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KTH leder storsatsning 
på smarta och hållbara 
städer

17 Strategiska innovationsprogram

Smart Built Environment är ett strategiskt 

innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan 

bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland 

som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för 

med sig.

Smart Built Environment är en unik satsning för att 

utveckla ett mer hållbart samhällsbyggande

http://www.smartbuilt.se



Smart planering för byggande
Integration mellan Geodata och BIM –

en studie av fem ingående faser i 
samhällsbyggnadsprocessen
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Smart planering för byggande
Fastighetsbildning
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Vi har studerat följande områden:

✓ Vad sker i vår omvärld?

✓ Vilka förbättringsbehov finns i dagens 3D-
fastighetsbildningsprocess?

✓ Hur utformar man fastighetsbildningsprocessen där 3D-
modeller utgör en grund för handläggningen av besluten?

✓ Kartläggning av informationsbehovet kopplat till den framtida 
processen

✓ Marknadens ekonomiska hinder

✓ Juridiska frågeställningar

✓ Hur fungerar tekniken

✓ Hur ska man visualisera 3D-fastigheter?

✓ Genomföra tester i ett pilotfall

Smart planering för byggande
Fastighetsbildning







Smart planering för byggande              Fastighetsbildning - Pilotprojekt











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)

Smart Built Environment
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Läs våra slutrapporter!

• På hemsidan finns slutrapporten från projektet, tillsammans med 
rapporter från alla delprojekt och tips från projektet. 
http://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/informationsfoerso
erjning/smart-planering/

• Lyssna gärna till några röster om projektet, det finns intervjuer på 
hemsidan och på YouTube. 

• Resultaten fördjupas inom vissa områden – i omfång och konkret 
användning – i det vidare projektet DigSam, som pågår under 2018 och 
2019.

• Vill du höra mer om resultaten i projektet? Vill du engagera dig vidare i 
DigSam-projektet? Kontakta gärna Elisabeth Argus, 
elisabeth.argus@bonacordi.se, 076-764 41 00.
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Reflektioner från FIG Working Week

och 3D Australia











http://3dgeoinfo2017.com/

http://fig.net/fig2017

http://www.fig.net/fig2018/



2018 ÅRS KONFERENS
1-5 OKTOBER I DELFT

https://3dgeoinfo2018.nl/



DigSam – Digital samhällsbyggnadsprocess
Ett projekt finansierat av Vinnova som 

genomförs inom ramen för Smart Built Environment



Bakgrund och syfte

• Idag är samhällsbyggnadsprocessen komplex och 

fragmenterad

• DigSam är ett strategiskt projekt som möter regeringens 

samverkansprogram Smarta Städer. Projektet är en utökning 

och fördjupning av projektet Smart planering för byggande

inom Smart Built Environment

• Projektet DigSam går ut på att arbeta mot ett obrutet digitalt 

standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på 

processens tidiga planeringsskeden dvs, översiktsplanering, 

medborgardialog och medskapande med användning av 

digitaliseringens tekniska möjligheter.





DigSam – ett resultat från Samverkansgruppens Smarta städer 

4. Kunskapslyft om processens helhet och digitaliseringens möjligheter

3. Behov av och vidareutveckling av testbäddar

2. Digitala metoder och verktyg i processer för att 

skapa ett resilient samhälle

1. Enhetliga riktlinjer och standarder för 

samhällbyggnadsinformation



Digital samhällsbyggnadsprocess

– med standardiserad information värd att vårda



Vad ska göras i DigSam 2018-2019?

1. Fördjupade studier av juridiska aspekter kring 
lagring av 3D geodata/BIM modeller 

2. Fördjupad kartläggning av lagring och åtkomst till 
producerade data. 

3. 3D Översiktsplaner – formulera riktlinjer för 
samordnade informationsmodeller med GIS och BIM –
geometri och attribut, baserat på Svensk Geoprocess 
och CoClass samt Boverkets rekommendationer.

4. Framtagande av en digital handbok med konkreta 
instruktioner till kommuner för att komma igång med 
digitalisering/vektorisering (från PDF till smart lagring) 
av nya och gamla detaljplaner enligt befintlig 
standard. 

5. Inspirations- och utbildningsseminarier i fem 
utvecklingssteg inklusive workshops och 
medborgardialoger



1. Juridiska aspekter - Lantmäteriet

2. Datalagring och åtkomst – Tyréns

3. Infrastrukturplaner och översiktsplaner – WSP

4. Digital handbok- standardiserade detaljplaner – Örebro kommun

5. Inspirationsdagar och tävling - Sweco Architects

Vem ska utföra arbetet DigSam?

Mer information:

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

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

