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• Så arbetar vi  idag med 3D i kommunerna

• Vad har vi för utmaningar?

• Smart Built Environment, innovationsprogram

• Strategi för 3D-geodata, en förstudie



3D-strategi

för Malmö stad



Målbild: från 2D till 3D

 Heltäckande enklare 3D 

byggnader

 Heltäckande detaljerade 3D 

byggnader över hela Malmö

 Digital fotogrammetri för 

detaljerad mätning

 Flygfoto-omdrev

 DTM med hög noggrannhet

 Lagring så att data är 

tillgängligt från flera system

 Enkla system för 3D-

hantering



3D-geodata i  Malmö 

• Underlagsmaterial

– Ortofoto 8/25 cm upplösning

– Snedbilder/gatuvyer

– DTM, Digital terrängmodell

– 3D byggnader (LOD 1/2/3)

– Träd ( höjd och bredd)

– 3D baskarta, höjd på markpunkter

• Produkter

– 3D-stadsmodell, vektor

– 3D-stadsmodell, bild























Utmaningar

• Ja, det här funkar ju bra!....eller??

• Vi får utveckla egna rutiner för

– Inmätning, lagring och leverans

– (Detta även om vi använder delar av bef standards 

som City-GML m fl)

• Vi får lägga mycket tid på att anpassa data såväl vid 

mottagande som vid leveranser



Vad är en byggnad?



Vad är en byggnad?



Vad är en byggnad?



LOD-nivåer



Hur mäter vi en byggnad?









Hur lagrar vi en byggnad?



Strukturerad lagring av 3D -data
Lagringsmiljö - Oracle 11g

attribut geometri

Byggnader byggnadsdel

(roof, side)

Byggnads ID

Origin

Höjdkurvor Ekvidistans

(0,25m, 1m, 5m)

Höjd

Kajer Origin

DTM, DSM Höjd

Origin

Träd markhöjd

kronhöjd

krondiameter

Brytlinjer

Footprints



Vi saknar!

• Rekommendationer och Standards för 

– Insamling, mätning

– Lagring

– Tillhandahållande, leverans

• En gemensam process med alla aktörer i 
samhällsbyggnadsprocessen för hela flödet från 
Översiktsplan till förvaltning



Strategi för 3D-geodata: Effektmål 

 effektivare och enklare hantering av 3D-data

 ökad användning av 3D-geodata

 enklare datautbyte 

 erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan verksamheter

 ökad integration mellan Geodata/GIS och BIM

 skapa en svensk defactostandard för 3D-geodata.
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Vi startar med en Förstudie: 
Produktmål (aktiviteter) 

 en analys av kunder och efterfrågan

 en omvärldsanalys med korta beskrivningar hur 

andra större städer arbetar.

 en redovisning av tillämpade standarder inom området

 hur och vad kan/bör integreras med BIM samt Industriella 

processer

 analysera och föreslå roller, bemanning och finansiering av 

nästa fas, huvudprojektet 2016-2017.



Huvudprojektet: Produktmål (aktiviteter) 

 en beskrivning av tekniska lösningar för insamling, lagring och 

tillhandahållande med rekommendationer på kort och lång 

sikt

 en samlad strategi med rekommendationer angående 

dataproduktspecifikationer, informationsmodeller och 

datautbytesmodeller

 ett förslag till hur Geodata/GIS och BIM integreras 

 en produktanalys och förslag till produktifiering
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Parallella projekt/arbeten

• Svensk Geoprocess

• Lantmäteriets 3D-arbete

• Inspire-direktivet

• Trafikverkets BIM-satsning

• Byggbranschens BIM-arbete



Vilka är aktörerna

• Kommunerna

• Lantmäteriet

• Trafikverket, BIM

• Andra statliga myndigheter

• Byggbranschen, BIM

• Systemleverantörer

• Branschföreningar



En analys av kunder och efterfrågan

• Kunder
– Plan, KLM, Bygglov

– Arkitekter
• White, Fojab, Sweco, 

Thyréns, m fl

– Byggare
• Skanska, NCC, Peab, 

Trafikverket, m fl

– Förvaltare
• Tekniska förvaltningar

• Kommunala bostadsbolag

• Frågor
– Användningsområden

– Behov
• Detaljeringsgrad

• Geometri

• Standard

• Aktualitet

– Trender



En omvärldsanalys med korta 

beskrivningar hur städer arbetar.

Städer

– Sthlm, Gbg, Mö

– Andra svenska

– Nordiska storstäder 

– Övriga

Frågor

– Produktion

– Lagring

– Distribution

– Effekter
• På flöden/processer

• Kostnader/Nyttor

– Trender



En övergripande redovisning av läget för 
specifikationer  och standards inom området.

Exempel på standarder

– FOT, Dk

– SOSI, No

– City GML

– BIM

– Inspire

– OGC

– Egna spec.

Redovisning

– Beskrivning

– Huvudman

– Användningsområde

– Spridning



Tidplan

• Förstudie, januari-september 2016

• Ansökan om medel för huvudprojekt, höst 2016

• Huvudprojekt 2017-2018



SLUT!

Frågor?




