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FÖRORD 

I programmet Samhällsbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet ingår det i slutet av 
utbildningen att skriva ett examensarbete. De kunskaper och färdigheter som förvärvats 
under studietiden ska tillämpas och arbetet ska ha karaktären av ett enklare 
forskningsarbete eller avancerat utredningsarbete. Examensarbetet är 7.5 högskolepoäng 
vilket motsvarar halvtidsstudier under tio veckor.  

Den verksamhetsförlagda utbildningen och examensarbetet har jag haft förmånen att 
genomföra på Sweco Position i Luleå.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare på Sweco Kent Karlsson som hjälpt mig mycket 
under både VFU och examensarbetet. Jag vill även tacka alla andra anställda på Sweco 
Position i Luleå för en rolig tid och allt de lärt mig. Mina klasskamrater som också utfört 
VFU:n där, Anna Jakobsson och Linnea Malm har också varit ett stort stöd under arbetet.  

Till sist vill jag tacka min flickvän Sophia som gjort det möjligt för mig att genomföra 
utbildningen. 

Luleå, Juni 2016 

Peder Eriksson  
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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete har genomförts i uppdrag av Sweco Position i syfte att utreda 
modellsamordning i samhällsbyggnadsprojekt samt att ta fram manualer för att fler av de 
anställda ska kunna publicera innehåll till deras samordnade modeller. Manualen som tagits 
fram behandlar publiceringsprocessen i Sweco Map, en karttjänst i deras samordningsyta. En 
utredning har även utförts för att ta fram en metod för publicering i Sweco Elements. 
Elements är en ny integrerad 3D-motor som håller på att införas i den samordningsyta som 
används i projekt. 

Modellsamordning innebär att sätta samman aktuellt material i ett projekt i en modell. 
Modellen används som visualisering och är bra att ha vid möten, presentationer och för att 
skapa en bild över resultatet. Modellsamordning används förutom visualisering även som 
arbetsverktyg under projektets olika faser. I ett tidigt skede av projektet läggs befintlig natur 
och bebyggelse in i modellen och kompletteras med enklare skisser. När projektering 
påbörjats uppdateras modellen med projekterat material. För att skapa 3D-modeller krävs 
att projekteringen sker i 3D vilket inte alltid är självklart. Om attribut kopplas till 3D-
modellen övergår den till att vara en BIM-modell.  

Modellen används sedan under projektets alla delar för att undvika felaktigheter och 
kollisioner samt för att skapa en förståelse för alla aktörer. En 3D-modell är dessutom enkel 
att förstå jämfört med traditionella 2D-ritningar. Det finns olika typer av samordnade 
modeller och utvecklingen i branschen går framåt.  

Arbetet har även kartlagt hur Sweco Position arbetade med modellsamordning i ett 
samhällsbyggnadsprojekt i Malmberget där förfrågningsunderlag skulle tas fram till ett nytt 
område med 30 byggnader som måste flyttats.  

Att arbeta med modellsamordning i samhällsbyggnadsprojekt har många fördelar och kan 
minska kostnader och dyra misstag om modellerna används som arbetsverktyg. 
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ORDFÖRKLARING  

BIM Building information Model/Modelling. En arbetsprocess som innebär att 
intelligenta modeller skapas och används med mål att samla information och 
beslut kring projektet.  

FME  Feature Manipulation Engine. Programvara för konvertering, transformering 
och bearbetning av olika dataformat. 

GIS  Geografiskt informationssystem. Datorbaserat system för att lagra, analysera 
och presentera geografiskt data. 

CAD Computer-aided Design. Datorbaserad design och skapande av tekniska 
ritningar. 

DWG Filformat för Autodesks CAD-modeller och ritningar. Det stöds av de flesta CAD-
program. 

PDF Portable Document Format. Dokumentformat som visas som en digital utskrift. 

3D-PDF Dokumentformat där en 3D-modell kan visas. 

OBJ Object Files. Filformat som beskriver geometrier och egenskaper för 3D-objekt. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

Modellsamordning innebär att ett projekt visualiseras i en modell. Allt aktuellt material 
samlas i en modell för visualisering men också för att hitta konflikter och kollisioner. Detta 
arbete har fokuserat på modellsamordning i samhällsbyggnadsprojekt. 

Under våren har jag utfört min verksamhetsförlagda utbildning på Sweco Position i Luleå och 
har då delvis arbetat som datasamordnare och skapat samordningsmodeller. Sweco Position 
arbetar idag med att skapa både två- och tredimensionella modeller och har behov av en 
beskrivning över arbetsmetoden, jag har därför skapat manualer över arbetsprocessen. 

Sweco arbetar aktivt med BIM och utvecklar ständigt arbetsprocessen. I varje större projekt 
finns allt som rör projektet samlat i en webbaserad samordningsyta. Nästa steg för Sweco är 
att införa en 3D-motor till samordningsytan för att visa 3D-modeller direkt i webbläsaren. 
3D-motorn är under uppbyggnad och har testats under mitt examensarbete under namnet 
Sweco Elements.  

Projektet som var först ut med att testa den nya 3D-motorn var ett projekt i Malmberget där 
30 kulturbyggnader måste flyttas på grund av gruvans expansion. Projektet benämns i detta 
arbete som ”Flytt av kulturbyggnader Koskullskulle” eller ”Koskullskulleprojektet”. 

