beslutsprocesser hos myndigheter 

- Enklare kommunikation mellan sektor och myndigheter. 

Slutligen bidrar projektets mål även till kortsiktiga effekter (2024) inom digital 

transformation: 

- Förändrad organisering av arbete, processer och kompetenser. 

7 Framgångsfaktorer 

Nedan beskrivs de viktigaste framgångsfaktorerna för att projektmålen ska uppfyllas. 

Ur en teknisk synvinkel finns det mycket kunskap från de tidigare projekten 

(beskrivna i avsnitt 2.4), presumtiva parallella standardiseringsprojekt samt även 

nationell och internationell utveckling av standarder som är framgångsfaktorer för 

detta projekt.  

• Ansvarsfrågan för leveransspecifikationerna måste vara lösbar. Om man inte 

kan se en lösning på ansvarsfrågan bör inte detta projekt startas.  
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• Att det finns ett nationellt ramverk för utformning av leveransspecifikationer 

för BIM-data baserat på SS-EN 17412-1:2020 (föreslås bli framtaget i 

standardiseringsprojektet Leveransspecifikationer med IFC. 

• En viktig framgångsfaktor är att det finns ett vedertaget klassifikationssystem. 

CoClass har funnits i några år nu, men är ännu inte använt generellt. Det 

planerade projektet Bastillämpningar för klassifikation baserade på CoClass 

syftar till att ta fram ett par konkreta exempel hur CoClass kan användas där 

ett par av dem stödjer de leveransspecifikationer som studeras i detta projekt.   

• Leveransspecifikationer är beroende av standardiserade IFC-modeller för 

olika domäner och skeden i form av MVD-er (Model View Definition) eller den 

kommande buildingSMART-standarden IDS - integrated delivery specification. 

Viktiga delar i denna standardisering av IFC-filer är bland annat 

versionshantering och georeferering.  Detta bör bli en del av det planerade 

projektet Leveransspecifikationer med IFC.  

• Den framtagna standarden för detaljplaner (SS 637040:2016), och lagstiftning 

om dess användning, är viktiga för leveransspecifikation1 samt för automatisk 

kontroll av bygglovsansökningar. Det senare är inget som explicit ska studeras 

i projektet, men är något som måste beaktas för att definiera 

leveransspecifikation 2 (bygglovsansökningar).  

• Under 2021 kommer det en ny nationell specifikation för 

byggnadsinformation34. Den här modellen är viktig för till exempel 

leveransspecifikation 3, då det skulle (borde) ställas krav på att byggföretagen 

levererar data enligt denna modell som en del av relationshandlingarna. 

• Inom Nationella Riktlinjer har man tagit fram specifikationer för vilka BIM-

element som ska finnas i programhandling, systemhandling, etcetera Dessa 

specifikationer bör ligga till grund för att definiera BIM-delen i 

leveransspecifikation 2. 

• Det finns internationella semi-standarder (LOIN). En av dessa borde kunna 

kanske kunna användas. Oklart hur långt det ska ha gått före ett bygglov söks. 

Graden av bestämning/detaljeringsgrad måste bestämmas. 

• Stockholm, Göteborg och Malmö stad, tillsammans med Lunds universitet, 

driver ett projekt 3CIM35 för att skapa en nationell profil för stadsmodeller 

(digitala tvillingar) baserat på den internationella standarden CityGML som 

vidare ska ha en koppling till nationella specifikationer (till exempel byggnad). 

Denna stadsmodell är viktig för att definiera leveransspecifikation 1 och 3 

(och för att utvärdera bygglovsansökningarna enligt leveransspecifikation 2).  

• Boverket har skapat ett modellbibliotek som definierar både processer och 

objekt bland annat i bygglovsprocessen36. 

 

34 https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/ 

35 https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/3cim/ 

36 https://modellbibliotek.boverket.se/ 
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• För bedömningar av miljöpåverkan, energianvändning och andra analyser 

krävs väl strukturerade BIM-modeller. Ett konkret behov är beräkningar för 

Boverkets kommande krav på klimatdeklaration av större byggnadsprojekt. 

Standardiserad användning av CoClass behövs för att rationalisera och 

kvalitetssäkra sådana analyser genom att koppla relevanta byggdelar till 

databaser för materialens klimat- och miljöavtryck. 

• En utveckling mot automatiska bygglovsanalyser (inte bara bygglovshantering 

administrativt) baserade på openBIM kan komma inom kort, vilket kommer 

att ställa nya krav. Denna utveckling gör att det generellt kommer att ställas 

högre krav från myndigheterna på BIM-modeller, vilket kan stödja de 

leveransspecifikationer som ska tas fram i detta projekt. 

• Leveransspecifikationerna bör ingå i ett större ramverk som definierar 

tillämpningar, processer och kravställning i enlighet med SS-EN ISO 19650. 

Planen är att detta ska studeras i standardiseringsprojektet Bastillämpningar 

för SS-EN ISO 19650.  

• Det pågår en hel del i utvecklingen i omvärlden, inte minst i våra nordiska 

grannländer, som kan användas i detta projekt. Intressant är till exempel 

utvecklingen i Finland och Estland.   

8 Genomförande 

8.1 Aktiviteter 

Merparten av arbetet kommer att utföras av en projektgrupp, i dialog och med input 

från branschen genom en referensgrupp. Nulägesanalysen skapar en viktig grund för 

fortsatt arbete och ska underlätta arbetet med att avgränsa och att sätta den slutliga 

omfattningen på projektet.  

AP1: Projektledning och presentation 

- Planera workshops med referens- och expertgrupper 

- Sprid kunskapen i rapporter, vetenskapliga artiklar och seminarier 

AP2: Ansvarsfrågor och processbeskrivning 

- Medverka till att ansvarsfrågorna för leveransspecifikationerna löses (om de 

inte är lösta före projektstart). 

- Ta fram förvaltningsplan för leveransspecifikationerna. 

- Ta fram processbeskrivningar av dataflöde. 

- Studera internationella arbeten inom området – jfr Estland, Finland med flera 

- Jobba med upphovsrättsliga och andra juridiska frågor kring data, inklusive 

informationsklassificering. 

AP3: Utformning av leveransspecifikationer 

- Arbeta fram leveransspecifikationer på basis av nationella och internationella 

standarder/specifikationer. 
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- Erfarenhetsutbyte med de svenska parter som är involverade i internationell 

standardisering (främst CityGML och IFC) som ligger till grund för 

leveransspecifikationerna samt med ansvariga för Nationella specifikationer 

för geodata. 

AP4: Testbädd av leveransspecifikationer 

- Implementera leveransspecifikationerna i ett par programvaror som används 

i produktion. 

- Utvärdera leveransspecifikationer i Smart Built Environment-projektet 

Testbädd III. 

- Utvärdera ett par leveranser enligt leveransspecifikationerna med verkliga 

data. 

8.2 Budget och finansiering 

För att möjliggöra en bred medverkan från branschen krävs att deltagarna kan få sin 

tid till viss del finansierad. Detta görs lämpligen genom att ansöka om medel från till 

exempel Smart Built Environment, SBUF eller liknande organisationer. Tabellen ger en 

översikt över uppskattade timmar för de olika aktiviteterna.  

 
 

Normalt brukar egen tid uppgå till 50 % av totaltid vilket för detta projekt skulle 

innebära att finansiering krävs för 100 timmar (ca 800 000 SEK inkl. omkostnader).  

8.3 Tidplan 

Projektet kan tidigast starta januari 2022 och beräknas pågå i ett och ett halvt år. 

Beräknad slutleverans av resultat planeras ske juni 2023. 
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8.4 Riskanalys 

Följande risker har identifierats och bör hanteras i projektet: 

Risk Sannol

ikhet  
(1-5, 

1= låg 

5= hög) 

Konse

kvens 
 (1-5, 

1= låg 

 5= hög) 

Riskvärde 
 (sannolikhet X 

konsekvens) 

Hantering av risk 

Avslag på ansökan 

gällande 

finansiering  

 3  5  15  Tidig förankring av 

projektet och fortsatt 

diskussion för att se om 

detta skulle kunna bli ett 

strategiskt projekt.  

Ansvarsfrågan blir 

inte lösta i projektets 

inledning 

2 5 10 Om möjligt lösa 

ansvarsfrågan före 

projektstart. Diskussioner 

med centrala aktörer före 

projektet startas. 

För stor omfattning 

på projektet  

 2  4  8  Tydliga och rimliga 

avgränsningar för att 

begränsa omfattning och 

därmed säkerställa 

slutleveransen.  

Tekniska hinder och 

begränsningar  

 2  3  6  Noggrann analys av 

tekniska förutsättningar 

för att tidigt i projektet 

kunna identifiera 

eventuella hinder som 

måste hanteras.  

Organisation 

och bred representat

ion i referensgrupp  

2  3  6  Aktiv marknadsföring och 

lobbying för projektet för 

att skapa engagemang och 

intresse.  

Koordinering med 

andra projekt/ 

initiativ  

2  3 6  Bjuda in ansvariga från 

andra projekt till 

referensgrupp.  

Kommunikation 

med angränsande projekt.  
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Bilaga C: Projekt 3 
Standardiserad process för 
modellbaserad granskning 
Författare:  
Anna Neidenström, Väino Tarandi 

1 Sammanfattning 
Granskningsprocesserna i dagens projekt baseras i de flesta fall på att ritningar i pdf-
format granskas. Att sammanställa och koordinera granskningen när olika typer av 
underlag används är inte helt enkelt. De objektsbaserade informationsmodellerna som 
finns tillgängliga inkluderas väldigt sällan i granskningen, trots att de  förmodligen 
skulle ge en bättre bild av projektet och förenkla granskningen. Olika företag har också 
olika metoder och verktyg för att hantera sin granskning och det är svårt att samarbeta 
och få en effektiv granskning på plats.  

 Det saknas fortfarande en branschgemensam standard som på liknande sätt kan 
hantera och möjliggöra en process som kan inkludera underlag från olika datakällor. 
Objektsbaserade informationsmodeller blir allt vanligare i projekten och trenden går 
mot att informationen hanteras direkt i modellerna och att behovet av traditionella 
ritningar minskar. Den standard som man tagit fram inom BEAst1 och som nått stor 
framgång, täcker i dagsläget endast in ritningar i pdf-format. 

Granskningsprocessen behöver effektiviseras och standardiseras så att inblandade 
parter kan genomföra granskningar med olika typer av handlingar som underlag och 
med bibehållen spårbarhet för att kvalitetsäkra flödet för att möjliggöra uppföljning 
och att kunna agera på identifierade brister. Fokus skulle ligga på att hantera såväl 
löpande granskning vid projektering för att kommunicera och följa upp framdrift, men 
också granskning vid de överlämningar som sker mellan olika aktörer såsom 
exempelvis myndigheter, konsult och beställare. Projektet ska omfatta kvalitetssäkring 
i projektprocessens olika faser inklusive granskning, egenkontroller, ansvar, roller 
mm.  

 
1 BEAst Document – BEAst, Effektivare granskning 

https://beast.se/standarder/beast-document/
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2 Bakgrund 
Denna projektbeskrivning är ett delresultat av projektet Nationell 
Standardiseringsstrategi för Digital Samhällsbyggnadsinformation (NSS) inom det 
strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment (SBE). 
Projektbeskrivningen är ett av åtta projekt som föreslås drivas under den första 
strategiperioden (2021-2023) inom NSS. Projekten, som visas i figuren nedan, är 
uppdelade i följande tre kategorier: 

• Tillämpningsanvisningar, 
• Leveransspecifikationer, och 
• Gemensam Informationsstruktur. 

 

Föreslagna projekt baseras på ett flertal redan gällande standarder (ISO, CEN, SIS, med 
flera) där syftet är att tillämpa dessa för en rad olika aktiviteter inom 
samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är inte att på något sätt direkt vidareutveckla 
gällande standarder utan att öka användningen av dessa. Utvecklingsarbetet av 
nyttjade standarder sker inom respektive standardiseringsorganisation. 

Flera statliga utredningar 23 och genomförda forskningsprojekt har under de senaste 
tjugo åren funnit att det finns betydande fel, brister och skador i byggsektorn. 
Planering och projekteringens genomförande har stor påverkan på slutkostnaden. Med 
systematisk kvalitetsstyrning kan uppföljning av avvikelser stärkas och onödiga omtag, 
ändringar och korrigeringar kan undvikas. Beslut om utformning ska tas tidigt i 
processen och projekteringen måste sedan löpande följas upp och granskas. Med 
dagens process där den stora insatsen för granskning utförs i slutet av projekteringen, 
riskerar man att tappa kontrollen över utformningen med stora fördyringar och 
förseningar som resultat. 

Flera utvecklingsprojekt och initiativ har genomförts med fokus att underlätta och 
förbättra granskningsprocessen. Under 2017 genomförde BEAst ett SBUF-projekt, 

 
2 Rapport Kostnadsutveckling vid upphandling och genomförande av 
investeringsprojekt 
3 Rapport Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1540112/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1540112/FULLTEXT01.pdf
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivqLmZnunwAhVWm4sKHeBkAUcQFjADegQICxAD&url=https%3A%2F%2Fsbr.se%2Fblog%2Fboverkets-kartlaggning-av-fel-brister-och-skador-inom-byggsektorn-2%2F&usg=AOvVaw0xbI77eF7jnwz6_wTvGiJ5
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13379 Effektivare gransknings-process4, där man tog fram en branschgemensam 
standard för att digitalisera och standardisera statushantering av gransknings-
kommentarer. Fokus för projektet var godkännandeprocessen av system- och 
bygghandlingar under projektering för att säkerställa produkt till kund. Projektet har 
fått stort genomslag i branschen och tilldelades även utmärkelsen Årets Innovation 
2017. 

Funktioner som tagits fram är gemensam granskningsprofil med stämplar, 
markeringsverktyg för granskningskommentarer och statushantering för att enhetligt 
verifiera och dokumentera granskning. Standarden som är framtagen är fri att 
användas av alla systemstöd. Som del av projektet tog man exempelvis fram en profil 
för hantering av status. Denna färgkodning skulle med fördel återanvändas och 
tillämpas även för modellbaserade underlag i den mån man anser det vara möjligt. 

 

Tabell 1 – Statushantering med färgkoder enl. BEAst 
 

Granskningsprocessen som definierades i BEAst beskriver väldigt väl de olika steg och 
aktiviteter som ska hanteras. Dock täcker den bara in ritningar i pdf-format och kräver 
komplettering för att också inkludera andra typer av underlag. 

 

Figur 1-– Granskningsprocess enl. BEAst 
 

BIM Alliance och Plan B genomförde under 2019 ett projekt, “Granskning av modell-
baserat underlag” som syftade till att skapa ett teoretiskt ramverk för modellbaserad 

 
4 Effektivare granskningsprocess | SBUF 

https://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/df294520-baa4-4624-bca7-521ee9168f4e/FinalReport/SBUF%2013379%20Slutrapport_Effektivare%20granskningsprocess.pdf


 
 

4 
 
 

STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021-2023 – BILAGA C 

granskning. I projektet tog man hänsyn till BEAst granskningsstandard och till öppna 
format. I detta projekt tog man också hänsyn till hur granskningsprocessen skulle 
kunna automatiseras genom att olika digitala regelkontroller inkluderats. 
Objektmodeller ska kunna svara på ställda frågor av typen ”uppfyller väggarna 
ljudkraven med hänsyn till den verksamhet som planeras pågå i anslutande 
utrymme?”, eller ”uppfyller vi kraven på maximalt avstånd till närmaste 
utrymningsväg etcetera. Dessa krav har inte formaliserats eller integrerats i den 
föreslagna metodiken i dagsläget. 

Slutrapporten ger inblick i hur attribut och liknande information som man identifierat 
behöver hanteras och kravställas. Rapporten redovisar också en översikt över struktur 
och innehåll i dataformaten IFC och BCF. Detta är viktiga byggstenar för den 
fortsättning som vi föreslår i aktuellt projekt. 

 

Figur 2 – Attribut och metadata kopplade till ärendehantering för BCF 
 

Ytterligare projekt av intresse är Nationella Riktlinjer5 som är en digital plattform med 
syfte att samla och publicera branschgemensamma rekommendationer för hantering 
av modellbaserad information för aktörer och processer som ingår i livscykel-
informationshantering av den byggda miljön. Projektet ska även beskriva den 

 
5 Nationella Riktlinjer - www.nationella-riktlinjer.se 
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gemensamma informationsprocessen i planering, byggande och förvaltning och 
rekommendera metoder för identifiering och klassificering av objekt i modeller och 
processer. Här finns en mängd metodbeskrivningar, begrepp och definitioner samlade 
som bör användas och ingå i beskrivningen för en uppdaterad och effektivare 
granskningsprocess. 

I Finland har man tagit initiativ till COBIM2020 part 146 (building control 
specifications) som kommer att publiceras på finska och engelska under 2021. 
COBIM2020 ska främja digitalisering och informationskompatibilitet inom fastighets- 
och byggsektorn och stödjer också finska statens BIM strategi. För leverans-
specifikationer och legala beslut kan noteras att IFC kommer att certifieras som ett 
godkänt arkivformat i Finland under 2021. COBIM har sedan den publicerades 2012 
presenterat rekommendationer och krav för informationshantering i olika skeden. 
Med den senaste utgåvan inkluderar man nu också beskrivningar för kontroll-
funktioner såsom hantering av digitala bygglov och granskning av modellbaserade 
underlag. 

