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1. Allmänt om 3CIM_ver1 

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 inom kommunen och därmed undvika dubbellagring av information. 

 

 

 

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 teaman har inte tagits med i 3CIM eftersom 

kommunen inte kan ajourhålla den faktiska användningen av företeelser.  

1.1 Säkerhetsklassad och hemlig information 

Informationsmodellen ska kunna lagra och hantera säkerhetsklassad och hemlig information. Dock 

finns det i 3CIM_ver1 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. 

1.2 Lantmäteriets resursmodeller 

Lantmäteriet har i sitt arbete med Nationella Specifikationer (NS) tagit fram tre resursmodeller; Bas1, 

Geometri2 och Geometrimatadata3, som 3CIM har för avsikt att använda sig av. T.ex. stipulerar 

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

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

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

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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resursmodell Geometrimetadata att det finns 9 tillåtna geometrityper vilket är något som 3CIM_ver1 

använder sig av. 

Dock kvarstår arbete i 3CIM_ver2 med att utarbeta hur t.ex. geometrimetadata ska lagras på varje 

objekt.  

1.3 Koordinatsystem 

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

3CIM_ver1 använder temat Building from CityGML 2.0. Ingen anpassning har skett.  

Ytor ska dock vara uppdelade i WallSurface, GroundSurface och RoofSurface 

Se sidan 62 i specifikationen för CityGML 2.0 om temat Building. 

3. Ledningsnät 

3.1 Avgränsningar och ställningstaganden 

CityGML 2.0 har inget tema för ledningsnät. Detta innebär att 3CIM har själva fått tagit fram ett tema. I 

3CIM_ver1 är enbart företeelsen rännstensbrunnar med för att kunna stödja tillämpningen med 

skyfallsmodellering i AP3. I 3CIM_ver2 kommer temat att genomgå en närmare genomlysning och 

förändringar kommer antagligen att ske både för geometri och attribut. 

Ansatsen är att temat ska kunna rymma alla typer av ledningsnät och tillhörande företeelser. D.v.s. 

ledningsnät för avlopp, vatten, dagvatten, el, tele, fiberoptik eller trådlös kommunikation. 

Namnet ”Facility” är enbart ett arbetsnamn och kommer också att genomlysas under arbetet med 

3CIM_ver2. 

3.2 Schema 

 

3.3 Geometri & LOD 

Geometrier lagras enbart i LOD 0 som punkter. 

3.4 Egenskaper/attribut 

Följande egenskaper/attribut finns i temat: 
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Egenskapsnamn Innehåll 

ID UUID. Genereras. 

version Heltal. Startar vid 0. 

class Klassificeringen av företeelsen. Kan finnas 0 eller 1 
gång per objekt. 

function Syftet med företeelsen. Vad är det för något. Kan 
finnas 0 till många gånger per objekt. 

 

Följande kodlistor är framtagna och populerade med data.  

 Facility_class.xml 

 Facility_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 24 

4. Markdetaljer 

Temat Markdetaljer omfattar fysiska företeelser ovan mark som är varaktigt förankrade. Temat 

modelleras utifrån CityFurniture5 i CityGML 2.0. 

4.1 Avgränsningar och ställningstaganden 

3CIM förhåller sig i möjligaste mån till Lantmäteriets Mätningsanvisningar6 och arbetsmaterial till 

Nationella specifikationer Markdetaljer och marklinjer7. 

Huruvida en företeelse är en barriär eller inte, t.ex. vid skyfallssimuleringar eller bullerberäkningar, 

beror på tillämpningen varvid denna information inte sparas i 3CIM. 