Detta arbete utreder även arbetet med modellsamordning och BIM i 
samhällsbyggnadsprojekt samt beskriver hur Sweco arbetade med modeller i 
Koskullskulleprojektet. Jag har under examensarbetet arbetat med att skapa 
samordningsmodeller på Sweco och utifrån detta upprättat beskrivningar över 
publiceringsprocessen för karttjänsten Sweco Map och den integrerade 3D-motorn Sweco 
Elements. 

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag med 5600 medarbetare i Sverige. De 
erbjuder tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten och 
miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri. (Sweco, 2016a) 

Sweco Position är konsulter inom IT för samhällsutveckling. Uppdragen är varierande men 
IT-konsulterna är främst verksamma inom energi, infrastruktur, offentlig sektor, miljö, skog 
och transport. De erbjuder tjänster inom 3D-visualisering, BIM, FME, GIS, systemutveckling 
samt informations- och datasamordning. Sweco arbetar för att bidra till utvecklingen av ett 
hållbart samhälle. (Sweco, 2016b) 
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1.2. Syfte 

Sweco arbetar med BIM (Building Information Modeling) i samhällsbyggnadsprojekt och 
lagrar information om projekten i en webbaserad samordningsyta genom hela dess livscykel. 
Den webbaserade samordningsytan benämns i denna rapport som Sweco Cube eller 
samordningsytan. I samordningsytan har de en karttjänst, Sweco Map, där projekterat 
material läggs in till kartan. Sweco Map är därmed en tvådimensionell samordningsmodell 
över projektet. I dagsläget är det endast ett fåtal anställda som kan ladda upp innehåll till 
kartan, därför har jag skapat en beskrivning över publiceringsprocessen, se bilaga.  

Sweco arbetar även med att införa en ny 3D-motor för modeller i samordningsytan och jag 
har i mitt arbete utrett processen för att ladda upp material till 3D-motorn. Arbetet har även 
kartlagt hur modellsamordning bedrevs i projektet ”Flytt av kulturbyggnader Koskullskulle”.  

Syftet med detta arbete är därmed att fler av de anställda på Sweco ska kunna publicera 
material och skapa samordningsmodeller. 

1.3. Mål 

Målet med detta arbete var att göra en beskrivning och manual till de anställda på Sweco 
över publiceringsprocessen för Sweco Map och Sweco Elements. En manual för att ladda upp 
filer till den tvådimensionella samordningsmodellen Sweco Map samt en för att skapa 
samordningsmodeller i den nya tredimensionella samordningsmodellen Sweco Elements. 
Målet är att arbetet och manualen ska underlätta arbetet för de anställda och att fler ska 
kunna publicera material och skapa samordningsmodeller.  

Arbetet har även haft en praktisk tillämpning i ett projekt, där jag har beskrivit hur de 
arbetat med modellsamordning i projektet ”Flytt av kulturbyggnader Koskullskulle”. Att 
praktiskt arbeta i ett projekt och skapa modeller har varit till hjälpt för att besvara 
nedanstående frågeställningar. 

  



 

 
Modellsamordning i samhällsbyggnadsprojekt 

Peder Eriksson 
  3 

1.4. Frågeställningar 

• Varför utförs modellsamordning i samhällsbyggnadsprojekt? 
• Hur ska införandet av 3D-modellen ske i den webbaserade samordningsytan? 
• Hur ser metoden ut för modellsamordning på Sweco Position och hur kan den 

utvecklas? 

1.5. Avgränsningar 

Arbetet har kartlagt Sweco Positions arbete med modellsamordning och BIM i 
samhällsbyggnadsprojekt samt utrett hur införandet av den integrerade 
samordningsmodellen i samordningsytan ska ske. Detta är något helt nytt och kommer 
förhoppningsvis att utveckla deras arbete med BIM och modellsamordning. Arbetet har 
avgränsats till det aktuella projektet ”Flytt av kulturbyggnader Koskullskulle” och påbörjats 
med en enklare 3D-modell.  

1.6. Resurser 

De resurser jag haft tillgång till är genomgångar och möten med anställda och 
uppdragsledare. Swecos intranät samt litteratur om modellsamordning har studerats för att 
insamla kunskap. Koskullskulleprojektet är ett BIM-projekt och har därför samordnats på 
Swecos webbaserade samordningsytor där en stor del av arbetet utförts. De programvaror 
som krävts för att skapa samordningsmodeller har tillhandahållits av Sweco och med hjälp av 
systemutvecklare har den nya 3D-motorn Sweco Elements införts på samordningsytan. Tiden 
för arbetet har varit begränsad till 10 veckors halvtidsstudier.  
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1.7. Projektorganisation 

Examinator för examensarbetet var Kerstin Pousette på Luleå Tekniska Universitet. Sweco 
Position är kund för arbetet eftersom arbetet kommer att underlätta deras arbete med att 
skapa samordningsmodeller. Referenspersoner för arbetet var anställda på Sweco Position 
som hjälpt mig ta fram en lämplig arbetsmetod innan jag skapade manualen. Återkoppling 
med uppdragsledare Kent Karlsson har skett kontinuerligt. Projektorganisationen visas i figur 
1. 

 

Figur 1. Projektorganisation 
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2. METOD  

Arbetet påbörjades med en litteraturstudie om modellsamordning och BIM. Jag har under 
examensarbetet arbetat med de anställda i olika projekt och inhämtat kunskap om hur de 
arbetar med BIM och modellsamordning i samhällsbyggnadsprojekt. För att insamla 
information har även Swecos intranät använts.  

Sweco har utvecklat den integrerade tvådimensionella samordningsmodellen Sweco Map, 
som är en samordningsmodell på en karta. För att skapa manualen för publiceringsprocessen 
i Sweco Map har jag haft genomgångar och möten med de som arbetar med detta på Sweco 
Position. Jag har även själv publicerat material till Koskullskulleprojektet för att kunna skapa 
denna beskrivning.  

