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Hur kan Svensk geoprocess bidra 
till svensk standardisering?

Exempel Byggnad

Ulrika Roos, Lantmäteriet och SIS TK533
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Agenda

✓ Varför behövs en standard?

✓ Vad finns idag?

✓ TK533 – Byggnadsinformation

✓ Svensk geoprocess

✓ Vad gör vi?

✓ Andra initiativ
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Bygglovshantering, energideklarationer, fastighetstaxering, 
byggnadsregisterhantering, folkbokföring, adressregister, förvaltning, 
kartproduktion, besiktning och statistik.

Samhällsfunktioner som skulle vara betjänta av en samsyn på begrepp 
och klassificeringar av byggnader och anläggningar.

Från det att en byggnad planeras till dess den rivs kommer många 
aktörer i samhället att vara beroende av att utbyta information där 
byggnaden spelar en roll. 

Behov av harmonisering av begrepp och data. 

Varför behövs en standard för byggnadsinformation?
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➢ Idag ingen självklarhet hur byggnader ska klassificeras eller hur man 
ska se på en byggnads indelning i lägenheter eller lokaler.  

➢ Gemensam syn är en förutsättning för att man också ska kunna 
utbyta information med varandra och integrera denna information 
med annan information. 

➢ En förutsättning för att kunna utbyta information är standarder som 
beskriver den information som ska utbytas. 

➢ Standarderna kommer att kunna användas vid kravställning på olika 
IT-system och för att implementera informationsutbytet. 
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• Inspire – Europeisk nivå

• Lantmäteriets nuvarande modell Byggnad, beskriver 
Fastighetsregistrets byggnadsdel 

• PBL - Plan- och Bygglagen 

• Svensk geoprocess - geodataspecifikation

• … 

Vad finns idag när det gäller ”standard” Byggnad?

Definition
en varaktig konstruktion som består av 
tak eller av tak och väggar och som är 
varaktigt placerad på mark eller helt eller 
delvis under mark eller är varaktigt placerad 
på en viss plats i vatten samt är avsedd att 
vara konstruerad så att människor kan 
uppehålla sig i den. [PBL (2010:900)] 
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TK 533 - Byggnadsinformation

Utdrag ur Verksamhetsplan 2018

• Utreda behovet av en nationell standard för byggnadsinformation. Ex. verka 
för att framtagen geodataspecifikation/dataproduktspecifikation för byggnad 
inom Svensk geoprocess blir en nationell standard 

• Kommittén ska bevaka arbetet inom INSPIRE tema Byggnad 

• Kommittén ska bevaka utvecklingen inom BIM-området 

• Kommittén ska se över och uppdatera gällande Teknisk specifikation SIS-TS 
637010:2014 

• Ta hand om förbättringsförslag och frågor kring den tekniska specifikationen 



TK 533 
Byggnadsinformation
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Svensk geoprocess
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Ett samverkansprojekt mellan Sveriges kommuner, SKL (Sveriges Kommuner 
och Landsting) och Lantmäteriet, vars mål var att bidra till en enklare och 
effektivare myndighetsutövning i samhällsbyggnadsprocessen. Slutfördes i 
juni 2016.

En förutsättning  för att få en enklare och effektivare samhällsbyggnads-
process är att användare har tillgång till enhetliga grundläggande geodata
oavsett administrativa gränser. 

Dataproduktspecifikationer utarbetades för nio prioriterade geodatateman, 
varav Byggnad var ett. 

Vilka geodata vi ska samverka kring beskrivs och hur de ska utbytas för att 
nå en sammanhållen effektiv samverkan kring insamling, lagring och 
tillhandahållande. 

Målet med arbetet var bl.a. att bidra till enklare och effektivare myndighets-
utövning för till exempel planarbete, fastighetsbildning och bygglovs-
hantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande.



Specifikationen beskriver datamängdens innehåll och har 
karaktären av en ”bruttolista” och syftet är att denna ska 
kunna användas för ett enhetligt utbyte av data mellan olika 
parter i samhällsbyggnadsprocessen. 

Vad är framtaget inom Svensk 
geoprocess – tema Byggnad?
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Vad är framtaget inom Svensk 
geoprocess – tema Byggnad?
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Informationsutbytesmodellen är i stor utsträckning baserad på: 

• Kommunala processer 

• Lantmäteriets nuvarande informationsutbytesmodell för Byggnad 

• Inspire D2.8.III.2 v3.0 Data specification on buildings – technical guidelines 

• Inspire - tillägg till genomförandebestämmelser gällande datamängders och 
datatjänsters interoperabilitet

• OGC-standarden CityGML 2.0 

• Projektet Nationella geodata i 3D 

• Plan och Bygglagen PBL (2010:900) 

• Befintlig standardisering, t.ex. SIS-TS 637010:2014 Kommuners dataleveranser 
efter beslut enligt plan- och bygglagen 



Geodataspecifikation Byggnad
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Definitioner och begrepp

13



14

• SIS/TK 533, arbetar för att skapa samsyn för byggnader, t.ex. samma 

begreppsmodell.  

• Kommittén arbetar med att beskriva en gemensam datamodell för 
flera av de rapporter som en kommun skickar till olika myndigheter 
under en byggnads livscykel.

• i samband med att ett bygglov

• under och efter genomförandet av bygget

• vid ombyggnation

• vid rivning av byggnaden
Geodataspecifikationen 

Svensk geoprocess som grund!



Lantmäteriet

• Fastighetsregistret – Byggnadsdelen
Det nationella basregistret över byggnader

• Hur ska Svensk geoprocess implementeras i myndighetens 
systemarkitektur, lagringslösningar och i produkter/tillhandahållande? 

• Utbyte av information enligt geodataspecifikationen – Samverkan!

• Verkar för att specifikationen ska bli standardiserad – se TK533!
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Andra initiativ

• I arbetet med uppdraget Digitalt först – för en smartare 
samhällsbyggnadsprocess, har Lantmäteriet, Boverket, SKL och 
Länsstyrelsen inledningsvis valt ut ett antal initiativ som 
identifierats som möjliggörare och därmed följs och, vid behov, 
aktivt stöds. Bl.a.

– Nationella geodatastrategin

– FårJagLov-projektet (Boverket)

– Smart Built Environment

– Ramverk Nationella Geodata i 3D

– Svensk geoprocess

–

–
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