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Sammanfattning 
Jordens befolkning beräknas öka med 2 miljarder människor fram till år 2050. Samtidigt som 

befolkningsmängden ökar kommer befolkningstätheten i städerna öka. Det gör att städerna måste 

bli smartare och mer hållbara för att klara av befolkningsökningen.  

Information- och kommunikationsteknik (ICT) kommer att vara en stor del i att göra städerna 

smartare genom att kommunicera med invånare men även mellan olika system inom staden. Två 

system i staden som kommer att behöva kommunicera är Geografiska Informationssystem (GIS) 

och Byggnadsinformationsmodeller (BIM). För att systemen ska kommunicera krävs att inform-

ationen är maskinläsbar. Ett sätt att göra det på är att använda World Wide Web-grundaren, Tim 

Berners-Lee´s, koncept om semantiska webben. Semantiska webben möjliggör att datorer kan 

förstå innebörden och semantiken i informationen som lagras på semantiska webben. 

Syftet med examensarbetet har varit att studera hur semantisk webbteknik kan användas vid 

integration av BIM- och GIS-data. De frågor som besvarat under arbetets gång är hur GIS och 

BIM beskrivs med semantisk webbteknik och hur det är möjligt att visualisera BIM- och GIS-

data från samma databas. 

För att uppnå syftet och besvara frågorna har en explorativ och kvalitativ metod använts. Först 

genomfördes en litteraturstudie för att författaren skulle bygga upp en förståelse kring den se-

mantiska webben och hur BIM- och GIS-data är uppbyggt. Efter litteraturstudien översattes 

teorikunskaperna till verklighet genom att sätta upp en semantisk databas och konvertera GIS- 

och BIM-data till den semantiska webben.  

Resultatet visade att både BIM- och GIS-data kunde konverteras och lagras på den semantiska 

webben. För att konvertera och lagra geografiska information användes Open Geospatial Con-

sortiums (OGC) ontologi GeoSPARQL. För BIM användes World Wide Web Consortiums 

(W3C) framtagna ontologi för byggnader Linked Building Data (LBD). Vid visualisering av data 

från databasen användes RDF2Map för att visualisera GIS-data men inget sätt för att visualisera 

BIM-data direkt från databasen identifierades. 

För att analysera resultatet genomfördes en fallstudie på riktiga projektdata. Projektdata hämtades 

från Swecos projektering av en pumpstation vid återöppningen av dagbrottet i Svappavaara åt 

LKAB. Fallstudien gav resultatet att geografisk information kan konverteras, lagras och visuali-

seras på den semantiska webben. Byggnadsinformationsmodellen som användes i projektet i 

Svappavaara var enbart till för visualisering och därför innehöll inte geometrierna någon inform-

ation utöver geometrierna. På grund av detta lyckades inte någon konvertering göras till LBD. 

Slutsatsen från examensarbetet är att geografisk information är möjligt att lagra och visualisera på 

den semantiska webben men att visualiseringen bör utvecklas till att använda GeoSPARQL för 

att säkerställa korrekta geometrier. Byggnadsinformationsmodeller kan lagras på den semantiska 

webben men visualisering är inte möjlig direkt från databasen. Lagringen av BIM är även be-

gränsad av hur stor modellen är, vid modellstorlek över 46 megabyte klarar ej konverteraren av 

att konvertera. Ytterligare slutsatser från examenarbetet är att vid projektering av en BIM-modell 

måste information lagras på rätt sätt i modellen och att det är viktigt att ingen information går 

förlorad vid export.  

  



iii 

 

Abstract 
The population of the earth is calculated to increase by 2 billion people by the year 2050. As 

population increases, urban densities will increase. To manage all the people cities must become 

smarter and more sustainable. 

Information and communication technology (ICT) will be a major part of making the cities 

smarter by communicating with residents, but also for different systems within the city. Two 

examples of systems that will need to communicate are Geographical Information Systems (GIS) 

and Building Information Models (BIM). For the systems to communicate, the information need 

to be machine readable. One way to do this is to use the World Wide Web founder, Tim 

Berners-Lee´s, concept the semantic web. Semantic web enables computers to understand the 

meaning and semantics of the information stored in the semantic web. 

The purpose of this thesis has been to study how semantic web technology can be used for 

integration of BIM and GIS data. The questions answered during the work are how GIS and 

BIM can be described with semantic web technology and if it is possible to visualize BIM and 

GIS data from the same database. 

To reach the purpose and answer the questions, an explorative and qualitative method has been 

used. First, a literature study was conducted to enable the author to build an understanding of 

the Semantic Web and how BIM and GIS data were built. After the literature study, the theory 

of knowledge was translated into reality by setting up a semantic database and transforming GIS 

and BIM data into the semantic web. 

The result showed that both BIM and GIS data could be converted and stored in the semantic 

web. To transform and store geographic information, Open Geospatial Consortiums (OGC) 

ontology GeoSPARQL was used. For BIM, World Wide Web Consortiums (W3C) ontology 

for buildings Linked Building Data (LBD) was used. RDF2Map was used to visualize GIS data 

from the database. However, no method to visualize BIM data directly from the database was 

identified. 

