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Bakgrund
Städernas förvaltning och utveckling kräver en stor 

mängd strukturerat data, mycket av dem med 

geografisk koppling. I storstäderna finns dessutom 

ett starkt ökande behov av 3D-geodata, inte enbart 

för visualisering utan även för analyser och 

simuleringar. 

De informationsmodeller och den datastruktur vi har 

idag ger oss inte möjlighet att göra detta effektivt. 

CIM, City Information Modelling, möjliggör en 

välstrukturerad datahantering i 3D för staden, på 

samma sätt som BIM har gjort för enskilda 

byggnader eller anläggningar. Källa: Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret



Syfte

Att ta fram en informationsmodell CIM för 

stadsmodeller enligt CIM, gemensam för 

de tre städerna, som används bland annat 

som en grund för en digital tvilling. 

Projektet ska också implementera 

stadsmodellen i ett testområde och testa 

en skyfallsmodellering på den.

Källa: Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret

Källa: Lunds Universitet, Emelie Ulin



Arbetspaket

Arbetspaket 1 –
Behovsinventering

Leds av: Barzan Abdi, Malmö 
stad

Arbetspaket 3 –
Fallstudie 

skyfallsmodellering

Leds av: Arvid Forsberg, 
Göteborgs stad

Arbetspaket 2 –
Informationsmodellering

Leds av: Maria Uggla, 
Stockholms stad

Arbetspaket 4 –
Ajourhållning och 

mätanvisningar

Leds av: Lars Harrie, Lunds 
universitet
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Samarbete med nationella 
specifikationer för geodata (NS)

Syfte
Att de nationella specifikationerna för geodata ska stödja 

framtidens 3D-stadsmodeller och digitala tvillingar

Aktiviteter
- Utvärdering och implementation av transformation 

mellan NS-byggnad och CityGML/3CIM.

- Påverkan på geometrirepresentation i NS.

- Diskussion om hur temaindelning i NS ska se ut.

- Diskussion om utformning av mätningsspecifikationer.

Källa: Tom Arnold Bendiksen, Lunds universitet/Malmö stad



Från grunddata till tillämpning

Bilder från Göteborgs stad - Stadsbyggnadskontoret



IoT

Sensordata

Tillämpningar
Infra-

struktur-

planering

Klimat- och 

miljösimulering

Stads-

planering
Etc.

Produkter
Geodata-

modell för 

bygglov

Digital

tvilling

Data

InsamlingBIM-data

Miljö- & 

trafikdat

a

Kommunala 

masterdata

CIM-modell

baseras på

standarder /

tidigare studier

CityGML/

CityJSON

Göteborg

s

CIM

Nationella 

specifikatione

r

Kommunala

geodata

3D-

stadsmode

ll

Grund-

karta

3CIM =

Specifikation 

för 3D stads-

modell



Projektets definitioner
- 3CIM-modellen är en specifikation för en 3D-stadsmodell

- 3CIM-modellen kan fyllas med data och blir då en semantisk 3D-stadsmodell, alltså en modell 
av den fysiska miljön i staden med egenskaper (attribut).

- En digital tvilling är en produkt i form av en semantisk 3D-stadsmodell + dynamisk information 
om hur staden fungerar och lever

- Andra exempel på produkter är grundkarta (underlag för detaljplanering) i 2D eller 3D och 
geodatamodell för bygglov (motsvarande nybyggnadskarta)

- Från dessa produkter kan olika tillämpningar skapas

- Data som behövs för detta är dels grundläggande kommunala geodata och dels kommunala 
masterdata, som kan koppla ihop de geografiska objekten med annan verksamhetsdata. 
Dessutom kan t ex miljö- och trafikdata och BIM-data hämtas in för att möjliggöra vissa 
tillämpningar.
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Mer information

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

Kontakt:

Maria Uggla

Maria.uggla@stockholm.se

08-508 27 215

https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/3cim/
mailto:Maria.uggla@stockholm.se