Systemutvecklare på Sweco har skapat den integrerade 3D-motorn och jag har tillsammans 
med anställda på Sweco Position tagit fram en metod för hur objekt publiceras och skapar 
modeller i denna. 

Under arbetets gång har återkoppling genomförts med uppdragsledaren Kent Karlsson, som 
även agerat referensgrupp för mitt arbete. 
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3. RESULTAT 

3.1. BIM 

Begreppet BIM har två olika betydelser. Det står för Building Information Modeling eller 
Building Information Model. Building Information Model avser den eller de modeller som 
finns av projektet (BIM Alliance, 2016). Modellen gör det möjligt att visuellt se hela projektet 
innan byggfasen dragit igång. Det innebär att det i ett tidigt skede går att upptäcka konflikter 
samt generera underlag till byggprocessen. Den visuella modellen ger även underlag för 
design och optimering. BIM och modellsamordning resulterar därför i en högre kvalitet på 
projektet. (Autodesk, 2016). 3D-modellen löser också problemet som många har med att 
förstå en 2D-ritning. BIM handlar dock inte enbart om 3D-modeller utan används även i 2D-
modeller och kartor. (Sweco, 2016c) 

BIM är inte ett direkt kopplat till teknologi och 3D-modeller utan är snarare ett sätt att 
beskriva datahanteringen och innebär att koppla attribut till olika objekt. Till objekten kan 
attribut som materialdata, kostnad, tid, planering samt mängdberäkning kopplas. Detta gör 
det även möjligt att skapa 4D- och 5D-modeller. 4D innebär att även koppla tidplanen till 
BIM-modellen och 5D innebär att förutom tid också koppla en kostnad. (Autodesk, 2016). 

Building Information Modeling avser arbetsmetoden att skapa och använda 
byggnadsinformationsmodeller i bygg och anläggningsprocessen. BIM som arbetsmetod är 
en process för att lagra information om ett projekt genom hela dess livscykel. (Autodesk, 
2016). Informationen samlas ofta i en databas. I databasen byggs en samordningsyta upp 
som fylls med information som till exempel ritningar, handlingar, förteckningar och 
presentationsmaterial. Genom att lagra byggnadsinformationen i en databas kan 
arbetsmetoden hantera och presentera information på ett tydligt sätt för alla involverade 
aktörer i projektet.  

BIM bidrar till en helhetssyn för alla aktörer i projektet och skapar förutsättningar för att 
minska kostnader och tid för planering och projektering. Genom att arbeta enligt metoden 
kan arkitekter, ingenjörer och konstruktörer effektivt dela och utbyta information. 
(Trafikverket, 2016) 

3.1.1. Krav från beställare 

Många beställare har börjat ställa krav på att BIM ska användas som arbetsmetod i projekt.  I 
projekt för byggnader och hus är det vanligt sedan några år att beställaren ställer krav på 
BIM och dessa krav har även kommit till anläggnings- och infrastrukturprojekt. 

Trafikverket är Sveriges största beställare och har varje år många stora anläggningsprojekt, 
ofta i miljardklassen. De har under senare år arbetat med att införa BIM och med hjälp av 



 

 
Modellsamordning i samhällsbyggnadsprojekt 

Peder Eriksson 
  7 

deras status som dominerande aktör i branschen kommer de aktivt att medverka till 
utvecklingen av BIM. Detta eftersom de börjat ställa krav på användandet av det. De har 
tagit fram en figur för att definiera mognadsgraden för BIM som arbetsmetod, se figur 2. I 
dagsläget arbetar många aktörer på Nivå 0 och 1 men Trafikverkets krav på leverantörer är 
från 2015 på Nivå 2 och är tänkt att flyttas fram ju längre branschen kommer i utvecklingen. 
(Trafikverket, 2013). 

 

Figur 2. Trafikverkets BIM-trappa (Trafikverket, 2013) 

3.1.2. BIM på Sweco Position  

Enligt Trafikverkets trappa arbetar Sweco Position i Luleå idag på Nivå 3. De arbetar med en 
integrerad webbservice, livscykelhantering samt uppfyller fler av kriterierna för nivån. 
Arbetsmetoderna som används tar tillvara på information från tidigare projekt på samma 
områden och hanterar dessa under dess livscykel. Sweco Position arbetar i dagsläget med 
både tvådimensionella och tredimensionella samordningsmodeller och har sedan tidigare i 
den integrerade webbytan skapat Sweco Map, en karttjänst för att visa den tvådimensionella 
samordningsmodellen. Den integrerade 3D-motorn som visar tredimensionella modeller 
Sweco Elements kommer även införas vilket betyder att allt är samlat på den webbaserade 
samordningsytan.  
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3.2. Modellsamordning 

Modellsamordning har en viktig funktion i arbetet med BIM i samhällsbyggnadsprojekt. 
Modellen säkerställer projektering av bra kvalitet samt ger alla inblandade aktörer en inblick 
i arbetet. Modellsamordning innebär att samordna allt aktuellt underlag i en modell, se figur 
3. 

