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1. Allmänt om 3CIM 

Ansatsen till informationsmodellen för 3CIM har varit att 3CIM ska lagra den geometriska 
företeelsen/utbredningen och möjliggöra, med hjälp av unika IDn, koppling till andra 
verksamhetssystem och därmed undvika dubbellagring av information. 

 

  

Kommuner har traditionellt haft verksamhetssystem för många olika verksamheter som rent 
organisatoriskt har legat inom olika delar inom kommunen. Det är därför lätt att relatera 
ovanstående bild till scenarier som rent historiskt har en förankring hos en kommun såsom 
hanteringen av väglänkar i en lokal vägdatabas och publicering av data till NVDB. Hanteringen 
av byggnadsinformation ligger dock oftast inom samma organisatoriska enhet och även inom 
samma system/databas som hanterar geometrin för byggnadsobjektet. För att underlätta 
läsningen av informationsmodellen 3CIM kan tankeexperimentet göras att separera hanteringen 
av byggnadens geometri och dess information i olika system och ev. olika organisatoriska 
enheter. 

 Hur förhåller sig 3CIM till CityGML? 

3CIM bygger på CityGML 2.0 och har skapat tillägg genom funktionaliteten Application Domain 
Extension (ADE) vilket möjliggör hantering av nya teman, klasser och attribut både vid 
skrivande av filer i CityGML-formatet och för utökning och lagring av databasen 3DCityDB. 

Dessutom har val gjorts kring vilka klasser och vilka LOD-nivåer som föreslås användas för att 
uppfylla kommunernas behov. 3CIM har inte tagit bort delar ur CityGML vilket innebär att 
möjligheten finns att lagra allt som CityGML 2.0 beskriver och har stöd för även om 
informationsmodellen för 3CIM inte har föreslagit eller redovisat detta. 
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Attributen class och function är hämtade från CityGML 2.0 men har i 3CIM fått egna kodlistor. 
Attributet usage som också återfinns i CityGML 2.0 på samtliga teman har inte tagits med i 3CIM 
eftersom kommunen inte kan ajourhålla den faktiska användningen av företeelser.  

Varje tema i 3CIM motsvarar en specifik modul i CityGML förutom temat Ledningsnät (Utility) 
som inte finns i CityGML utan är framtaget inom ramen för 3CIM.  

 Om CityGML Core 

CityGML:s Core-modul definerar grundkoncepten och komponenter som är övergripande för 
CityGML:s datamodell. Dessa möjligheter/funktionaliteter ärvs nedåt till alla andra teman inom 
CityGML och därmed även till teman in 3CIM. 

 

Inom ramen för 3CIM har ansatsen gjorts att nyttja funktionaliteten ExternalReference hos Core-
modulen för länkar till externa system (se kapitel 1.2.1). Funktionaliteten ImplicitGeometry 
avses även den att användas för bla. CityFurniture-objekt (se kapitel 1.2.2). 

Själva _CityObject-objektet medger attribut som är användbara för 3CIM såsom creationDate och 
terminationDate för när objekt skapas och utgår. Attributen relativeToTerrain och 
relativeToWater har inte utretts inom ramen för 3CIM. 

För att kunna stödja lagring av geometrimetadata (se kapitel 1.5.1) har en utökning av 
_CityObject-objektet gjorts inom ramen för 3CIM. Attributet geometryMetadata är tillagt och 
beskrivs såsom datatypen GeometryMetadata vilket är detsamma som Lantmäteriets datatyp 
Geometrimetadata beskrivet i Informationsresursmodell Geometrimetadata 2.1.1 För mer 
information kring Lantmäteriets informationsresursmodell se kapitel 1.5. 

1.2.1 Externa referenser 

Då en stor del av egenskaperna hos de objekt som modelleras i 3CIM återfinns i andra 
kommunala verksamhetssystem måste kopplingen via ID:n ske på ett strukturerat sätt. CityGML 
2.0 har i sin Core-modul datatypen ExternalReference som möjliggör koppling till externa 
system genom användandet av URI (Uniform Resource Identifiers). Då ExternalReference ligger 

 
1 https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/A94EFD03-689D-4f95-A820-4D8435F3677E.htm  

https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/A94EFD03-689D-4f95-A820-4D8435F3677E.htm
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under klassen _CityObject ärvs den nedåt till samtliga subklasser i CityGML vilket innebär att 
oavsett vilket objekt som skapas i 3CIM kan denna funktionalitet nyttjas 

2 

För ytterligare förklaring kring denna funktionalitet, se kapitel 10.1.3 External references i 
specifikationen för CityGML 2.0. 

1.2.2 ImplicitGeometry 

Funktionaliteten ImplicitGeometry medger att visualisera en punktgeometri med en extern  
modell t.ex. en 3D-modell över en lyktstolpe eller ett träd. För att använda sig av denna 
funktionalitet så används Core-objektet ImplicitGeometry genom att man anger en 
referencePoint som insättningspunkt för den modell som ska visualiseras samt tre attribut som 
måste anges. ReferencePoint och de tre attributet ska anges för varje instans som ska 
visualiseras av ImplicitGeometry. 

 

Följande förteckning beskriver de olika attribut som behöver anges i objektet ImplicitGeometry. 
Observera att det är i transformationMatrix som rotationsvinkeln anges för att få rätt rotation på 
objektet. 

  

 
2 Bild tagen från sidan 50 i 019_OGC_City_Geography_Markup_Language_CityGML_Encoding_Standard.pdf 
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Attributsnamn Betydelse Exempel 

mimeType Beskriver den länkade filens filtyp model/vrml 

transformationMatrix En 4x4-matris med information om 
hur modellen ska roteras och 
transformeras i förhållande till dess 
insättningspunkt för att hamna rätt 
i valt koordinatsystem  

libraryObject Sökväg till den modell som ska 
visualiseras. 

http://www.some-3d-
library.com/3D/furnitures/ 
TrafficLight434.wrl 

 

 Säkerhetsklassad och hemlig information 

Informationsmodellen ska kunna lagra och hantera säkerhetsklassad och hemlig information. 
Dock finns det i 3CIM inte några specifika attribut för att hantera identifiering av denna typ av 
information. I grunden är ansatsen dock att denna typ av information har samma krav och behov 
på geometri och attribut som ickeklassad information. 

 Hur förhåller sig 3CIM till Lantmäteriets Mätningsanvisningar? 

Intentionen med 3CIM är att i möjligaste mån följa Lantmäteriets Mätningsanvisningar vid 
datafångst av objekten som ryms inom denna informationsmodell. Lantmäteriet har i dagsläget 
Mätanvisningar till NS Byggnad3 samt utkast till Mätningsanvisningar för övriga objekt.4 

Lantmäteriets Mätningsanvisningar är dock inte heltäckande för samtliga företeelser som 
omfattas av 3CIM.  

 Hur förhåller sig 3CIM till Lantmäteriets resursmodeller? 

Lantmäteriet har i sitt arbete med Nationella Specifikationer (NS) tagit fram tre resursmodeller; 
Bas5, Geometri6 och Geometrimatadata7som 3CIM har för avsikt att använda sig av. T.ex. 
stipulerar resursmodell Geometri att det finns 9 tillåtna geometrityper vilket är något som 3CIM 
använder sig av och begränsas sig av. I de UML-diagram som återfinns i detta dokument anges 
referenser till resursmodell Geometri med gröna rutor samt med vilket namn på geometritypen 
som Lantmäteriet använder sig av. 

 
3 https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-
specifikationer/matningsanvisningar_ns_byggnad-v1.0_test5.pdf  

4 https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-
specifikationer/sgp_matningsanvisningar_v3.2.pdf  

5 https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/7371F6FA-4546-4349-A2B3-4F3089BCCAAD.htm  

6 https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/A1634F90-7382-40bb-B95F-802CFAD205F2.htm  

7 https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/A94EFD03-689D-4f95-A820-4D8435F3677E.htm  

https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/matningsanvisningar_ns_byggnad-v1.0_test5.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/matningsanvisningar_ns_byggnad-v1.0_test5.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/sgp_matningsanvisningar_v3.2.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/sgp_matningsanvisningar_v3.2.pdf
https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/7371F6FA-4546-4349-A2B3-4F3089BCCAAD.htm
https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/A1634F90-7382-40bb-B95F-802CFAD205F2.htm
https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/A94EFD03-689D-4f95-A820-4D8435F3677E.htm
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Figur 1 Exempel på referens till Lantmäteriets resursmodell Geometri för geometritypen Multiyta (multi surface) 

1.5.1 Geometrimetadata 

Lantmäteriets resursmodell kring Geometrimetadata är föreslagen att användas även för 
kommande datamängder där nationella specifikationer ska tas fram. Därför är det av vikt att 
även 3CIM kan lagra åtminstone delar av denna geometrimetadata. För att möjliggöra detta har 
CityGMLs Core-modul utökats med datatypen GeometryMetadata enligt nedanstående bild. Då 
CityGML har en hierarkisk struktur ärvs detta nedåt till samtliga teman inom CityGML/3CIM.  

 

Figur 2 Geometrimetadata 
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Det som anges inom ramen ”3CIM” bygger på Lantmäteriets resursmodeller. Dock har inte hela 
Lantmäteriets resursmodell Geometrimetadata tagits med i detta skede av 3CIM.  

I Lantmäteriets resursmodell Geometri återfinns attribut för lägesosäkerhet i plan och höjd på 
geometrien. Dessa attribut har i 3CIM plockats in i GeometryMetadata för att kunna hanteras i 
en CityGML-”miljö”. För vilka värden som är valida för dessa attribut, se HMK Geodatakvalitet 
2017 bilaga A.7. Datatypen ”Tidsperiod” används i resursmodell Geometrimetadata med 
beskrivs i resursmodell Bas. 

Observera att namn för datatyper, attribut och kodlistor i möjligaste mån har behållts på 
svenska. Detta för att det in om 3CIM inte har tagits fram vedertagna engelska uttryck som 
motsvarande de på svenska. 

Då många av dessa attributsnamn blir långa når de gränsen av maximalt antal tecken i 
databasen när 3CIM har realiserats i en ADE. Detta har inneburit att en förkortning av 
attributsnamnen har blivit nödgad enligt nedanstående lista. Desssutom har svenska tecken 
ersatts av motsvarande tecken fast utan prickar/ring. 