  

                                                             
4 https://www.svensktvatten.se/globalassets/rornat-och-klimat/hallbar-nyanlaggning/p109-

publikation.pdf 

5 Se sidan 137 i 019_OGC_City_Geography_Markup_Language_CityGML_Encoding_Standard.pdf 

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

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

https://www.svensktvatten.se/globalassets/rornat-och-klimat/hallbar-nyanlaggning/p109-publikation.pdf
https://www.svensktvatten.se/globalassets/rornat-och-klimat/hallbar-nyanlaggning/p109-publikation.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/contentassets/2d38f4f94fef43c9afe3e02e4f37b999/natspec-markdetaljer-och-marklinjer-v1.0.1.pdf
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4.2 Schema 

 

4.3 Geometri & LOD 

Geometrier lagras enbart i LOD 1 såsom kropp, punkt, linje eller yta. 

Objekt kan dock referera till en s.k. ImplicitGeometry. För att använda sig av ImplicitGeometry så 

används objektet ImplicitGeometry genom att man anger en referencePoint som insättningspunkt för 

den modell som ska visualiseras samt tre attribut som måste anges. ReferncePoint 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.  

Attribut Betydelse Exempel 

mimeType Beskriver den länkade filens filtyp model/vrml 
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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 

4.4 Egenskaper/attribut 

Följande egenskaper/attribut finns i temat: 

Egenskapsnamn Innehåll Koppling till NS 
Markdetaljer och marklinjer 

ID UUID. Genereras. - 

version Heltal. Startar vid 0. - 

class Klassificeringen av detaljen. 
Kan finnas 0 eller 1 gång per 
objekt. 

Övergripande rubriknivåer 
under kapitlet Markdetaljstyp 

function Syftet med detaljen. Vad är 
det för något. Kan finnas 0 till 
många gånger per objekt. 

Nivå 1 under kapitlet 
Markdetaljstyp. Dock ej de 
typer som finns i andra teman 
såsom träd och brunnslock. 
Kompletterad med 
inventeringen från 3CIM-
projektets AP1. 

width Bredden på företeelser. Ska 
enbart anges för vissa enstaka 
typer av detaljer i enlighet med 
Lantmäteriets 
Mätningsanvisningar. Kan 
finnas 0 eller 1 gång per 
objekt. 

 

relative height Den relativa höjden över 
marken. Kan finnas 0 eller 1 
gång per objekt. 

 

 

Följande kodlistor är framtagna och populerade med data från NS Markdetaljer och marklinjer: 

 CityFurniture_class.xml 

 CityFurniture_function.xml 

5. Marktäcke 

Temat Marktäcke beskriver markytans täcke av vegetation, berg, jord, vatten och artificiella 

ytläggningar oavsett användning eller avsikt. Temat Marktäcke har modellerats med temat LandUse ur 

CityGML 2.0 trots att engelskan LandUse översätts till markanvändning. Specifikationen för LandUse i 

CityGML 2.0 medger dock att lagra både marktäcke och markanvändning.  
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Land use and land cover are different concepts; the first describes human activities on the earth’s 

surface, the second describes its physical and biological cover. However, the two are interlinked and 

often mixed in practice. LandUse objects in CityGML represent both concepts8. 

5.1 Avgränsningar och ställningstaganden 

Temat Marktäcke kommer att användas av olika tillämpningar som kan ha olika klassificeringar 

huruvida en yta t.ex. är genomsläpplig eller reflekterande. Därför lagras inte information om detta i 

3CIM utan klassificeringen får ske i fackverktyget. 

Kommunerna har inte information om markanvändning i sin primärkarta och detta är inte heller något 

som kommunerna kan samla in och ajourhålla. Därför lagras inte information om markanvändning i 

3CIM. 

5.2 Schema 

 

5.3 Geometri & LOD 

Den enda tillåtna geometritypen är multiytor. Ytor kan vara i tre olika LOD-nivåer. Varje LOD-nivå 

korresponderar mot nivå i NS Marktäcke. 