 

 

Figur 3. Samordnad modell över flera teknikområden 

Arbetet med att skapa samordnade modeller bör ske genom hela processen, från idé till 
byggande samt under förvaltningsskedet. Tidigare har fokus för samordnade modeller varit 
för visualisering och presentationer men det blir allt vanligare att använda dem som 
arbetsverktyg i projektet. 
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3.2.1. Modellsamordning i hela projektet 

Att samordna material i en modell bör påbörjas tidigt i ett projekt för att sedan uppdateras 
eftersom nytt material tillkommer. Dels för att visualisera projektet men även för att 
använda som verktyg för att upptäcka konflikter och kollisioner. I ett 
samhällsbyggnadsprojekt finns flera faser och modellsamordning bör användas genom hela 
processen, se figur 4. 

 

Figur 4. Modellen med i hela projektet (Vianova, 2012) 

I ett tidigt skede sker modellsamordning genom att samordna skisser och enkla 
terrängmodeller. Längre in i projektet uppdateras samordningsmodellen med inmätt terräng 
samt med alla handlingar som tas fram.  

I planprocessen samt under projekteringsfasen används samordningsmodeller som 
planerings- och projekteringsverktyg eftersom allt projekterat material läggs in i modellen. 
Att kontinuerligt uppdatera samordningsmodellen med projekterat material är viktigt, dels 
för att undvika dyra misstag och konflikter men även för att ha bra ordning. Modellen kan 
även användas vid möten och presentationer och gör det lättare för alla inblandade i 
projektet att få en inblick hur det slutliga resultatet kommer att se ut. (Vianova, 2012) 
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Kostnaden för att göra ändringar i projekt ökar exponentiellt med byggtiden. Samtidigt 
minskar möjligheten att göra förändringar omvänt exponentiellt, se figur 5. Om man i en 3D-
modell kan upptäcka problem redan i ett tidigt skede finns stora vinster att göra. (Ericsson et 
al., 2002). 

 

Figur 5. Möjlighet att påverka i relation till kostnaden i ett byggprojekt (Ericsson et al., 2002) 

Det är viktigt med en god ordning under arbetet med att skapa modeller. Den som skapar 
dessa samordningsmodeller måste hela tiden ha kontroll på senaste versioner av filer, 
namngivning av filer, lagerstruktur samt allmän ordning och reda. När arbetsmetoden BIM 
används finns det ofta en databas där de projekterade filerna laddas upp av projektör eller 
datasamordnare. Datasamordnaren eller BIM-ansvarige för projektet måste ha en god 
kommunikation med projektören samt en överenskommen namn- och 
lagerstrukturstandard. (Vianova, 2016b) 

Infrastruktur- och samhällsbyggnadsprojekt är komplicerade eftersom många projekt och 
aktörer påverkar varandra. Genom att arbeta aktivt med BIM och modellsamordning och 
samla underlag från alla teknikområden skapas bra samordningsmodeller. Detta kan 
medföra att tidsåtgången i början av projektet ökar på grund av att det krävs mer tid för 
samordning, projektering samt att kommunicera med alla aktörer. Även om tidsåtgången för 
projektet kan öka en aning i tidiga skeden underlättar och minskar projektets totalkostnad i 
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och med att konflikter upptäcks tidigare och kostnader för ändringar, tillägg och förseningar 
minskar (Autodesk, 2016). 

Under byggskedet är det viktigt att all data är samordnad. Om man redan i början av 
projektet arbetet mot en BIM-databas, skapat och uppdaterat samordningsmodeller samt 
har ordning och reda på tillgängligt material minskar problemen även i byggfasen. Aktörer i 
projektet samt entreprenörer och beställare har en god insyn och har visuellt en uppfattning 
om hur slutresultatet kommer att se ut om 3D-modeller skapats för projektet. (Vianova, 
2016c). 

Modellen och datat är även användbart under förvaltningsfasen. När projektet är färdigställt 
finns allt data samlat och kan användas i senare skeden eller projekt. När BIM används i 
projekt samlas datat under hela livscykeln. Detta kan ge fördelar för kommande projekt i 
samma områden men det är även viktigt för beställaren att allt finns samlat. 
Fastighetsförvaltaren får också viktig information om egenskaper och materialdata. 

3.2.2. Projektering i 3D 

När man talar om traditionell projektering är det oftast projektering i 2D man talar om. Idag 
står branschen inför ett nytt stort steg i projekteringsprocessen, att projektera i 3D. Allt fler 
företag arbetar med projektering i 3D vilket ger nya möjligheter men också nya utmaningar. 
Att projektera i 3D är ett måste för att skapa 3D-samordningsmodeller. 3D-
projekteringsprogrammen är byggda på en vanlig CAD-plattform med samma typer av 
kommandon och funktioner (Autodesk, 2016). Många är också tillverkade specifikt för ett 
visst teknikområde för att underlätta projektering med hjälp av fördefinierade funktioner 
istället för att rita hela modellen manuellt.  

Det som kan vara svårt med att börja projektera i 3D är att det tar tid och krävs support för 
att komma igång med tankesättet. Detta medför att det är lätt att falla tillbaka till 
traditionell projektering (BIM Alliance, 2016). Beställare ställer inte heller krav på att 
projekteringen ska ske i 3D i anläggningsprojekt i lika stor omfattning som i husprojekt. Att 
gå över från traditionell projektering till att projektera i 3D förutsätter därmed att 
arbetsmetoder ändras. 
 