To analyze the result, a case study was conducted on real project data. The project data was 

obtained from Sweco's design of a LKAB pump station, at the reopening of the open pit in 

Svappavaara. The case study resulted in geographic information being transformed, stored and 

visualized on the semantic web. The building information model used in the Svappavaara project 

was only provided visualization and therefore the model did not contain any information of the 

geometries. Because of this, no conversion was made to LBD. 

The conclusion from the thesis is that geographic information is possible to store and visualize 

on the semantic web but that the visualization should be developed using GeoSPARQL to en-

sure correct geometries. BIM models can be stored on the semantic web, but visualization is not 

possible directly from the database. The storage of BIM is limited by the size of the model. 

Model larger than 46 megabytes was not able to be converted. Another conclusion from the 

thesis is that, when designing a BIM model, information must be properly stored and exported 

to ensure that no information is lost.  
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Förkortningar 
API  Application programming interface 

BIM  Byggnadsinformationsmodell 

FME  Feature Manipulation Engine 

GIS  Geografiska informationssystem 

GML  Geography Markup Language 

HTML  Hypertext Markup Language 

ICT  Information and Communication Technology 

IFC  Industry Foundation Classes 

KML  Keyhole Markup Language 

OGC  Open Geospatial Consortium 

OWL  Web Ontology Language 

RDF  Resource Description Framework 

SPARQL  SPARQL Protocol and RDF Query Language 

URI  Uniform Resource Identifier 

W3C  World Wide Web Consortium 

WKT  Well Known Text 

WMS  Web Mapping Service 

XML  eXtensible Markup Language 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
United Nations (2017) uppskattar att världens befolkning kommer öka från 7,6 miljarder perso-

ner år 2017 till 9,8 miljarder personer år 2050. Under samma tid kommer befolkningsmängden 

i städerna öka med 56 % från 4 till 6,3 miljarder (United Nations, 2014). För att klara av befolk-

ningsökningen måste städerna bli smartare och mer hållbara enligt Eremia, Toma och Sanduleac 

(2017). Informations- och kommunikationsteknik (ICT) är betydande för att städerna ska lyckas 

med det enligt Eremia et.al. (2017). ICT möjliggör för en stad att kommunicera med sina invå-

nare men även mellan olika system inom staden. Ett exempel, beskrivet av Månsson (2016), på 

hur en smart stad fungerar är att om en brand startar i ett höghus skickar huset själv larm till 

ambulans och brandkår. Ambulanspersonalen kan direkt se snabbaste vägen i GPS:en till platsen 

beroende på trafiksituationen. Framme vid huset ges information om vilken ingång som är snabb-

ast till de skadade och hur de ska navigera sig i byggnaden för att nå platsen på kortast tid. Ett 

sådant scenario kräver att byggnadens informationsmodell (BIM) samverkar med stadens geogra-

fiska modell (GIS). För att uppnå en sådan samverkan krävs ett sätt att strukturera data för att 

datorer och maskiner ska kunna kommunicera med varandra. Ett möjligt sätt att göra det på är 

Tim Berners-Lees förslag till semantiska webben. 

Begreppet semantiska webben grundades av Tim Berners-Lee. Semantiska webben är en på-

byggnad på hur webben är uppbyggd idag. Idag är webben utvecklad för att människor ska kunna 

läsa och förstå innehållet. Datorerna ska visa menyer, länkar och så vidare (Berners-Lee, Hendler 

& Lassila, 2001). Semantiska webben innebär att datorn kommer att kunna förstå informationens 

betydelse, exempelvis om en text handlar om en person kan datorn automatiskt länka till den 

personens Facebooksida.  

Geografiska informationssystem (GIS) har funnits sedan 60-talet och används för att lagra, hantera 

och analysera data som beskriver stadsmiljön (Ma & Ren, 2017). Byggnadsinformationsmodeller 

(BIM) har utvecklats under de senaste 15 åren och används mer och mer. BIM används för att 

skapa, hantera och dela data för byggnader under byggnadens livscykel (ibid). 

Vetenskapliga artiklar om integration av BIM och GIS har sammanställts av Ma och Ren (2017). 

I sammanställningen beskriver Ma och Ren att integrationen mellan BIM och GIS har utförts på 

följande sätt: 

• Integrera BIM i GIS 

• Integrera GIS i BIM 

• Integrera GIS och BIM i tredjepartsprogram 

Integration av BIM och GIS möjliggör att processer kan automatiseras och exempelvis beräk-

ningar för en byggnads miljöpåverkan och kostnader för underhåll kan minimeras. Miljöpåverkan 

kan beräknas genom att byggnadsmaterialet i BIM-modellen kopplas till GIS för att beräkna 

avstånd för transporter. Detta bidrar till att minska kostnaderna, minimera tidsåtgången och att 

optimera processerna under ett byggprojekt enligt Song et al. (2017).  

Ett problem idag när BIM och GIS integreras är att information försvinner från antingen BIM- 

eller GIS-modellen. Det betyder att information försvinner när något flyttas från ett filformat till 

ett annat och om originalfilen uppdateras kommer inte den konverterade att göra det. Om istället 

originalfilen länkas på semantiska webben, istället för att konvertera den till det andra filformatet, 

finns det större möjligheter att informationen hålls intakt. Detta skulle innebära att information 
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bara behöver lagras på ett ställe och det skulle vara säkerställt att det är den senaste informationen 

som är publicerad. Tidigare forskning inom lagring av BIM- och GIS-data på semantiska webben 

har enbart utförts genom att ta fram egna ontologier. I detta examensarbete testas att använda de 

rekommenderade ontologierna från W3C. 