 

Figur 3 – Exempel BIM-baserad beslutsprocess 
 

När det gäller BCF-formatet, som kan vara aktuellt att använda i detta projekt, så finns 
det en del studier som kan vara intressanta. Bland annat projektet Streamer 
(Semantics-driven Design through Geo and Building Information Modelling for Energy-
efficient Buildings Integrated in Mixed-use Healthcare Districts) som genomfördes 
2015. Detta var ett europeiskt initiativ som bland annat ger en teknisk bakgrund till 
hur BCF-formatet är uppbyggt. Standarden BCF har stöd för olika server-lösningar och 
access till flera metoder som skulle kunna användas i granskningsprocessen. 

För det fortsatta arbete bör stor hänsyn tas till det som redan är framtaget och till 
nuvarande standarder för granskning och hantering av status. 

Sammanställning av berörda standarder: 
• SS 32201 Handlingar i bygg och förvaltningsprocessen 
• SS 32206 Byggdokument, ändringar 

 
6 https://buildingsmart.fi/en/cobim2020-common-bim-requirements-statement-14-
12-2020/ 

https://buildingsmart.fi/en/cobim2020-common-bim-requirements-statement-14-12-2020/
https://buildingsmart.fi/en/cobim2020-common-bim-requirements-statement-14-12-2020/
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• SS 32266 Byggdokument, angivning av status 
• SS 32271 Byggritningar, ritningsnumrering 
• SS-EN-ISO 7200 Datafält i ritningens huvudfält 
• SS-ISO 12006 Strukturering av information om byggnadsverk 
• SS-EN 17412 Byggnadsinformationsmodellering – Nivåer för 

informationsbehov  
• SS-EN-ISO19650 Strukturering av information om byggd miljö – Informations-

hantering genom byggnadsinformationsmodellering 
• ftSS 32207 (remiss) Bygg- och förvaltningsdokumentation, Utformning av och 

innehåll i namnruta 
• ftSS 32209 (remiss) Bygg- och förvaltningsdokumentation, Angivning av 

handling och granskningssteg 
• SIS Bygghandlingar 90 
• Svensk Byggtjänst CoClass, Svenskt klassifikationssystem för byggd miljö  

2.1 Introduktion till IFC- och BCF-formatet 
Att processer och arbetssätt baseras på öppna standarder är en förutsättning för att 
detta projekt. IFC och BCF är centrala format som måste inkluderas för att skapa en 
process som inte kräver att specifika programvaror måste nyttjas och kravställas. 

IFC - Industry Foundation Classes är ett neutralt och öppet filformat som gör det 
möjligt att fritt utbyta information mellan olika applikationer och cad-program. Bakom 
IFC står buildingSMART International7, som i Sverige representeras av BIM Alliance 
Sweden. Formatet är fastställt i internationell standard i form av SS-EN ISO 16739-
1:20208. Den nu aktuella versionen av IFC är IFC4.0. Utveckling av IFC 4.3 pågår och 
inom kort kommer formatet att innefatta ytterligare objekt och information vilket 
kommer underlätta hantering av IFC och då också kunna täcka in mer av leveranser 
som krävs för exempelvis ett anläggningsprojekt. 

BCF - BIM Collaboration Format tillåter olika applikationer att kommunicera 
modellbaserat kring olika ärenden och problem med varandra, genom att utnyttja IFC-
modeller. Formatet skapades för att underlätta öppen kommunikation och förbättra 
IFC-baserade processer. Med BCF-formatet kan man utbyta modellbaserade problem 
och kringgå proprietära format och arbetsflöden. BCF är främst utformad för att 
definiera vyer av en modell med tillhörande information om kollisioner och fel i 
samband med specifika objekt. Formatet möjliggör överföring av sparade vyer som 
senare kan öppnas och visas i projektören originalprogramvara med korrekt läge. 
Därmed underlättas arbetet med att kommunicera felaktigheter i projekteringen. 
BuildingSMART International utvecklar och förvaltar formatet.9 

  

 
7 https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/industry-foundation-
classes/ 
8 https://www.iso.org/standard/70303.html 
9 https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/bim-collaboration-format-
bcf/ 
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3 Syfte & Mål 
Projektets syfte är att skapa en standardiserad granskningsprocess som bygger på en 
kombination av objektorienterade modeller i öppna format, digitala ritningar och 
övriga handlingar. Processen ska säkerställa att en granskning med olika datakällor 
som underlag kan genomföras, och att granskningskommentarer kan sammanställas 
och hanteras på ett effektivt sätt oavsett ursprung. Processen ska beskriva arbetssättet 
för de granskningar som görs löpande under projektering samt också inkludera 
granskning som görs efter leverans. Byggprojektets samtliga skeden, från planering till 
förvaltning ska inkluderas. När det gäller egenkontroller och mottagningskontroller så 
bör dessa processer kunna använda väsentliga delar av den gemensamma standard 
som tas fram. Framförallt kommer arbetet med att definiera roller och ansvar att 
underlätta kvalitetssäkring och göra leveranserna tydligare. 

Projektets mål är att reducera den manuella hanteringen vid granskning och därmed 
minska kostnader och risker, korta ner ledtider och öka kvalitet. Andra viktiga mål är 
att använda rätt produkter och att säkra byggbarhets-, miljö- och tillgänglighetsmål 
genom att styrning och granskning av projektering kan förbättras.  

Med projektet kommer användning av öppna standarder att krävas vilket kommer att 
öka nyttjandet och skynda på implementering av dessa standarder i branschen. Med 
fler processer som baseras på öppna format kan vi förenkla kommunikation mellan 
branschens alla aktörer och öka kvaliteten på olika leveranser genom att minimera 
informationsförluster. När projektet är avslutat ska en branschgemensam praxis finnas 
tillgänglig som beställare som exempelvis Vasakronan, Akademiska hus, Trafikverket 
m.fl. kan använda och integrera i nuvarande kravställningar. 

4 Avgränsning 
Granskningsprocessen är avgränsad till att beskriva processen för gransknings- och 
godkännandeförfarande som sker i olika skeden. Fokus ska vara på arbetssätt och hur 
granskning med digitala informationsmodeller och ritningar som underlag ska 
genomföras. Metodik och lösning för hur sammanställning ska ske, måste  utformas 
inom ramen för detta projekt och baseras på identifierade behov från branschen 
tillsammans med de tekniska möjligheter som finns tillgängliga.  

Projektet ska beakta alla typer av projekt vilket innebär att samma granskningsprocess 
ska kunna användas i såväl hus- som anläggningsprojekt med allt vad detta innebär i 
hantering av format och så vidare. Både 2D- och 3D-underlag ska kunna hanteras och 
kopplade datakällor behöver ingå i granskningen då detta antagligen innefattar en 
delmängd av den information som genomförande av ett byggprojekt kräver. Dock kan 
vissa förenklingar vara nödvändiga att genomföra, exempelvis att man inom projektet 
identifierar att det saknas stöd för att inkludera filer i originalformat från Tekla eller 
parametrisk uppbyggda modeller med kopplade databaser ifrån Revit. I detta fall 
måste projektet besluta om lämpliga avgränsningar och då begränsa processen till att 
endast omfatta IFC-filer och pdf-ritningar. Detta ska isåfall ses som ett första steg att få 
fungerande arbetssätt på plats.  
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Genom att arbeta modellbaserat möjliggörs automatiska regelkontroller. Process och 
utveckling av regler för konsultens modellsamordning och regelkontroll ingår inte som 
del av detta projekt. Den tänkta granskningsprocessen förutsätter att underlag som 
levererats är kontrollerade enligt gällande rutiner och att konsultens egenkontroll har 
genomförts. Men, via den insikt och kunskap som detta projekt kommer att ge, ska 
projektet ge rekommendationer kring lämpliga regelset som skulle behöva utvecklas 
för att ytterligare effektivisera och automatisera granskningen. Rekommendationerna  
skulle ge input och möjliggöra utveckling av standardiserade gemensamma regelset. 

5 Organisation 

5.1 Projekt- och resultatägare 
Projektets huvudsakliga målgrupp är framförallt byggherrar, bygg- och 
anläggningsentreprenörer, installatörer samt tekniska konsulter.  

Projektägare skulle lämpligen vara någon av de organisationer som tidigare drivit 
initiativ kring granskningsprocessen. Genom att välja någon av dessa alternativ så 
säkerställer man att den kunskap som byggts upp sedan tidigare kan återanvändas. 

Resultatägare och de som skulle dra störst nytta av detta projekt, är framförallt våra 
beställare som med en effektivare granskning direkt kan påverka utfallet i sina projekt. 
Dock påverkar och inkluderar detta egentligen hela branschen; allt ifrån de som 
planerar projekten till de som upprättar underlagen eller är med och fattar olika 
beslut, gör inköp eller producerar och förvaltar. Alla aktörer är med på olika sätt och 
skulle dra nytta av resultatet och vara mottagare av en effektivare och mer 
standardiserad granskningsprocess. 

5.2 Medverkande 
Medverkande i projektgruppen bör vara en sammansättning av representanter från 
beställare, entreprenörer och tekniska konsulter.  Systemleverantörer måste också 
involveras för att säkerställa den tekniska lösning som ska stötta processen. 
Medverkande ska ha en erkänd kompetens och erfarenhet från såväl hus- som 
anläggningsprojekt och vara väl bekanta med hur granskningsprocessen går till i olika 
skeden. De ska också ha kännedom om hur strukturer m.m. fungerar för 
objektsbaserade modeller samt öppna standarder för informationshantering. 
Kompetens i processutveckling för att kunna identifiera förbättringspotential och 
möjlighet till automatisering av olika processteg kommer att vara en viktig 
förutsättning för arbetet. 

För att säkerställa resultatet och fånga upp ytterligare erfarenheter ska täta 
avstämningar ske med referensgrupp. Referensgruppen kompletterar projektgruppen 
vilket också gör att man kan begränsa projektgruppens storlek utan att ge avkall på 
kompetens. 

5.3 Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelning görs utifrån behov och styrs av den projektledare som man utser 
för projektgruppen. Med tanke på projektets karaktär så kommer projektgruppen 
sannolikt behöva involveras i samtliga av projektets olika aktiviteter för att få med 
behov och erfarenheter från alla inblandade. 
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6 Effektmål (inklusive 
koppling till programmets 
effektlogik) 

Målet för projektet ska vara att skapa en effektiv process för granskning som 
framförallt kommer att bidra till handlingar med högre kvalitet och därmed också 
följande kortsiktiga och långsiktiga effekter: 

• Kortare granskningstid då man tydligare kan styra ansvar och roller i 
granskningen samtidigt som digitala underlag möjliggör en effektivare 
granskning. 

• Kortare projekteringstid då fel i handlingar kan hanteras snabbare och 
ledtider för beslut kortas genom tydliga rutiner för ändringshantering mm. 

• Kortare produktionstid och färre ÄTOR10 då felen kan upptäckas tidigare 
och lösas i projekteringen istället för under produktion. 

Projektet bidrar till Smart Built Environments effektmål genom att  

• verka för ett ökat nyttjande av öppen data 
• minska resursförbrukning och spill i processer 
• möjliggöra och skapa metoder för att bedöma risker 
• bidra till ökad produktivitet 

 

7 Framgångsfaktorer 
För att skapa en effektiv process som täcker in behov från de olika aktörer som 
normalt ingår i granskningsprocessen krävs en bred medverkan i projektet. Såväl 
beställare som konsulter och utförare måste finnas representerade i projektgrupp och 
eventuell referensgrupp. Rimliga och tydliga avgränsningar måste göras för att 
säkerställa resultatet. Det är lätt att man i detta projekt inkluderar för mycket av 
projektörens kvalitetssäkring vilket innebär att projektets omfattning blir svår att 
hantera. 

En central del för spridning och implementering av denna standard är att den framtida 
förvaltningen av resultatet säkras. Nationella riktlinjer föreslås som förvaltare av 
resultatet från detta projekt och att materialet integreras i Nationella riktlinjers 
plattform. Informationsmaterial tas fram inom ramen för projektet och spridning av 
detta skulle ske via Nationella riktlinjer samt BIM Alliance. Pilotprojekt som kan visa 

 
10 En ÄTA definieras som ett Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart 
samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur, samt 
Avgående arbete. 
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nytta skulle med fördel identifieras för att ytterligare bidra till implementeringen. 
Viktigt att man inkluderar fungerande exempel från både hus- och anläggningsprojekt. 

Användargränssnitt måste beaktas och det ska vara enkelt att följa metodiken. De olika 
stegen i processen ska beskrivas väl, särskilt om de är beroende av någon export eller 
liknande. Att minimera antalet olika programvaror som används är nödvändigt särskilt 
för de som ska hantera själva granskningen. Olika ansvar och krav i processen måste 
definieras, exempelvis måste steget innan leverans beskrivas så att det tydligt framgår 
vad projektören ansvarar för och vad som ska levereras inför granskningen. 

Projektet kommer dra nytta av och ska ta hänsyn till pågående arbete såväl inom 

Smart Built Environment som inom standardisering och utveckling nationellt och 

internationellt. Framförallt de projekt som behandlar leveransspecifikationer, IFC och 

CoClass. Här ska en löpande samordning ske, och samarbete kring gemensamma delar 

såväl vad gäller tekniska frågor som processfrågor. Stor hänsyn bör tas till tidigare 

initiativ och liknande strukturer som tagits fram för exempelvis attribut, färger och 

status bör nyttjas för att skapa en process där man känner igen sig och därmed 

underlätta spridning. 

Projektet är beroende av att öppna standarder finns tillgängliga och att dessa utvecklas 

på rätt sätt. Fortsatt arbete med att påverka innehåll och utformning av t.ex. BCF och 

IFC kommer att gynna projektet för att få en standard som fullt ut stödjer en effektiv 

granskning och som inkluderar hantering av modeller och det kommunikationsutbyte 

som sker i den modellbaserade granskningen. Implementeringen av IFC 4.3 vad gäller 

infrastruktur och anläggningssidan kommer att påverka möjligheterna att definiera 

och utveckla en komplett process som kan hantera samtliga projekttyper oavsett 

skede. 

8 Genomförande 
Process och metodbeskrivningar måste utvecklas som säkerställer  en process där det 
går att omhänderta och samordna information från flera databaser och 
informationskällor, oavsett ursprung och format. Arbetssättet skulle möjliggöra en 
process där objektorienterade modeller kan inkluderas som underlag för granskning 
tillsammans med ritningar och andra digitala handlingar. De modellbaserade 
underlagen ska kunna vara av olika karaktär; antingen som enskilda teknikspecifika 
modeller i 2D och 3D, eller som sammansatta samordningsmodeller. Likväl som man 
idag lämnar granskningkommentarer enligt BEAst granskningsprocess för pdf-
ritningar så ska man på samma sätt kunna lämna kommentarer via en modell och att 
dessa till slut oavsett källa kan sammanställas och hanteras. Färgmarkering av status 
ska vara möjlig för att visuellt kunna följa upp och få överblick av framdrift. 

Spårbarhet ska finnas så att man hela tiden kan följa vad som granskats och vem som 
granskat och godkänt. Granskningsprocessen ska vara verktygsoberoende och baseras 
på öppna standarder som inte kräver specifika applikationer för att delta eller för att 
skapa en komplett sammanställning. Olika hantering och metodik kommer säkerligen 
att krävas för olika typer av underlag och detta ska tydligt beskrivas i processen och 
också ingå i metodbeskrivningen.  
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Granskningsprocessen startar oftast med att en granskningsledare eller projektledare 
planerar genomförandet av granskningen genom att planera och tidsätta 
granskningen. Via en gemensam arbetsyta finns modeller och andra underlag  
tillgängliga för alla parter och granskning kan utföras kontinuerligt på bestämda delar 
enligt granskningsplanen. All granskning görs mot någon form av krav, implicita eller 
explicita. De kommer successivt i en nära framtid att vara digitaliserade och omfatta 
krav från samhälle, beställare, användare och kanske fler ändå. Detta innebär att vissa 
av kraven kommer att vara mätbara och kan utvärderas mot enskilda objekt och 
objektgrupper automatiskt under det att andra kräver okulär granskning och även 
analyser med egna föreslagna metoder, som då dokumenteras och ingår i 
redovisningen. 

Granskning av olika slag genomförs – bör genomföras – genom hela byggprocessen och 
bör oavsatt typ av granskning innehålla gemensamma delar så långt som möjligt. Med 
dagens arbetssätt kan granskningsprocessen vara mer eller mindre integererad och 
granskningen måste inte alltid komma i slutet. För att effektivisera projekteringen 
ytterligare kan granskning med fördel utföras kontinuerligt genom hela projekterings-
processen och i realtid eller med delleveranser. Detta förfarande underlättas av att 
man arbetar modellbaserat då man inte behöver vänta till att en ritning har 
publicerats. 

Projektet förväntas leverera följande resultat: 

• Processkarta som redovisar den övergripande granskning- och godkännande 
process som digitala handlingar (modellbaserade underlag, ritningar mm) går 
igenom vid olika skeden i ett byggprojekt. Hantering av olika typer av 
underlag ska kunna följas. Roller och ansvar ska redovisas samt rutin för 
ändringshantering och godkännande. 