En fördel med att projektera i 3D är att det finns möjlighet att leverera noggranna mängder 
redan i ett tidigt stadium. I till exempel AutoCAD Civil 3D, som är en påbyggnad till AutoCAD, 
finns inbyggda funktioner för beräkning av volymer och massor (Autodesk, 2016). Dessa 
funktioner kan göra automatisk balansering av schakt- och fyllnadsmassor. Mängder och 
mängdning är i byggprojekt en väldigt stor del av kostnaden och kan kraftigt minskas genom 
att leverara noggranna resultat. Dessutom kan en noggrann kostnadskalkyl och tidplan göras 
i ett tidigare skede. 
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3.2.3. Programvaror för att skapa 3D-samordningsmodeller 

För att skapa samordningsmodeller av de projekterade filerna finns en mängd olika 
programvaror som kan användas. Navisworks och Bentley Navigator är två exempel på 
renodlade programvaror som Sweco Position använder för att skapa modeller. Dessa två 
programvaror är båda framtagna för samordning, byggsimulering och projektanalys.  

Där sammanfogas projekterade DWG-filer och resultatet blir en samordningsmodell. Av 
samordningsmodellen kan till exempel pdf:er eller 3D-pdf:er skapas. 3D-pdf är ett filformat 
som är mycket kompakt och kan öppnas med vanlig Acrobat Reader vilket gör det mycket 
användbart i presentationer och möten, se figur 6. Filformatet är skapat genom att en digital 
3D-modell finns lagrad i pdf:en som roteras och zoomas efter användarens önskemål 
(Bentley, 2016). Samordningsmodellerna kan även öppnas i gratisversioner av 
programvarorna.  

 

Figur 6. Samordningsmodell i 3D-pdf, Koskullskulleprojektet 

Tvådimensionella samordningsmodeller kan också skapas för projekt och ger även den en 
samsyn över projektet. Den tvådimensionella samordningsmodellen kan vara till exempel en 
karta med befintlig bebyggelse där de projekterade materialet är tillagt. Det har då samma 
syfte som en samordningsmodell i 3D och skapar en visuell bild över projektet.  
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3.2.4. Integrerade modeller 

Arbetet med modellsamordning är under utveckling i branschen. Traditionellt sätt har 
projektering varit i 2D och resultatet har varit 2D-ritningar för enstaka teknikområden. Att 
skapa 3D-modeller är något som görs idag i många projekt men oftast bara för enstaka 
teknikområden. Dessa modeller kallas för isolerade modeller (Vianova, 2012), se figur 7. 

 

Figur 7. Olika typer av modeller (Vianova, 2012) 

När modeller skapas i 3D med många olika teknikområden samt med fokus på projektet och 
inte enbart isolerade teknikområden är det en så kallad samverkande modell. De 
samordningsmodeller som skapas i programvarorna nämnda i underavsnitt 3.2.3 är 
samverkande modeller.   

För att utveckla arbetet med modellsamordning är nästa steg att införa integrerade 
modeller. Detta innebär att modellen innehåller många teknikområden för många faser i 
projektet samt är web-serverbaserad och har fokus på hela livscykeln. För att skapa 
integrerade samordningsmodeller krävs ett utvecklat arbete med BIM. Sweco Positions 
införande av en 3D-motor till BIM-samordningsytan har till syfte att modellerna ska vara 
smarta, integrerade samordningsmodeller. 



 

 
Modellsamordning i samhällsbyggnadsprojekt 

Peder Eriksson 
  14 

3.3. Modellsamordning i Koskullskulleprojektet 

Projektet ”Flytt av kulturbyggnader Koskullskulle” var ett projekt i Malmberget där 30 
kulturbyggnader måste flyttas på grund av gruvans expansion. Sweco hade i uppdrag att ta 
fram förfrågningsunderlag till det nya området i Koskullskulle. Uppdragsledare för projektet 
var Kent Karlsson på Sweco Position som tillsammans med projektörer och datasamordnare 
tog fram handlingar till förfrågningsunderlaget. I början av projektet fastställdes att det 
skulle arbetas mot samordningsytan Sweco Cube samt att karttjänsten Sweco Map skulle 
tillämpas. Uppdragsledaren fastställde en namnstandard för projektet för att alla 
projekterade filer skulle namnges på rätt sätt för att hålla en god ordning.  

Arbetet med att skapa modeller över projektet sattes igång i ett tidigt skede med de 
befintliga underlag och terrängmodeller som fanns samt med enkla skisser över det nya 
området. Allteftersom projektörer gjorde klart nya filer uppdaterades samordningsmodeller i 
Bentley Navigator och karttjänsten Sweco Map med nytt material, se figur 8.  

 

Figur 8. Sweco Map, Koskullskulleprojektet 
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Samordningsmodeller i 3D skapades kontinuerligt i projektet med hjälp av programvaran 
Bentley Navigator, se figur 9. 

 

Figur 9. Samordningsmodell Koskullskulleprojektet skapad i Bentley Navigator 

De samordningsmodeller som skapades i Bentley Navigator exporterades till 3D-pdf. Dessa 
tillsammans med Sweco Map användes som arbetsverktyg både för att kontrollera konflikter 
samt vid presentationer och möten.  

Den integrerade 3D-motorn Sweco Elements användes som test i detta projekt. Eftersom 
utvecklingen av processen för publicering till denna tjänst tog längre tid än planerat hann 
den inte användas på samordningsytan. En testversion av tjänsten användes dock för att 
skapa samordningsmodeller, se figur 10. Funktionen integrerades inte i samordningsytan 
under examensarbetet. 

 

Figur 10. 3D-modell skapad i Sweco Elements över det nya området i Koskullskulle 
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3.4. Publiceringsprocess Sweco Map och Sweco Elements 

Syftet med Sweco Map och Sweco Elements är att samla alla funktioner på samordningsytan 
utan att behöva använda andra programvaror än webbläsaren. Både kartan Sweco Map, och 
3D-modellen Sweco Elements ska finnas tillgängliga i denna yta. I dagsläget sparas 3D-
samordningsmodeller som 3D-pdf eller till programvaror såsom Bentley Navigator eller 
Navisworks.  