Attributsnamn i informationsmodellen Attributsnamn i ADE/3DCityDB 
tidpunktFörLägesbestämning tidpunktForLagesbestamning 
tidpunktFörKontrollAvGeometri tidpunktForKontrollAvGeometri 
lägesbestämningsmetodIPlanTyp metodIPlanTyp 
lägesbestämningsmetodIPlanTidsperiodförunderlagets 
FramtagandeFrån 

metodIPlanTidsperiodFran 

lägesbestämningsmetodIPlanTidsperiodförunderlagets 
FramtagandeTill 

metodIPlanTidsperiodTill 

lägesbestämningsmetodIHöjdTyp metodIHojdTyp 
lägesbestämningsmetodIHöjdTidsperiodförunderlagets 
FramtagandeFrån 

metodIHojdTidsperiodFran 

lägesbestämningsmetodIHöjdTidsperiodförunderlagets 
FramtagandeTill 

metodIHojdTidsperiodTill 

osäkertLäge osakertLage 
absolutLägesosäkerhetPlan absolutLagesosakerhetPlan 
absolutLägesosäkerhetHöjd absolutLagesosakerhetHojd 

 

 

 LOD-nivåer 

CityGML möjliggör lagring av geometrier i 5 LOD-nivåer, LOD 0 till 4. Då LOD står för Level Of 
Detail är den naturliga tolkningen att en geometri i LOD 1 har lägre detaljrikedom än en 
geometri över samma företeelse i LOD 4. CityGML 2.0 har dock i sitt förslag till hur LOD-nivåerna 
ska appliceras på de olika temana olika definitioner av vad LOD innebär. Dessutom finns det 
ingen tydlig beskrivning över hur vissa teman används i vissa LOD-nivåer. I CityGML 2.0 finns 
nedanstående tabell angiven såsom ett diskussionsunderlag. 
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Figur 3 Beskrivning över förslag till LOD-nivåer för de olika teman i CityGML 2.0 

Med bakgrund av detta har 3CIM-projektet känt sig nödgade att för varje tema gå igenom hur 
LOD-begreppet ska användas. Därför följer LOD-begreppet inom 3CIM i vissa teman de förslag 
som redovisas i CityGML 2.0 (såsom Bro, Byggnad och Tunnel) och i andra teman används det 
för att påvisa granuläritet och indelning i finare delar (såsom Transport och Vegetation). 

 CityGML-attributen class, function och usage 

På samtliga teman inom CityGML återfinns attributen class och function.  Attributen förklaras 
enligt följande: 

class The class attribute allows for the classification of features  

function The attribute function normally denotes the intended purpose or usage of the 
object 

För att användat av attributen class och function ska bli så enhetligt som möjligt beskrivs 
innehållet för attributen i varje tema nedan. 

Attributen class och function har även utökats till att omfatta 5 heltalsvärden. Detta för att 
möjliggöra logiska strukturer mellan class och function men även för använda LOD-begreppet. 

 De 3CIM-specifika attributen Id och version 

Samtliga teman inom 3CIM har fått attributen Id och version tillagda till sig. Id är ett genererat 
UUID som ska möjliggöra att koppla information från externa system till varje specifikt objekt i 
3CIM. 

Som en tidig ansats till att möjliggöra versionering och historik på objekt har attributet version 
införts. Attributet är av typen integer och börjar på 0. 

Då dessa attribut återfinns inom samtliga teman beskrivs det under detta kapitel istället för vid 
varje tema. 
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I den framtagna ADE:n för 3CIM har attributen Id och version dock namngivits med temanamnet 
som prefix. Detta för att inte krocka med befintliga attribut i databasschemat för 3DCityDB. 
Nedan redovisade UML-diagram har med dessa temaspecifika namn på Id och version. 

 Kodlistor 

För att kunna identifiera, filtrera och använda informationen som lagras enligt 3CIM är ett 
enhetligt användande av attributsvärden nödvändig. För att underlätta detta och minimera 
mängden fritext används funktionaliteten med kodlistor. Till CityGML 2.0 finns förslag till 
kodlistor för de flesta attributen.8 

Inom arbetet med Smartare Samhällsbyggnadsprocess har Boverket publicerat ett offentligt 
bibliotek med kodlistor nämligen Boverkets planbestämmelsekatalog.9 Dock innehåller 
katalogen enbart alla planbestämmelser som rekommenderats i vägledningar av Boverket och 
motsvarande ansvariga myndigheter från 1949 och framåt. Katalogen används vid upprättande 
av nya detaljplaner, vid tolkning av äldre planbestämmelser samt vid digitalisering av befintlig 
detaljplaneinformation. Med bakgrund av detta kan inte katalogen användas för 3CIMs ändamål. 

Lantmäteriet har inom ramen för det tidigare projektet Svensk Geoprocess tagit fram utkast på 
kodlistor för vissa teman.10 Dock finns det i dagsläget inget aktivt arbete med eller förvaltning av 
dessa listor. 

3CIM har därför tagit fram förslag på egna kodlistor utifrån översättningar av de förslag som 
medföljer CityGML 2.0, Lantmäteriets utkast från Svensk Geoprocess, andra branschspecifika 
publikationer och erfarenhet. Framtagna kodlistor är på svenska.  

Om behov finns kan kodlistorna revideras eller utökas allt eftersom nya behov uppkommer. 

 Dimension 

Samtliga företeelser som har modellerats inom ramen för 3CIM förutsätts vara i 3D om det inte 
explicit finns förklarat att företeelsen ska vara i 2D. Med 3D avses att värden på x, y, z finns på 
samtliga brytpunkter i geometrien i det definierade koordinatsystemet. 

 Koordinatsystem 

Informationen lagras i kommunernas lokala Sweref 99-projektioner och i höjdsystemet 
RH 2000. 

 Språk 

Informationsmodellen och tillhörande ADE (XSD-fil) använder engelska som språk. Anledningen 
till detta är att förenkla hänvisningar till och harmonisering med CityGML samt att undvika 
arbetet med att försvenska engelska ord och uttryck. 

Se dock undantaget kring GeometryMetadata ovan. 

 
8 http://www.sig3d.org/codelists/standard/  

9 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/planbestammelsekatalogen/  

10 Se längst ner på https://www.lantmateriet.se/sv/nationella-geodataplattformen/datamangder/  

http://www.sig3d.org/codelists/standard/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/planbestammelsekatalogen/
https://www.lantmateriet.se/sv/nationella-geodataplattformen/datamangder/
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2. Bro (Bridge) 

 Avgränsningar och ställningstaganden 

En stor del av informationsmodellen för Bridge-temat i CityGML stödjer modellering av objekt i 
LOD 3 och 4. Då kommunerna inte har behov av så högupplöst information vad gäller broar i 
3CIM så faller dessa delar bort. CityGML har även möjligheten att dela upp brodelar i bärande 
(BridgeConstructionElement) och icke bärande (BridgeInstallation) delar men då kommunerna 
varken kan eller har möjlighet att disktinktera vad på en bro som är bärande eller inte så tas inte 
heller dessa delar med i föreslagen informationsmodell för Bridge-temat. 

I informationsmodellen finns möjlighet att lagra bron som ett objekt (Bridge) men även som 
brodelar (BridgePart). Funktionaliteten med brodelar är tänkt att användas om delarna av bron 
har olika värden på attributen såsom class, function eller isMovable. T.ex. en ramp som leder 
upp till en flyttbar bro men där rampen i sig inte är flyttbar men är ändå en del av bron. 

3CIM vill kunna koppla vilka transportobjekt som ligger på bron samt ge möjligheten att 
visualisera broarna ytor på olika sätt baserat på material. Därför har attribut kring detta lagts 
till. 
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 Schema 

 

Figur 4 UML-diagram över brotemat 

 Geometri & LOD 

Möjligheterna finns att lagra broar som kroppar (solider) i LOD 1 eller uppdelat i multiytor 
(multi surface) i LOD 2 i enlighet med hur CityGML 2.0 definierar LOD-nivåerna. 

class Bridge

CityGMLCore::_Site

CityGMLCore::_CityObject

- creationDate: date [0..1]

- terminationDate: date [0..1]

- relativeToTerrain: RelativeToTerrainType [0..1]

- relativeToWater: RelativeToWaterType [0..1]

«3CIM»

- geometryMetadata: GeometryMetadata

_AbstractBridge

- class: class [0..1]

- function: function [0..*]

- isMovable: boolean [0..1]

«3CIM»

- bridgeId: UUID

- bridgeVersion: int

- bridgeTransportId: UUID [0..*]

Bridge BridgePart

Geometri

Geometri 2.0::Kropp

Geometri

Geometri 2.0::Multiyta

_BoundarySurface

«3CIM»

- bridgeBoundarySurfaceId: UUID

- materialMaterial: Material [0..1]

OuterFloorSurface WallSurface OuterCeilingSurface

*

lod1Solid

0..1

subclass of

*

consistsOfBridgePart

*
*

lod2MultiSurface

0..1

subclass ofsubclass of

*

boundedBy

*

*

lod2MultiSurface

0..1
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Figur 5 Bro i LOD 1 (vänster) och LOD 2 (höger)11 

Om LOD 2 används kan ytor delas upp i OuterFloorSurface, WallSurface eller 
OuterCeilingSurface. 

 Egenskaper/attribut 

I temat används följande förklaring på de CityGML-specifika attributen class och function. 

Attributsnamn Innehåll 

class Typ av bro baserat på konstruktion. 

function Vad brons huvudsakliga ändamål är. 

 

Följande 3CIM-specifika egenskaper/attribut finns för objektet _AbstractBridge och dess 
subklasser Bridge och BridgePart: 

Attributsnamn Innehåll 

bridgeTransportId UUID. Refererar till Transport-temat och vilka transportobjekt som 
går på bron. Kan finnas 0 till många gånger per objekt. 

 

Följande 3CIM-specifika egenskaper/attribut finns för objektet _BoundarySurface och dess 
subklasser OuterFloorSurface, WallSurface eller OuterCeilingSurface. 

Attributsnamn Innehåll 

bridgeMaterial Ytmaterial för ytorna som bygger upp bron. 

 

Om referenser ska göras till Trafikverkets förvaltningssystem för broar, BatMan, så används 
funktionaliteten ExternalReference beskriver i kapitel 1.2.1 ovan. 