• Metodbeskrivning som ger en detaljerad beskrivning av hur gransknings- 
och godkännandeprocessen går till; rutin för hantering av kommentarer, 
ansvar och roller, hantering av filformat, statushantering, kravställningar, 
klassificering etcetera. 

• Definition av metadata och attribut som beskriver vilka informationsfält 
som krävs för att processen ska fungera utifrån aktuellt informationsbehov 
och erforderlig spårbarhet. Eventuellt behov av ytterligare klassificering, 
exempelvis mappning mot CoClass ska också redovisas. Definitionerna ska 
ligga till grund för rekommendationer till branschgemensamma attribut som 
ska användas. 

• Beskrivning för sammanställning och hantering av kommentarer som 
kommer från olika underlag och datakällor ska upprättas. Erforderliga steg för 
att skapa en komplett sammanställning ska ingå. 

• Rekommendation gällande filformat och tekniska lösningar som kan 
underlätta hanteringen och som krävs för att få granskningsprocessen att 
fungera effektivt. 

• Rekommendation för fortsatt arbete och utveckling för att ytterligare 
effektivisera granskningen till att inkludera automatiska regelkontroller 
etcetera. 
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8.1 Aktiviteter 
Merparten av arbetet kommer att utföras av projektgruppen, i dialog och med input 
från branschen genom tät kontakt med referensgruppen. Nulägesanalysen skapar en 
viktig grund för fortsatt arbete och ska underlätta arbetet med att avgränsa och att 
sätta den slutliga omfattningen på projektet.  

Arbetspaket Aktivitet Beskrivning av innehåll 

AP1 Projektledning och 

administration 

Planering och administration av projektet. 

AP2 Nulägesanalys En översyn av nuläget gällande tidigare projekt, 

standarder, förekommande filformat för olika underlag, 

nuvarande arbetssätt, metadatahantering etc. 

Inventera behov från olika aktörer och skeden. Detta 

genomförs med fördel genom täta avstämningar med 

referensgruppen. 

AP3 Processkarta 

 

Definiera och beskriva arbetssätt för att hantera den 

granskning- och godkännandeprocess som digitala 

handlingar av olika format går igenom vid olika skeden i 

ett byggprojekt.  

Roller och ansvar ska vara definierade, det ska tydligt 

framgå vem som ansvarar för vad. 

Rutin och hantering av ändringar ska redovisas. 

AP4 Tekniska 

förutsättningar 

Genomgång av de olika tekniska förutsättningar som krävs 

för att skapa en effektiv granskningsprocess med 

spårbarhet, gemensam sammanställning etc. 

Identifiera och dokumentera problem och hinder. Ge 

rekommendationer om vidare utveckling av standarder och 

programvaror. 

AP5 Begrepp och 

definitioner 

Definiera attribut och metadata som krävs för att hantera 

information som berör granskningen. Förtydliga och 

definiera viktiga begrepp som ingår i processen. 

AP6 Verifiering och 

utvärdering 

Test och utvärdering av process och definitioner för att 

säkerställa gränssnitt och funktion. En demonstrator och 

lämpliga användarfall ska tas fram för att förenkla 

validering. 

Dokumentera brister och problem och ge 

rekommendationer om fortsatt utveckling som krävs för att 

få processen att fungera effektivt. 

AP7 Dokumentation och 

presentation 

Skapa metodbeskrivning och rekommendationer för 

sammanställning och hantering av granskningsprocessen.  

Ta fram presentationsmaterial för att sprida resultatet från 

projektet. 

Skapa slutrapport och sammanställa projektet. 
Tabell 2 – Aktivitetslista 
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8.2 Budget och finansiering 
För att möjliggöra en bred medverkan från branschen krävs att deltagarna kan få sin 
tid till viss del finansierad. Detta görs lämpligen genom att ansöka om medel från t.ex. 
Smart Built Environment, SBUF eller liknande organisationer.  

Tabellen ger en översikt över uppskattade timmar för de olika aktiviteterna. 

Arbetspaket  Aktivitet 
Uppskattad tidsåtgång (h) 

AP1  Projektledning och administration  300 

AP2  Nulägesanalys  200 

AP3  Processkarta 180 

AP4  Tekniska förutsättningar 180 

AP5  Begrepp och definitioner  120 

AP6  Verifiering och utvärdering  300 

AP7  Dokumentation och presentation  360 

  SUMMA TIMMAR 1640 
Tabell 3 – Övergripande budget 

Normalt brukar egen tid uppgå till 50 % av totaltid vilket för detta projekt skulle 
innebära att finansiering krävs för ca 800 timmar (ca 700.000 SEK inkl. omkostnader). 

8.3 Tidplan 
Projektet beräknas att starta tidigast januari 2022 och pågå drygt ett år. Beräknad 
slutleverans av resultat skulle ske i början Q2 2023. 

Figur 4 - Övergripande tidplan 
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8.4 Riskanalys 
Följande risker har identifierats och bör hanteras i projektet: 

Risk Sannol
ikhet  

(1-5, 

1= låg 

5= hög) 

Konse
kvens 

 (1-5, 

1= låg 

 5= hög) 

Riskvärde 

 (sannolikhet X 

konsekvens) 

Hantering av risk 

Avslag på ansökan 

gällande finansiering 

 3 5 15 Tidig förankring av projektet och 

fortsatt diskussion för att se om detta 

skulle kunna bli ett strategiskt projekt. 

Felaktig omfattning på 

projektet 

 2 4 8 Tydliga och rimliga avgränsningar för 

att begränsa omfattning och därmed 

säkerställa slutleveransen.  

Tydlig definition för att definiera vad 

som ingår i granskning respektive 

modellsamordning. 

För stora skillnader i 

olika aktörers behov 

och svårighet att enas 

kring en gemensam 

granskningsprocess 

2 4 8 Noggrann och omsorgsfull 

nulägesanalys för att fånga upp olika 

behov. Eventuellt dela upp processen 

för att bättre kunna fånga de olika 

intressen som finns. Uppdelningen 

ska övervägas noga för att så långt 

som möjligt undvika varianter och 

olika standarder. Uppdelning måste 

utvärderas och diskuteras tillsammans 

med referensgrupp. 

Tekniska hinder och 

begränsningar 

 2 3 6 Noggrann analys av tekniska 

förutsättningar för att tidigt i projektet 

kunna identifiera eventuella hinder 

som måste hanteras. 

Organisation och bred 

representation i 

referensgrupp 

2 3 6 Aktiv marknadsföring och lobbying 

för projektet för att skapa 

engagemang och intresse. 

Koordinering med 

andra projekt/ initiativ 

2 2 4 Bjuda in projektdeltagare eller 

ansvariga från andra projekt till 

referensgrupp. 

Kommunikation med angränsande 

projekt. 
Tabell 4 – Riskanalys 
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Bilaga D: Projekt 4 
Bastillämpningar för  
SS-EN ISO 19650 
Författare: Mikael Törnkvist, Nicholas Alvén, Rogier 
Jongeling, Klas Eckerberg 

1 Sammanfattning 
Den svenska byggbranschen har sedan länge siktat på att skapa förutsättningar för ett 
sömlöst informationsflöde mellan beställare och leverantör. En identifierad pusselbit 
som saknas är enhetligt beskrivna processer och krav på vilken information som ska 
levereras och när den ska göra det. Detta är nu möjligt genom managementstandarden 
SS-EN ISO 19650 Strukturering av Information om Byggd Miljö – 
Informationshantering Genom Byggnadsinformationsmodellering. 

Standarden är en serie (del 1, 2, 3, och 5) med koncept och principer för att stödja 
informationshantering genom livscykeln för ett byggnadsverk. Tillgångsförvaltning i 
detta avseende innebär att standarden tar bäring i ISO 55000 som beskriver 
organisationers styrning av tillgångar.  Det är alltså ett större och vidare begrepp än 
bara den fysiska och byggda miljön, och stödjer även verksamhetens primära 
processer och vad den byggda miljön används till. 

I utvecklingsarbetet av Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata har främst principer 
från del ett av standarden blivit inarbetade. Denna del beskriver exempelvis hur olika 
typer av informationskrav relaterar till varandra samt hur dessa i sin tur relaterar till 
projektets och tillgångsförvaltningens informationsmodeller. 

Syftet med detta projekt är att skapa förutsättningar för organisationer att enkelt 
kunna kravställa sina informationsleveranser genom att tillämpa en etablerad och 
enhetlig informationsprocess som hela branschen kan stå bakom. 

Det övergripande målet med projektet är att beskriva bastillämpningar för standarden 
genom praktisk handledning. Projektet utgår från standardens fyra delar samt den 
tekniska rapporten med riktlinjer. 

Detta projekt kommer inte om att säkra hela informationshanteringen för en 
organisation utan istället fokusera på ett antal bastillämpningar. Projektet avser att 
utgå från det arbete som redan är påbörjat inom Nationella Riktlinjer för BIM och 
Geodata under 2018–2020. 
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2 Bakgrund 
Denna projektbeskrivning är ett delresultat av projektet Nationell 
Standardiseringsstrategi för Digital Samhällsbyggnadsinformation (NSS) inom det 
strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment (SBE). 
Projektbeskrivningen är ett av åtta projekt som föreslås drivas under den första 
strategiperioden (2021-2023) inom NSS. Projekten, som visas i figuren nedan, är 
uppdelade i följande tre kategorier: 

• Tillämpningsanvisningar, 
• Leveransspecifikationer, och 
• Gemensam Informationsstruktur. 

 

Föreslagna projekt baseras på ett flertal redan gällande standarder (ISO, CEN, SIS, med 
flera) där syftet är att tillämpa dessa för en rad olika aktiviteter inom 
samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är inte att på något sätt direkt vidareutveckla 
gällande standarder utan att öka användningen av dessa. Utvecklingsarbetet av 
nyttjade standarder sker inom respektive standardiseringsorganisation. 

Den svenska byggbranschen har sedan länge siktat på att skapa förutsättningar för ett 
sömlöst informationsflöde mellan beställare och leverantör. Vi har gemensamma 
skrifter, standarder och dokument där CoClass är den senaste satsningen som ska ge 
det gemensamma språket. En identifierad pusselbit som saknas är enhetligt beskrivna 
processer och krav på vilken information som ska levereras och när den ska göra det. 
Det är istället varje projekt som tar fram instruktioner för hur det digitala samarbetet 
ska genomföras i form av CAD- och BIM-manualer. 

En stor utmaning att få till en helhet är att beställare av byggd miljö ofta har ett över-
gripande mål och en verksamhet där den byggda miljön inte är det centrala. Oftast 
finns en process i centrum som syftar till att rena vatten, skapa energi, hyra ut 
bostäder, tillhandahålla vägar och så vidare. I detta avseende blir förvaltningen av den 
byggda miljön en stödfunktion till verksamheten. Inte helt överraskande så blir också 
hantering av teknisk information för ett företags byggda miljö sekundärt; det är lättare 
att besluta om effektiva processer om informationshantering kopplat till ett styrsystem 
med koppling till kärnverksamheten än hur informationen kommer in i ett 
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förvaltningssystem för byggnaden. Men en pump är en pump oavsett om den finns i ett 
styrsystem eller i ett förvaltningssystem, och mycket av informationen skapas under 
ett projekt. Detta helhetsgrepp av informationsflödet hanteras i 
managementstandarden SS-EN ISO 19650 Strukturering av Information om Byggd 
Miljö – Informationshantering Genom Byggnadsinformationsmodellering, enligt 
figuren nedan. 

 

(Källa: Baerad på SS-EN-ISO 19650-1:2019 Strukturering av information om byggd miljö - Informationshantering genom BIM - Del 1 - 
Begrepp och principer) 

Standarden är en serie med koncept och principer för att stödja informationshantering 
genom livscykeln för ett byggnadsverk, utifrån ett tillgångsförvaltningsperspektiv. 
Tillgångsförvaltning i detta avseende innebär att standarden tar bäring i ISO 55000 
som beskriver organisationers styrning av tillgångar, där begreppet tillgång definieras 
som något som har ett värde för organisationen.  Det är alltså ett större och vidare 
begrepp än bara den fysiska och byggda miljön, och stödjer även verksamhetens 
primära processer och vad den byggda miljön används till. 

SS-EN ISO 19650 är en ramstandard bestående av ett flertal delar. Tabellen nedan ger 
en kort beskrivning av de delar som i dagsläget är publicerade. Utöver dessa finns även 
en teknisk rapport. 
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Standard Beskrivning 
SS-EN ISO 19650-1:2019 
 

Begrepp och principer 
Rekommendationer för ett ramverk för att hantera 
information inklusive utbyte, lagring, versionering och 
organisering för alla aktörer. 

SS-EN ISO 19650-2:2019 Informationsleveranser vid överlämnande av 
tillgångar 
Krav för informationshantering inom ramen för 
leveransfasen av tillgångar och utbyte av information 
inom den. 

SS-EN ISO 19650-3:2020 
 

Användningsskede 
Krav för informationshantering inom ramen för 
tillgångens operativa fas och utbyte av information 
inom den. 

SS-EN ISO 19650-5:2020 
 

Principer och krav för ett säkerhetsmedvetet 
tillvägagångssätt 
Hur man skapar och vidmakthåller lämplig nivå av 
säkerhetstänkande i organisationer. 

CEN/TR 17654 
 

Guideline for the implementation of BIM Execution 
Plans (BEP) and Exchange Information 
Requirements (EIR) on European level based on EN 
ISO 19650-1 and -2 
Teknisk rapport med riktlinjer för implementering av 
bland annat del ett och två ovan. Denna behöver 
anpassas för svenska förhållanden. 

 

I utvecklingsarbetet av Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata har främst principer 
från del ett blivit inarbetade. Denna del beskriver exempelvis hur olika typer av 
informationskrav relaterar till varandra samt hur dessa i sin tur relaterar till 
projektets och tillgångsförvaltningens informationsmodeller, se figuren nedan. 

 

(Källa: Baerad på SS-EN-ISO 19650-1:2019 Strukturering av information om byggd miljö - Informationshantering genom BIM - Del 1 - 
Begrepp och principer)   
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Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata innehåller bland annat 
tillämpningsanvisningar för: 

• organisationens informationskrav, 
• projektets informationskrav, 
• tillgångsförvaltningens informationskrav. 
• uppdragets Informationskrav, 
• projektets informationsmodell, och 
• tillgångsförvaltningens informationsmodell. 

Tillämpningsanvisningar för informationskrav och informationsmodeller bör utvecklas 
vidare med hjälp av SS-EN ISO 19650 med underlag från exempelvis bilagorna i 
respektive del av standarden. 

Kraven på informationsleveranser behöver utvecklas vidare med hjälp av CEN/TR 
17654. Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata innehåller en struktur för uppdragets 
informationskrav (ENG: Exchange Information Requirements – EIR) som i stor 
utsträckning baseras på Bygghandlingar 90, del 8, samt ett flertal metoder som 
CEN/TR 17654 hänvisar till och som behöver samordnas. CEN/TR 17654 nämner 
bland annat möjlighet till webb- och databasbaserade informationskrav och BIM 
Execution Plans (BEP), vilket även Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata erbjuder.  

Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata innehåller även specifikationer för olika 
processer inom samhällsbyggnadsprocessen, inklusive processer för 
informationshantering. Dessa skulle behöva en större fördjupning med hjälp av SS-EN 
ISO 19650-2.  

Utöver underlaget som beskrivits ovan innehåller Nationella Riktlinjer för BIM och 
Geodata även tillämpningsanvisningar för exempelvis gemensamma datamiljöer för 
projekt och tillgångsförvaltning (ENG: Common Data Environment – CDE). Även dessa 
skulle behöva en större fördjupning. 

3 Syfte & Mål 

3.1 Syfte 
Syftet med detta projekt är att skapa förutsättningar för organisationer att enkelt 
kunna kravställa sina informationsleveranser genom att tillämpa en etablerad och 
enhetlig informationsprocess som hela branschen kan stå bakom. Genom tillämpning 
av standarden borgar projektet för att utveckling kan göras så att även organisationens 
huvudprocesser kan införlivas i flödet. Syftet är även att ge ett tydligt och praktiskt 
stöd till beställare och leverantörer av information i livscykeln av byggnader och 
anläggningar. 
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Utöver detta syftar även projektet att ge en grund till övriga projekt inom strategin 
enligt nedanstående figur. 

 

Figuren visar att projektet kan delas upp i två delar, där den ena delen (4.1) hanterar 
processer och strukturer inom leveransfasen, och den andra delen (4.2) hanterar 
processer och strukturer inom driftfasen. 

3.2 Mål 
Det övergripande målet med projektet är att beskriva bastillämpningar för standarden 
genom praktisk handledning. Projektet utgår från standardens fyra delar samt den 
tekniska rapporten med riktlinjer. Projektet har ytterligare följande delmål: 

• Tillämpningsanvisningarna bör motsvara CEN/TR 17654 för svenska 
förhållanden. 

• Beskriva en färdplan med aktiviteter för hur del tre och fem av standarden ska 
inkorporeras i kommande strategiperioder. 

• Vidareutveckla de krav på informationsleveranser som i dagsläget beskrivs 
inom Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata. 