Publiceringsprocessen till karttjänsten Sweco Map har sammanställts i en manual, se bilaga. 
Publiceringsprocessen till 3D-motorn Sweco Elements har inte utvecklats tillräckligt för att 
kunna skapa en manual eller beskrivning men arbetsflödet är utrett och visas i figur 11. 

 

Figur 11. Publiceringsprocess Sweco Elements 

Indatat, som ofta är i standardformatet DWG, bearbetas i 3D Studio Max och konverteras till 
en OBJ-fil. OBJ (Object files) är ett öppet filformat som beskriver geometrier och andra 
egenskaper för 3D-objekt. I webbservern måste 3D-motorns konfigurationsfil ändras och det 
nya lagret läggas till innan den publiceras i Sweco Elements.  

Denna process är under utveckling. FME script måste tas fram för att skapa en förenklad 
process som liknar publiceringsprocessen i Sweco Map. I dagsläget är det inte möjligt att 
skapa en gemensam beskrivning över processen för publicering i Elements på grund av att 
det krävs olika bearbetning av filerna beroende på vad indatat innehåller. Till exempel 
terrängmodeller, hus och andra 3D-objekt kommer att ha olika publiceringsprocess och 
script.  

Målbilden för publiceringsprocessen i Sweco Elements är att automatisera, förenkla och 
skapa ett gemensamt arbetsflöde med hjälp av FME-script. I FME kommer filen även att 
bearbetas för att passa in i 3D-modellen vilket medför att bearbetningen i 3D Studio Max 
inte behöver göras. 
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Införandet av 3D-motorn skulle ske till projektet ”Flytt av kulturbyggnader Koskullskulle” 
men försenades på grund av att processen för uppladdning inte färdigställts. En testversion 
introducerades till projektet där material laddades upp enligt figur 11.  
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Modellsamordning innebär att samordna allt aktuellt underlag i en modell. Det utförs dels 
för visualisering men även som verktyg under projektets olika faser. Med hjälp av modellen 
kan kostnader minskas, dyra misstag undvikas samt skapa en förståelse för hela 
arbetsgruppen. Att använda modellen som uppdragsledare för att kommunicera med 
aktörer i projektet är också en viktig del och skapar en visuell förståelse för projektet.  

Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning och under examensarbetet arbetat med 
modellsamordning på Sweco. Jag tror att det definitivt finns en stor nytta med 
samordningsmodeller och BIM-modeller i samhällsbyggnadsprojekt och att det är i 
framförallt tidiga skeden stora vinster kan göras. Genom att titta på modellen från olika 
vinklar kan fel upptäckas tidigt och med hjälp av programvaror kan kollisionskontroller 
utföras. Dessa felaktigheter skulle kosta stora summor att lösa senare under projektet, till 
exempel i byggskedet.  

Som nämnts i underavsnitt 3.2.1 är det en stor ekonomisk fördel att göra ändringar tidigt i 
ett projekt. Kostnaden för att göra ändringar i projekt ökar exponentiellt med byggtiden. 
Samtidigt minskar möjligheten att göra förändringar omvänt exponentiellt, se figur 12. Om 
man i en 3D-modell kan upptäcka problem redan i ett tidigt skede finns stora vinster att 
göra.  

 

Figur 12. Möjlighet att påverka i relation till kostnaden i ett byggprojekt (Ericsson et al., 2002) 
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Dessutom ökar förståelsen och kunskapen om projektet när de olika aktörerna i projektet 
ser hur de olika delarna hänger ihop och tillsammans bildar en helhet. En 3D-modell över det 
nya området med dess inverkan på befintlig natur och bebyggelse är dessutom mycket 
enklare för alla att förstå än ritningar i 2D. Genom att arbeta med sammansatta modeller 
från flera teknikområden skapas en mycket stor förståelse för det färdiga projektet vilket jag 
anser tar verkligheten närmre ritbordet. 

Det som krävs för att använda BIM och modellsamordning i tidiga skeden i projekt är en 
förändring av arbetssätt. I dagsläget projekteras mycket i 2D och övergången till att 
projektera i 3D kan innebära vissa svårigheter. Den vinst som görs när det sedan 
sammansätts i modeller anser jag överväger den inlärningstid som krävs för att ändra 
arbetsmetod för projektörerna. 

Jag har fått en praktisk tillämpning i modellsamordning i Koskullskulleprojektet där jag följt 
arbetet och själv också skapat modeller. Att se hur modellerna i verkligheten används som 
verktyg och visualisering har gjort att jag är övertygad om att det är mycket bra att använda 
modeller i samhällsbyggnadsprojekt. Programvarorna som använts för att sätta samman filer 
har använts för kollisionskontroller och det har i tidigt skede varit möjligt att undvika 
problem. Sweco Map var till stor hjälp och användes som verktyg vid möten med projektörer 
och andra aktörer i projektet. Sweco Elements testades även i projektet och även om det 
inte infördes under mitt examensarbete så är det en bra metod för att kunna skapa 
samordningsmodeller direkt i samordningsytan. Om mer tid hade funnits hade jag 
tillsammans med anställda på Sweco kunnat arbeta fram en metod och infört denna tjänst. 

Med hjälp av den praktiska tillämpningen och kartläggningen om modellsamordning har 
syftet med detta arbete uppnåtts och frågeställningar besvarats. Manualen som jag skapat 
ska förhoppningsvis också användas och underlätta publicering på Sweco Map. 