Följande kodlistor är framtagna: 

• _AbstractBridge_class.xml Utifrån de vanligaste brokonstruktionerna i Sverige 

• _AbstractBridge_function.xml Utifrån de vanligaste ändamålen 

• BoundarySurface_material.xml Utifrån de vanligaste ytmaterialen 

 

 
11 Fig. 44 i 019_OGC_City_Geography_Markup_Language_CityGML_Encoding_Standard.pdf 
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3. Byggnad (Building) 

 Avgränsningar och ställningstaganden 

Lantmäteriet arbetar under 2022/2023 med att ta fram nationella specifikationer för 
byggnadsobjekt (NS Byggnad). För att undvika dubbelarbete har projekt 3CIM valt att inte 
genomföra en informationsmodellering av Building-temat utan istället agerat remissinstans och 
diskussionspartner med Lantmäteriet i deras arbete med NS Byggnad. Lantmäteriet har i 
version NS Byggnad 1.0 Test 5 infört begrepp såsom ”logical space” som återfinns i CityGML 3.0. 
Då projekt 3CIM tidigt tog ställningstagandet att utgå från CityGML 2.0 ryms inte Lantmäteriets 
tillägg i NS Byggnad en 3CIM-utökning av CityGML 2.0. Istället får kommande arbete att anpassa 
3CIM till CityGML 3.0 även innefatta kopplingen till NS Byggnad. 

Tillsvidare följer Building-temat i 3CIM motsvarande tema i CityGML 2.0 men med några få 
tillägg vad gäller attribut. 

 Schema 

Då 3CIM följer Building-temat i CityGML 2.0 har ingen uppritning av dess UML-diagram skett 
inom ramen för projektet förutom för _AbstractBuilding och BuildingInstallation som håller de 
3CIM-specifika attributen. 

 

Figur 6 UML-diagram över byggnadstemat 

class Building

_AbstractBuilding

- class: class [0..1]

- function: function [0..*]

- usage: usage [0..*]

- yearOfConstruction: year [0..1]

- yearOfDemolition: year [0..1]

- roofType: roofType [0..1]

- measuredHeight: lenght [0..1]

- storeysAboveGround: nonNegativeInteger [0..1]

- storeysBelowGround: nonNegativeInteger [0..1]

- storeyHeightsAboveGround: MeasureOrNullListType [0..1]

- storeyHeightsBelowGround: MeasureOrNullListType [0..1]

«3CIM»

- buildingId: UUID

- buildingVersion: int

Building BuildingPart

«3CIM»

- buildingPartStatus: BuildingStatusPeriod

BuildingInstallation

- class: class [0..1]

- function: function [0..*]

- usage: usage [0..*]

«3CIM»

- buildingInstallationId: UUID

- buildingInstallationVersion: int

- connectsToGround: boolean [0..1]

*

outerBuildingInstallation

*

subclass of
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 Geometri & LOD 

3CIM möjliggör att lagra byggnadsobjekt i valfri LOD-nivå som stöds och definieras av CityGML 
2.0. 

Objekt/geometrier som behövs för specifika analyser och visualiseringar, såsom stuprör och 
fönster, kan modelleras inom klassen BuildingInstallations då klassen beskrivs enligt följande i 
standarden:  A BuildingInstallation is an outer component of a building which has not the 
significance of a BuildingPart, but which strongly affects the outer characteristic of the building. 
Examples are chimneys, stairs, antennas, balconies or attached roofs above stairs and paths. 

BuildingInstallation kan modelleras med samtliga geometrityper som GML stödjer vilket innebär 
att t.ex. stuprör kan modelleras som vertikala linjer vilket även är tillåtet enligt Lantmäteriets 
resursmodell Geometri. Modelleringen av t.ex. stuprör bör vara på BuildingPart. 

 Egenskaper/attribut 

Följande 3CIM-specifika egenskaper/attribut finns för subklassen BuildingPart. 

Attributsnamn Innehåll 

buildingPartStatus Period i en byggnads/byggnadsdels livscykel. Detta är samma 
attribut med samma definition som Lantmäteriets attribut 
Byggnadsstatusperiod som de använder i informationsmodellen NS 
Byggnad 1.0 Test 5. Detta ska anges 1 gång per objekt. 

 

Figur 7 Beskrivning över hur datatypen Byggnadsstatusperiod (BuildingStatusPeriod) och tillhörande kodlista är 
uppbyggda12 

Följande 3CIM-specifika egenskaper/attribut finns för objektet BuildingInstallation 

Attributsnamn Innehåll 

connectsToGround Beskriver om objektet ansluter till marken eller inte. Används 
primärt för stuprör. Denna information används vid bl.a. 
skyfallsmodellering. Boolean 

 

Följande kodlista är framtagen utifrån Lantmäteriets informationsmodell NS Byggnad 1.0 Test 5: 

• BuildingPart_BuildingStatusPeriod.xml 

 
12 https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/0B52DF08-04F2-4b7d-99C0-7D3F7760DF1A.htm#D3882903-
DC53-4d75-8E3C-D5780434BAC0  

https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/0B52DF08-04F2-4b7d-99C0-7D3F7760DF1A.htm#D3882903-DC53-4d75-8E3C-D5780434BAC0
https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/0B52DF08-04F2-4b7d-99C0-7D3F7760DF1A.htm#D3882903-DC53-4d75-8E3C-D5780434BAC0
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4. Ledningsnät (Utility) 

 Avgränsningar och ställningstaganden 

3CIM-projektet har identifierat behov av att lagra och hantera ledningsinformation och objekt 
som hör till ledningsnät. Det finns i dagsläget inget tema i CityGML 2.0 för lagring av objekt som 
hör till ledningsnät så därför har 3CIM lagt till en egen modul under _CityObject och på så sätt 
skapat temat Ledningsnät (Utility på engelska). 

Temat är inte på något sätt heltäckande vad gäller objekt och information som hör till 
ledningsnät. Istället är det skapat för att dels testa möjligheten att skapa ett eget tema/modul 
samt för att hantera brunnsobjekt i skyfallsmodelleringsscenariet samt luftledningar såsom 
kravställs för digital grundkarta. Modellering av övrig information som hör till ledningsnät får 
genomföras vid fortsatt arbete. 

I framtiden behövs det utredas hur avgräningen mellan vilka företeelser som ska ligga i temat 
ledningsnät och vilka som ska ligga i temat markdetaljer. Exempel på dessa kan vara stolpar, 
elskåp, laddstolpar etc. D.v.s detaljer som återfinns i staden men som sitter ihop med någon form 
av ledningsnät ovan eller under jord eller trådlöst. 
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 Schema 

 

Figur 8 UML-diagram över ledningsnätstemat 

 Geometri & LOD 

Brunnsobjekt kan lagras som punkter (runda brunnar) eller ytor (fyrkantiga brunnar) i LOD 1. 
Luftledningar kan lagras som multilinjer i LOD 1 eller LOD 2 enligt de två standardnivåer som 
beskrivs i Lantmäteriets Utkast till mätanvisningar.13 

Punktobjekt kan även visualiseras genom användningen av ImplicitGeometry som beskrivs i 
kapitel 1.2.2 ovan. 

 Egenskaper/attribut 

I temat används följande förklaring på de CityGML-specifika attributen class och function. 

  

 
13 Se sidan 68 i https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-
specifikationer/sgp_matningsanvisningar_v3.2.pdf  

class Utility

«3CIM»

Utility

«3CIM»

- function: function [0..*]

- class: class [0..1]

- utilityId: UUID

- utilityVersion: int

- utilityDiameter: double [0..1]

Geometri

Geometri 2.0::Punkt
CityGMLCore::_CityObject

- creationDate: date [0..1]

- terminationDate: date [0..1]

- relativeToTerrain: RelativeToTerrainType [0..1]

- relativeToWater: RelativeToWaterType [0..1]

«3CIM»

- geometryMetadata: GeometryMetadata

Geometri

Geometri 2.0::Multilinje

CityGMLCore::

_ImplicitGeometry

Geometri

Geometri 2.0::Yta

*
lod1Surface

0..1

*

lod1ImplicitRepresentation

0..1

*

lod2MultiCurve

0..1

*

lod1Point

0..1

*

lod1MultiCurve

0..1

https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/sgp_matningsanvisningar_v3.2.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/sgp_matningsanvisningar_v3.2.pdf
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Attributsnamn Innehåll 
class Kategori av ledningsnät. 
function Underkategori. Typ av företeelse. T.ex. kan värdet för ”Luftledning” 

(10005) användas i kombination med flera värden i attributet class 
för att uppfylla kraven inom HMK Digital Grundkarta14 angående 
luftledningar. 

 

Följande 3CIM-specifika egenskaper/attribut finns för objektet Utility. 

Attributsnamn Innehåll 

utilityDiameter Diametern på objektet. Anges i meter. Används enbart för brunnar 
som är inmätta som punkter (runda brunnar). Kan finnas 0 eller 1 
gång per objekt. 

 

Information kring t.ex. kapacitet för brunnar får hämnas via länkande till andra system genom 
funktionaliteten ExternalReference som beskrivs i kapitel 1.2.1 ovan.  

Följande kodlistor är framtagna och populerade med data.  

• Utility_class.xml 
• Utility_function.xml 

De olika typerna av brunnar i kodlistan Facility_function.xml är hämtade från 
branschorganisationens Svensk Vattens publikation P109 ”Koder och symboler för VA-
ledningssystem” kapitel 215 

5. Markdetaljer (CityFurniture) 

 Avgränsningar och ställningstaganden 

Temat Markdetaljer omfattar fysiska företeelser ovan mark som är varaktigt förankrade. Temat 
modelleras utifrån modulen CityFurniture16 i CityGML 2.0. 

I framtiden behövs det utredas hur avgräningen mellan vilka företeelser som ska ligga i temat 
markdetaljer och vilka som ska ligga i temat ledningsnät. Exempel på dessa kan vara stolpar, 
elskåp, laddstolpar etc. D.v.s detaljer som återfinns i staden men som sitter ihop med någon form 
av ledningsnät ovan eller under jord eller trådlöst. 