• Fördjupa de processer angående informationshantering som i dagsläget 
beskrivs inom Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata. 
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4 Avgränsning 
Detta projekt kommer inte om att säkra hela informationshanteringen för en 
organisation utan istället fokusera på ett antal bastillämpningar. Projektet avser alltså 
att, under denna strategiperiod, enbart hantera en delmängd av den information som 
innefattas av standarden SS-EN ISO 19650. Störst fokus kommer att läggas på 
överlämnande från leveransfas till driftsfas. Den informationen kan också betjäna 
driftens verksamhet och processer i en organisation, men detta lämnas till kommande 
strategiperioder. Eftersom gränserna flyter samman är det viktigt att projektet reder 
ut och definierar denna avgränsning på ett tydligt sätt. 

Nedan redovisas ytterligare avgränsningar som bör göras: 

• SS-EN ISO 19650-5 Principer och krav för ett säkerhetsmedvetet 
tillvägagångssätt bedöms viktigt och ska tas hänsyn till. Dock kommer inte 
någon tillämpning för detta att skapas under denna strategiperiod. 

• Gemensamma datamiljöer för projekt och tillgångsförvaltning ingår inte i 
denna strategiperiod. 

• Leveransspecifikationer är en central del i Nationella Riktlinjer för BIM och 
Geodata, och är även en återkommande metod i SS-EN ISO 19650 och CEN/TR 
17654. Detta kommer inte att hanteras i detta projekt, men kommer istället att 
ingå i projektet Leveransspecifikationer med IFC. 

5 Organisation 

5.1 Projekt- och resultatägare 
Projektet föreslås drivas i samarbete mellan förvaltaren av Nationella Riktlinjer för 
BIM och Geodata och representanter för parterna inom byggande och förvaltning. 

Mottagare bör vara Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata. 

5.2 Medverkande 
En arbetsgrupp bör ha representanter för beställare, projektör, entreprenör och 
tillgångsförvaltare. 

Viktiga samarbetspartner är grupper som utvecklat system och metodik med utgång 
från tillgångsförvaltning enligt ISO 55000. 

I övrigt krävs en bred förankring i form av en referensgrupp med representanter för 
bland annat intresseorganisationer för byggvaruindustrin, projektörer, byggherrar och 
förvaltare. 

5.3 Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelning får anstå tills projektet formeras. Klart är att Nationella Riktlinjer 
för BIM och Geodata bör ansvara för förmedling av projektresultatet, och att Svensk 
Byggtjänst behöver medverka i syfte att vid behov anpassa CoClass så att det kan bära 
nödvändig information. 
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6 Effektmål 
Projektet bidrar till följande effektmål inom Smart Built Environment: 

• ett förbättrat informationsflöde tack vare enhetlig kravställning av information, 

• kunskapsutveckling och förnyelse genom nya tjänster och produkter, 

• digital transformation genom att underlätta för byggprojekt att genomföras i 

industriella processer med stöd av digitalisering, 

• bidra till att beställande organisationer kan nyttja information från byggleveranser 

till att skapa ett sömlöst informationsflöde in i deras affärsverksamhet, samt 

• bidra till minskade informationsförluster mellan leveransfas och operativ fas. 
 

7 Framgångsfaktorer 

7.1 Organisationer  
Samarbete med organisationer och företag där arbetet med SS-EN ISO 19650 
påbörjats, till exempel Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata och Trafikverket.  

7.2 Skapa rätt förutsättningar 
Detta projekt kan inte hantera all den information som krävs för tillgångsförvaltning-
ens behov och avgränsningar behöver göras. En framgångsfaktor för att projektets ska 
tas emot av tillgångsförvaltande organisationer är att man lägger tid på att ta fram 
tydlig avgränsning som beskriver projektet leveranser men också pekar ut vad som 
behöver adderas i kommande strategiperiode för att tillgodose tillgångsförvaltning i 
sin helhet. 

8 Genomförande 
Figurerna i denna projektbeskrivning visar att SS-EN ISO 19650 sätter ramarna för 
dom flesta processer inom informationsleveranser. Eftersom de flesta projekt inom 
denna strategiperiod fokuserar på leveransspecifikationer blir dom beroende av detta 
projektresultat. Med hänsyn till detta bör man beakta alternativet att skapa ett 
program som koordinerar föreslagna projekt utifrån processerna i SS-EN ISO 19650. 

Projektet avser att utgå från det arbete som redan är påbörjat inom Nationella 
Riktlinjer för BIM och Geodata under 2018–2020. 
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8.1 Aktiviteter 
Arbetet spänner över en stor kunskapsflora och berör många intressenter. Arbetet 
kommer behöva genomföras iterativt med sakkunniga från respektive kunskaps 
domän. Följande preliminära arbetspaket har identifierats: 

8.1.1 Sätta avgränsning mellan olika intressenter 
Workshop med ingående intressenter till projektet för att hitta en gemensam 
gränsdragning för vilken information som ska omfattas och vilken som ej ingår i 
projektet. 

8.1.2 Organisationens informationskrav 
Identifiera och beskriva de krav som är typiska för att fånga helheten i en organisation. 
Att utifrån detta sedan göra en distinkt gräns för vilka av dessa krav som är av intresse 
för projektet att fördjupa sig i utifrån projektets framtagna avgränsning. Beskriva och 
ta fram tillämpningsanvisningar för organisationens informationskrav. 

8.1.3 Projektets informationskrav  och -modell 
Informationskrav ska definieras utifrån beställarorganisationens behov tillsammans 
med entreprenörens och andra intressenters behov.  Projektet avser att beskriva en 
delmängd av dessa samt processerna för att identifiera kraven och ta fram en 
informationsmodell för projektet. 

8.1.4 Tillgångsförvaltningens informationskrav och -modell 
(inklusive samordning med projekt 8. 
Leveransspecifikation för överlämning till användning 
och förvaltning) 

Ta fram specifikationer och tillämpningsanvisningar för att beskriva krav om en 
organisations objekt/tillgångar liksom hur de förhåller sig till varandra i en 
informationsmodell.  

8.1.5 Samordning av begrepp 
Ta fram en begreppslista och samordna definitioner de olika de olika begreppen som 
finns i ingående standarder som används i inom detta projekt samt begrepp som kan 
missuppfattas beroende på livcykelfas och/eller discipliner under livscykeln.  

8.1.6 Definition av och samordning med projekt 6. 
Leveransspecifikationer med IFC 

Samarbete med IFC-projektet och paketera lämpliga delar av deras resultat som knyter 
an till detta projekt. 

8.1.7 Definition av och samordning med projekt 5. 
Bastillämpningar för CoClass 

Samarbete med projektet för att paketera lämpliga delar av deras resultat som knyter 
an till detta projekt. 

8.1.8 Samordning med projekt 2. Leveransspecifikationer 
för utbyte av BIM- och geodata mellan byggprojekt och 
kommuner 

Samarbete med projektet för att paketera lämpliga delar av deras resultat som knyter 
an till detta projekt. 



 
 

10 
 
 

STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021-2023 – BILAGA D 

8.1.9 Samordning med projekt 7. Leveransspecifikation för 
miljödata 

Samarbete med projekt för att paketera lämpliga delar av resultat som knyter an till 
detta projekt. 

8.1.10 Utveckling av scenarion 
Ta fram ett scenario som täcker hela informationshanteringen. 

Exempel: En stadsdel ska byggas vilket skapar en ökad efterfrågan på 
sjukvård/VA/infrastruktur som driver fram ett behov. 

8.1.11 Inarbetning i Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata 
Arbeta in framtaget material i Nationella riktlinjers plattform. 

8.1.12 Slutrapport och presentation 
Dokumentera och presentera projektgenomförandet. 

8.2 Budget och finansiering 
SS-EN ISO 19650 är en omfattande serie standarder, med potential att vara till stor 
nytta. Det kräver dock en stor arbetsinsats som omfattar intressenter från både 
byggande, förvaltning och drift. Förutom en arbetsgrupp med bred representation som 
genomför huvuddelen av arbetet krävs samordning med olika typer av 
referensgrupper. Tabellen nedan redovisar budgeterade timmar per aktivitet ovan. 

 

8.3 Tidsplan 
Projektet beräknas starta i januari 2022 och pågå under två år med en beräknad 
sluttidpunkt i juli 2023. Figuren nedan visar en uppskattad tidplan enligt ovan 
definierade aktiviteter. 

 

  

Aktivitet Tim

8.1.1 Sätta avgränsningar mellan olika intressenter 200

8.1.2 Organisationens informationskrav 700

8.1.3 Projektinformationskrav och -modell 1500

8.1.4 Tillgångsinformationskrav och -modell, inklusive samordning med projektet underlag till 

tillgångsförvaltning
700

8.1.5 Begrepp: samordning av begrepp 200

8.1.6 Definition av och samordning med projektet “6 tillämpningsanvisningar för IFC” 150

8.1.7 Definition av och samordning med projektet “5 bastillämpningar ISO-81346 och ISO-12006-2" 150

8.1.8 Samordning med projektet “3 Process för modellbaserad granskning” 150

8.1.9 Utveckling av scenarion 500

8.1.10 Inarbetning i Nationella Riktlinjer 700

Slutrapport och presentation 500

Totalt 5450
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8.4 Riskanalys 
Tabellen nedan visar identifierade risker, dess bedömda sannolikhet och konsekvens, 
samt beräknat riskvärde.  För varje risk presenteras även hur respektive risk bör 
hanteras. 

Risk Sannol
ikhet  
(1-5, 
1= låg 
5= hög) 

Konse
kvens 
 (1-5, 
1= låg 
 5= hög) 

Riskvärde 
 (sannolikhet X 
konsekvens) 

Hantering av risk 

Tillgångsförvaltning vs 

förvaltning. En ständig 

källa till osäkerhet i 

projekt är när 

begreppen blandas 

ihop och stor risk för 

missförstånd uppstår 

 5  2  10 Definiera begreppet 

tillgångsförvaltning enligt 

ISO 55000 och beskriv hur 

begreppet förvaltning 

förhåller sig till 

tillgångsförvaltning 

Svårtolkade och 

generiska standarder 

som ska appliceras på 

en verklighet  

 5  2  10 Försök åstadkomma så 

konkreta exempel som 

möjligt. 

De olika perspektiven i 

de olika faserna 

skapar risk för 

missförstånd i 

kommunikationen 

 5  3  15 Skapa en kultur i projektet 

och samarbetet där de olika 

perspektiven tas till vara på 

och där man ser att de bidrar 

samt förstärker helheten och 

inte att belysningen av ett 

perspektiv exkluderar ett 

annat. 
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Bilaga E: Projekt 5 
Bastillämpningar för CoClass  
Författare: Klas Eckerberg, Mikael Törnkvist, Nicholas 
Alvén 

1 Sammanfattning 
Syftet med projektet är att beskriva bastillämpningar baserade på IEC/ISO 81346 
och ISO 12006-2 och den svenska tillämpningen CoClass för att visa potentiella vinster 
med och principer för: 

• standardiserad strukturering av digital information 
• användning av referensbeteckningar, som ger objekt en unik identitet och som kan 

visa dess relationer till andra objekt och system, inklusive dess lokalisering 
• hur man knyter dokumentation till objekt med hjälp av referensbeteckningar. 

Resultatet ska ha ett användarperspektiv, primärt baserade på följande roller: 

• beställare 
• projektör 
• entreprenör 
• geodataförvaltare 

• informationsförvaltare 

• underhållsentreprenör 
• tillgångsförvaltare. 

2 Bakgrund 
Denna projektbeskrivning är ett delresultat av projektet Nationell 
Standardiseringsstrategi för Digital Samhällsbyggnadsinformation (NSS) inom det 
strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment (SBE). 
Projektbeskrivningen är ett av åtta projekt som föreslås drivas under den första 
strategiperioden (2021-2023) inom NSS. Projekten, som visas i figuren nedan, är 
uppdelade i följande tre kategorier: 

• Tillämpningsanvisningar, 
• Leveransspecifikationer, och 
• Gemensam Informationsstruktur. 
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Föreslagna projekt baseras på ett flertal redan gällande standarder (ISO, EN, SS, med 
flera) där syftet är att tillämpa dessa för en rad olika aktiviteter inom 
samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är inte att på något sätt direkt vidareutveckla 
gällande standarder utan att öka användningen av dessa. Utvecklingsarbetet av 
nyttjade standarder sker inom respektive standardiseringsorganisation. 

ISO 12006-2 är den grundläggande standarden för byggklassifikation. Den har sin 
grund i det gamla svenska SfB-systemet, och används i dag över hela världen. Kända 
tillämpningar är Uniclass, Omniclass, BSAB och CoClass. 

Standarden bryter ner beskrivningen av den byggda miljön i ett antal tabeller. Grunden 
är verksamheter som behöver utrymmen. Dessa realiseras av byggresultat i form av 
byggdelar. Dessa kan aggregeras i byggnadsverk, som i sin tur samlas i byggnads-
verkskomplex. Byggresultat skapas av resurser i form av varor, hjälpmedel och 
aktörer. 

IEC/ISO 81346 är en serie standarder som har två syften: att lägga fast principer för 
strukturering av objekt, inklusive tillhörande information, och att ge regler för hur 
referensbeteckningar byggs upp, baserat på den resulterande strukturen. Syftet är att 
identifiera och beskriva objekten utifrån olika aspekter: funktion, sammansättning, 
lokalisering och typ). Grunderna beskrivs i del 1 i serien, medan del 2 har klasser för 
utrymmen och komponenter och del 12 har klasser för funktionella och konstruktiva 
system för bygg och anläggning. Samtliga är fastställda som svensk standard (SS); del 1 
och 2 också som europeisk standard (EN). 

CoClass förvaltas av Svensk Byggtjänst som den svenska tillämpningen av kombina-
tionen av dessa standarder. Här finns också tabeller för byggnadsverk och byggnads-
verkskomplex, liksom ett stort antal typer av klasser i samtliga tabeller. Dessutom 
finns en tabell för förvaltningsaktiviteter, som ska utökas med produktionsaktiviteter. 

 CoClass presenterades i en första version 2017. Nu har intresset vaknat mer påtagligt 
att faktiskt börja använda systemet. Dock finns en tydlig ”hönan-och-ägget-effekt”; 
många efterfrågar exempel på andra som börjat tillämpa CoClass och dess 
underliggande standarder innan man själv är redo att börja använda själv. Behovet är 
därför stort att ta fram ett antal bastillämpningar som kan tjäna som förebild. Många 
aktörer skulle kunna ta fram tjänster baserade på standarderna för exempelvis 
miljöbedömningar, kostnadskalkylering, inköp och logistik för att nämna några. 
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3 Syfte 
Syftet med projektet är att beskriva bastillämpningar baserade på IEC/ISO 81346 
och ISO 12006-2 och den svenska tillämpningen CoClass för att visa potentiella vinster 
med och principer för: 

• standardiserad strukturering av digital information 
• användning av referensbeteckningar, som ger objekt en unik identitet och som kan 

visa dess relationer till andra objekt och system, inklusive dess lokalisering 
• hur man knyter dokumentation till objekt med hjälp av referensbeteckningar. 

Tillämpningarna finns både i produktionsskedet, till exempel för produktionsplanering 
och logistik, och i användningsskedet för drift och underhåll. 

Ett första steg blir att skapa en ontologi enligt W3Id som beskriver relationen mellan 
standarderna, och hur de interagerar för att skapa de önskade tillämpningarna. 
Utgångspunkten är att om objekten har ”alla nödvändiga data” kan man själv skapa 
referensbeteckningar och andra tillämpningar. 

Resultatet ska ha ett användarperspektiv, primärt baserade på följande roller och 
exempel potentiella nyttor: 

• beställare: kravställning där man särskiljer funktion från teknisk lösning; LCA-
analyser; kostnads- och klimatkalkyler 

• projektör: koppling mellan krav och teknisk lösning; återanvändning av tekniska 
lösningar 

• entreprenör: återanvändning av tekniska lösningar, logistik, produktions-
planering, dokumentation strukturerad på samma sätt som den fysiska miljön 

• geodataförvaltare: utbyte av data mellan byggprojekt och geodatabaser; 
visualisering, analyser och simuleringar av stadsmiljöer 

• tillgångsförvaltare: dokumentation strukturerad på samma sätt som den fysiska 
miljön; sömlöst överförande av information mellan projekt och förvaltning; 
uppföljning av ställda krav. 

Bastillämpningarna ska användas som grund för konkreta exempel på hur dessa 
parter kan nyttja standarderna. Här finns en viktig koppling till ISO 19650 och dess 
beskrivning av roller och leveranser. 

Projektet ska också beskriva vilken typ av IT-stöd som behövs för flexibel 
tillämpning i olika skeden och för olika syften. Framför allt handlar detta om att ta 
fram detaljerade anvisningar för hur egenskaper hanteras i programvaror. 
Grunden för detta läggs i CAD-program, där objekt modelleras och ges sin primära 
identitet. 

Genom att använda semantisk webbteknik kan sedan olika verktyg användas för 
vidareförädling av data. 

Det förväntade resultatet är att möjligheterna med de aktuella standarderna utnyttjas i 
högre grad, och att detta leder till färre missförstånd och till högre produktivitet. 
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4 Avgränsning 
De nämnda standarderna omfattar fysisk byggd miljö (”construction”). Affärsmål, 
processfunktioner och andra ”högre nyttor” för organisationen ingår inte i projektet. 
Projektet bör dock ha med ett beskrivande kapitel i sin slutredovisning för hur dessa 
kan ”kroka i ” resultatet av detta projekt för att skapa synergier för den enskilda 
organisationen. 