Slutsatsen med detta arbete är att det finns många fördelar att arbeta med 
samordningsmodeller i 3D. Modellen kan användas för visualisering vid möten och 
presentationer samt även som verktyg under de olika faserna i projektet, om allt material 
läggs in i modellen och uppdateras kontinuerligt. Den stora fördelen med samordnade 
modeller är att handlingar håller högre kvalitet och stora kostnader för ändringar kan 
minskas eller helt undvikas. Uppfylls de grundläggande delarna för att skapa en bra 
samordningsmodell blir modellen och dess delar ett utmärkt verktyg i 
samhällsbyggnadsprojekt. 
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4.1. Förslag på fortsatt arbete 

Utvecklingen av Sweco Elements pågår för fullt. Ett förslag på fortsatt arbete är att utreda 
publiceringsprocessen ytterligare och göra den enklare. För att processen ska bli enklare 
krävs att FME-script skapas. Dels för att automatisera processen och för att efterlikna den 
för Sweco Map. 

När publiceringsprocessen är förenklad kan en manual tas fram för Sweco Elements. Att 
utveckla Sweco Map och Elements för att kunna lägga till attribut till modellerna och därmed 
skapa en BIM-modell är också något som kan undersökas. 

I Swecos samordningsyta skulle det även vara en bra funktion att koppla ihop funktioner 
mellan Sweco Map och Sweco Elements. Till exempel att klicka på att objekt i kartan och 
öppna den i 3D-modellen för ytterligare granskning.  

 
.  
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Ladda upp filer till Sweco Map 

Detta dokument är en stegvis beskrivning för hur DWG-filer bearbetas och laddas 
upp till Sweco Map. Arbetsflödet visas i figur nedan och beskrivs sedan stegvis i 
manualen. 

 

För att bearbeta och ladda upp filer till Sweco Map krävs programvarorna: 

• AutoCAD 
• FME Workbench 
• ArcMAP 
• Notepad++ 

De script som behövs är: 

• Generell_DWG2pGDB_ver7.fmw 
• Laddning_postGIS_publicera_geoserver_ver_3 

Det krävs även inloggning till Geoserver samt åtkomst till den aktuella Sweco 
Cube. 

Kontroll och granskning av DWG-filen 

De DWG-filer som ska laddas upp i Sweco Map måste först granskas. Det är 
viktigt att originalfilen finns kvar eftersom det ibland krävs viss bearbetning av 
den, spara därför en kopia lokalt och arbeta med den.  

Öppna DWG-filen i AutoCAD och granska. Ta bort Xref, hjälplinjer för projektören 
och allt som inte ska följa med till kartan. Ändra även färger för linjer och lager i 
detta läge för att de ska passa in på kartan. 

Om filen är ritad i t.ex. AutoCAD Civil 3D som är en expansion av AutoCAD finns 
information i CAD-filen som det vanliga AutoCAD inte kan läsa. I dessa fall måste 
filen exporteras till en tidigare version av AutoCAD. 
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För att exportera filen till en tidigare version, klicka på ”A” i vänstra hörnet för att 
komma till menyn, sedan Export och välj AutoCAD DWG och vilken version den 
ska sparas i, till exempel 2010. 

 

Filen sparas då som ACAD- följt av ursprungsnamnet. 
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Transformation från lokalt koordinatsystem till SWEREF 

 

SWEREF är det koordinatsystem som idag används i Sverige. SWEREF 99 används 
på nationell nivå men för tillämpning på lokal nivå måste någon av de lokala 
projektionszonerna användas, se bild ovan. Till exempel i Kiruna används 
SWEREF 2015 och i Luleå används 2145. 

Det finns även lokala koordinatsystem. Stora industrier, som till exempel LKAB 
har ett eget lokalt koordinatsystem. 

Är filen till exempel tillhörande LKAB Malmbergets Industriområde är det stor 
sannolikhet att den är i ett lokalt koordinatsystem och måste då transformeras 
till SWEREF med hjälp av FME Workbench. Är filen redan i SWEREF behövs ingen 
transformation, detta steg kan då hoppas över. 

Det finns ett färdigt script för att transformera mellan LKAB:s kordinatsystem och 
SWEREF. Det går att skapa ett script för transformation men då måste man ha 
tillgång till en transformationsfil från LKAB. 
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Starta scriptet ”CAD2CAD_LKAB_Sweref99_2015.fmw” 

 

Tryck på pilen med frågetecknet.  
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Välj den DWG-fil som ska transfomeras genom att klicka på följande symbol.  

 

I ”Feature Types to Read” klicka på de tre punkterna och välj de lager från DWG-
filen som ska tranformeras. Välj alla lager när de ska transformeras till SWEREF. 

I ”Destination Autodesk AutoCAD DWG/DXF File” väljs var den nya tranformerade 
filen ska sparas. För att göra det extra tydligt, skapa en ny mapp som heter 
exempelvis SWEREF för att urskilja vilken av filerna som är transformerade. 

Klicka OK och scriptet körs. 

När filen är transformerad, öppna den i AutoCAD och undersök om 
koordinaterna har ändrats för objektet. Transformationen ska ha genomförts och 
DWG-filen är nu i SWEREF. 
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Transformera DWG till GDB 

För att publicera på Sweco Map måste DWG-filen transformeras till en 
Geodatabas-fil. Detta görs i FME och arbetar om DWG-filen till linjer, polygoner 
och punkter.  

Starta scriptet ”Generell_DWG2pGDB_ver7.fmw”. 