 
14 https://www.lantmateriet.se/contentassets/d26b01f431534c48adcc5149bb975218/hmk-digital-grundkarta.pdf  

15 https://www.svensktvatten.se/globalassets/rornat-och-klimat/hallbar-nyanlaggning/p109-publikation.pdf 

16 Se sidan 137 i 019_OGC_City_Geography_Markup_Language_CityGML_Encoding_Standard.pdf 

https://www.lantmateriet.se/contentassets/d26b01f431534c48adcc5149bb975218/hmk-digital-grundkarta.pdf
https://www.svensktvatten.se/globalassets/rornat-och-klimat/hallbar-nyanlaggning/p109-publikation.pdf
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Figur 9 UML-diagram över markdetaljtemat 

 Geometri & LOD 

Markdetaljer kan lagras i tre olika LOD-nivåer enligt tabellen nedan. Geometrityper som stöds är 
kropp, punkt, linje eller yta. 

LOD0  LOD1  LOD2  LOD3  

 Används ej 3D-punkt  

3D-linje  

  

3D-punkt med attribut som beskriver 
utbredning (width & relativeHeight) 

3D-linje med attribut som beskriver 
utbredning (width & relativeHeight) 

Yta 

Volym  

ImplicitGeometry 

class CityFurniture

CityGMLCore::_CityObject

- creationDate: date [0..1]

- terminationDate: date [0..1]

- relativeToTerrain: RelativeToTerrainType [0..1]

- relativeToWater: RelativeToWaterType [0..1]

«3CIM»

- geometryMetadata: GeometryMetadata

CityFurniture

- class: class [0..1]

- function: function [0..*]

«3CIM»

- cityFurnitureId: UUID

- cityFurnitureVersion: int

- cityFurnitureWidth: double [0..1]

- cityFurnitureRelativeHeight: double [0..1]

Geometri

Geometri 2.0::Punkt

Geometri

Geometri 2.0::

Multigeometri::Linje

Geometri

Geometri 2.0::Yta

CityGMLCore::

_ImplicitGeometry

Geometri

Geometri 2.0::Kropp

*0..1

*

lod3ImplicitRepresentation

0..1

*

lod1Geometry

lod2Geometry

lod3Geometry

0..1

*

0..1

*

0..1
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I LOD 3 kan objekt referera till en s.k. ImplicitGeometry som beskrivs i kapitel 1.2.2 ovan. 

 Egenskaper/attribut 

I temat används följande förklaring på de CityGML-specifika attributen class och function. 

Attributsnamn Innehåll 
class Kategori. Sammanfaller med rubrikerna i Lantmäteriets kodlista för 

markdetaljstyp i arbetsmaterial för NS Markdetalj och Marklinje17. 
Eftersom Lantmäteriets kodlista är hierarkisk uppbyggd så har varje 
värde på class en unik begynnelsesiffra vilken återfinns i attributet 
function. 

function Underkategori. Vad det är för någon företeelse. Sammanfaller med 
Nivå 1 och Nivå 2 i Lantmäteriets kodlista för markdetaljstyp i 
arbetsmaterial för NS Markdetalj och Marklinje18. Nivå 1 anges på 
position 2 och 3 i function och Nivå 2 på position 4 och 5. Observera 
att vissa företeelser i Lantmäteriets kodlista återfinns i Vegetation-
temat i 3CIM då de är växtlighet samt i Utility-temat i 3CIM då det 
rör sig om ledningsnätsinformation. Dessa ska därför inte användas i 
CityFurniture-temat. 
 
Denna lista har kompletterats med de markdetaljföreteelser som 
3CIM-projektet har identifierat som behov att samla in och som 
saknades i Lantmäteriets förslag ovan.  
 
Dessa företeelser är: uteservering, spårväg kontaktstolpe, vägskylt, 
busskur, farthinder, belysning fasad, belysning hängande, hängande 
skylt över väg, mobilmast, papperskorg, soptunna, parkeringsskylt 
(tider), påkörningsskydd (antiterror), reklamskylt, sensor, Spårväg 
vit skylt (som visar hållplatsläge), staty, verksamhetsskylt, WiFi-
accesspunkt, biljettautomat. 

 

För att exemplifiera kopplingen mellan attributen class och function och Lantmäteriets kodlista 
för markdetaljstyp i arbetsmaterial för NS Markdetalj och Marklinje så redovisas nedan ett 
exempel: 

 
17 https://www.lantmateriet.se/contentassets/2d38f4f94fef43c9afe3e02e4f37b999/natspec-markdetaljer-och-marklinjer-
v1.0.1.pdf  

18 https://www.lantmateriet.se/contentassets/2d38f4f94fef43c9afe3e02e4f37b999/natspec-markdetaljer-och-marklinjer-
v1.0.1.pdf  

https://www.lantmateriet.se/contentassets/2d38f4f94fef43c9afe3e02e4f37b999/natspec-markdetaljer-och-marklinjer-v1.0.1.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/2d38f4f94fef43c9afe3e02e4f37b999/natspec-markdetaljer-och-marklinjer-v1.0.1.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/2d38f4f94fef43c9afe3e02e4f37b999/natspec-markdetaljer-och-marklinjer-v1.0.1.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/2d38f4f94fef43c9afe3e02e4f37b999/natspec-markdetaljer-och-marklinjer-v1.0.1.pdf
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Figur 10 Utdrag ur Lantmäteriets arbetsmaterial för NS Markdetalj och Marklinje över Hamndetalj och några typer av 
hamndetaljer 

Ovanstående lista skulle i 3CIM se ut enligt följande: 
 

• Class = 30000 (Hamndetalj) 
• Function = 30600 (brygga) 
• Function = 30601 (fast brygga)  
• Function = 30602 (flytbrygga) 

Nedan återfinns hela kodlistan med hur Class och Function hör ihop. 

CityFurniture CityFurniture 

Class Function 

LOD 1-3 LOD 1-3 

10000 Byggnadsdetalj 

10100 Däck 

10200 Pelare 

10300 Pylon 

10400 Pergola 

10500 Skorsten 

10600 Terrängtrappa 

10700 Enklare torn 

10800 Uteservering 

10900 Verksamhetsskylt 

20000 Park- och fritidsdetalj 

20100 Fast målställning 

20200 Fast grillplats 

20300 Idrottssarg 

20400 Kantstöd 

20500 Lekredskap 

20600 Linbana 

20700 Minnessten 

20800 Motionsredskap 

20900 Bord 

21000 Bänk 

21100 Skidlift 
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21101 Släplift 

21102 Sittlift 

21200 Utomhusdusch 

21300 Utomhuskonstverk 

21400 Vattenområdesavgränsare 

21500 Papperskorg 

21600 Soptunna 

21700 Staty 

30000 Hamndetalj 

30100 Avbärare 

30200 Avkörningsskydd 

30300 Ledverk 

30400 Fender 

30500 Dykdalb 

30600 Brygga 

30601 Fast brygga 

30602 Flytbrygga 

30700 Pir 

30800 Kaj 

30900 Strandskoning 

31000 Sjömärke 

31001 Landsjömärke 

31002 Flytande sjömärke 

40000 Naturdetalj 40100 Stenblock 

50000 Teknik- och miljödetalj 

50100 Avloppsanläggning 

50200 Eluttag utomhus 

50300 Flaggstång 

50400 Fontän 

50500 Fundament 

50501 Hopptorn/trampolin 

50502 Högspänningsledningsfundament 

50600 Informationstavla 

50700 Kopplingsskåp 

50800 Markbunden solenergianläggning 

50900 Mast 

50901 Mobilmast 

51000 Maststag 

51100 Mur 

51200 Plank 

51300 Räcke 

51400 Släntfot 

51500 Släntkrön 
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51600 Stolpe 

51601 Belysningsstolpe 

51602 Milstolpe 

51603 Staketstolpe 

51604 Teknikstolpe 

51700 Stängsel 

51701 Grind 

51702 Staket 

51800 Belysning 

51801 Belysning, fasad 

51802 Belysning, hängande 

51900 Sensor 

52000 WiFi-accesspunkt 

60000 Trafikdetalj 

60100 Stödmur 

60200 Återvinningsstation 

60300 Cykelställ 

60400 Farthinder 

60500 Fordonsramp 

60600 Ljusramp 

60700 Perrong 

60800 Pollare 

60801 Pollare - gata 

60802 Pollare - hamn 

69000 Vägbom 

61000 Trumma 

61100 Väghinder 

61200 Spårväg, kontaktstolpe 

61300 Skylt 

61301 Vägskylt 

61301 Hängande skylt över väg 

61302 Parkeringsskylt (tider) 

61303 Spårväg, vit skylt (som visar hållplatsläge) 

61303 Reklamskylt 

61400 Busskur 

61500 Farthinder 

61600 Påkörningsskydd (antiterror) 

61700 Biljettautomat 

70000 Övrigt     
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Följande 3CIM-specifika egenskaper/attribut finns för objektet CityFurniture. 

Attributsnamn Innehåll 
cityFurnitureWidth Bredden på företeelsen. Anges i meter. Används i LOD 2 och för 

vissa enstaka typer av detaljer i enlighet med Lantmäteriets 
Mätningsanvisningar. Kan finnas 0 eller 1 gång per objekt. 

cityFurnitureRelativeHeight Den relativa höjden över marken. Anges i meter. Används i LOD 
2. Kan finnas 0 eller 1 gång per objekt. 

 

Följande kodlistor är framtagna från Lantmäteriets arbetsmaterial för NS Markdetalj och 
Marklinje: 

• CityFurniture_class.xml 
• CityFurniture_function.xml 

6. Transport (Transportation) 

 Avgränsningar och ställningstaganden 

Temat Transport beskriver de företeelser som är ämnade för just transportbehov men även ytor 
som tillsammans bygger upp vägrummet. 

För temat har CityGML 2.0 och dess tema för Transportation används med vissa avskalningar. 
Dock finns det verksamhetsregler/metodik som är hämtat från Transportation-temat i CityGML 
3.0 och applicerat på detta tema inom ramen för 3CIM. Anledningen till detta är primärt att 
kunna ha fortsatt koppling till NVDB/LVDB genom segmentering samt uppdelning av vägytor 
utifrån faktiskt, och även kombinerad, funktion. 

Transport-temat inom 3CIM är inte tänkt att användas för linjebaserade analyser såsom 
ruttoptimering eller liknande simuleringar. Detta innebär att väglänkar såsom linjer inte 
återfinns i 3CIM. Det enda undantaget från detta är järnvägsräls. 