5 Organisation 

5.1 Projekt- och resultatägare 
Svensk Byggtjänst har som förvaltare av CoClass rollen som projektägare.  

Mottagare är Nationella Riktlinjer. 

5.2 Medverkande 
En arbetsgrupp bör ha representanter för beställare, projektör, entreprenör och 
tillgångsförvaltare. 

Viktiga samarbetspartners är grupper som utvecklat system och metoder som kan 
tyckas vara konkurrerande men som hellre ska betraktas som viktiga komplement, till 
exempel BEAst, BIP-koder och BIMTypeCode. 

I övrigt krävs en bred förankring i form av en referensgrupp med representanter för 
bland annat intresseorganisationer för byggvaruindustrin, projektörer, byggherrar och 
förvaltare. 

6 Effektmål (inklusive koppling 
till programmets effektlogik) 

Projektet bidrar till Smart Built Environments effektmål genom: 

• ett förbättrat informationsflöde tack vare enhetliga strukturer för BIM och GIS 
• kunskapsutveckling och förnyelse genom nya tjänster och produkter 
• digital transformation genom att underlätta för byggprojekt att genomföras i 

industriella processer med stöd av digitalisering. 

  



 
 

5 
 
 

STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021-2023 – BILAGA E 

7 Framgångsfaktorer 

7.1 Projekt 
Svensk Byggtjänst ansvarar för förvaltningen av CoClass. Under 2021 kommer den 
första tjänsten baserad på systemet att presenteras i form av AMA Funktion. Den 
lägger grunden för standardisering av kravställning i tidiga skeden i bygg- och 
anläggningsprojekt. Tjänsten kan därmed utgöra inspiration till hur andra aktörer kan 
utveckla tjänster och produkter som utnyttjar standarder för digital hantering av data i 
andra skeden i livscykeln. 

Andra erfarenheter om användningen av 12006-2 och 81346 finns inom samarbets-
organistionen Construction Classification International Cooperation (CCIC). 
Medlemmar är i dag Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen och Polen, medan Sverige och 
Danmark medverkar som observatörer. 

I Danmark har Molio (”Dansk Byggtjänst”) utvecklat tillämpningar av standarderna 
som delvis motsvarar de från Svensk Byggjänst, men har också unika tjänster som kan 
tjäna som förebild. De båda företagen har ett tätt utbyte av erfarenheter. 

7.2 Exempel på tillämpningar 
Att analysera andra existerande metoder och verktyg som bygger på 12006-2 och 
81346 blir ett viktigt inslag i projektet. Ett exempel är Nya Karolinska Solna, där 81346 
användes i projektering, produktion och förvaltning för att identifiera objekt. Samma 
gäller European Spallation Source (ESS) i Lund. Många andra industriella projekt finns 
som kan ge input till bastillämpningar för bygg och anläggning. 

8 Genomförande 

8.1 Aktiviteter 
Tillämpningar ska tas fram för följande aktörer: 

• Beställare, där syftet är kravställning. Detta görs genom projekt AMA Funktion. 
Beställare och tillgångsförvaltare kan men behöver inte vara delar av samma 
organisation, men beställarens krav ska i hög grad vara baserade på 
tillgångsförvaltarens behov. I AMA Funktion byggs en databas med krav 
strukturerade enligt CoClass.  

• Projektörer, där syftet är att föra kraven vidare till tekniska lösningar. Detta görs 
genom egenskapsuppsättningar som adderas till CAD-objekt, i samarbete med 
programvaruutvecklare. Arbetet görs i samarbete med projekt Standardiserad 
process för modellbaserad granskning. 

• Entreprenörer, där syftet är planering och genomförande av produktion med 
hjälp av etappindelning och logistik. Arbetet görs i samarbete med projekt 
Standardiserad process för modellbaserad granskning. 

• Geodataförvaltare, där syftet är att förse projekt med geodata och att efter 
projektslut uppdatera geodata, inklusive byggnadsmodeller enligt CityGML. 
Arbetet görs i samarbete med projekt Leveransspecifikationer för utbyte av BIM- 
och geodata mellan projekt och kommuner. 
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• Tillgångsförvaltare, där syftet är planering och genomförande av drift och 
underhåll. Arbetet görs i samarbete med projekt Leveransspecifikationer för 
överlämning till användning och förvaltning. 

Arbetet genomförs i följande steg. 

1. Ta fram en ontologi som beskriver sambandet mellan standarderna. 
2. Beskriva tillämpning av ontologin genom exempel relevanta för: 

a. beställare 
b. projektörer 
c. entreprenörer 
d. geodataförvaltare 
e. förvaltare. 

3. Stöd för implementering i programvaror. 
a. Samarbete med BIP, BIMTypeCode och BEAst. 
b. Samarbete med programvaruutvecklare. 

4. Guide för implementering i organisationer (förändringsledning). 

Som input till steg 2 ingår en utvärdering av befintliga tillämpningar, till exempel hos 
Trafikverket, Nye Veier, NKS, ESS, Örebrobostäder, Region Gävleborg, i Danmark och 
hos medlemmarna i CCIC. 

8.2 Budget och finansiering 
Uppskattad tidsåtgång: 2 000 timmar, varav hälften egen tid. 

8.3 Tidsplan 
Eftersom projektet handlar om tillämpning snarare än ny kunskapsuppbyggnad kan 
genomförandet göras relativt snabbt. Ett kalenderår torde räcka. 

8.4 Riskanalys 

Risk Sanno-
likhet 
(1–5) 

Konse-
kvens 
 (1–5) 

Riskvärde 
(sannolikhet X 
konsekvens) 

Hantering av risk 

Alternativa system 

(BIP, BIMTypeCode, 

BEAst) 

5 5 25 Samarbete, och förmedling av insikten att 

standarderna inte konkurrerar utan överbryggar 

olika tillämpningar. 
Komplexa och 

svårbegripliga 

anvisningar 

3 5 15 De exempel som tas fram ska vara så konkreta 

som möjligt. 
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Bilaga F: Projekt 6 
Leveransspecifikationer med IFC 
Författare: Väino Tarandi, Kurt Löwnertz, Nicholas 
Alvén och Pontus Bengtson 

1 Sammanfattning 
Utbyte av information kräver entydiga och klara specifikationer nedan 
benämnda leveransspecifikationer. Dessa specifikationer ska stödja 
att maskinläsbar information kan överföras mellan aktörer i flera skeden 
i byggprocessen, och de är av mycket stor betydelse för effektiv och felfri 
kommunikation i byggsektorn.   
Detta projekt syftar till att beskriva principer och metoder för framtagande av 
leveransspecifikationer för IFC-baserade1 BIM-modeller enligt standarden SS-
EN 17412-1:2020. Arbetet ska resultera i ett ramverk för utformning av 
leveransspecifikationer som kan användas för att ta fram specifikationer för specifika 
leveranser. Detta ramverk ska bland användas i tre andra projekt inom 
standardiseringsstrategin:   

2. Leveransspecifikationer för utbyte av BIM- och geodata 
mellan byggprojekt och   

kommuner  
7. Leveransspecifikationer för miljödata   
8. Leveransspecifikation för överlämning till användning och förvaltning.  

I projektet kommer man även att stödja själva implementeringen av 
leveransspecifikationerna i dessa tre projekt, till exempel hur leveranserna kan göras 
maskinläsbara med hjälp av MVD:er (som specificerar ett urval av data i IFC-filer) 
enligt standarden SS-EN ISO 29481-1:2017. 
.  

2 Bakgrund 
Denna projektbeskrivning är ett delresultat av projektet Nationell 
Standardiseringsstrategi för Digital Samhällsbyggnadsinformation (NSS) inom det 
strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment (SBE). 
Projektbeskrivningen är ett av åtta projekt som föreslås drivas under den första 
strategiperioden (2021-2023) inom NSS. Projekten, som visas i figuren nedan, är 
uppdelade i följande tre kategorier: 

• Tillämpningsanvisningar, 
• Leveransspecifikationer, och 
• Gemensam Informationsstruktur. 
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Föreslagna projekt baseras på ett flertal redan gällande standarder (ISO, CEN, SIS, med 
flera) där syftet är att tillämpa dessa för en rad olika aktiviteter inom 
samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är inte att på något sätt direkt vidareutveckla 
gällande standarder utan att öka användningen av dessa. Utvecklingsarbetet av 
nyttjade standarder sker inom respektive standardiseringsorganisation. 

Följande ackronymer används i projektbeskrivningen nedan: 

AIM  Asset Information Model 

API Application Programming Interface 

BIM  Building Information Model/Modelliing 

BPMN Business Process Modeling Notation 

CDE Common Data Environment 

ER Exchange Requirement 

GS1 Organisation för identitetsstandard 

GTIN Global Trade Item Number – Internationell standard 

IDS Information Delivery Specification 

IFC Industry Foundation Classes 

MVD Model View Definition 

PIM Project Information Model 

UCMS Use Case Management Service 

 

2.1 Behov av standardisering 
Industry Foundation Classes (IFC) är ett neutralt och öppet filformat som gör det 
möjligt att fritt byta objektorienterad information mellan olika BIM-programvaror, 
men även mellan andra typer av mjukvaror som hanterar objektorienterad 
information. IFC har under en lång tid nyttjats inom planering, projektering, 
byggnation och förvaltning av byggnader. Under de senaste åren har IFC utvecklats till 
att även innefatta stöd för långsträckta objekt, såsom väg och järnväg (beräknas 
implementerat i mjukvaror under 2021). Objekten som standarden hanterar är 
byggnaders och anläggningars delar, exempelvis väggar, fönster, ventilationskanaler, 
brobalkar och vägkroppar. 
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IFC är idag, både i Sverige och internationellt, det dominerande öppna och neutrala 
överföringsformatet för BIM. I Finland kommer IFC-formatet inom kort också att 
godkännas nationellt som arkiveringsformat1. 

I Sverige saknas i dagsläget anvisningar på nationell nivå för BIM i allmänhet och för 
IFC-standarden i synnerhet. Många länder runt om oss har tydliga riktlinjer för olika 
tillämpningar för IFC-baserade BIM-leveranser. Finland har exempelvis den mycket 
tydliga och detaljerade COBIM2-serien av anvisningar för allt från kravställning, design, 
planering med mera i 15 dokument.  

Önskemål finns om tydliga och enhetliga leveransspecifikationer för många (möjligen 
alla) informationsöverföringar av BIM-data i Sverige. Leveransspecifikationer för 
standardiserade IFC-modeller behöver beskrivas för olika domäner och skeden i form 
av så kallade Model View Definitions (MVD)3 eller liknande. IFC-modellerna ser olika ut 
och det finns olika format på leveranser, det vill säga olika specifikationer som 
exempelvis kan uttryckas med hjälp av MVD-er eller de nya Information Delivery 
Specifications (IDS)4 som nu utvecklas inom buildingSMART.  

Leveransspecifikationer behöver översättas till att beskriva struktur och innehåll i IFC-
formatet på ett enkelt sätt, förslagsvis med hjälp av ovan nämnda MVD-er och/eller 
IDS-er. Det är denna konvertering som behöver en praxis för hur detta ska gå till. Se 
också översikten i Figur 1 nedan som illustrerar informationsöverföring av BIM-data. 

 

Figur 1 – Teknisk karta BIM/IFC/MVD (Källa buildingSMART.org) 
 

  

 
1 Finnish State BIM Strategy based on Land Use and Building Act reform (MRL) 2023 
2 https://buildingsmart.fi/en/cobim2020-common-bim-requirements-statement-14-12-2020/ 
3 MVD (Model View Definition)https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/mvd/ 
4 IDS (Machine readable Information Delivery Specification) 
https://technical.buildingsmart.org/projects/information-delivery-specification-ids/ 
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Exempel på generell information som ska finnas i IFC-modellerna för de olika 
leveransspecifikationerna är: 

• Klassifikation på rätt plats 
o både CoClass och SS-EN 81346 ska finnas i modellen 

• Struktur för SS-EN 81346 så att den finns med  
o System och funktion med mera ska finnas i modellen 

• Version på de individuella objekten 
• Unika identiteter enligt GUID5 o UUID (samverkan krävs mellan geodata och BIM 

vilka idag använder olika identiteter). 

Inom tre nedan projekt i den aktuella standardiseringsstrategin NSS finns behov av 
leveransspecifikationer:  

2. Leveransspecifikationer för utbyte av BIM- och geodata mellan byggprojekt och 
kommuner 

• Standardiserade IFC-modeller är en viktig beståndsdel i BIM/Geodata 
leveransspecifikationer   

• Leverans av BIM-modeller (i IFC) krävs i bygglovsprocessen, både i 
bygglovsansökan och när byggnaden är färdigbyggd (återrapportering efter 
byggnation). 

• Leveransspecifikationer för standardiserade IFC-modeller behöver beskrivas för 
olika domäner och skeden i form av MVD eller liknande. 

 
7. Leveransspecifikation för miljödata  
Hur ser tillämpning av IFC ut för specifikation av miljödata? Miljödatabeskrivningar 
finns på många ställen, se projekten i Smart Built Environment-programmet. De och 
andra källor strukturerar och paketerar information olika, inte minst nationellt. 

 
8. Leveransspecifikation för överlämning till användning och förvaltning 
Leveransspecifikationer börjar nu tas fram för Facility Management (FM) inom 
buildingSMART6 

Dessa har alla behov av standardiserade IFC-modeller som behöver beskrivas för olika 
domäner och skeden. I dag saknas definitioner för BIM-innehållet i dessa tre exempel, 
vilket behöver tas fram i de tre angivna projekten. För att möjliggöra detta kommer 
detta projekt att ta fram ett ramverk för hur leveransspecifikationerna ska utformas 
baserat på SS-EN 17412-1:2020. Detta projekt kommer även att stödja implementation 
av leveransspecifikationerna som MVD:er (baserat på SS-EN ISO 29481-1:2017). 
Arbetet behöver även koordineras med tidigare och parallellt arbete inom Nationella 
Riktlinjer7. 

IFC-modellerna behöver innehålla identiteter och övrig objektinformation som passar 
ändamålet vilket måste tillföras i en specifikation som definierar informationskravet i 
aktuell leverans. Exempel på viktiga identiteter är byggnads-id som måste matcha de 

 
5 https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/guid 
6 https://www.buildingsmart.org/facility-management-fm-handover-equipment-maintenance-join-our-
project-to-create-an-updated-open-international-standard/ 
7 http://www.nationella-riktlinjer.se/ 
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kommunala och statliga (geo-) databaserna (uppbyggda enligt Nationella 
specifikationer för geodata8), samt produktidentiteter enligt GS19 och GTIN10. 

Övrig objektinformation bör definieras enligt standarderna Byggnadsinformations-
modellering – Nivåer för informationsbehov11 och Bygginformationsmodeller – Manual 
för överföring av data12, både för information som hanteras inom ramen av CoClass, 
men även för övrig information. 

Figur 2 nedan (på engelska) visar relationerna mellan ovan nämnda standarder där 
19650-1 hanterar processen, 17412-1 hanterar informationsinnehållet, och 29481-1 
hanterar formatet för dataöverföring. 

 
Figur 2 – Relationer mellan standarer för kravställning och leverans av objektinformation.(Källa SvenskByggtjänst) 

 

Då leveransspecifikationer definieras för olika skeden och leveranser innebär det även 
ytterligare krav på IFC-modellerna, exempelvis versionshantering och globala 
koordinater som ska följa med på ett korrekt sätt. Modellerna ska exempelvis kunna 
knytas till ett kommunalt referenssystem baserat på kartprojektioner (i enlighet med 
krav för de Nationella specifikationerna för geodata).  

I dag definieras leveransspecifikationer inom buildingSMART i form av MVD-er med 
tillhörande Exchange Requirements (ER). Samtidigt pågår en utveckling av IDS som 
också nyttjar ER, men med modernare metoder. 

 
8 https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/ 
9 https://www.gs1.org/ 
10 https://gs1.se/en/standards-and-services/global-trade-item-number-gtin/ 
11 SS-EN 17412-1:2020 Byggnadsinformationsmodellering – Nivåer för informationsbehov – Begrepp och 
principer 
12 SS-EN ISO 29481-1:2017 Bygginformationsmodeller – Manual för överföring av data – Del 1: Metodologi 
och format (SS-EN ISO 29481-1:2016) 
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Inom buildingSMART pågår också flera utvecklingsprojekt gällande 
leveransbeskrivningar som bör studeras, bland annat “Facility Management and 
openBIM” där även BIM Alliance bör delta och säkra samverkan. 

Flera av projekten i standardiseringsstrategin har i sina tillämpningar behov av IFC-
modeller som kan leverera och ta emot strukturerad och specifik information. Dessa är 
bland andra: 

4. Bastillämpning för SS-EN ISO 1965013  

- Projektet beskriver olika typer av modeller som projekt- och 
tillgångsinformationsmodeller. Hur förhåller sig dessa till IFC? 

- Leverans av IFC-filer anpassade för SS-EN ISO 19650. 

