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Varför ett obrutet informationsflöde?

• En digital samhällsbyggnadsprocess krävs för ett hållbart samhällsbyggande

• Ett obrutet informationsflöde är en förutsättning för en effektivare 
samhällsbyggnadsprocess och minskar slöseriet av dubbelarbete och bristande 
information

• Standarder är nödvändiga för att skapa ett obrutet informationsflöde och för att ta 
till vara på informationen som skapas i processen

• Information som skapas i processen betingar ett stort värde och måste vårdas

• Digital standardiserad information ger förutsättningar för att ta fram 
användarvänliga e-tjänster till dagen komplexa myndighetsprocesser

• För att klara denna utveckling krävs samarbete mellan branschens alla aktörer på 
riktigt!



Vi hjälper ledare att förena
innovation med god arbetsmiljö.

För företagets utveckling
och lönsamhet!

Verksamhetsutveckling och ledarskap



Röster från projektet!
Klas Eckerberg – Svensk Byggtjänst

Elisabeth Argus BonaCordi AB

https://drive.google.com/open?id=18slA3MZd5Ts-1gkwvgonkWWzAF9QRhBF


Ett projekt inom fokusområdet standardisering

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

1. Nationella riktlinjer BIM
2. Smart planering för byggande
3. Produkt- och miljödata – Förvaltning
4. Produkt- och miljödata – Produktion
5. DigSam- Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

• 5 projekt från öppen utlysning



Hinder i samhällsbyggnadsprocessen!

• Komplex och fragmenterad
• Det tar tid att samla in/köpa den geodata som krävs från olika producenter
• Informationen lagras som ett digitalt papper - PDF
• Informationen återanvänds inte 
• Saknas standardiserad information, specifikationer och rutiner
• Information går förlorad och dubbelarbete uppstår
• Långa handläggningstider och höga kostnader

Att inte ta tillvara på information som arbetas fram innebär 
en stor samhällsekonomisk förlust!



Är det möjligt att skapa ett  obrutet informationsflöde i 
samhällsbyggnadsprocessen?
- Integration mellan Geodata och BIM – en studie av fem ingående faser

Elisabeth Argus BonaCordi AB

BIM

Geodata

Ett produktpaket för geodata

Detaljplaner i 3D

BIM för 3D fastighetsbildning

BIM för bygglov

Relationshandlingar till 
3D geodata
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Seniorkonsult Allan Almqvist

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



Framtidens detaljplaner, fastighetsbildning och bygglovsgranskning
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Idé/utredning
Produktion

(inkl prod.planering)

Detaljplanering
Fastighets-

bildning
Bygglov

Exploaterings-
process

Planerings-
process

Start- och slutbesked

Projekt-
ering

Informationsleveranser
avseende 20 informationsområden

B D ECA
A. Underlag för idé/utredning
B. Digital detaljplan i 3D
C. BIM för 3D fastighetsbildning
D. BIM för bygglov
E. Återanvändning av BIM-data i geodatabas

Leveransspecifikationer - Geodatabaser
1-Bild, 2-Topografi, 3-Fastighetsindelning, 
rättigheter, 4-Bestämmelser, 5-Detaljplan, 

6-Övr.fysiska planer, 10-Ledningar, 11-Geologi, 
12-Djupdata,13-Transport, 14-Hydrografi, 
Meteorologi,15-Kulturvård, 16-Naturvård,

17-Riksintressen, 18-Översiktlig riskkartering, 
19-Statistik, 20-Övrig geodata

Leveransspecifikationer - Arkiv
7-Analys/utredning - geoteknik, buller mm

8-Fastighetsbildningsmodell-BIM
9-Bygglovsmodell-BIM



Leveransspecifikation, exempel Bygglovsmodell 
(BIM/GIS)



Våra resultat

ü Integration mellan Geodata och BIM = JA!

ü Leveransspecifikationer och gemensamma begrepp = 
grunden för en infrastruktur som möjliggör 
informationsförsörjning i realtid

ü 3D modellbaserat informationsflöde= kortare ledtider 
och bidrar till ökat medskapande

ü Tillämpning av standarder = grunden för framtidens 
obrutna informationsflöde

ü Bruttolista och paketering av geodata = enklare, 
snabbare och säkrare planering av byggprojekt

ü Nationellt ramverk för in- och utleveranser = enklare 
och tydligare upphandling och leveranser



Samarbete!

2018-05-04Elisabeth Argus BonaCordi AB

https://drive.google.com/file/d/1LDlVNteYv6uI9Ais6aq9j1J5QzL1Fq-r/view?ts=5ab17d0b


Läs våra slutrapporter!

• Läs slutrapporten här!
http://www.smartbuilt.se/projekt/standardis
ering/informationsfoersoerjning/smart-
planering/

• Lyssna gärna till några röster om projektet 
här på YouTube

Elisabeth Argus 
BonaCordi AB

http://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/informationsfoersoerjning/smart-planering/
https://www.youtube.com/channel/UC9BB6T3KgzsT6kl9qjnOH_Q/videos


Våra sammanfattande rekommendationer

• Ta kontroll över dina data – framtidens guld!

• Börja efterfråga standarder

• Stimulera till att ta emot BIM modeller i 
myndighetsprocesserna

• Starta piloter/tester i din verksamhet

• Använd ett standardiserat språk/begrepp

• Skapa nya nationella innovationsprojekt
– Nytt testbäddsprojekt där hela informationsflödet, 

leveransspecifikationerna testas
– Nationellt planeringssystem (renderingsmodell)
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1. Juridiska aspekter - Lantmäteriet

2. Datalagring och åtkomst – Tyréns

3. Infrastrukturplaner och översiktsplaner – WSP

4. Digital handbok- standardiserade detaljplaner – Örebro kommun

5. Inspirationsdagar, tävling och medborgardialoger - Sweco Architects

Resan tas vidare i projektet...

DigSam – digital samhällsbyggnadsprocess

• Elisabeth Argus BonaCordi AB



Frågor ?

Elisabeth Argus 
BonaCordi AB
Digital strateg

Grundare och VD

elisabeth.argus@bonacordi.se

076 76 44 100

Smart Built Environments hemsida:
http://www.smartbuilt.se

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

Projektet Smart Planering för byggande hemsida:
http://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/informationsfoersoerjning/smart-
planering

Mer info på webben:

Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen är inte ett IT-
projekt, digitaliseringen handlar om din framtid!

mailto:elisabeth.argus@bonacordi.se
http://www.smartbuilt.se/
http://www.smartbuilt.se/
http://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/informationsfoersoerjning/smart-planering
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