Företeelsen farthinder och bullerskydd återfinns i temat Markdetaljer. Företeelsen vägbrunn 
återfinns i temat Ledningsnät. 

För att kunna lagra information om vägmarkeringar har objektet Marking lagts till. Observera att 
objektet Marking kräver att det hör till ett TrafficArea-objekt. 
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Figur 11 UML-diagram över transporttemat 

 Geometri & LOD 

LOD 0 Används enbart för järnvägsräls (Railway) och ska lagra den teoretiska mittlinjen . 

LOD 1 Används för att beskriva TransportationComplex såsom en multiyta. I denna LOD-
nivå görs ingen indelning på vad som är TrafficArea eller AuxiliaryTrafficArea. Se 
figur nedan. 

LOD 2 Används för att dela upp vägrummet i TrafficArea eller AuxiliaryTrafficArea som 
tillsammans bildar TransportationComplex i LOD 1. Se figur nedan. Geometritypen 
är multiytor. Inom LOD 2 redovisas även Marking som punkt eller linje/multilinje. 

class Transportation

TransportationComplex

- class: class [0..1]

- function: function [0..*]

«3CIM»

- transportationComplexId: UUID

- transportationComplexVersion: int

TrafficArea

- class: class [0..1]

- function: function [0..*]

- surfaceMaterial: surfaceMaterial [0..1]

«3CIM»

- trafficAreaId: UUID

- trafficAreaVersion: int

AuxiliaryTrafficArea

- class: class [0..1]

- function: function [0..*]

- surfaceMaterial: surfaceMaterial [0..1]

«3CIM»

- auxiliaryTrafficAreaId: UUID

- auxiliaryTrafficAreaVersion: int

«3CIM»

Marking

«3CIM»

- markingId: UUID

- markingType: markingType

_TransportationObject

_CityObject

- creationDate: date [0..1]

- terminationDate: date [0..1]

- relativeToTerrain: RelativeToTerrainType [0..1]

- relativeToWater: RelativeToWaterType [0..1]

«3CIM»

- geometryMetadata: GeometryMetadata

Track Railway

«3CIM»

- trackGauge: int

Road Square

Geometri

Punkt

Geometri

Multigeometri::Linje

Geometri

Multiyta

Geometri

Multilinje

*

lod2MultiSurface

lod3MultiSurface

0..1

*

marking

*

*

lod2Point

0..1

*

trafficArea

*
*

auxiliaryTrafficArea

*

*

lod2MultiSurface

lod3MultiSurface

0..1

*

lod1MultiSurface

0..1

*

lod2Line

0..1

*

lod0Network

*
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Figur 12 Beskrivning av hur en verklig situation kan representeras i LOD 1 och LOD 2. 

LOD 3 Används för att dela upp TrafficArea och AuxiliaryTrafficArea i mindre delar 
beroende på faktisk funktion. Segmenteringen blir därför finare och kan användas 
för t.ex. arealberäkningar eller noggrannare visualiseringar. Eftersom CityGML-
attributet function går att anges mellan 0 till många (*) gånger per yta finns stöd 
för att ange samtliga funktioner för en specifik yta. Se figur nedan. Denna metodik 
är hämtad från CityGML 3.0 men appliceras på Transport-temat i 3CIM. 

 

Figur 13 Ytrepresentation av trafikytor uppdelat på funktion i LOD 319 

 
19 https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/VI-4-W1-2020/29/2020/isprs-annals-VI-4-W1-2020-29-
2020.pdf  

https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/VI-4-W1-2020/29/2020/isprs-annals-VI-4-W1-2020-29-2020.pdf
https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/VI-4-W1-2020/29/2020/isprs-annals-VI-4-W1-2020-29-2020.pdf
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Samtliga ytgeometrier i LOD 1 till 3 är i 3D och bär därför själva sitt höjdläge. Järnvägsräls i LOD 
0 är däremot i 2D.  

Klass LOD 0 LOD 1 LOD 2 LOD 3 Geometri Dimension 

TransportComplex (enbart Railway) X - - - Multilinje 2D 

TransportComplex - X - - Multiyta 3D 

TrafficArea - - X X Multiyta 3D 

AuxiliaryTrafficArea  - - X X Multiyta 3D 

 

För att kunna koppla vägytor till länkrepresentation av samma vägar i NVDB/LVDB är ansatsen 
att genomföra segmentering av vägytor enligt nedanstående bild baserat på länkindelningen i 
NVDB/LVDB. 

 

 Egenskaper/attribut 

Då ytorna i Transport-temat är hierarkiskt uppbyggda är förslaget inom 3CIM att även ha 
samma hierarki inom CityGML-specifika attributen class och function. 

Attributet class föreslås att vara gemensamt för klasserna TransportationComplex, TrafficArea 
och AuxiliaryTrafficArea och enbart innehålla en grov indelning i vilken typ av trafikrum som 
avses. Dessa koder har olika begynnelsesiffra beroende på typ av trafikrum. 

Attributet function föreslås att enbart användas för klasserna TrafficArea och 
AuxiliaryTrafficArea och inte för TransportationComplex och beskriver därmed typ av trafikyta 
(för TrafficArea) samt typ av hjälpyta (för AuxiliaryTrafficArea). Function kan anges mellan 0 
och många (*) gånger per företeelse. 

För LOD 2 används den övergripande nivån som styrs på position 2 och 3 i sifferkoden (ex. 
10100 = körbana) där den inledande siffran motsvarar samma typ av trafikrum som anges i 
attributet class. 
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För LOD 3 används den finare nivån som styrs på position 4 och 5 i sifferkoden (ex. 10101 = 
bilväg) där den inledande siffran motsvarar samma typ av trafikrum som anges i attributet class 
samt siffrorna på position 2 och 3 motsvarar samma övergripande nivå i LOD 2 som beskrivs 
ovan. 

TransportationComplex 
TrafficArea 

AuxiliaryTrafficArea 
TrafficArea TrafficArea 

 

 

Class Function Function  

LOD 1-3 LOD2  LOD3  

10000 Vägtrafik 

10100 Körbana 

10101 Bilväg  

10102 Landsväg  

10103 Motorväg  

10104 Motortrafikled  

10105 Tvåfältsväg  

10106 Enfältig väg  

10107 Gata  

10108 Gågata  

10108 Sommargågata  

10109 Gångfartsområde  

10111 Omkörningsfil  

10112 Isväg  

10113 Korsning  

10114 Cirkulationsplats  

10115 Skogsbilväg  

10116 Påfart/avfart  

10200 Gångväg 

10201 Trottoar  

10202 Stig  

10203 Vandringsled  

10204 Övergångsställe  

10205 Gångpassage  

10300 Cykelväg 

10301 Cykelled  

10302 Cykelstig  

10303 Cykelfält  

10304 Cykelpassage  

10305 Cykelöverfart  

10306 Sommarcykelväg  

10400 GC-väg 
10401 Gemensam GC-väg  

10402 Uppdelad GC-väg  

10500 Torg      

10600 Parkering 
10601 Fickparkering  

10602 Lodrät parkering  
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10603 Vinkelparkering  

10604 Parkeringsruta  

10605 Cykelparkering  

10606 Elscooterparkering  

10607 Motorcykelparkering  

10700 Övrigt 
10701 Ridväg  

10702 Grupp  

20000 Järnväg 

20100 Spårområde 

20101 Spårvagn  

20102 Lokalbana  

20103 Tunnelbana  

20104 Regionalbana  

20105 Bangård  

20106 Driftplats  

20107 Industrispår  

20200 Kombinerat spår/vägtrafik      

20300 Plattform 
20302 Perrong  

20301 Lastkaj  

30000 Lufttrafik 30100 Flygplats 

30001 Rullbana  

30002 Platta  

30003 Taxibana  

30004 Helikopterlandningsplats  

40000 Vattenväg 
40100 Farled 

40101 Vägfärja  

40102 Godstrafik  

40103 Kollektivtrafik  

40104 Färja  

40105 Kanal  

40201 Hamn  

40200 Vattentrafiksområde      

50000 Militärt          

60000 Övrigt          

 

Följande lista redogör för ett förslag till koder för attributet function för klassen 
AuxiliaryTrafficArea i LOD 2 och 3. Observera att projekt 3CIM endast har tagit fram förslag som 
har med class = Vägtrafik. 
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TransportationComplex 
TrafficArea 

AuxiliaryTrafficArea 
AuxiliaryTrafficArea AuxiliaryTrafficArea 

 

 

Class Function Function  

LOD 1-3 LOD2 LOD3  

10000 Vägtrafik 

10100 Vägren 

10101 Mjuk vägren  

10102 Hård vägren  

10103 Dragväg  

10104 Ficka  

10200 Separering 

10201 Separering med räcke  

10202 Separering med reflexrör  

10203 Mittenfil  

10204 Refug  

10205 Mittremsa  

10206 Skiljeremsa  

10207 Rondell  

10208 Kantsten  

10300 Sidoområde 

10301 Bank  

10302 Slänt  

10303 Dike  

10304 Dränering  

10400 Övrigt 

10401 Utrymme för snöupplag  

10402 Bullerskydd  

10403 Driftområde  

 

Arbetet med att ta fram ytterligare kodlistor behöver göras framgent. Som en informationskälla 
för innehåll i kodlistorna kan VGU-guiden, Vägar och Gators utformning20 användas. VGU-guiden 
kan även användas för att få en förklaring kring hur olika ytor definieras. 

  

 
20 http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1640989/FULLTEXT01.pdf 

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1640989/FULLTEXT01.pdf
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För att kategorisera de olika typerna av järnvägsräls inom Railway har följande kodlista tagits 
fram: 

TransportationComplex 
TrafficArea 

AuxiliaryTrafficArea 
TransportationComplex 

 

 

Class Function  

LOD 1-3 LOD 0  

20000 Järnväg 

20100 Spårvagn  

20200 Lokalbana  

20300 Tunnelbana  

20400 Regionalbana  

20500 Bangård  

20600 Driftplats  

20700 Industrispår  

 

Följande egenskaper/attribut finns för objekten TrafficArea och AuxiliaryTrafficArea. 

Attributsnamn Innehåll 
surfaceMaterial Typ av ytmaterial. Kan finnas 0 eller 1 gång per objekt. 