5. Bastillämpning för CoClass  

- Projektet har en inriktning på att ta fram bastillämpningar för CoClass vilket är 
viktigt för utformning av leveransspecifikationer. Bland annat hjälper det till att se 
över kopplingen mellan CoClass och IFC, där den senare endast har en rudimentär 
objektklassifikation på hög nivå, exempelvis IfcWall med typerna MOVABLE, 
PARAPET, PARTITIONING, och SOLIDWALL. För mer detaljerad klassifikation finns 
referenser till explicita klassifikationer med sina olika koder och versioner, som till 
exempel CoClass. De länkas till de enskilda objekten och bör göras så i alla 
byggprojekt. 

- Leveransspecifikation för IFC anpassad för SS-EN 8134614-strukturer. 

En ny metod för att ta fram användarfall har skapats inom buildingSMART, Use Case 
Management Service (UCSM), som stödjer beställare och utförare med definition av 
BIM-leveranser för projekten. Den bör studeras och möjligen användas i detta projekt. 

Det räcker inte att se på IFC-leveransspecifikationerna isolerat utan det bör ske i 
sammanhanget med tillgångsförvaltning, gemensam datamiljö (Eng. Common Data 
Environment - CDE)15, klassifikation och SS-EN 81346 så att de är tillrättalagda för det 
ändamålet redan från början. Vid en leverans är det viktigt att veta om det är en 
leverans enligt projektets informationsmodell (Eng: Project Information Model – PIM) 
eller en leverans enligt tillgångsförvaltningens informationsmodell (Eng: Asset 
Information Model - AIM) som avses, och vilka delar av en tillgång (Asset) som 
leveransen avser. Sådant som inte finns i dagens enkla punkt till punkt-överföringar av 
IFC-filer.  

Vidare måste det, vid import av IFC-filer, anges om det är en ”som designat- eller en 
”som byggt”-struktur som ska in i det som är projekt- eller tillgångsstruktur. Varje 
leveransspecifikation bör ha sin givna plats i processen. Detta är något som i dagsläget 
inte finns specificerat. 

Hur detta utformas och hanteras och hur man rent allmänt använder gemensamma 
datamiljöer behöver samordnas med projekt 4 Bastillämpning för SS-EN ISO 19650. 

 
13 EN ISO 19650-1, 2,3, och 5. Information Management using Building Information Modelling. 
14 SS-EN 81346 Struktureringsprinciper och referensbeteckningar 
15 https://technical.buildingsmart.org/projects/opencde-api/ 
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3 Syfte 
Projektets syfte är att ta fram ett ramverk för hur leveransspecifikationer ska utformas 
för informationsleveranser via IFC-formatet (ISO-16739). Ramverket ska baseras på 
SS-EN 17412-1:2020, för definition av informationsbehov, samt på SS-EN ISO 29481-
1:2017 för överföring av data via exempelvis MVD, IDS, och ER. Ramverket ska även 
beskriva hur detta ska ske praktiskt.  

Ramverket kommer att tillämpas i tre andra specifika leveransspecifikationsprojekt 
inom standardiseringsstrategin: 

2. Leveransspecifikationer för utbyte av BIM- och geodata mellan byggprojekt 
och kommuner,  

7. Leveransspecifikationer för miljödata, och 
7. Leveransspecifikation för överlämning till användning och förvaltning. 

Detta projekt kommer även att stödja de specifika leveransspecifikationsprojekten 
med att transformera de leveransspecifikationerna till MVD-er, IDS-er och ER: 

I dagens tillämpningar saknas en enhetlig eller standardiserad tillämpning, vilket 
kommer att studeras och definieras i projektet. Leveransspecifikationerna behöver 
strömlinjeformas för att underlätta olika varianter av informationsleveranser. 

• Utvecklingen av de tre leveransspecifikationerna ska visa vägen fram för 
efterföljare då det finns ett stort behov av väldefinierade och användbara 
tillämpningar i många fler livscykelskeden.  

Projektet förväntas leverera följande resultat: 

• Beskrivning för framtagning av leveransspecifikationer med 
utgångspunkt från användningsfall som kommer från olika aktörer i 
byggprocessen. Erforderliga steg för att skapa en komplett specifikation ska 
ingå. 

o Del 1 – Ramverk för leveransspecifikationer enligt SS-EN 17412-
1:2020. 

o Del 2 – Ramverks för transformering av leveransspecifikationer 
enligt ovan till MVD-er, IDS-er, och ER enligt SS-EN ISO 29481-
1:2017. 

• Rekommendation gällande filformat och tekniska lösningar som kan 
underlätta hanteringen och som krävs för att ta fram leveransspecifikationer. 

• Rekommendation för fortsatt arbete och utveckling för att, via automatiska 
regelkontroller, kunna granska informationsinnehållet i levererade IFC-
modeller baserade på leveransspecifikationer enligt ovan.   
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4 Avgränsning 
Projektet avgränsas till praktisk överföring/delning av data mellan olika 
aktörer/mjukvaror i de tre projekt som beskrivits ovan. Detta innebär dels bestämning 
av standarder för format och innehåll i leveransspecifikationer generellt, dels 
bestämning av det faktiska innehållet i de tre fallen. 

Projektet kommer att använda tekniker som är standardiserade och har bra tekniskt 
stöd implementerade i vanligt förekommande programvaror. Exakt vilken teknik som 
används beror på situationen när projektet kommer i gång, noterbart är till exempel: 

• mvdXML – dagens teknik 
• IDS – på gång och bör finnas parallellt under 2022 
• annat – restAPI? – som alternativ till filöverföring kommer troligen inte under 

projektets genomförande.  

5 Organisation 

5.1 Projekt- och resultatägare 
BIM Alliance föreslås vara projektägare eftersom föreningen är medlem i 
buildingSMART International där utveckling och förvaltning av IFC-formatet, inklusive 
MVD, IDS, och ER förvaltas. 

Resultatet bör publiceras på Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata. Därav förslås de 
vara resultatägare. 

5.2 Medverkande 
Medverkande i projektgruppen bör vara en sammansättning av representanter från 
beställare, entreprenörer, tekniska konsulter och systemleverantörer. Medverkande 
ska ha en erkänd kompetens och erfarenhet från såväl hus- som anläggningsprojekt 
och vara välbekant med hur IFC används idag. 

För att säkerställa resultatet och fånga upp ytterligare erfarenheter ska täta 
avstämningar ske med en referensgrupp. Referensgruppen kompletterar 
arbetsgruppen vilket också gör att man kan begränsa arbetsgruppens storlek utan att 
ge avkall på kompetens.  
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6 Effektmål (inkl. koppling till 
programmets effektlogik) 

Målet för projektet är att förenkla och sänka trösklarna för användning av IFC i 
branschen vilket kommer att bidra till: 

• enklare samordning mellan aktörer 
• ökad kvalitet i leveranser 
• minskad tidsåtgång för exporter och importer i olika mjukvaror. 

Projektet bidrar till Smart Built Environments effektmål genom att  

• verka för enhetlig struktur för BIM och GIS 
• branschpraxis stödjer delning av digitala data 

o bidra till ökad produktivitet. 

7 Framgångsfaktorer 
En viktig framgångsfaktor är att de leveransspecifikationer som skapas i de specifika 
leveransspecifikationsprojekten (se Syftet ovan) är skapade enligt en gemensam 
tillämpning av SS-EN 17412-1:2020 som i nuläget arbetas fram inom Nationella 
Riktlinjer. 

Standarderna, som ligger till grund för projektet, kommer främst från buildingSMART 
men också från standardiseringsorganisationer som ISO och IEC, samt på CEN på EU-
nivå. Inom buildingSMART har och fortsätter arbetet med implementering av bland 
annat MVD, Data Templates och Gemensam Datamiljö i specifika projekt och i de olika 
medlemsländerna. Den erfarenheten och resultaten är tillgängliga och användbara 
också för detta projekt. 

8 Genomförande 
8.1 Aktiviteter 
Merparten av arbetet kommer att utföras av projektgruppen i dialog och med input 
från branschen genom referensgruppen.  

Projektet består av två huvuddelar. Den första delen är att ta fram förslag på hur 
leveransspecifikationer för hur information ur IFC-baserade BIM-modeller ska paketeras till 
innehåll och struktur med någon/några av de metoder som finns inom buildingSMART-
standarderna eller andra öppna neutrala standarder. Som en del i detta kommer ett 
regelverk att läggas upp: 

• Så tillämpas CoClass i IFC-modeller (och hur för man in klassifikationen i sin 

mjukvara) 

• Så lägger man till egenskaper och property sets i och från en leveransspecifikation. 

Här kommer också andra liknande beskrivningar och strukturer i IFC-formatet för 

kompletta leveranser för de olika typerna av mottagare, och därmed också 
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leveransspecifikationer, att definieras. De är bland annat version, koordinater i 

olika projektioner, unika identiteter, CoClass klassifikation genomgående samt 

anpassning för olika livscykelskeden. 

• Så gör man MVD av en leveransspecifikation, och så verifierar man den. Här 

kommer också den nya kommande leveranstypen IDS, Information Delivery 

Specification, undersökas och möjligen testas som framtida leveransform. 

• Så hanterar man versioner av modeller i en gemensam lagringsmiljö (CDE), 

eventuellt också hur man övergripande organiserar sin CDE (motsvarande 

mappstruktur och etcetera). 

• Principer för samverkan mellan modellfiler och databaser 

Den andra delen är att med den valda metoden och dess format skapa de tre specifika 
leveransspecifikationerna till innehåll och struktur i samverkan med de projekten: 

•  Leveransspecifikationer för utbyte av BIM- och geodata mellan byggprojekt och 
kommuner 

• Leveransspecifikation för miljödeklaration  
• Leveransspecifikation för överlämning till förvaltning. 

För att hålla fokus får man se detta projekt som en stödresurs för de tre specifika 

leveransspecifikationsprojekten, för att se till att de gör likadant, att de kan göra det de 

vill göra. IFC utgör ryggraden för definitioner av leveransspecifikationer över 

processen och även för dessa projekt i NSS. Det innebär att det här projektet ska starta 

före och sedan ligga parallellt med de andra tre projekten.   

I projektet kommer också praktiskt tester och demonstrationer att göras för att visa hur 
detta fungerar i praktiken. Som beskrivits tidigare så sker definitioner av 
leveransspecifikationer i tre andra delprojekt, vilket bör göras innan projekten är helt 
slutförda, så att testerna kan ge feedback till förändringar av dem. 

Arbetspaket Aktivitet Beskrivning av innehåll 

AP1 Projektledning och 

administration 

Planering och administration av projektet. 

AP2 Ramverk för 

leverans-

specifikationer 

Genomgång av de olika tekniska förutsättningar som krävs 

för att skapa och använda leveransspecifikationer. 

Definiera egenskaper och strukturer som krävs för att 

hantera information i IFC-modellerna som berör 

leveranserna. Förtydliga och definiera viktiga begrepp som 

ingår i leveranserna. 

Definition av hur leveransspecifikationer för IFC-baserade 

BIM-modeller ska byggas upp och med vilken standard. 

Ta fram ett regelverk enligt punktlistan ovan. 

AP3 Implementering av 

leverans-

specifikationer 

Skapa fungerande leveransspecifikationer för de tre 

leveransspecifikationsprojekten. 

AP4 Verifiering och 

utvärdering 

Test och utvärdering av process och definitioner för att 

säkerställa gränssnitt och funktion. En demonstrator tas 

fram. 
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Dokumentera brister och problem och ge 

rekommendationer om fortsatt utveckling som krävs för att 

ta fram nya leveransspecifikationer. 

AP5 Dokumentation och 

presentation 

Skapa metodbeskrivning och rekommendationer för 

hantering av leveransspecifikationer.  

Ta fram presentationsmaterial för att sprida resultatet från 

projektet. 

Skapa slutrapport och sammanställa projektet. 
Tabell 1 – Aktivitetslista 
 

8.2 Budget och finansiering 

Arbetspaket Aktivitet Uppskattad tidsåtgång (h) 

AP1 Projektledning och administration 200 

AP2 Ramverk för leveransspecifikationer 600 

AP3 Implementering av leveransspecifikationer 700 

AP4 Verifiering och utvärdering 600 

AP5 Dokumentation och presentation 300 

 Summa 2400 
Tabell 2 – Övergripande budget 
 

8.3 Tidplan 
Projektet består huvudsakligen av två stora delar. Den första (AP2) är att bygga upp 
kunskap och en metodik med struktur och format för leveransspecifikationer BIM-
baserade tillämpningar det öppna IFC-formatet. Detta kan vara ett arbete som med 
förankringsaktiviteter tar upp till ett år.  

Delvis parallellt startar sedan den andra delen (AP3) med definitionerna och 
framtagandet av tre specifika leveransspecifikationer för innehåll specificerat av tre 
andra projekt i programmet: 

2. Leveransspecifikationer för utbyte av Geodata och BIM-data 

7. Leveransspecifikation för miljödeklaration  

8. Leveransspecifikation för överlämning till förvaltning 

Dessa arbeten pågår sannolikt under slutet av den första delen och ytterligare ett 
halvår. Slutligen utförs verifiering och utvärdering (AP4). 

Projektet beräknas starta januari 2022 och pågå i ett och ett halvt år. 

 
Tabell 3 – Tidsplan  
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8.4 Riskanalys 
 

Risk Sannol
ikhet  

(1-5, 

1= låg 

5= hög) 

Konse
kvens 

 (1-5, 

1= låg 

 5= hög) 

Riskvärde 

 (sannolikhet X 

konsekvens) 

Hantering av risk 

Fel sammansättning av 

kompetenser i 

projektgruppen 

2 5 10 Noggrann urvalsprocess för 

medlemmar till 

projektgruppen 

Leveransspecifikationer

na inte är användbara 

för att de blir för 

teoretiska 

3 4 12 Viktigt med bra 

referensgrupp samt tät 

dialog och testning med 

densamma 

        
Tabell 1 – Riskanalys 
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Bilaga G: Projekt 7 
Leveransspecifikationer för 
miljödata 
Författare: Kajsa Byfors, Klas Eckerberg, Jan-Anders 
Jönsson, Henrik Linderoth 

1 Sammanfattning 

Digitalisering är en förutsättning för att livscykelanalyser (LCA) ska bli ett användbart 

miljöbaserat beslutsstöd i byggprocessen. Indata till dessa analyser hanteras idag 

manuellt, vilket är resurskrävande och förenat med risker. Nyttjande av 

objektorienterad modellinformation vid hantering av denna miljödata bör underlätta 

och kvalitetssäkra dessa analyser och blir därmed en viktig drivkraft för 

implementering. 

Att använda miljövarudeklarationer, så kallade Environmental Product Declarations 

(EPD), tillsammans med korrekt modellinformation minskar risken för manuella 

misstag, resursbelastning och ökar möjligheten för korrekta resultat. 

Det pågår för närvarande en utveckling av produktdatamallar för byggprodukter, så 

kallade Product Data Templates (PDT), men motsvarande mallar för byggnadsverk 

saknas. Sådana mallar kan användas som underlag för leveransspecifikationer. Nyttan 

med detta är tydlig: först när LCA-data för byggnadsverk beräknas och levereras på ett 

standardiserat, och av marknaden överenskommet och accepterat sätt, blir det möjligt 

att använda informationen. 

Syftet med detta projekt är att skapa förutsättningar och underlag för införande av ett 

gemensamt digitalt sätt att hantera miljöinformation om ett byggnadsverk. Konkret 

realiseras detta genom mallar för byggnadsverk, där miljödata är en del av denna, i 

form av leveransspecifikationer. Exempel på tillämpningar ska visa hur 

specifikationerna kan användas för beställning och leverans för redovisning av miljö- 

och klimatpåverkan. Syftet med leveranserna kan vara såväl analyser som 

deklarationer. 

Projektet bör drivas av någon av de organisationer som bedriver miljöcertifiering eller 

kravställande myndigheter, exempelvis Boverket. Projektgruppen bör även 

representeras av konsulter och entreprenörer vilka förväntas genomföra de 
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informationsleveranser som kravställs. Resultatet bör presenteras och förvaltas på 

Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata. 

2 Bakgrund 

Denna projektbeskrivning är ett delresultat av projektet Nationell 

Standardiseringsstrategi för Digital Samhällsbyggnadsinformation (NSS) inom det 

strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment (SBE). 

Projektbeskrivningen är ett av åtta projekt som föreslås drivas under den första 

strategiperioden (2021-2023) inom NSS. Projekten, som visas i figuren nedan, är 

uppdelade i följande tre kategorier: 

• Tillämpningsanvisningar, 
• Leveransspecifikationer, och 
• Gemensam Informationsstruktur. 

 

Föreslagna projekt baseras på ett flertal redan gällande standarder (ISO, CEN, SIS, med 

flera) där syftet är att tillämpa dessa för en rad olika aktiviteter inom 

samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är inte att på något sätt direkt vidareutveckla 

gällande standarder utan att öka användningen av dessa. Utvecklingsarbetet av 

nyttjade standarder sker inom respektive standardiseringsorganisation. 

I tidigare genomförda projekt1 inom Smart Built Environment konstateras att 

digitalisering är avgörande för att livscykelanalyser (LCA) ska bli ett användbart 

miljöbaserat beslutsstöd i byggprocessen. Det finns redan idag krav på redovisning av 

klimatdata för byggnadsverk, och en lag om klimatdeklaration för byggnadsverk är 

planerad att införas i Sverige 2022. Krav på klimatdata och nivågränser finns också i 

miljöcertifieringssystem som Miljöbyggnad, LEED, och BREEAM Indata till ovan 

certifieringar och analyser hanteras idag manuellt, vilket är resurskrävande och 

 
1 Syntesrapport Livscykelperspektiv. 
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förenat med risker att fel uppstår när data överförs manuellt mellan olika parter och 

system. Manuell hantering innebär också stora begränsningar av mängden data som 

kan hanteras, liksom möjligheten att komma åt data i ett senare skede i livscykeln. 