Sweco Position AB i Luleå har under de senaste tre åren utvecklat en samordningsportal som 

kallas för Sweco Cube. Sweco Cube underlättar vid samordning av projekt samt minskar tiden 

vid uppstart och inhämtning av data från tidigare genomförda projekt. Sweco Cube används idag 

i projekt för samordningen men nya användningsområden testas kontinuerligt. 

1.2 Syfte och mål 
I litteraturstudien utförd av Ma och Ren framkom det att kommande forskning inom området 

bör ske på en enad modell baserad på de standardiserade formaten IFC för BIM och CityGML 

för GIS. I detta examensarbete kommer den enade modellen beskriva BIM- och GIS-modeller 

genom den semantiska webben.  

Syftet med examensarbetet är att komma fram till hur BIM- och GIS-modeller tillsammans kan 

beskriva objekt i Sweco Cube. Att beskriva objekt och kunna länka information mellan objekt 

möjliggör att information bara behöver finnas på ett ställe vilket minskar tiden för förvaltning. 

Sweco Position AB kommer att bistå med expertis och projektdata för att kunna genomföra en 

fallstudie samt att kunna testa framtagna metoder. 

1.3 Forskningsfrågor 
Examensarbete har utgått från att besvara följande frågor. 

• Hur beskrivs BIM- och GIS-data med semantisk webbteknik? 

• Hur kan BIM och GIS visualiseras i karta och 3D från samma databas med seman-

tisk webbteknik? 

1.4 Avgränsningar 
För att genomföra examensarbetet inom tidsramen och tillgängliga resurser har följande avgräns-

ningar gjorts. 

• Som geografiskt indata visualiserades ett polygonlager, ett linjelager och ett punktlager.  

• Som byggnadsindata användes en exempelfil över ett enfamiljshus och en modell hämtat 

från ett riktigt projekt över ett pumphus. 

• Endast open source och gratis programvaror har använts för att lagra och visualisera data. 

• Prestanda på databasen och visualiseringen har inte analyserats genom att både databasen 

och webbserver ligger på samma dator som använts för visualisering. 

• Visualiseringen ska kunna integreras i en HTML-sida för att kunna användas i Sweco 

Cube. 
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2 Metod 
Examensarbetet har utförts med syfte att undersöka hur BIM- och GIS-data beskrivs på den 

semantiska webben samt hur BIM- och GIS-data lagras i samma databas. Under arbetets gång 

har följande frågor bearbetats: i vilka format lagras BIM- och GIS-data, vilka tillämpningar av 

formaten finns på semantiska webben och hur lagras information på den semantiska webben. 

2.1 Val av metod 
Studien har utförts med explorativ och kvalitativ metod. En explorativ metod innebär att en 

undersökande studie utförs. En undersökande studie används när kunskapen inom området är 

liten samt för att uppnå en grundläggande förståelse enligt Björklund och Paulsson (2012). Att 

studien genomförts med kvalitativ metod valdes eftersom syftet med examensarbetet är att skapa 

en djupare förståelse för ett specifikt ämne. Om kvantitativ metod skulle använts ska informat-

ionen i studien kunna mätas eller värderas numeriskt enligt Björklund och Paulsson (2012). Det 

kunde ej tillämpas i detta arbete. En kvalitativ metod medför dock att generalisering inte kan 

tillämpas i samma grad som vid kvantitativ metod (Björklund och Paulsson, 2012).  

För att samla in data inom ämnet användes en litteraturstudie (se underavsnitt 2.2.1). En littera-

turstudie innebär att läsa in sig och identifiera vad som publicerats inom området enligt Blomqvist 

och Hallin (2014). Litteraturstudiens styrka är att på kort tid och med små resurser ta del av 

mycket information men en nackdel är att litteratur är en sekundärkälla (Björklund och Paulsson, 

2012). En sekundärkälla innebär att studien ofta har ett annat syfte än den aktuella studien. Det 

gör att noggrannhet måste beaktas vid val av sökord och databaser för en litteraturstudie (Björk-

lund och Paulsson, 2012).  

För att analysera och utvärdera de uppgifter som uppkom under litteraturstudien har en fallstudie 

(se underavsnitt 2.2.3) genomförts. Fallstudien utvärderar även idéerna som utvecklats kring 

BIM- och GIS-integrering med semantisk webbteknik. Att genomföra en fallstudie betyder att 

fokusera på en specifik del av ett större system och göra en djupgående undersökning av den 

delen (Denscombe, 2014). Fallstudie som metod används vid kvalitativa och explorativa under-

sökningar enligt Denscombe (2014). Detta gör att fallstudie passar in i detta examensarbete. Bi-

draget med resultatet kommer att utvärderas genom att använda närliggande referenser. 

2.2 Utförande 
Nedan beskrivs det tillvägagångsätt som har använts under examensarbetet. 

2.2.1 Litteraturstudie 

Examensarbetet började med att en litteraturstudie genomfördes. Litteraturstudien utfördes med 

syfte att utveckla en grund för vad semantiska webben är och vilken tidigare forskning som 

utförts. Till hjälp för att genomföra litteraturstudien har sökningar i olika databaser tillämpats. De 

databaser som främst använts är Google Scholar, Libris och Luleå tekniska universitets artikelsök.  