 

Egenskaper som hör till vägen och som ligger lagrad i exempelvis Nationella Vägdatabasen 
(NVDB) eller Lokal Vägdatabas (LVDB) ska länkas med funktionaliteten ExternalReference enligt 
beskrivet i kapitel 1.2.1. Därför finns endast ett fåtal egenskaper/attribut med i 3CIM_ver1. 

Följande egenskaper/attribut finns för objektet Marking. 

Attributsnamn Innehåll 
markingType Typ av markering. Ska finnas 1 gång per objekt. 

 

Följande egenskaper/attribut finns för objektet Railway. 

Attributsnamn Innehåll 
trackGauge Spårvidd. Anges i millimeter. Ska finnas 1 gång per objekt. 

 

Följande kodlistor är framtagna: 

• TransportationComplex_class.xml (används även av TrafficArea och AuxiliaryTrafficArea 
för attributet class) 

• TransportationComplex_function.xml 
• AuxiliaryTrafficArea_function.xml 
• TrafficArea_function.xml 
• TrafficArea_surfaceMaterial.xml (används även av AuxiliaryTrafficArea) 
• Marking_markingType.xml 
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Klassnamn LOD Attributsnamn: class Attributsnamn: function 

TransportComplex 
(enbart Railway) 

0 
TransportationComplex_class  TransportationComplex_function  

TransportComplex 1 TransportationComplex_class används ej 

TrafficArea 

2 
TransportationComplex_class 

TrafficArea_function 
(koder med position 2-3) 

3 
TransportationComplex_class 

TrafficArea_function  
(koder med position 4-5) 

AuxiliaryTrafficArea 

2 
TransportationComplex_class 

AuxiliaryTrafficArea_function 
(koder med position 2-3) 

3 
TransportationComplex_class 

AuxiliaryTrafficArea_function 
(koder med position 4-5) 

7. Tunnel 

 Avgränsningar och ställningstaganden 

Temat Tunnel beskriver tunnlar som är ämnade för primärt transport- eller annat allmänt syfte. 
Även viadukter ingår i temat. 

Enbart insidan av tunneln modelleras och lagras i 3CIM då geometrin av yttersidan av tunneln 
inte är något som kommunerna kan samla in eller ajourhålla.  

För insidan av tunnel är det enbart golvet (FloorSurface) och väggar/tak (InteriorWallSurface) 
som modelleras enligt bilden nedan. 

 

Figur 14 Exempel på hur ytorna i tunneltemat byggs upp 

class Tunnel
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 Schema 

 

Figur 15 UML-diagram över tunneltemat 

class Tunnel

AbstractTunnel

- class: class [0..1]

- function: function [0..*]

«3CIM»

- tunnelId: UUID

- tunnelVersion: int

- tunnelTransportId: UUID [0..*]

CityGMLCore::_CityObject

- creationDate: date [0..1]

- terminationDate: date [0..1]

- relativeToTerrain: RelativeToTerrainType [0..1]

- relativeToWater: RelativeToWaterType [0..1]

«3CIM»

- geometryMetadata: GeometryMetadata

CityGMLCore::_Site

Tunnel TunnelPart

Geometri

Geometri 2.0::

Multiyta

Geometri

Geometri 2.0::Kropp

_BoundarySurface

«3CIM»

- tunnelBoundarySurfaceId: UUID

- tunnelMaterial: Material [0..1]

FloorSurface InteriorWallSurface

«3CIM»

- tunnelShape: shape [0..1]

*

lod2MultiSurface

0..1

Subclass of

Subclass of

*

lod2MultiSurface

0..1

Subclass of

Subclass of

Consists of

*

lod1Solid

0..1

Delimited by
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 Geometri & LOD 

Tunnelkroppen kan lagras som en solid i LOD 1 (lod1Solid). De olika delarna av tunneln, golv = 
FloorSurface och väggar/tak = InteriorWallSurface, kan lagras som multiytor i LOD2 
(lod2MultiSurface) i enlighet med CityGML 2.0. 

 Egenskaper/attribut 

I temat används följande förklaring på de CityGML-specifika attributen class och function. 

Attributsnamn Innehåll 
class Typ av tunnel 
function Tänkt användning för tunneln 

 

Följande egenskaper/attribut finns i temat för objektet AbstractTunnel (och därmed även för 
subklasserna Tunnel och TunnelPart). 

Attributsnamn Innehåll 

tunnelTransportID UUID. Refererar till Transport-temat och vilka 
transportobjekt som går i tunneln. Kan finnas 0 till många 
gånger per objekt. 

 

Följande egenskaper/attribut finns i temat för objekten FloorSurface och InteriorWallSurface. 

Attributsnamn Innehåll 

tunnelShape Finns endast för objektet InteriorWallSurface. Typ av 
takform. Kan finnas 0 eller 1 gång per objekt. 

tunnelMaterial Ytmaterialet för objektet, Kan finnas 0 eller 1 gång per 
objekt. 

 

Om referenser ska göras till Trafikverkets förvaltningssystem för broar, BatMan, så används 
funktionaliteten ExternalReference beskriver i kapitel 1.2.1 ovan. 

Följande kodlistor är framtagna och populerade med översatt data från de kodlistor som följer 
med som förslag till CityGML 2.0. För listorna _BoundarySurface_material och 
_BoundarySurface_shape har några få allmänt kända värden valts ut. 

• _AbstractTunnel_class.xml 

• _AbstractTunnel_function.xml 

• _BoundarySurface_material.xml 

• _BoundarySurface_shape.xml 
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8. Vatten (WaterBody) 

 Avgränsningar och ställningstaganden 

Temat Vatten beskriver alla typer av vatten. Även konstgjorda företeelser som dammbyggnader 
och slussar ryms inom temat. 

Temat vatten har modellerats med temat WaterBody ur CityGML 2.0. 

Enbart den plana vattenytan modelleras i 3CIM. Observera att vattenytan även går under broar. 

 Schema 

 

Figur 16 UML-diagram över vattentemat 

 Geometri & LOD 

Geometrier lagras enbart i LOD 1 såsom multiyta i 3D i enlighet med CityGML 2.0. Observera att 
detta innebär att strand/kustlinjen (eller vattenlinjen) inte modelleras såsom en separat linje 
utan geometrien får hämtas från vattenytepolygonen över aktuellt område.  

class WaterBody

CityGMLCore::_CityObject

- creationDate: date [0..1]

- terminationDate: date [0..1]

- relativeToTerrain: RelativeToTerrainType [0..1]

- relativeToWater: RelativeToWaterType [0..1]

«3CIM»

- geometryMetadata: GeometryMetadata

_WaterObject

WaterBody

- class: class [0..1]

- function: function [0..*]

«3CIM»

- waterBodyId: UUID

- waterBodyVersion: int

- waterLevel: waterLevel [0..1]

Geometri

Geometri 2.0::

Multiyta

*

lod1MultiSurface

0..1

subclass of
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 Egenskaper/attribut 

I temat används följande förklaring på det CityGML-specifika attributen class och function. 

Attributsnamn Innehåll 
class Typ av vattenyta 
function Vad funktionen för vattenytan är. Om det finns en specifik funktion. 

 

Följande 3CIM-specifika egenskaper/attribut finns i temat. 

Attributsnamn Innehåll 

waterLevel Beskrivning av vattennivån. Kan finnas 0 eller 1 gång per objekt. 

 

Attributet waterLevel medger möjligheten att lagra olika 3D-ytor för samma vattenobjekt 
beroende på olika vattennivåer. 

Följande kodlistor är framtagna och populerade med översatt data från de kodlistor som följer 
med som förslag till CityGML 2.0 med några mindre justeringar: 

• WaterBody_class.xml 

• WaterBody_function.xml 

• WaterBody_waterLevel.xml 

9. Vegetation 

 Avgränsningar och ställningstaganden 

Dessa företeelser kan antingen vara solitärer (SolitaryVegetationObject) eller täckande 
ytor/volymer (PlantCover). 

Vilka företeelser som ska vara med i temat Vegetation avgörs inte nödvändigtvis av företeelsens 
storlek. Likväl kan företeelsens signifikans styra. T.ex. ett nyplanterat träd i en allé med äldre 
träd. 
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 Schema 

 

Figur 17 UML-diagram över vegetationstemat 

 Geometri & LOD 

SolitaryVegetationObject kan vara antingen punktobjekt (t.ex. träd) eller linjeobjekt (t.ex. 
häckar). Möjligheten finns även att referera till en s.k. ImplicitGeometry som beskrivs i kapitel 
1.2.2 ovan. 

PlantCover kan vara antingen ytor eller volymer. Möjligheten finns även att lagra en yta men 
med ett värde på det frivilliga attributet averageHeight för att kunna generea volymer. 

Företeelser kan antingen vara i LOD 1 eller LOD 2. Vad som avgör LOD-tillhörighet är finhet i 
indelningen efter attributet function (se mer nedan). 

  

class Vegetation

_VegetationObject

«3CIM»

- vegetationObjectId: UUID

- vegetationObjectVersion: int

SolitaryVegetationObject

- class: class [0..1]

- function: function [0..*]

- height: double [0..1]

- trunkDiameter: double [0..1]

- crownDiameter: double [0..1]

«3CIM»

- lowerCrownHeight: double [0..1]

- solitaryVegetationSpeciesPopularName: speciesPopularName

- solitaryVegetationWidth: double [0..1]

PlantCover

- class: class [0..1]

- function: function [0..*]

- averageHeight: double [0..1]

«3CIM»

- plantCoverSpeciesPopularName: speciesPopularName [1..*]

CityGMLCore::_CityObject

- creationDate: date [0..1]

- terminationDate: date [0..1]

- relativeToTerrain: RelativeToTerrainType [0..1]

- relativeToWater: RelativeToWaterType [0..1]

«3CIM»

- geometryMetadata: GeometryMetadata

Geometri

Geometri 2.0::Punkt

Geometri

Geometri 2.0::

Multigeometri::Linje

CityGMLCore::

_ImplicitGeometry

Geometri

Geometri 2.0::

Multikropp

Geometri

Geometri 2.0::

Multiyta

*

lod1Geometry

lod2Geometry

0..1

*

lo
d2

Im
pl

ic
itR

ep
re

se
nt

at
io

n

0..1

*

lod1Multisurface

lod2Multisurface

0..1

*

lod1Geometry

lod2Geometry

0..1

*

lod1MultiSolid

lod2MultiSolid

0..1
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 Egenskaper/attribut 

I temat används följande förklaring på det CityGML-specifika attributet class. 