Att använda objektsdata i modellerna vid digital hantering av klimatdata för 

byggnadsverk underlätta och kvalitetssäkrar dessa beräkningar och blir därmed en 

viktig drivkraft för implementering. Att använda miljövarudeklarationer, så kallade 

Environmental Product Declarations (EPD), tillsammans med korrekt 

modellinformation som kvantitet och volym minskar manuella misstag, 

resursbelastning och ökar möjligheten för korrekta resultat. Modeller har olika 

informationsnivåer beroende på skede i byggprocessen, vilket i sin tur kvalitetssäkrar 

dessa leveransspecifikationer för miljövarudeklarationer. Men ytterligare arbete 

återstår dock för att möjliggöra och implementera digitala LCA-beräkningar, liksom 

användning av resultatet. 

När det gäller leverans av indata, till exempelvis LCA-data för byggprodukter, pågår en 

utveckling av produktdatamallar, så kallade Product Data Templates (PDT), men 

motsvarande mallar för byggnadsverk saknas. Sådana mallar kan användas som 

underlag för leveransspecifikationer. Nyttan med detta är tydlig: först när LCA-data för 

byggnadsverk beräknas och levereras på ett standardiserat, och av marknaden 

överenskommet och accepterat sätt, blir det möjligt att använda informationen. 

Sådan standardiserad information kan till exempel användas som faktabaserat 

underlag för utveckling av konstruktiva lösningar och materialanvändning med syfte 

att sänka klimatpåverkan från byggnadsverk ur ett livscykelperspektiv. En annan 

viktig nytta är att data kan sparas och vid behov tillgängliggöras för åtkomst under 

byggnadsverkets livscykel, till exempel vid utbyten, ombyggnad, rivning och 

återvinning.  

För att klimat- och miljödata för ett byggnadsverk ska kunna komma till användning 

under byggnadsverkets hela livscykel krävs att data hanteras digitalt på ett nationellt 

och internationellt standardiserat och förankrat sätt. Andra projekt inom Smart Built 

Environment fokuserar på data om produkter, medan detta projekt handlar om att 

skapa förutsättningar för digital hantering av miljödata för hela byggnadsverk.  
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3 Syfte & Mål 

Projektet syftar till att skapa förutsättningar och underlag för införande av ett 

gemensamt digitalt sätt att hantera miljöinformation om byggnadsverk. Konkret 

realiseras detta genom mallar för byggnadsverk, där miljödata är en del. Mallarna bör 

dels vara baserade på befintliga standarder för produktdatamallar2, och på standarder 

för kvalitetssäkring av egenskaper3 i mallarna.  

Beroende på behovet av information i aktuellt skede i livscykeln kan mallarna ha olika 

detaljeringsgrad och systemgränser. Vad gäller miljödata bör projektet följa den 

internationella utvecklingen inom området, till exempel genom att uppfylla 

innehållskraven i International Reference Life Cycle Data System (ILCD)4. 

De egenskaper som används i mallarna ska kunna matchas mot egenskaper som 

används i olika verktyg. Genom mallarna kommer miljödata för byggnader att kunna 

levereras digitalt på ett standardiserat och överenskommet sätt.  

Exempel på tillämpningar ska visa hur leveransspecifikationen kan användas för 

beställning och leverans för redovisning av miljö- och klimatpåverkan under hela 

livscykeln för byggnadsverket och dess delar. Syftet med leveranserna kan vara såväl 

analyser som deklarationer, till exempel för miljöcertifiering av byggnader. Ett 

exempel är informationsleveranser enligt det krav på klimatdeklaration som är på väg 

att införas. Andra exempel är leveranser av miljödata enligt krav i miljöcertifierings-

system som  Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. I många pågående initiativ på 

marknaden införs klimat- och miljökrav vid upphandling där standardiserade 

leveranser av data kommer att underlätta hanteringern under byggprocessen samt 

uppföljning av uppnådda resultat. 

Mallarna bör också visa hur kvaliteten på data ska säkerställas. Data ska kunna vara 

både generiska och produktspecifika. 

Resultatet avser att förenkla hanteringen av miljödata i planering, projektering och 

förvaltning av den byggda miljön. 

 
2 SS-EN ISO 23387:2020 Byggnadsinformationsmodellering (BIM) – Datamallar för 

byggobjekt använda under livscykeln för en byggd tillgång – Begrepp och principer. 

3 SS-EN ISO 23386:2020 Byggnadsinformationsmodellering och andra digitala 

processer i byggande – Metodik för att beskriva, författa och underhålla egenskaper i 

sammankopplade datalexikon. 

4 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC58190 
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4 Avgränsning 

Projektet omfattar inte frågor som rör informationssäkerhet, eller vilka systemgränser 

som är relevanta i olika sammanhang. 

5 Organisation 

5.1 Projekt- och resultatägare 
Projektägare kan vara någon av de organisationer som bedriver miljöcertifiering eller 

kravställande myndigheter, exempelvis Boverket. Resultatet bör presenteras och 

förvaltas på Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata. 

5.2 Medverkande och ansvarsfördelning 
Representanter för kravställande myndigheter, miljöcertifieringsorganisationer (till 

exempel Sweden Green Building Council), samt byggherrar förvaltare. Representanter 

för aktörer som är med processen där kraven skall implementeras och användas. 

Projektets centrala arbetsgrupp ska utgöras av mottagarna av informationsleveranser, 

det vill säga miljöcertifieringsorganisationer och/eller myndigheter. Leverantörer av 

dessa leveranser, det vill säga entreprenörer och konsulter, bör också ingå i 

arbetsgruppen. 

6 Effektmål (inklusive koppling till 
programmets effektlogik) 

Projektet förväntas bidra till tre av effektområdena inom Smart Built Environments 

effektlogik: Förbättrat informationsflöde, effektivisering, samt klimatperspektiv. 

Inom effektområdet “Förbättrat informationsflöde” förväntas projektet främst att 

bidra till den kortsiktiga effekten “Branschpraxis och lagstiftning stödjer delning av 

digitala data”. Effekten avser att det finns de facto-standarder, vedertagen praxis hos 

sektorns aktörer, och lagstiftning som stödjer att digitala data kan delas mellan 

aktörer. Bidraget till effekten förväntas främst ske genom att beskriva principen för 

framtagande av leveransspecifikation för miljödata vilken skall stödja delningen av 

digitala data. 

Inom effektområdet “Effektivisering” förväntas projektet främst att bidra till den 

kortsiktiga effekten “Effektivare energi- och materialanvändning”. Effekten avser 

effektivisering av energi- och materialanvändning i produkter och processer ur ett 

cirkularitetsperspektiv. Bidraget till effekten förväntas främst ske genom att 
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leveransspecifikationerna för miljödata möjliggör mer enhetliga beräkningar ur ett 

cirkularitetsperspektiv. 

Inom effektområdet “Klimatperspektiv” förväntas projektet främst att bidra till den 

kortsiktiga effekten “Reduktion av klimatpåverkan genom byggnadsverkets hela 

livscykel”. Effekten avser åtgärder inom samhällsbyggnadssektorn med potential att 

bidra till minskade utsläpp av växthusgaser genom ett byggnadsverks livscykel. Det 

kan exempelvis handla om åtgärder för att minska energi- och materialanvändning, 

välja material och resurser med avseende på klimatpåverkan, öka återanvändning av 

befintliga byggnadsverk och material, samt öka andelen förnybar energi. Bidraget till 

effekten förväntas främst ske genom att leveransspecifikationer för miljödata 

möjliggör en mer enhetlig beräkning av klimatpåverkan som i sin tur kan stödja 

simuleringar av vilken klimatpåverkan olika beslut medför. 

7 Framgångsfaktorer 

De allt högre kraven på att alla samhällssektorer ska bidra till minskad belastning på 

miljö och klimat ökar trycket på metodutveckling. Det snart obligatoriska kravet att 

större byggprojekt redovisar en klimatdeklaration kommer att utgöra ett starkt 

incitament att ta till sig väl utformade digitala arbetssätt, baserade på svensk och 

internationell standard. 

Inspiration finns att hitta i våra grannländer. I Norge finns en nybildad organisation för 

att förvalta generella byggproduktegenskaper i form av PDT Norge5. 

Proceduren kring leveransspecifikationer beskrivs av buildingSMART genom så 

kallade Information Delivery Manuals (IDM) och Model View Definitions (MVD).  

Grunden för detta arbete bör skapas inom projekt 6 Leveransspecifikationer med IFC. 

Flera liknande arbeten pågår eller har genomförts inom Smart Built Environment som 

beskriver hantering av miljödata för produkter. Arbetet föreslås därför samordnas 

med och dra nytta av erfarenheter från framför allt följande projekt: 

Färdplan digitala leveranskedjor (avslutat). Projektledare: Lavinius Arva, NCC.  

 Målet för projektet var att ta fram en för byggsektorn gemensam och förankrad 

målbild för ägande och förvaltning av standardiserade byggproduktdata 

(egenskaper för byggprodukter) samt en handlingsplan för genomförande. 

Byggsektorns miljödatahubb (avslutat). Projektledare: Jeanette Sveder Lundin, 

Skanska. 

En öppen hubb har skapats med syftet att underlätta all digital kommunikation av 

produktinformation. Byggsektorns resurshubb innehåller ett resursregister med 

 
5 https://www.pdtnorge.no/Om-PDT-Norge 

https://www.pdtnorge.no/Om-PDT-Norge
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unika identiteter för olika byggresurser, vilket möjliggör en gemensam 

nomenklatur för branschgemensamma resurssammanställningar och 

kommunikation av produktinformation. Den innehåller också digital 

miljöprestanda för varor och tjänster som används i byggsektorn baserat på 

livscykelanalys (LCA). LCA-data i hubben följer internationellt accepterade 

beräkningsanvisningar för byggprodukter (EN 15804), som är kopplade till 

byggproduktförordningen inom EU. 

Datadelning (pågår) Projektledare: Nina Borgström, Tyréns.  

 Projektets mål är en väl beskriven nomenklatur inom området datadelning, 

principer och rekommendationer för framtida tekniska lösningar samt förslag på 

metoder och processer för datadelning som inkluderar ägarskap, klassificering, 

ansvar och förtroende. I projektet studeras och beskrivs tre användarfall: Produkt- 

och Miljödata, Fastighetsdata samt Infrastruktur. 

Produktdatamallar koncepttest (pågår). Projektledare: Jeanette Sveder Lundin, 

Skanska.  

Målet med detta projekt är att genom två fallstudier sätta upp och testa ett digitalt 

informationsflöde för att hantera prestandadeklarationens legala basinformation 

för en byggprodukt (CE-märkningen och DoP).  

Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen (pågår). 

Projektledare: Robert af Wetterstedt, Bjerking. 

Projektets målsättning är att lägga grunden för digital hantering av 

hållbarhetskrav genom att ta fram en prototyp för en standard avseende digitalt 

informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer. Samtidigt 

utvecklas en prototyp till en molntjänst med arbetsnamnet Incheck, där 

standardprototypen tillämpas på bland annat Sweden Green Building Councils 

certifieringssystem Miljöbyggnad. 

8 Genomförande 

Projektet bör genomföras i nära samarbete med övriga projekt inom strategin som 

behandlar leveransspecifikationer. 

Angränsande projekt är leveransspecifikation för förvaltning.  

8.1 Aktiviteter 
På övergripande nivå föreslås följande huvudaktiviteter: 

1. Utforma metoden för utveckling av leverensspecifikationer tillsammans med 

de andra projekten 

2. Utformning av leveransspecifikationer 

3. Testning 

4. Resultatspridning 
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Följande behov har identifierats och bör hanteras i ingående underaktiviteter:  

Tydlig specifikation på vilka data som ska ingå i en leverans, och att dessa data är 

tydligt definierade och beskrivna. Mallarna ska vara baserade på de europeiska 

standarderna för produktdatamallar (product data templates) och för 

kvalitetssäkring av egenskaper i mallarna.  

Att indata för produkter, deras placering i byggnaden med mera kan följa med data för 

byggnaden, för användning vid framtida utbyten, ombyggnader med mera. 

Möjlighet att skilja ut delar av byggnaden, till exempel för optimeringar under 

projekteringen.  

Att data levereras i ett maskinläsbart format som är överenskommet och accepterat av 

marknadens olika aktörer.  

Att data kan hanteras i de system som är på gång att byggas upp i byggsektorns 

digitala utveckling i övrigt, till exempel system för klassificering och identifiering, 

så som CoClass och ISO/IEC 81346. 

Att data kan hanteras utifrån frågor om vem som äger, ansvarar och underhåller den 

över tid.  

Att data kan kopplas till andra egenskaper hos byggnaden, till exempel funktion och 

livslängd, vilket är en förutsättning för jämförelser. 

Stöd för implementering i form av information, utbildningar med mera. 

8.2 Budget och finansiering 
För att möjliggöra en bred medverkan från branschen krävs att deltagarna kan få sin 
tid till viss del finansierad. Detta görs lämpligen genom att ansöka om medel från till 
exempel Smart Built Environment, SBUF eller liknande organisation.  

Tabellen ger en översikt över uppskattade timmar för de olika aktiviteterna. 

Arbetspaket Aktivitet 
Uppskattad tidsåtgång 

(h) 

AP1 Projektledning och administration 200 

AP2 
Utforma metoden för utveckling av 

leveransspecifikationer 
1000 

AP3 Utveckla förvaltningrekommendationer 300 

AP 4 Testning 300 

AP 5 Resultatspridning 200 

  SUMMA TIMMAR 2000 

 

Normalt brukar egen tid uppgå till 50 % av totaltid vilket för detta projekt skulle 
innebära att finansiering krävs för ca 1000 timmar (ca 875.000 SEK inkl. 
omkostnader). 
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8.3 Tidsplan 
Projektet beräknas att starta tidigast januari 2023 och pågå ett år. Beräknad 
slutleverans av resultat skulle ske i början Q1 2024. 

 

8.4 Riskanalys 
 

Risk Sanno

likhet  

(1-5, 

1= låg 

5= hög) 

Konse

kvens 

 (1-5, 

1= låg 

 5= hög) 

Riskvärde 

 (sannolikhet X 

konsekvens) 

Hantering av risk 

Bristande samordning 

med andra pågående 

initiativ inom området 

        

Bristande samordning 

med övriga projekt 

inom NSS som har en 

koppling till 

leveransspecifikationer 

      Skapa ett forum för berörda 

projekt där projektledarna 

kontinuerligt kan stämma av 

och synkronisera arbetet 

mellan projekten. 
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Bilaga H: Projekt 8 
Leveransspecifikation för 
överlämning till användning 
och förvaltning 
Författare: Lars Lidén, Henrik Linderoth, Kurt Löwnertz, 
Jan-Anders Jönsson 

1 Sammanfattning 
Tillgångsinformation överlämnas från projektgenomförande (eller från andra 
åtgärder) både under genomförande och i samband med avslut av projekt. 
Informationen består exempelvis av relationsdokumentation, drift- och 
underhållsinstruktioner, och injusteringsprotokoll. Förvaltningsorganisationen måste 
även kunna ta emot och hantera informationen, det vill säga informationen måste 
levereras med önskad struktur och format. 

För att projektorganisationen ska veta vilka informationsmängder som ska levereras, 
samt önskad informationsnivå, struktur, och format, måste förvaltningsorganisationen 
specificera omfattning och aktuella krav på leveransen. Många förvaltare brister i 
denna kravställning, eller saknar den helt. Detta resulterar ofta i att leverantören av 
information, det vill säga entreprenörer och konsulter, även är de som bestämmer 
leveransens omfattning, informationsnivå, struktur, och format. 

I de fall där förvaltare har en kravställning har respektive förvaltare ofta skapat egna 
manualer och standarder som ska följas. Detta innebär att metoder och processer 
skiljer sig mellan projekt vilket i sin tur innebär svårigheter att uppnå rätt kvalitet på 
informationsmängderna samt ineffektivitet i överlämningsprocessen. 

Det har fram till nyligen saknats gemensamma standarder för detta men i och med de 
nyligen publicerade standardserierna SS-EN ISO 19650 och SS-EN 17412 finns det nu 
en grund för att skapa ett ramverk för dessa gemensamma metoder och processer, 
inklusive ett gemensamt sätt att uttrycka informationskrav. Även om kraven skiljer sig 
mellan olika sektorer inom branschen bör leveransspecifikationer som definierar ett 
basinnehåll kunna vara en vägledning för varje förvaltare att anpassa för respektive 
behov. 

Projektet syftar till att underlätta kravställning och genomförande av 
informationsleveranser gällande den tillgångsinformation som överlämnas 
tillsammans med ett byggnadsverk. 
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Målet är att skapa verktyg för förvaltande organisationer för att ställa krav på 
tillgångsinformation och genomförande av tillhörande informationsleveranser. Med 
verktyg avses följande: 

• Leveransspecifikation - Mall, 
• Leveransspecifikationer - Exempel 
• Riktlinjer för anpassning, och 
• Rekommendationer för förvaltning av projektets resultat. 

