
Bort med informationsglappen!

- Inom planering, fastighetsbildning och bygglov



Smart planering för byggande

- Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov



Ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen
- Integration mellan Geodata och BIM – en studie av fem ingående faser

Elisabeth Argus BonaCordi AB   2017-05-09

https://www.youtube.com/watch?v=f8lhHkMzNi4


Brister i dagens informationsflöde

❖ Saknar en gemensam process för hela flödet från idé till förvaltning

❖ Dubbelarbete
– vi värderar inte producerad information utan börja om på nytt

❖ Kunskap och förståelse 
– om helheten och om varandras uppdrag

❖ Cementerade organisationsstrukturer och system
- ett hinder för kommunikation och samarbete

❖ Tillämpar inte framtagna standarder 
- lägger mycket tid för att anpassa data

❖ 290 kommuner som väljer sin egen struktur
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Geodata och BIM i ett gemensamt informationsflöde!

Mål:

❖ effektivare och enklare hantering av 3D-data

❖ enklare datautbyte 

❖ ökad integration mellan Geodata/GIS och BIM

❖ återanvändning av data, livscykelperspektiv

❖ erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan 

verksamheter
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KTH leder storsatsning på 
smarta och hållbara 
städer

17 Strategiska

innovationsprogram
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26 startade projekt

• Hinder att överbrygga

• Testpiloter

• Kommunikation och kunskapsuppbyggnad
Livscykelperspektiv

• Testbäddsportalen

• Test i byggprojekt

• 3 beviljade testbäddsprojekt

• 3 verifieringsprojekt

Innovationslabb

• Generiska mätmetoder

• Kurser och vidareutbildning

• Seniorforskningsprojekt
Forskningsplattform

Standardisering

Organisation och 
Juridik

• Nationella riktlinjer BIM

• Informationshantering i planering, fast.bild o bygglov

• + 2 projekt som startar våren 2017

• 5 projekt från öppen utlysning
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Slutrapporten kan hämtas 

på: www.smartbuilt.se
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http://www.smartbuilt.se/


Vi tog ett initiativ !
- till ett gemensamt strategiprojekt för 3D geodata

Lars Fredén                         Elisabeth Argus                        Allan Almqvist

Göteborg                             Stockholm                                 Malmö
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Våra utmaningar!

❖ Vi arbetar med 3D-stadsmodeller för planering, redovisning och 

visualisering i samhällsbyggandsprocessen

❖ Vi har utvecklat kommun- eller leverantörsspecifika rutiner för

• Inmätning, lagring och leverans

• (Detta även om vi använder delar av befintliga standards som 

City-GML m fl)

❖ Vi får lägga mycket tid på att anpassa data såväl vid mottagande som 

vid leveranser till såväl interna som externa användare

❖ Våra data utnyttjas inte alltid externt på grund av bristande 

standardisering

❖ Vi kan inte hantera BIM-modeller i stadsbyggnadsprocessens olika 

faser
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Vi saknar!

❖ Rekommendationer och standards för  3D-geodata

• Insamling, mätning

• Lagring

• Tillhandahållande, leverans

❖ Kunskap om BIM-modeller och arbete för ökad integration

❖ En gemensam process med alla aktörer i 

samhällsbyggnadsprocessen för hela flödet från idé till 

förvaltning
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Projektering  3D

Bygglov 2D

Förvaltning 2D

Fastigh.bildn

2D/3D

Översiktsplan 2D

Idéskiss o förslag 3D

Detaljplanering 2D

Bygg 3D

Idé

Vad händer med modellen?

Geodata 2D 3D

BIM  3D

Visualisering  3D
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Framtidens detaljplaner och bygglovsgranskning

spotscale.com
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2017-01-25

Men...har du tid?
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Vad, var, vem och när?

❖ Integration mellan Geodata och BIM

❖ Juridiska hinder och ge förslag på åtgärder

❖ Lagring och åtkomst av data

❖ Studera tillämpning av befintliga standarder

❖ 50 deltagare i projektet

❖ Branschens aktörer är representerade

❖ Arbetspaket 1,2 och 5 kommer att vara klara 
före sommaren. Arbetspaket 3 och 4 i höst 
och projektet i sin helhet april 2018 Stockholm med omnejd

3. BIM och fastighetsbildning

Umeå/Skellefteå med omnejd

5. Återföring/förvaltning

Göteborg med omnejd

1. Produktpaket

Skåne med omnejd

2. 3D detaljplaner

Falun/Borlänge med omnejd

4. BIM och bygglov
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• Interna projekt inom Smart Built Environment:

• Nationella riktlinjer - Projektledare är Rogier Jongeling, BIM Alliance programledning och vd på PlanB

• Testbäddsprojekt – Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln med Väino Tarandi från KTH som 
projektledare

• Externa nationella projekt

• Digitaliserad planprocess - Smarta städer
• Digitalt först- Lantmäteriet
• Svensk geoprocess- Lantmäteriet
• Får jag lov? – Boverket
• CoClass – Svensk byggtjänst
• Decode
• E-samverkan Norrlandskommuner
• Riges

• Internationella projekt
• ? Norge
• ? Finland
• ? Danmark

Omvärldsbevakning
- några angränsande projekt

16
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Unikt tvärsektoriellt samarbetsprojekt!
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Vad tycker aktörerna?
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https://www.youtube.com/watch?v=elpGDUasaXI&feature=youtu.be


Tack!

Elisabeth Argus 
BonaCordi AB

elisabeth.argus@bonacordi.se

076 76 44 100

Mer info:

www.smartbuilt.se

http://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/informationsfoersoerjning/

Filmer:

Kort:

https://drive.google.com/file/d/0B5vxsXPzig6TOEg0Q1BwYTJpRGs/view?usp=

sharing

Mellanlång:

https://drive.google.com/file/d/0B5vxsXPzig6TVVhEajd1eHhTRUk/view?usp=sh

aring

Lång:

https://drive.google.com/file/d/0B5vxsXPzig6TYTlHU3JqcWp5bkk/view?usp=sh

aring

Intervjuer:

Smart Built Environment intervjuer typ 1

https://youtu.be/JDZMG5AfkAE

Smart Built Environment intervjuer typ 2 version 2

https://youtu.be/elpGDUasaXI
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