Vid sökning i databaserna har sökord som ”semantic web”, ”linked data”, ”semantic GIS”, ”se-

mantic BIM”, ”linked data GIS”, ”linked data BIM” och ”semantic technology in BIM and 

GIS” använts. Eftersom semantiska webben är ett relativt outforskat område finns begränsat med 

litteratur på svenska. Det har gjort att engelsk litteratur primärt har använts. 

Från litteraturstudien har ett teorikapitel (se kapitel 3) upprättas. 
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2.2.2 Framtagning av processer 

Efter litteraturstudien arbetades processer fram för att: 

• Sätta upp en RDF-databas. 

• Konvertera BIM- och GIS-data till semantiska webben. 

• Visualisera BIM- och GIS-data från RDF-databasen. 

Processerna presenteras i kapitel 5. 

2.2.3 Fallstudie 

Efter att processerna tagits fram påbörjades en fallstudie av ett tidigare avslutat projekt på Sweco. 

Projektet beskrivs i avsnitt 5.1. Under fallstudien testades möjligheten att använda de framtagna 

processerna på BIM- och GIS-data som tagits fram under Swecos projekt.  

2.2.4 Val av programvaror 

Valet av programvaror som användes vid programmering och tester gjordes genom att enbart 

använda det som fanns tillgängligt på Sweco Position AB samt gratis och open-source program-

varor.   
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3 Teori 
I litteraturstudien har påläsning genomförts på GIS och BIM och hur de beskrivs på semantiska 

webben. 

3.1 Geografisk information 
Geografiska information är data knutet till en viss plats (Gandhi, 2008). Detta kan till exempel 

vara hur många det bor i en stad, vilka typer av jordarter som finns inom ett område eller en 

satellitbild. I exemplet om antalet invånare i en stad är staden platsen och informationen är antalet 

invånare. 

Geografiska data lagras oftast med två olika datamodeller (Hoel, 2008): 

• Vektordata 

• Rasterdata 

3.1.1 Vektordata 

Vektordata är en koordinatbaserad datamodell som kan lagra punkter, linjer och polygoner. 

Punkter lagras i koordinatpar för varje punkt medan linjer och polygoner lagrar sina brytpunkter 

i ordnade listor (Fazal, 2008; Hoel, 2008), se figur 3.1. Attribut kan lagras till varje enskild vektor 

antingen i samma lista som koordinaterna eller externt i en annan databas men då måste vekto-

rerna kunna kopplas till det attributet med ett ID.  

 

Figur 3.1 - Geometrier inom vektor data (Fazal, 2008) 

Inom vektordata finns även olika underkategorier: 

• Spagettimodellen 

• Nätverksmodellen 

• Topologiska modellen 

Spagettimodellen är den enklaste av modellerna. Geometrierna i en spagettimodell är oberoende 

av varandra och en linje kan vara lagrad på olika platser i filen (Fazal, 2008). Fördelen med detta 

är att det snabbt går att rita upp vektorerna i en karta. En nackdel är att polygoner som gränsar 

till varandra måste lagra gränslinjen två gånger vilket gör att mer utrymme krävs för lagring enligt 

spagettimodellen (Fazal, 2008; Hoel, 2008). I figur 3.2 visas att både polygon P1 och P2 måste 

lagra gränslinjen A.  
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Figur 3.2 - Polygoner som gränsar till varandra i linje A 

Den topologiska lagringsmodellen skulle istället beskriva polygon P1 och P2 som grannar som 

delar linje A som gränslinje. Det sparar lagringsutrymme och är mer precist sätt att lagra spatialt 

data (Hoel, 2008). 

3.1.2 Rasterdata 

Raster är en matris med lika stora celler lagrade i rader och kolumner. Varje cell innehåller at-
tribut och position i koordinater i förhållande till matrisen (Hoel, 2008). Storleken på cellerna 
kan variera, från centimeter till kilometer, men de vanligaste är 10 x 10 meter, 100 x 100 me-

ter, 1 x 1 kilometer eller 10 x 10 kilometer (Fazal, 2008; Lim, 2008). Många länder har gjort 
digitala höjddatamodeller över sitt land med raster i cellstorleken 100 x 100 meter. Det gör att 

varje cell på 100 x 100 meter blir platt och får ett attribut med det medelvärde av höjden inom 
cellen. I figur 3.3 visas ett exempel på ett raster.  

 

Figur 3.3 - Exempel på hur ett raster lagrar värden i celler (Fazal, 2008) 

Inom GIS är det vanligt att använda raster för att visualisera uppmätt värde eller klassificeringar 

som höjddata, föroreningar eller befolkning (Lim, 2008). 
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3.2 BIM-dataformat 
Building information modeling är enligt BIM Alliance (u.å) att skapa och använda digitala bygg-

nadsmodeller i samhällsbyggandet. Med byggnadsmodeller menas allt från infrastruktur som 

vägar, järnvägar och broar till bostadshus. BIM Alliance (2017) har satt upp fyra kriterier för att 

få använda begreppet BIM om en modell.  

1. Informationshantering sker med en eller flera objektorienterade modeller. 

2. Egenskaper är kopplade till objekten i modellerna, och används. 

3. Objekten i modellerna har relationer till varandra. 

4. Olika informationsvyer kan skapas ur en och samma modell. 

Det finns olika mjukvaruprogram som hanterar BIM-data, både open-source och kommersiella. 