 LOD 0 = Nivå 1 

 LOD 1 = Nivå 2 

 LOD 2 = Nivå 3 

5.4 Egenskaper/attribut 

                                                             
8 Se sidan 141 i dokumentet, 12-019_OGC_City_Geography_Markup_Language_CityGML_Encoding_Standard.pdf 
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För 3CIM används nivå 1-3 i Lantmäteriets arbetsmaterial till Nationella specifikationer Marktäcke9 

Följande egenskaper/attribut finns i temat med koppling till korresponderande tabell i NS Marktäcke. 

  

                                                             
9 https://www.lantmateriet.se/contentassets/85c3aea770ab45f2a74fab18a1d0d724/natspec-marktacke-v1.0.1.pdf#page=13  

https://www.lantmateriet.se/contentassets/85c3aea770ab45f2a74fab18a1d0d724/natspec-marktacke-v1.0.1.pdf#page=13
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Egenskapsnamn Innehåll Tabell i NS Marktäcke 

ID UUID. Genereras. - 

version Heltal. Startar vid 0. - 

class Klassificeringen av marken. 
Kan finnas 0 eller 1 gång per 
objekt. 

Nivå 1 

function Syftet med marken. Kan finnas 
0 till många gånger per objekt. 

Nivå 2 & Nivå 3 

 

Följande kodlistor är framtagna och populerade med data från NS Marktäcke: 

 LandUse_class.xml 

 LandUse_function.xml 

6. Transport 

Temat transport beskriver de företeelser som är ämnade för just transportbehov men även ytor som 

tillsammans bygger upp vägrummet. 

6.1 Avgränsningar och ställningstaganden 

För temat har CityGML 2.0 och dess tema för Transportation används med vissa avskalningar. 

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. 

6.2 Schema 
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6.3 Geometri & LOD 

Temat Transport i 3CIM föreslås att använda LOD 1 och LOD 2 enligt följande lista. 

Objekt Innehåll LOD-nivå Geometrityp 

TransportationComplex Hela vägrummet. Kan brytas ner i 
subklasserna road, track, railway, 
square. 

1 Multiyta 

TrafficArea De ytor av 
TransportationComplex som är 
viktiga för trafikändamålet. 

2 Multiyta 

AuxiliaryTrafficArea De ytor av 
TransportationComplex som 
tillsammans med TrafficArea 
bygger upp vägrummet 

2 Multiyta 

Marking Vägmarkeringar. Antingen dess 
insättningspunkt eller dess 
linjeutbredning 

2 Punkt / Linje 

 

Figur 1. Uppdelningen i TrafficArea respektive AuxiliaryTrafficArea10 

Observera att multiytor i detta tema ska vara i 3D. Detta betyder dock inte att 3D-ytorna ska följa 

terrängen. Istället karteras ytornas utbredning i 2D med Z = 0. Vid användning och visualisering sker 

en drapering på markytan för att erhålla korrekt 3D-representation. 

                                                             
10 Se figur 58 på sidan 124 i 12-019_OGC_City_Geography_Markup_Language_CityGML_Encoding_Standard.pdf 
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Figur 2 Beskrivning av hur en verklig situation kan representeras i LOD 1 och LOD 2.11 

En ansats för 3CIM_ver1 är att segmenteringen av vägytor ska utgå från väglänkarna i NVDB.  

 

6.4 Egenskaper/attribut 

Egenskaper som hör till vägen och som ligger lagrad i exempelvis Nationella Vägdatabasen (NVDB) 

eller Lokal Vägdatabas (LV) ska länkas i med hjälp av IDn. Därför finns endast ett fåtal 

egenskaper/attribut med i 3CIM_ver1. 

                                                             
11 Se figur 60 på sidan 126 i 12-019_OGC_City_Geography_Markup_Language_CityGML_Encoding_Standard.pdf 

 



  Sida 13 (19) 
 
 

Följande egenskaper/attribut finns för objektet TransportationComplex och dess subklasser. 

Egenskapsnamn Innehåll 

ID UUID. Genereras. 

version Heltal. Startar vid 0. 

class Klassificeringen av transportkomplexet. Kan finnas 0 eller 1 
gång per objekt. 

function Syftet med transportkomplexet. Kan finnas 0 till många gånger 
per objekt. 