Attributsnamn Klass Innehåll 
class SolitaryVegetationObject Typ av vegetation. Kan antingen vara 

Anlagd mark, Kulturmark, Naturmark eller 
Övrigt.  

PlantCover 

 

Observera att det CityGML-specifika attributet function inte föreslås att användas inom temat 
Vegetation på det sättet som anges i de kodlistor som medföljer i CityGML 2.0. Bakgrunden till 
detta är att i de förslagna kodlistorna så används attributet function till att ange arters latinska 
namn. Denna information ska återfinnas i ett verksamhetssystem som 3CIM ska koppla sig mot.  

Istället används kodlistor enligt nedanstående för att med hjälp av attributet function dela in 
PlantCover i LOD-nivåer. 

PlantCover PlantCover PlantCover 
 

Class Function Function  

LOD 1-2 LOD 1 LOD 2  

10000 Anlagd mark 

10100 Gräsyta 

10101 Bruksgräsyta  

10102 Ospecificerad gräsyta  

10103 Prydnadsgräsyta  

10104 Slåtter utan uppsamling  

10105 Slåtteräng  

10200 Plantering 

10201 Annuellrabatt  

10202 Bruksbuskage  

10203 Prydnadshäck  

10204 Klätterväxter  

10205 Lökplantering  

10206 Naturlik plantering  

10207 Ospecificerad plantering  

10208 Perenna växter  

10209 Prydnadsbuskage  

10210 Stadens blomsterprogram  

10211 Surjordsplantering  

10212 Ädelrosor  

20000 Kulturmark 

20100 Grödor      

20200 Vedväxtgrödor 
20201 Trädgrödor  

20202 Buskgrödor  

30000 Naturmark 30100 Låg vegetation 

30101 Gräsmark  

30102 Rismark  

30103 Buskmark  

30104 Betesmark  
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30200 Skogsmark 

30201 Barrskog  

30202 Blandskog  

30203 Lövskog  

30204 Kalhygge  

40000 Övrigt 40100 Övrigt 
40101 Invasiv växt  

40102 Slyröjd yta  

 

På samma sätt används attributet function för att dela in SolitaryVegetationObject i LOD-nivåer. 

SolitaryVegetationObject SolitaryVegetationObject SolitaryVegetationObject 
 

Class Function Function  

LOD 1-2 LOD 1 LOD 2  

10000 Anlagd mark 

10100 Plantering 

10103 Rabatt  

10104 Klätterväxt  

10105 Perenna växt  

10106 Växt i urna eller låda  

10107 Ospecificerad plantering  

10200 Buskage 
10201 Prydnadsbuskage  

10202 Bruksbuskage  

10300 Häck 10301 Prydnadshäck  

10500 Träd 

10501 Barrträd  

10502 Lövträd  

10503 Fruktträd  

10504 Alléträd  

10505 Prydnadsträd  

10506 Okänt  

 

Det finns i temat några egenskaper/attribut till klassen SolitaryVegetationObject som enbart ska 
anges för vissa typer av företeelser. Dessa attribut är från grundutförandet av CityGML 2.0. och 
är height, trunkDiameter och crownDiameter vilket förklaras i tabellen nedan: 
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Attributsnamn Innehåll 
height Höjdskillnad mellan objektets högsta punkt och markytan. 

Anges i meter. Detta kan anges för både punkt- och linjeobjekt. 
Kan finnas 0 eller 1 gång per objekt. 

trunkDiameter Kan endast anges för punktobjekt som är träd, d.v.s. de 
företeelser som har en krona. Anges i meter. Kan finnas 0 eller 1 
gång per objekt. Ytterligare mätanvisningar behöver följas för 
att specificera på vilken höjd från marken detta mått tas. 

crownDiameter Trädkronans maximala diameter. Kan endast anges för 
punktobjekt som är träd, d.v.s. de företeelser som har en krona. 
Anges i meter. Kan finnas 0 eller 1 gång per objekt. 

 

Dessutom finns följande 3CIM-specifika egenskaper/attribut i temat. 

Attributsnamn Innehåll 
lowerCrownHeight Nederkant av trädkronan. Anges i meter. Kan 

endast anges för punktobjekt som är träd, 
d.v.s. de företeelser som har en krona i 
klassen SolitaryVegetationObject. Kan finnas 
0 eller 1 gång per objekt. 

solitaryVegetationSpeciesPopularName  
 
 
 
plantCoverSpeciesPopularName 

Populärnamn för företeelsen, d.v.s. inte det 
latinska namnet. För företeelser i 
SolitaryVegetationObject ska detta anges 1 
gång per företeelse.  
 
För företeelser i PlantCover kan detta anges 
mellan 1 och många (*) gånger. 

solitaryVegetationWidth Bredden på företeelsen. Anges i meter. Kan 
endast anges för linjeobjekt som har en 
utbredning, t.ex. häckar. Kan finnas 0 eller 1 
gång per objekt. 

 

Då företeelser inom temat Vegetation växer och förändras över tid är det viktigt att kunna ange 
tidpunkt för t.ex. kronhöjd. För dessa behov kan attributet creationDate hos _CityObject i Core-
modulen användas då det ärvs nedåt till Vegetation-temat. 

Följande kodlistor finns skapade 

• PlantCover_class.xml (Används även för SolitaryVegetationObject_class) 

• PlantCover_function.xml 

• SolitaryVegetationObject_function.xml 

• SolitaryVegetationObject_speciesPopularName.xml (används även för PlantCover_ 
speciesPopularName) 

Observera att SolitaryVegetationObject_speciesPopularName.xml i 3CIM enbart innehåller 
populärnamn för träd. Kodlistan behöver utökas för att kunna fungera för alla de tillämpningar 
som har identifierats. 
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10. Kodlistor 