Några av de vanligaste kommersiella programmen är Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD, 

FreeCAD (Med plugins) och Tekla Structures (Bonduel, Oraskari, Klein, Pauwels & Ver-

gauwen, 2018). Alla ovan nämnda program har egna proprietära dataformat för att beskriva bygg-

naden, de element den består av och elementens egenskaper. När utbyte av information och 

modeller mellan intressenter i ett byggprojekt sker är det därför viktigt att ett neutralt filformat 

används. 

3.2.1 IFC 

Industry Foundation Classes (IFC) är en neutralt och öppen ISO-standard (Eastman, Liston, 

Sacks & Teicholz, 2011). Det gör att BIM-mjukvaror kan implementera export och import av 

sina proprietära filformat till det neutrala och öppna IFC-formatet. Många länders nationella 

BIM-standarder rekommenderar att använda IFC för att öka möjligheterna för utbyte mellan 

intressenter i ett byggprojekt (Eastman, Liston, Sacks & Teicholz, 2011).  

IFC är utvecklat av buildingSMART som är en ideell organisation bestående av representanter 

över hela världen, både från industrin och akademin. IFC finns i olika versioner men de senaste 

är IFC4 och IFC2x3 (buildingSMART, u.å.b). I dagsläget kan inte IFC hantera modeller över 

mark, vägar eller annan infrastruktur men det kommer att vara möjligt i IFC 5 som just nu är i 

ett tidigt planeringsskede (buildingSMART, u.å.a). IFC bygger på modelleringsspråket EX-

PRESS som är en ISO-standard för produktdata.  

IFC innehåller fördefinierade klasser för byggnadsdelar. De byggnadsdelar som inte finns förde-

finierade hamnar under klassen Building Element Proxy. 

3.3 Semantiska webben 
Den semantiska webben är ett nät av data som använder samma dataformat för att koppla samman 

information mellan olika applikationer, företag och samhällen (W3C, 2013b). Den semantiska 

webben är en påbyggnad på den vanliga webben som används idag. Idag används webben för att 

se sitt kontoutdrag, se på sina bilder och kolla sin kalender. Men det går inte se i sin kalender när 

en viss bild togs eller när ett visst köp gjorts. Detta beror på att data är kopplat till en viss appli-

kation och applikationen vill behålla informationen för sig själv (W3C, 2013b).  

Målet med semantiska webben är att göra webben smartare än vad den är idag genom att byta 

dokument som är läsbara för människor till data och information som är läsbara både för männi-

skor och maskiner enligt Berners-Lee, Hendler & Lassila (2001).  

Idag används semantisk webbteknik exempelvis i Googles sökmotor, inom Facebook och hos 

Best Buy. Google använder semantisk webbteknik för att ge svar på sökningar direkt i sökresul-
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tatet istället för att länka till en annan webbsida. För att göra det använder sig Google av Wiki-

pedias version av semantiska webben, DBpedia (Isidoro, 2013). Facebook har gjort en egen graf 

som heter Open Graph. Open Graph möjliggör att hemsidor kan lägga in kodsnuttar i sina 

HTML-sidor för att skapa kontakt med Facebook (Macmanus, 2010). Best Buy använder se-

mantisk webbteknik för kunderna ska få relevanta träffar på sina sökningar på deras hemsida 

(Gonzalez, 2013).  

3.3.1 Länkade data 

2006 publicerade Tim Berners-Lee en artikel som beskrev begreppet länkade data. Berners-Lee 

menade att semantiska webben inte enbart innebär att publicera data på internet, utan det vik-

tigaste är att länka till andra data. Detta möjliggör att annan relaterad information kan hittas 

genom länkade data. 

I artikeln presenterar Berners-Lee fyra regler för länkade data: 

1. URI ska användas för namngivning. 

2. HTTP URI ska användas för att ge mer information. 

3. Ge mer information genom att använda standarder som RDF (se underavsnitt 3.3.2) och 

SPARQL (se underavsnitt 3.3.5). 

4. Länka till andra URI för att underlätta vidare utforskning. 

Om reglerna följs skapas en bra grund för att sprida information via länkade data på internet.  

För att visualisera den öppna länkade data som finns på internet har Abele, McCrae, Paul 

Buitelaar, Jentzsch och Cyganiak (2010) skapat ett molndiagram. I molndiagrammet visas vilka 

databaser som är öppet publicerade på internet och hur de är kopplade till varandra. Ett utdrag 

på hur det såg ut september 2010 med 203 dataset visas i figur 3.4. I augusti 2018 innehöll 

molndiagrammet 1 224 dataset. 

 

Figur 3.4 Illustration av länkade data (Abele et.al., 2010) 
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Länkade data kan ses som en enda stor databas där data är ihopkopplat på internet via relationer. 

Traditionella relationsdatabaser är idag det vanligaste sättet att lagra data på men det finns fördelar 

med att använda sig av länkade data. Ett exempel är delning av data. I relationsdatabaser används 

primär- och sekundärnycklar för att koppla ihop data mellan olika tabeller inom samma databas. 