 

  



  Sida 14 (19) 
 
 

Följande egenskaper/attribut finns för objektet TrafficArea. 

Egenskapsnamn Innehåll 

ID UUID. Genereras. 

externID ID från Nationella Vägdatabasen (NVDB) eller Nationella 
Järnvägsdatabasen (NJDB). Kan finnas 0 till många gånger 
per objekt. 

version Heltal. Startar vid 0. 

class Klassificeringen av trafikytan. Kan finnas 0 eller 1 gång per 
objekt. 

function Syftet med trafikytan. Kan finnas 0 till många gånger per 
objekt. 

 

Följande egenskaper/attribut finns för objektet AuxiliaryTrafficArea. 

Egenskapsnamn Innehåll 

ID UUID. Genereras. 

version Heltal. Startar vid 0. 

class Klassificeringen av hjälpytan. Kan finnas 0 eller 1 gång per 
objekt. 

function Syftet med hjälpytan. Kan finnas 0 till många gånger per 
objekt. 

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

 

Följande egenskaper/attribut finns för objektet Marking. 

Egenskapsnamn Innehåll 

ID UUID. Genereras. 

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

 

Följande kodlistor är framtagna och populerade med översatt data från de kodlistor som följer med 

som förslag till CityGML 2.0. Kodlistan Marking_markingType är populerad med data från 

Transportsstyrelsens förteckning över vägmarkeringer12. 

 AuxiliaryTrafficArea_function.xml 

 AuxiliaryTrafficArea_surfaceMaterial.xml 

 Marking_markingType.xml 

 TrafficArea_function.xml 

 TransportationComplex_class.xml 

 TransportationComplex_function.xml 

                                                             
12 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Vagmarkeringar/  

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Vagmarkeringar/
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TransportationComplex_class.xml kan även användas av TrafficArea och AuxiliaryTrafficArea för att 

sätta egenskapen class. 

7. Tunnel 

Temat tunnel beskriver tunnlar som är ämnade för primärt transport- eller annat allmänt syfte. Även 

viadukter ingår i temat. 

7.1 Avgränsningar och ställningstaganden 

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 (InterialWallSurface) som 

modelleras enligt bilden nedan. 

 

  

class Tunnel
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7.2 Schema 

 

 

7.3 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) 
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7.4 Egenskaper/attribut 

Följande egenskaper/attribut finns i temat för objektet AbstractTunnel (och därmed även för 

subklasserna Tunnel och TunnelPart). 

Egenskapsnamn Innehåll 

ID UUID. Genereras. 

version Heltal. Startar vid 0. 

batmanID UUID. Refererar till byggnadsverkets ID i Trafikverkets system 
BaTMan13. Kan finnas 0 till många gånger per objekt. 

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

class Klassificeringen av tunneln. Kan finnas 0 eller 1 gång per 
objekt. 

function Syftet med tunneln. Kan finnas 0 till många gånger per objekt. 

 

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

Egenskapsnamn Innehåll 

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

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

 

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 

 

8. Vatten 

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. 

8.1 Avgränsningar och ställningstaganden 

Enbart den plana vattenytan modelleras i 3CIM.  

                                                             
13 https://batman.trafikverket.se/  

https://batman.trafikverket.se/
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8.2 Schema 

 

8.3 Geometri & LOD 

Geometrier lagras enbart i LOD 1 såsom multiyta. 

8.4 Egenskaper/attribut 

Följande egenskaper/attribut finns i temat. 

Egenskapsnamn Innehåll 

ID UUID. Genereras. 

version Heltal. Startar vid 0. 

class Klassificeringen av vattnet. Kan finnas 0 eller 1 gång per 
objekt. 

function Syftet med vattnet. Kan finnas 0 till många gånger per objekt. 

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

 



  Sida 19 (19) 
 
 

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 

 

 