 

 

Klicka på pilen med frågetecknet.  
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Välj den DWG-fil som ska transformeras genom att klicka på följande symbol.  

 

I ”Feature Types to Read” klicka på de tre punkterna och välj de lager från DWG-
filen som ska tranformeras. Klicka på OK och scriptet körs.  

DWG-filen är nu transformerad till en geodatabas innehållande någon av Line, 
Point och Polygon beroende av vad DWG-filen innehåller.  

Starta ArcMAP och öppna ArcCatalog och leta fram den skapade geodatabasen. 
Öppna Line, Point och Polygon och granska dessa i ArcMap. Undersök att allt 
som skulle med från DWG-filen har kommit med.  

Byt sedan namn på Line, Point eller Polygon till filnamnet, det vill säga samma 
namn som DWG-filen. Stäng sedan ner ArcMAP utan att spara.  

 
 

ArcCatalog 

Byt namn 

Granska i ArcMAP 
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Ladda upp filen till Geoserver 

När filen är transformerad till en geodatabas är nästa steg att ladda upp den till 
PostGis och publicera den på Geoserver för att slutligen i nästa steg göra den 
synlig i kartan på Sweco Map.  

Starta scriptet ”Laddning_postGIS_publicera_geoserver_ver_3” 

 

Klicka på pilen med frågetecknet som i förra scriptet.  
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Input File Geodatabase – Välj geodatabasen som skapades i förra scriptet. 

Feature Types to Read – Välj vilka lager i geodatabasen som ska laddas upp.  

PostGIS Connection – Här väljs vilken Cube den ska laddas upp på. Ska filerna 
laddas upp på en Cube som inte laddats upp på tidigare måste ”Add Named 
Database Connection” väljas. 

PostGIS schema – Här skrivs det in vad filen innehåller enligt följande schema: 

 

Exempel: 

Om filen är projekterad av Sweco 
skriv in 5_Projekt_Sweco.  
 
Är det ett ortofoto skriv 
10_Referensdata. 
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Fyll i samma i Geoserver Datastore som i PostGIS schema. 

Geoserver URL, URL och SLD-mapp behöver inte någon ändring. Fyll i 
användarnamn och lösenord för Geoserver och klicka sedan OK. 
 
När scriptet är klart, granska och se om det lyckades till höger nere i rutan. 
Antingen har filen gått igenom ”Output” eller ”Rejected”, vid           nedan. 

 

 
Första försöket blir resultatet oftast rejected och scriptet måste köras igen. 

Högerklicka på linjen,         och välj disable. Klicka sedan på  och kör scriptet 
igen. Kolla igen att filen gått igenom output och inte rejected.  

Bearbetning i Geoserver 

När scriptet är klart har filen laddats upp till Geoserver. Där krävs en viss 
bearbetning innan filen är klar för Sweco Map. 

Logga in på Geoserver, http://webbgis.cloudapp.net:8080/geoserver. 

2
 

1
 

1
 

2
 

http://webbgis.cloudapp.net:8080/geoserver
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Klicka på Layers och sök på de 
lagernamn som du ändrade till 
ArcMAP för att se att den finns i 
servern.  
 
Kopiera lagernamnet och klicka på 
Styles.  

 
 
Klicka sedan på Add a new Style. 
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I ”Name” kopiera in lagernamnet och i ”Workspace” väljs vilket projekt. I rullistan 
vid ”Copy from existing style” kan man välja en tidigare skapad stil. Klicka sedan 
på ”Copy”.  

 

Här ställs linjefärgerna för lagret in, det enklaste är att välja att kopiera stilen 
från ett tidigare lager.  
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Klicka på ”Validate” och sedan ”Preview legend” för att visa färgerna för linjerna. 
Till sist klicka på ”Submit” och stilen är skapad för det nya lagret. 

 

 
Gå tillbaka till ”Layers” och sök upp 
lagret igen. Klicka på lagret och välj 
fliken ”Publishing”.  

Bläddra ner till rullistan ”Default 
Style” och välj den stil du precis 
skapat. 

Bläddra ner ytterligare och välj 
”Save”.  
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Publicera på Sweco Map 

Öppna den aktuella Sweco Cube där innehållet ska laddas upp. Gå till 
Smörgåsbordet och tryck sedan på kugghjulet i övre högra hörnet och välj 
Webbplatsinnehåll.  

Klicka på ”Assets”. 

 

Välj den karta där det nya lagret ska läggas in. I detta fall ska det läggas till i 
Baskarta, spara en kopia av Baskarta lokalt till datorn och öppna upp med 
Notepad++. 

  

I Notepad++ kopieras koden från ett tidigare lager och klistras in under ett av de 
befintliga lagren. Kopiera från övre kommatecknet fram till det nedre, se bild 
nedan. Ändra sedan ”Name” och ”Layers”. I Name-rutan skrivs vad lagret 
kommer att heta i Sweco Map och Layers måste vara samma som lagernamnet i 
databasen för att det ska fungera.  

I ”TILED” ställs det in om lagret ska vara synligt direkt vid starten av Sweco Map 
eller om lagret ska vara släckt. True betyder att det är synligt och False att den 
vid uppstart är släckt.  
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Spara konfigurationen för baskartan när det nya lagret är tillagt. Öppna sedan 
upp Cuben igen med Assets uppe och dra in den nya konfigurationen för 
Baskarta. Välj att ersätta den befintliga Baskarta.  

 

  

Dra över den nya Configen 
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När detta är klart, öppna Sweco Map och se ditt mästerverk på kartan. 

  
 
 

 