För att koppla ihop två olika databaser krävs att databaserna struktureras om och att en gemensam 

modell skapas. För att lösa detta problem använder sig länkade data av RDF som är en gemensam 

modell för att lagra data samt URI:er som är globala nycklar. Det gör att data lätt kan länkas 

samman. (Linkeddatatools, 2017) 

Ett exempel på detta skulle kunna vara två oberoende hemsidor, där den ena listar vilka låtar som 

har vunnit Grammys samt låtarnas artister och den andra hemsidan listar alla artister och deras 

låtar. En person som besöker hemsidan över vilka låtar som vunnit Grammys skulle ha nytta av 

att se vilka andra låtar som artisterna har gjort, samtidigt som en person som besöker hemsidan 

med artister skulle ha nytta av att se vilka låtar som vunnit Grammys. Om dessa två hemsidors 

data skulle vara lagrat i relationsdatabaser är det inte möjligt utan samarbete mellan hemsidorna. 

Det skulle kräva att båda skaparna av sidorna går ihop och skapar en gemensam modell över 

tabellerna, som till exempel att ge artisterna samma ID.  

Om hemsidorna istället skulle använda sig av RDF och samma vokabulär skulle detta vara möjligt 

utan att behöva ändra i strukturen (Linkeddatatools, 2017).  

3.3.2 RDF 

RDF står för Resource Description Framework och togs fram av W3C år 1999 som ett ramverk 

för metadata för att mjukvara ska förstå och dela data mellan oberoende system. RDF strukturerar 

upp data med tripplar. Tripplarna är uppdelade i subjekt, predikat och objekt (Yu 2011). I tabell 

3.1 redovisas några RDF-tripplar som beskriver en person med namnet Mattias, e-postadressen 

mattias@mail.com och känner personen person02. 

Tabell 3.1 - Exempel på RDF-tripplar 

Subjekt Predikat Objekt 

person01 name Mattias 

person01 email mattias@mail.com 

person01 knows person02 

 

Subjekt är först av tripplarna och identifierar resursen genom en unik URI, exempelvis person01. 

Efter subjekt följer predikatet som beskriver relationen eller egenskapen mellan subjektet och 

objektet, till exempel name. Predikatet måste också vara en URI för att göra relationen unik. 

Objektet, den sista delen i trippeln, kan antingen vara en annan resurs subjekt, exempelvis per-

son02, för att koppla samman två resurser alternativt innehålla ett värde, exempelvis Mattias. 

Detta gör att objektet är antingen ett URI eller ett värde.  

Om ytterligare information ska läggas till i tabellen behöver inte modellen ändras. För att exem-

pelvis lägga till ett namn på person02 adderas en ny rad med subjektet person02, predikatet name 

och objektet Carin. Sammanslagning av data förenklas eftersom det har samma format, se tabell 

3.2. 

 

mailto:mattias@mail.com
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Tabell 3.2 - Exempel på RDF-tripplar med två subjekt 

 

En databas med tripplar som är sammankopplade till varandra kan visualiseras genom en RDF-

graf. I en RDF-graf är subjekt och objekt noder medan predikaten visar relationen mellan no-

derna. En visualisering av en RDF-graf redovisas i figur 3.5. 

 

Figur 3.5 Visualisering av RDF-graf 

 

En RDF-graf kan skrivas på olika sätt. W3C rekommenderar att använda RDF/XML, det vill 

säga att använda XML för att beskriva RDF, se figur 3.6. Eftersom XML är svårt att läsa för en 

människa har ytterligare sätt att beskriva RDF utvecklats. Det vanligaste sättet är att använda sig 

av är Turtle (Yu, L, 2011). Turtle beskriver RDF-grafer med hjälp av text. Det gör att grafen 

ser mindre komplex ut och det är lättare för en människa att läsa och skriva (W3C, 2014).  

Subjekt Predikat Objekt 

person01 name Mattias 

person01 email mattias@mail.com 

person01 knows Peron02 

person02 name Carin 
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Figur 3.6 - RDF md XML-syntax 

Figur 3.7 - RDF med Turtle-syntax 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" 

xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://example.com/person02"> 

<rdf:”type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Person"/> 

<vcard:hasEmail>c@mail.com</vcard:hasEmail> 

<foaf:name>Carin</foaf:name> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://example.com/person01"> 

<rdf:”type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Person"/> 

<vcard:hasEmail>m@mail.com</vcard:hasEmail> 

<foaf:knows rdf:resource="http://example.com/person02"/> 

<foaf:name>Matias</foaf:name> 

</rdf:Description> 

 

</rdf:RDF> 

 

I figuren 3.7 nedan redovisas hur RDF-grafen som visualiseras ovan i figur 3.5 skulle sett ut om 

den skrevs i Turtle. 

@prefix ex:    <http://example.com/> . 

@prefix rdf:   <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”> . 

@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> . 

@prefix foaf:  <http://xmlns.com/foaf/0.1/> . 

 

ex:person02  rdf:type   foaf:Person ; 

        vcard:hasEmail  "c@mail.com" ; 

        foaf:name       "Carin" . 

 

ex:person01  rdf:type   foaf:Person ; 

        vcard:hasEmail  "m@mail.com" ; 

        foaf:knows      ex:person02 ; 

        foaf:name       "Matias" . 
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3.3.3 Vokabulär och ontologi 

Den semantiska webben använder gemensamma vokabulärer och ontologier för att vara effektiv. 