För att projektet ska komma fram till konkreta och användbara resultat är förslaget att 
fokus riktas mot behovsområdet underhållskrav för installationer som ett konkret 
exempel att gå på djupet med, eftersom detta annars lätt förbises, när 
leveransspecifikationer utvecklas. 

2 Bakgrund 
Denna projektbeskrivning är ett delresultat av projektet Nationell 
Standardiseringsstrategi för Digital Samhällsbyggnadsinformation (NSS) inom det 
strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment (SBE). 
Projektbeskrivningen är ett av åtta projekt som föreslås drivas under den första 
strategiperioden (2021-2023) inom NSS. Projekten, som visas i figuren nedan, är 
uppdelade i följande tre kategorier: 

• Tillämpningsanvisningar, 
• Leveransspecifikationer, och 
• Gemensam Informationsstruktur. 

 

Föreslagna projekt baseras på ett flertal redan gällande standarder (ISO, CEN, SIS, med 
flera) där syftet är att tillämpa dessa för en rad olika aktiviteter inom 
samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är inte att på något sätt direkt vidareutveckla 
gällande standarder utan att öka användningen av dessa. Utvecklingsarbetet av 
nyttjade standarder sker inom respektive standardiseringsorganisation. 

Tillgångsinformation överlämnas från projektgenomförande (eller från andra 
åtgärder) både under genomförande och i samband med avslut av projekt. 
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Informationen består exempelvis av relationsdokumentation, drift- och 
underhållsinstruktioner, och injusteringsprotokoll. Förvaltningsorganisationen måste 
även kunna ta emot och hantera informationen, det vill säga informationen måste 
levereras med önskad struktur och format.  

För att projektorganisationen ska veta vilka informationsmängder som ska levereras, 
samt önskad informationsnivå, struktur, och format, måste förvaltningsorganisationen 
specificera omfattning och aktuella krav på leveransen. Många förvaltare brister i 
denna kravställning, eller saknar den helt. Detta resulterar ofta i att leverantören av 
information, det vill säga entreprenörer och konsulter, även är de som bestämmer 
leveransens omfattning, informationsnivå, struktur, och format. 

Behovet av information och dess informationsnivå varierar beroende på typ av 
byggnadsverk, typ av verksamhet som bedrivs, samt den förvaltande organisationens 
ambitionsnivå. Detta är troligtvis en av orsakerna till avsaknaden av kravställningar.  

I de fall där förvaltare har en kravställning har respektive förvaltare ofta skapat egna 
manualer och standarder som ska följas. Detta innebär att metoder och processer 
skiljer sig mellan projekt vilket i sin tur innebär svårigheter att uppnå rätt kvalitet på 
informationsmängderna samt ineffektivitet i överlämningsprocessen. 

Det har fram till nyligen saknats gemensamma standarder för detta men i och med de 
nyligen publicerade standardserierna SS-EN ISO 19650 och SS-EN 17412 finns det nu 
en grund för att skapa ett ramverk för dessa gemensamma metoder och processer, 
inklusive ett gemensamt sätt att uttrycka informationskrav. Även om kraven skiljer sig 
mellan olika sektorer inom branschen bör leveransspecifikationer som definierar ett 
basinnehåll kunna vara en vägledning för varje förvaltare att anpassa för respektive 
behov. 

En utgångspunkt kan vara att hantera tillräcklig mycket information för att uppfylla 
lagkrav samt kraven på miljöcertifiering och loggbok för byggprodukter. Förutom att 
lämna över information från projekt till förvaltning och användning måste även en 
delmängd av levererad information hållas uppdaterad över tid, det vill säga aktiv 
förvaltningsinformation. Utöver det kommer en hel del annan produktinformation att 
finnas tillgänglig från ett byggprojekt. Även den informationen bör tas om hand och 
lagras eftersom den förmodligen kommer att vara användbar i framtiden, inte minst 
den dagen ombyggnader ska göras. 

Vidare kommer informationsbehovet att förändras över tid i takt med att förvaltare 
avser skapa digitala tvillingar av sina bestånd. Samtidigt kommer även tekniken ge 
möjlighet att hålla större och större datamängder uppdaterade. Detta gör behovet av 
gemensamma standarder än större. 
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3 Syfte & Mål 
Projektet syftar till att underlätta kravställning och genomförande av 
informationsleveranser gällande den tillgångsinformation som överlämnas 
tillsammans med ett byggnadsverk. Detta ska både stödja informationsleveranser som 
resultat av ett byggprojekt, och andra åtgärder, exempelvis köp/ägarbyte. 

Målet är att skapa verktyg för förvaltande organisationer för att ställa krav på 
tillgångsinformation och genomförande av tillhörande informationsleveranser. Med 
verktyg avses följande: 

• Leveransspecifikation - Mall, 
• Leveransspecifikationer - Exempel 
• Riktlinjer för anpassning, och 
• Rekommendationer för förvaltning av projektets resultat. 

3.1 Leveransspecifikation - Mall 
Leveransspecifikationens struktur och utformning ska tas fram i samverkan med de 
andra projekten som hanterar leveransspecifikationer så att alla 
leveransspecifikationer kan förstås och användas på samma sätt genom alla 
informationsleveranser under ett byggnadsverks livscykel. Grunden för detta arbete 
bör skapas inom projekt 6 Leveransspecifikationer med IFC. Hänsyn ska tas till sättet 
att digitalt beskriva egenskaper med datamallar och datablad enligt SS-EN ISO 
23387_2020 Byggnadsinformationsmodellering (BIM) - Datamallar för byggobjekt 
använda under livscykeln för en byggd tillgång - Begrepp och principer, samt SS-EN 
17412-1 Nivåer för informationsbehov (LOIN)). Motsvarande standarder inom 
buildingSMART, Information Delivery Manuals (IDM) och Model View Definitions 
(MVD) bör också tas i beaktande. 

3.2 Leveransspecifikationer - Exempel 
Projektets primära förväntade resultat är ett antal generella leveransspecifikationer 
för utvalda typiska informationsleveranser, omfattande all information som ska ingå i 
leveransen, redovisade som objekt med erforderliga egenskaper samt övrig 
dokumentation (som kan vara länkad till objekten). 

I projektet definieras vidare specifikationernas eventuella uppdelning för olika 
ändamål. Leveransspecifikationerna ska stödja processen med att leverera information 
från olika parter under planerings- och produktionsprocessen. Dokumentation av 
befintliga förhållanden, information som produceras av projektörer i de inledande 
skedena, såväl som uppdatering i produktionsfasen av ingående produkter och utförda 
lösningar ska alla ha platshållare och en förberedd struktur inom den ram som 
leveransspecifikationerna utgör. Specifikationerna ska levereras på ett sådant sätt att 
de kan förstås och förändras med normalt förekommande redigeringsmetoder, men 
också i maskinläsbar form för automatiserad användning och validering i mjukvara.  
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3.3 Riktlinjer för anpassning 
De framtagna exemplen på leveransspecifikationer kommer att behöva kompletteras 
och anpassas för att uppfylla specifika behov för olika byggnadsverkstyper, 
förvaltningsorganisationer, med mera. Projektet ska ge riktlinjer för hur sådana 
anpassningar bör genomföras. 

3.4 Rekommendationer för förvaltning av projektets 
resultat 

Projektet ska också ge rekommendationer för förvaltning och utveckling av de 
framtagna leveransspecifikationerna, samt vidare delning av leveransspecifikationer 
vilka utvecklats/modifierats. Lämplig plattform kan vara Nationella riktlinjer.  

4 Avgränsning 
Det är viktigt att beakta vilka behov som finns i förvaltningen. Exempel på behov oavsett 

byggnadsverk, som bör tillfredsställas av en generell leveransspecifikation:  

• Hyresgäster/Verksamheter – Uthyrning, brukande, användning, 
• Drift - Tillsyn och skötsel, 
• Underhåll – planerat och avhjälpande,   
• Myndighetskrav – besiktningspliktiga objekt, 
• Hållbarhet – miljö, med mera,  
• Brand, säkerhet, arbetsmiljö, 
• Garantibevakning, och 
• Energi och media. 

Projektet kommer inte att kunna gå igenom samtliga behovsområden ovan, men 
underhållskrav för installationer föreslås prioriteras som ett konkret exempel att gå på 
djupet med, eftersom detta annars lätt förbises, när leveransspecifikationer utvecklas.  

Att beakta vid uppställningen av leveransspecifikationer är att identifiera vilken 

information som är relevant på respektive nivå i objektsstrukturen. Med hänvisning till 

CoClass kan egenskaper identifieras på samtliga objektsnivåer dvs: 

• Byggnadsverkskomplex 
• Byggnadsverk 
• Utrymmen 
• Funktionella och konstruktiva system 
• Komponenter 
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5 Organisation 

5.1 Projekt- och resultatägare 
Projektägare bör vara förvaltande ägare av byggnader och anläggningar och bör även 
vara mottagare av resultatet. Resultatet förvaltas lämpligen inom ramen för Nationella 
Riktlinjer. 

5.2 Medverkande och ansvarsfördelning 
Följande roller bör medverka i projektet: 

• Byggherre, 
• Brukarrepresentant, 
• Driftansvarig, 
• Underhållsansvarig, 
• Projektörer (vilka förutsättningar har man att möta kraven för en 

leveransspecifikation), 
• Byggmaterialleverantör (vilka förutsättningar har man att möta kraven för en 

leveransspecifikation), 
• Byggentreprenör (vilka förutsättningar har man att möta kraven för en 

leveransspecifikation), 
• Informationssamordnare (Funktion som knyter ihop projektörer och 

byggherre, gemensam funktion för alla projekt som arbetar med 
leveransspecifikationer), och 

• Mjukvaruleverantör. 

Projektets centrala arbetsgrupp ska utgöras av mottagarna av informationsleveranser, 
det vill säga byggherre- och förvaltningsrollerna. Övriga roller utgör referensgrupp, 
som aktivt förväntas granska och bidra till resultatet. 

6 Effektmål (inklusive 
koppling till programmets 
effektlogik) 

Projektet förväntas bidra till tre av effektområdena inom Smart Built Environments 
effektlogik; 1) förbättrat informationsflöde, 2) effektivisering, samt 3) 
klimatperspektiv. 

Inom effektområdet “Förbättrat informationsflöde” förväntas projektet främst att 
bidra till den kortsiktiga effekten “Branschpraxis och lagstiftning stödjer delning av 
digitala data”. Effekten avser att det finns de facto-standarder, vedertagen praxis hos 
sektorns aktörer, och lagstiftning som stödjer att digitala data kan delas mellan 
aktörer. Bidraget till effekten förväntas främst ske genom att utveckla ett ramverk för 
leveransspecifikationer för digitala information till förvaltningen. 
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7 Framgångsfaktorer 

7.1 Koppling till pågående aktiviteter 
Projektet ska ta hänsyn till pågående arbete såväl inom Smart Built Environment som 
inom standardisering och utveckling nationellt och internationellt. Några relevanta 
aktiviteter är. 

• Övriga föreslagna projekt för standardisering inom Smart Built Environment, 

framför allt de projekt som behandlar leveransspecifikationer, IFC och CoClass. 

Här ska en löpande samordning ske, och samarbete kring gemensamma delar 

såväl vad gäller tekniska frågor som processfrågor. 

• Implementeringen av IFC 4.3 vad gäller infrastruktur/anläggningssidan. 

• buildingSMART-aktiviteter kring modernisering av IFC grundat på den färdplan 

som publicerats. Det gäller IFC-formatet liksom MVD och dess utveckling IDS. 

Arbetet ska bevakas för att kunna ta hänsyn till resultaten såväl under 

projektets löptid som senare. Samverkan i detta avseende bör ske med BIM 

Alliance. 

• AMA Funktion-projektet som bedrivs av Svensk Byggtjänst, vilket är av stor 

betydelse för hur krav på byggnadsverk och sammanhängande information 

beskrivs. 

• Arbetet inom GS1 med en utvecklad identifiering av produkter som används i 

byggnader och anläggningar. 

• BEAst/SBUF-projektet Steg 1 Systematik, kravställning för överlämning drift- o 

underhållsdokumentation. 

7.2 Resultatspridning och branschsamverkan 
Inom projektets ram är en aktiv resultatspridning av stor betydelse för att få till stånd 
en snabb och bred implementering. Dels kan detta ske genom att resultaten publiceras 
i rätt kanaler, med Nationella Riktlinjer som den primära plattformen. Dels ska i 
projektet ingå aktiviteter för att kommunicera resultatet, direkt relaterat till den nytta 
det kan ge för sektorns olika aktörer. Aktiviteterna kan med fördel arrangeras 
tillsammans med ledande branschorganisationer. 

7.3 Användning av öppna standarder 
Projektet ska ansluta till erkända standarder och riktlinjer, så att de resulterande 
leveransspecifikationerna blir användbara på ett likvärdigt sätt för olika aktörer och 
olika programvaror. Relevanta standarder och dokument är: 

• SS-EN ISO 19650 – Strukturering av information om byggd miljö - 
Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering 

• SS-EN ISO 29481 – IDM 
• CityGML – Modell för anläggning och geodata  
• SS-EN ISO 16739 – IFC  
• MVD – Model View Definitions, som tillägg till IFC  
• ISO 23387 – Data templates 



 
 

8 
 
 

STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021-2023 – BILAGA H 

• SS-EN 17412-1 Nivåer för informationsbehov (LOIN) 
• SS-EN IEC/ISO 81346, med den svenska tillämpningen CoClass (samt BIP för 

specifika ändamål) 

Även kopplingar till standardavtal och etablerade samverkansformer är väsentligt för 
att åstadkomma genomslag i praktiken. 

8 Genomförande 

8.1 Aktiviteter 
På övergripande nivå föreslås följande huvudaktiviteter: 

1. Utforma metoden för utveckling av leveransspecifikationer 
2. Utveckla innehållet i leveransspecifikationer 
3. Förvaltningsrekommendationer 
4. Testning 
5. Resultatspridning 

8.1.1 Utforma metoden för utveckling av 
leveransspecifikationer 

Den grund för leveransspecifikationer som skapats inom Projekt 6 
Leveransspecifikationer med IFC, anpassas för detta projekt. 

8.1.2 Utveckla innehållet i leveransspecifikationer 
I aktiviteten ingår att utifrån mallen skapa ett antal exempel på 
leveransspecifikationer. 

8.1.3 Förvaltningsrekommendationer 
Aktiviteten ska resultera i rekommendationer för hur framtagna exempel på 
leveransspecifikationer ska förvaltas. 

8.1.4 Testning 
Resultatet av aktivitet 2 testas i en realistisk miljö. Testerna ska inkludera 
kravställning för leveranser och genomförande av dem. Denna del kan med fördel 
bedrivas gemensamt för de olika projekten kring leveransspecifikationer. Resultatet av 
testet ska ligga till grund för slutlig modifiering av specifikationerna och användas för 
att sprida information om dem. 

8.1.5 Resultatspridning 
I aktiviteten ingår insatser för information om projektets resultat och vidare dialog 
med branschens aktörer om implementering hos såväl beställare som producenter av 
information liksom leverantörer av mjukvara och annat implementeringsstöd. 

8.2 Budget och finansiering 
För att möjliggöra en bred medverkan från branschen krävs att deltagarna kan få sin 
tid till viss del finansierad. Detta görs lämpligen genom att ansöka om medel från till 
exempel Smart Built Environment, SBUF eller liknande organisation.  

Tabellen ger en översikt över uppskattade timmar för de olika aktiviteterna. 



 
 

9 
 
 

STANDARDISERINGSSTRATEGI, PERIOD 2021-2023 – BILAGA H 

Arbetspaket  Aktivitet 
Uppskattad tidsåtgång 

(h) 

AP1 Projektledning och administration 200 

AP2 
Utforma metoden för utveckling av 

leveransspecifikationer 
1000 

AP3 Utveckla innehållet i leveransspecifikationer 300 

AP 4 Testning 300 

AP 5 Resultatspridning 200 

  SUMMA TIMMAR 2000  

 

Normalt brukar egen tid uppgå till 50 % av totaltid vilket för detta projekt skulle 
innebära att finansiering krävs för ca 1000 timmar (ca 875.000 SEK inkl. 
omkostnader). 

8.3 Tidplan 
Projektet beräknas att starta tidigast januari 2023 och pågå ett år. Beräknad 
slutleverans av resultat skulle ske i början Q1 2024. 

 

8.4 Riskanalys 
 

Risk Sannol
ikhet  

(1-5, 

1= låg 

5= hög) 

Konse
kvens 

 (1-5, 

1= låg 

 5= hög) 

Riskvärde 

 (sannolikhet X 

konsekvens) 

Hantering av risk 

Expertis inte 

tillgänglig för 

projektet 

      Projektplanering på de 

tilltänkta deltagarnas 

villkor. 

Svagt stöd från 

verktygsleverantörer 

      Tidigt deltagande och 

samverkan för att öka 

motivation 

Bristande mognad 

hindrar 

implementering 

      Kommunikations- och 

utbildningsinsatser 

kopplade till projektet 

Konkurrerande 

initiativ splittrar 

bilden 

   Omvärldsbevakning och 

kommunikationsinsatser 

 