 Bridge 

10.1.1 _AbstractBridge_class.xml 

10000 Balkbro 

10001 Bågbro 

10002 Fackverksbro 

10003 Hängbro 

10004 Konsolbro 

10005 Plattbro 

10006 Plattramsbro 

10007 Snedkabelbro 

10008 Valvbro 

10.1.2 _AbstractBridge_function.xml 

10000 Akvedukt 

10001 Gc-bro 

10002 Gångbro 

10003 Järnvägsbro 

10004 Kabellänk 

10005 Kanalbro 

10006 Vägbro 
 

10.1.3 _BoundarySurface_material.xml 

10000 Betong 

10001 Trä 

10002 Stål 

10003 Tegel 

10004 Glas 

10005 Sten 

10006 Natur 
 

 Building 

10.2.1 BuildingPart_BuildingStatusPeriod.xml 

10000 Preliminär 

10001 Planerad 

10002 Under uppförande 

10003 Gällande 

10004 Förfallen 
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10005 Ruin 

10006 Riven 

 CityFurniture 

10.3.1 CityFurniture_class.xml 

10000 Byggnadsdetalj 

20000 Park- och fritidsdetalj 

30000 Hamndetalj 

40000 Naturdetalj 

50000 Teknik- och miljödetalj 

60000 Trafikdetalj 

70000 Övrigt 
 

10.3.2 CityFurniture_function.xml 

10100 Däck 

10200 Pelare 

10300 Pylon 

10400 Pergola 

10500 Skorsten 

10600 Terrängtrappa 

10700 Enklare torn 

10800 Uteservering 

10900 Verksamhetsskylt 

20100 Fast målställning 

20200 Fast grillplats 

20300 Idrottssarg 

20400 Kantstöd 

20500 Lekredskap 

20600 Linbana 

20700 Minnessten 

20800 Motionsredskap 

20900 Bord 

21000 Bänk 

21100 Skidlift 

21101 Släplift 

21102 Sittlift 

21200 Utomhusdusch 

21300 Utomhuskonstverk 

21400 Vattenområdesavgränsare 

21500 Papperskorg 

21600 Soptunna 
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21700 Staty 

30100 Avbärare 

30200 Avkörningsskydd 

30300 Ledverk 

30400 Fender 

30500 Dykdalb 

30600 Brygga 

30601 Fast brygga 

30602 Flytbrygga 

30700 Pir 

30800 Kaj 

30900 Strandskoning 

31000 Sjömärke 

31001 Landsjömärke 

31002 Flytande sjömärke 

40100 Stenblock 

50100 Avloppsanläggning 

50200 Eluttag utomhus 

50300 Flaggstång 

50400 Fontän 

50500 Fundament 

50501 Hopptorn/trampolin 

50502 Högspänningsledningsfundament 

50600 Informationstavla 

50700 Kopplingsskåp 

50800 Markbunden solenergianläggning 

50900 Mast 

50901 Mobilmast 

51000 Maststag 

51100 Mur 

51200 Plank 

51300 Räcke 

51400 Släntfot 

51500 Släntkrön 

51600 Stolpe 

51601 Belysningsstolpe 

51602 Milstolpe 

51603 Staketstolpe 

51604 Teknikstolpe 

51700 Stängsel 

51701 Grind 

51702 Staket 

51800 Belysning 

51801 Belysning, fasad 
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51802 Belysning, hängande 

51900 Sensor 

52000 WiFi-accesspunkt 

60100 Stödmur 

60200 Återvinningsstation 

60300 Cykelställ 

60400 Farthinder 

60500 Fordonsramp 

60600 Ljusramp 

60700 Perrong 

60800 Pollare 

60801 Pollare - gata 

60802 Pollare - hamn 

69000 Vägbom 

61000 Trumma 

61100 Väghinder 

61200 Spårväg, kontaktstolpe 

61300 Skylt 

61301 Vägskylt 

61301 Hängande skylt över väg 

61302 Parkeringsskylt (tider) 

61303 Spårväg, vit skylt (som visar hållplatsläge) 

61303 Reklamskylt 

61400 Busskur 

61500 Farthinder 

61600 Påkörningsskydd (antiterror) 

61700 Biljettautomat 
 

 Transportation 

10.4.1 AuxiliaryTrafficArea_function.xml 

10100 Vägren 

10101 Mjuk vägren 

10102 Hård vägren 

10103 Dragväg 

10104 Ficka 

10200 Separering 

10201 Separering med räcke 

10202 Separering med reflexrör 

10203 Mittenfil 

10204 Refug 

10205 Mittremsa 

10206 Skiljeremsa 
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10207 Rondell 

10208 Kantsten 

10300 Sidoområde 

10301 Bank 

10302 Slänt 

10303 Dike 

10304 Dränering 

10400 Övrigt 

10401 Utrymme för snöupplag 

10402 Bullerskydd 

10403 Driftområde 
 

10.4.2 Marking_markingType.xml 

10000 M1. mittlinje eller körfältslinje 

10001 M2. kantlinje 

10002 M3. varningslinje 

10003 M4. ledlinje 

10004 M5. cykelfältslinje 

10005 M6. linje för fordon i linjetrafik med flera 

10006 M7. reversibelt körfält 

10007 M8. heldragen linje 

10008 M9. spärrområde 

10009 M10. mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje 

10010 M11. varningslinje och heldragen linje 

10011 M12. mittlinje och varningslinje 

10012 M13. stopplinje 

10013 M14. väjningslinje 

10014 M15. övergångsställe 

10015 M16. cykelpassage eller cykelöverfart 

10016 M17. farthinder 

10017 M17a. cykelbox 

10018 M18. förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt 

10019 M19. körfältspilar 

10020 M20. körfältsbyte 

10021 M21. förbud mot att stanna och parkera 

10022 M22. förbud mot att parkera 

10023 M23. förbud mot att stanna och parkera eller att parkera 

10024 M24. uppställningsplats 

10025 M25. gång- och cykelpil 

10026 M26. cykel 

10027 M27. gående 

10028 M28. buss 
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10029 M29. hastighet 

10030 M30. vägnummer 

10031 M31. ändamålsplats 

10032 M32. stopp 

10033 M33. rörelsehindrad 

10034 M34. information 
 

10.4.3 TrafficArea_function.xml 

10100 Körbana 

10101 Bilväg 

10102 Landsväg 

10103 Motorväg 

10104 Motortrafikled 

10105 Tvåfältsväg 

10106 Enfältig väg 

10107 Gata 

10108 Gågata 

10108 Sommargågata 

10109 Gångfartsområde 

10111 Omkörningsfil 

10112 Isväg 

10113 Korsning 

10114 Cirkulationsplats 

10115 Skogsbilväg 

10116 Påfart/avfart 

10200 Gångväg 

10201 Trottoar 

10202 Stig 

10203 Vandringsled 

10204 Övergångsställe 

10205 Gångpassage 

10300 Cykelväg 

10301 Cykelled 

10302 Cykelstig 

10303 Cykelfält 

10304 Cykelpassage 

10305 Cykelöverfart 

10306 Sommarcykelväg 

10400 GC-väg 

10401 Gemensam GC-väg 

10402 Uppdelad GC-väg 

10500 Torg 
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10600 Parkering 

10601 Fickparkering 

10602 Lodrät parkering 

10603 Vinkelparkering 

10604 Parkeringsruta 

10605 Cykelparkering 

10606 Elscooterparkering 

10607 Motorcykelparkering 

10700 Övrigt 

10701 Ridväg 

10702 Grupp 

20100 Spårområde 

20101 Spårvagn 

20102 Lokalbana 

20103 Tunnelbana 

20104 Regionalbana 

20105 Bangård 

20106 Driftplats 

20107 Industrispår 

20200 Kombinerat spår/vägtrafik 

20300 Plattform 

20302 Perrong 

20301 Lastkaj 

30100 Flygplats 

30001 Rullbana 

30002 Platta 

30003 Taxibana 

30004 Helikopterlandningsplats 

40100 Farled 

40101 Vägfärja 

40102 Godstrafik 

40103 Kollektivtrafik 

40104 Färja 

40105 Kanal 

40200 Vattentrafiksområde 

40201 Hamn 
 

10.4.4 TrafficArea_surfaceMaterial.xml 

10000 Asfalt 

10001 Betong 

10002 Stenlagt 

10003 Kullersten 
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10004 Grus 

10005 Spår i väg 

10006 Spår med underbyggnad 

10007 Jord 

10008 Sand 

10009 Gräs 

10010 Trä 

10011 Stål 

10012 Marmor 

10013 Okänd 
 

10.4.5 TransportationComplex_class.xml 

10000 Vägtrafik 

20000 Järnväg 

30000 Lufttrafik 

40000 Vattenväg 

50000 Militärt 

60000 Övrigt 
 

10.4.6 TransportationComplex_function.xml 

20100 Spårvagn 

20200 Lokalbana 

20300 Tunnelbana 

20400 Regionalbana 

20500 Bangård 

20600 Driftplats 
 

 Tunnel 

10.5.1 _AbstractTunnel_class.xml 

10000 Trafik 

10001 Försörjning 

10002 Historisk 

10003 Annan 
 

10.5.2 _AbstractTunnel_function.xml 

10000 Järnväg 

10001 Väg 

10002 Kanal 
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10003 Gång/cykel 
 

10.5.3 _BoundarySurface_material.xml 

10000 Betong 

10001 Berg 

10002 Jord 
 

10.5.4 _BoundarySurface_shape.xml 

10000 Borrad 

10001 Sprängd 

10002 Gjuten 
 

 Utility 

10.6.1 Utility_class.xml 

10000 Vatten 

10001 Avlopp 

10002 Dagvatten 

10003 Högspänning (el) 

10004 Lågspänning (el) 

10005 Tele 

10006 Optik 
 

10.6.2 Utility_function.xml 

10000 Dagvattenbrunn 

10001 Dränvattenbrunn 

10002 Nedstigningsbrunn 

10003 Rensbrunn 

10004 Tillsynsbrunn 

10005 Luftledning 

10006 Markförlagd ledning 

10007 Kontaktledning 
 

 Vegetation 

10.7.1 PlantCover_class.xml 

10000 Anlagd mark 

20000 Kulturmark 
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30000 Naturmark 

40000 Övrigt 
 

10.7.2 PlantCover_function.xml 

10100 Gräsyta 

10101 Bruksgräsyta 

10102 Ospecificerad gräsyta 

10103 Prydnadsgräsyta 

10104 Slåtter utan uppsamling 

10105 Slåtteräng 

10200 Plantering 

10201 Annuellrabatt 

10202 Bruksbuskage 

10203 Prydnadshäck 

10204 Klätterväxter 

10205 Lökplantering 

10206 Naturlik plantering 

10207 Ospecificerad plantering 

10208 Perenna växter 

10209 Prydnadsbuskage 

10210 Stadens blomsterprogram 

10211 Surjordsplantering 

10212 Ädelrosor 

20100 Grödor 

20200 Vedväxtgrödor 

20201 Trädgrödor 

20202 Buskgrödor 

30100 Låg vegetation 

30101 Gräsmark 

30102 Rismark 

30103 Buskmark 

30104 Betesmark 

30200 Skogsmark 

30201 Barrskog 

30202 Blandskog 

30203 Lövskog 

30204 Kalhygge 

40100 Övrigt 

40101 Invasiv växt 

40102 Slyröjd yta 
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10.7.3 SolitaryVegetationObject_function.xml 

10100 Plantering 

10103 Rabatt 

10104 Klätterväxt 

10105 Perenna växt 

10106 Växt i urna eller låda 

10107 Ospecificerad plantering 

10200 Buskage 

10201 Prydnadsbuskage 

10202 Bruksbuskage 

10300 Häck 

10301 Prydnadshäck 

10500 Träd 

10501 Barrträd 

10502 Lövträd 

10503 Fruktträd 

10504 Alléträd 

10505 Prydnadsträd 

10506 Okänt 
 

10.7.4 SolitaryVegetationObject_speciesPopularName.xml 

10000 Björk 

10001 Al 

10002 Asp 

10003 Rönn 

10004 Oxel 

10005 Sälg 

10006 Alm 

10007 Ask 

10008 Avenbok 

10009 Bergek 

10010 Bohuslind 

10011 Bok 

10012 Ek 

10013 Fågelbär 

10014 Lind 

10015 Lundalm 

10016 Naverlönn 

10017 Vresalm 

10018 Sykomorlönn 

10019 Rödek 

10020 Robinia 
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10021 Poppel 

10022 Hybridasp 

10023 Gran 

10024 Tall 

10025 En 

10026 Pinje 
 

 WaterBody 

10.8.1 WaterBody_class.xml 

10000 Hav 

10001 Tidvatten 

10002 Vattendrag 

10003 Flod 

10004 Bäck 

10005 Dike 

10006 Källa 

10007 Vattenhål 

10008 Sjö 

10009 Stående vatten 

10010 Vattenfall 

10011 Fors 

10012 Träsk 

10013 Sjunkhål (karst) 

10014 Tillfälliga vattendrag 

10015 Översvämmad mark 

10016 Konstgjord vattenkropp 

10017 Akvedukt 

10018 Kanal 

10019 Hamnbassäng 

10020 Reservoar 

10021 Vallgrav 

10022 Pool 

10023 Fontän 

10024 Cistern 

10025 Fisktrappa 

10026 Okänd 
 

10.8.2 WaterBody_function.xml 

10000 Skyddat vatten 

10001 Reservoar 
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10002 Utjämningsmagasin 

10003 Vattenväg 

10004 Hamn 

10005 Sluss 

10006 Avloppssystem 

10007 Offentlig pool 

10008 Offentlig fontän 

10009 Privat vattendrag 

10010 Bevattningssystem 

10011 Industriell vattenkropp 

10012 Vattenkropp för brandbekämpning 

10013 Okänd 
 

10.8.3 WaterBody_waterLevel.xml 

10000 Medelhavsnivå 

10001 Lägsta astronomiska tidvatten 

10002 Nationell vattennivå 

10003 Genomsnittligt högvatten 

10004 Extremt högvatten 

10005 Genomsnittligt lågvatten 

10006 Extremt lågvatten 

10007 Medelvattennivå (vattendrag) 

10008 Kritisk högvattennivå 

10009 Hundraårsflod 

10010 Högsta kända vattennivån 

10011 Kritisk lågvattennivå 

10012 Lägsta kända vattennivån 

10013 Etablerad linje för navigering 

10014 Minimigräns för navigering 

10015 Maximal gräns för navigering 

10016 Okänd 
 