En vokabulär eller en ontologi är samlingar av predikat och klasser för att förklara ett visst kon-

cept (W3C, 2012). Genom att skapa och använda fördefinierade vokabulärer och ontologier 

underlättas sammanlänkningen av data.  

I figur 3.7 används en vokabulär som kallas FOAF (Friend Of A Friend). Denna vokabulär är 

framtagen för att beskriva personer och deras relationer. I figur 3.7 framgår det att person01 och 

person02 är personer genom att de är av typen foaf:person. FOAF används alltid i RDF-grafer 

för att beskriva personer. Därför kan den som vill veta om en graf innehåller personer ställa frågor 

om alla subjekt som är av typen foaf:person (Brickley & Miller 2014; Segaran, Evans & Taylor, 

2009). 

Att skapa egna vokabulär och ontologier är möjligt genom att använda RDF Schema och OWL 

(se underavsnitt 3.3.4), men oftast finns det redan passande vokabulärer och ontologier. Genom 

att söka igenom webben efter redan existerande vokabulärer och ontologier ökar användbarheten 

i de RDF-grafer som publiceras. Det finns inget som säger att en vokabulär eller ontologi är en 

standard men det visar sig snabbt vilka som är välanvända och därför blir inofficiella standarder. 

Ett problem med att det finns olika ontologier för att beskriva samma saker kan vara att det är 

svårt att hitta den ontologi som ska användas. 

3.3.4 OWL 

Web Ontology Language (OWL) är rekommenderat av W3C för att skapa ontologier. OWL 

möjliggör att flera klasser, egenskaper och regler tillsammans kan skapa komplexa datamodeller. 

Detta skapar möjligheter till slutledningsförmåga av mjukvaran (W3C, 2012). 

Eftersom mjukvaran kan använda sig av slutledningsförmåga (reasoning) till korrekt information 

om data blir mjukvaran smartare med hjälp av OWL enligt Segaran, Evans, & Taylor (2009). Ett 

exempel på hur en mjukvara kan bli smartare med hjälp av OWL är inverterade egenskaper. En 

inverterad egenskap kan vara som i figur 3.8 att person02 har en förälder som är person01. Då 

kan slutsatsen dras att person02 är barn till person01. Om hasParent och hasChild är definierade 

i ontologin som varandras inverser kan även mjukvara göra dessa slutsatser (Segaran, Evans & 

Taylor 2009). 

 

Figur 3.8 - Förklaring av inverterade egenskaper 
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3.3.5 SPARQL 

SPARQL (Simple Protocol and RDF Query Language) är ett frågespråk som rekommenderas 

av W3C och används för att ställa frågor mot och manipulera RDF-databaser.  Den senaste 

versionen av SPARQL är 1.1 och uppdaterades senast 21 mars 2013 (W3C, 2013a). SPARQL 

byggs upp av tripplar precis som RDF. För att hitta det som efterfrågas används wildcards. Enligt 

Segaran, Evans & Taylor (2009) används wildcard för att matcha mot det som finns i databasen. 

Ett exempel på hur det fungerar redovisas i figur 3.9. I figuren matchas RDF-tripplarna från 

RDF-kapitlet (se underavsnitt 3.3.2) med vilka subjekt som har predikatet foaf:name och objek-

tet Mattias. Subjektet skrivs här som wildcard genom att ange ett frågetecken innan ordet. Som 

svar fås då att person01 är den enda personen i grafen som har namnet Mattias. 

 

Figur 3.9 - Exempel på SPARQL-fråga 

SPARQL har fyra olika sätt att ställa frågor på. Enligt Domingue, Fensel & Hendler (2011) 

används de olika sätten enligt följande:  

• SELECT används vid frågor mot kända databaser som använder sig av vokabulärer som 

är kända. SELECT returnerar svaret i tabellform, liknande det i figur 3.9.  

• CONSTRUCT används på samma sätt som SELECT men svaret returneras i RDF-

format istället för tabellform.  

• DESCRIBE används vid frågor mot kända databaser men med okända vokabulärer för 

att beskriva resurserna. DESCRIBE returnerar då en RDF-graf som beskriver den resur-

sen och vilken vokabulär som har använts. 

• ASK används vid frågor som ska besvaras med ja eller nej. Om det finns tripplar i grafen 

som matchar frågan returneras ett ja, annars returneras ett nej. En fråga skulle exempelvis 

kunna vara om det ingår någon resurs av typen person i RDF-grafen i figur 3.7. Svaret 

på den frågan skulle då vara ja. Svaret kommer att vara ja oavsett om det finns en person 

i RDF-grafen eller flera.  

Alla sätt använder matchning av tripplar för att hitta svaret på frågan. Trots att SPARQL rekom-

menderas av W3C finns det semantiska databaser som inte stödjer alla sätt att ställa frågor på 

enligt Segaran, Evans & Taylor (2009). De menar att det viktigaste sättet att ställa frågor på i en 

SPARQL-databas är SELECT. 
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3.3.6 GeoSPARQL 

GeoSPARQL är en standard framtagen 2012 av OGC för att kunna lagra och ställa frågor mot 

geografiskt data på den semantiska webben. OGC står för Open Geospatial Consortium och är 

den organisation som utvecklar och ger ut öppna standarder för att sprida spatialt data. OGC har 

tidigare tagit fram standarder som GML, CityGML, KML och WMS som är utbredda och väl 

använda standarder inom GIS. GeoSPARQL är en vokabulär för att kunna lagra geografiskt data 

i RDF-format, men även en påbyggnad på SPARQL för att kunna hantera spatialt data (Herring 

& Perry, 2012). Trots att GeoSPARQL är den standard som bör användas finns det många andra 

vokabulär och ontologier som utvecklades tidigare. En av dessa är Basic Geo Vocabulary (se 

underavsnitt 3.3.7) som genom att ange longitud och latitud i WGS84 koordinatsystem beskriver 

geografiskt data på den semantiska webben.   

För att beskriva geometrier i GeoSPARQL används WKT (WellKnownText) som är en ISO-

standard för att beskriva geometrier (Battle & Kolas, 2012). Exempel på hur de fyra vanligaste 

geometrierna beskrivs redovisas i figur 3.10. 

 

Figur 3.10 - Geometrier i GeoSPARQL (Battle & Kolas, 2012) 

För att beskriva ett spatialt objekt med GeoSPARQL beskrivs subjektet som typ geo:Feature och 

att det har en geometri med geo:hasGeometry. Geo:hasGeometry pekar sedan mot den geometri 

som ska beskriva objektet. Exempel på hur ett spatialt objekt ser ut i GeoSPARQL redovisas i 

figur 3.11. 

 

Figur 3.11 - Exempel på GeoSPARQL (Battle & Kolas, 2012) 

3.3.7 Basic Geo Vocabulary 

Basic Geo Vocabulary utvecklades 2003 av W3C för att på ett enkelt sätt positionera resurser i 

RDF. Den vokabulären använder sig av latitud och longitud för att beskriva punkter i WGS84-

koordinatsystemet (Brickley, 2006). I figur 3.12 redovisas ett exempel på hur en punkt beskrivs 

med Basic Geo Vocabulary.  
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Figur 3.12 - Punkt beskriven med Basic Geo Vocabulary 

 

@prefix geo: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> . 

ex:point  a geo:Point ; 

  geo:lat "55.701" ; 

  geo:long "12.552" . 

 

Basic Geo Vocabulary har slutat utvecklas och är inte längre en standard rekommenderad av 

W3C (Brickley, 2006). 2007 utvecklade W3C en ny standard för att ersätta Basic Geo 

Vocabulary, den heter W3C Geospatial Vocabulary (W3C, 2007). 

3.3.8 RDF2map 

RDF2map är ett JavaScript-bibliotek som är utvecklat för att på en hemsida bearbeta spatialt data 

lagrat i en Turtle-fil till att publicera det i en karta (Rotger, Trillos, A. & Trillos, J, 2018). För 

att kunna göra detta använder sig RDF2map av två andra JavaScript-bibliotek, Leaflet och 

RDFStore.  

Leaflet är ett open-source JavaScript-bibliotek för att skapa interaktiva kartor på en hemsida. 

Leaflet har ett väldokumenterat API och kan utökas med många plugins (https://leafletjs.com/). 

RDFStore är ett open-source JavaScript-bibliotek utvecklat för att lagra och analysera RDF-data 

samt göra SPARQL-förfrågningar mot RDF-data. RDFStore är kompatibel med SPARQL 1.0 

protokollet och delar av 1.1 protokollet (Hernandez & Garcia, 2012). 

I figur 3.13 visas aktivitetsflödet från att en Turtle-fil laddas in på hemsidan till att geometrier 

visas i kartan. 

 

Figur 3.13 - Aktivitetsflöde för RDF2map (Rotger, Trillos, A. & Trillos, J, 2018) 

 

RDF2map kan skapa punkter, linjer och polygoner i kartan. Alla geometrier använder sig av 

Basic Geo Vocabulary (se underavsnitt 3.1.7) för att beskriva latitud- och longitudkoordinaterna. 

Linjer och polygoner beskriver sina brytpunkter i listor för att bygga ihop geometrierna. 

RDF2Map är det enda sättet som är framtaget för att visualisera geografiskt data direkt i en 

HTML-hemsida (Rotger, Trillos, A. & Trillos, J, 2018). Map4RDF går att använda vid visuali-

sering av geografiska data men då måste en webbserver sättas upp, se figur 3.14 (Leon, 

Wisniewki, Villazón-Terrazas & Corcho, 2012). 
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Figur 3.14 Dataflöde i Map4RDF (Leon, Wisniewki, Villazón-Terrazas & Corcho, 2012). 

3.3.9 IfcOWL 

IfcOWL är ontologin för att konvertera IFC-schema skrivet i EXPRESS till OWL (Beetz, 

Pauwels & Terkaj, 2015). 2015 publicerade buildingSMART ett dokument för att standardisera 

konverteringen mellan EXPRESS och OWL. Det gjordes för att olika personer hade gjort sina 

egna tolkningar. Eftersom det finns olika versioner av IFC (se underavsnitt 3.2.1) finns det lika 

många versioner av ifcOWL (Törmä, 2017).  

Beskrivningsspråken EXPRESS och OWL är baserade på olika filosofier vilket gör att det bygger 

på olika struktureringsmekanismer. EXPRESS är ett objektbaserat modelleringsspråk medan 

OWL är baserat på beskrivningslogik (Törmä, 2017).  

3.3.10 LBD 

Linked Building Data, LBD, är en kombination av tre olika ontologier för att beskriva en bygg-

nad, BOT, PROPS och PRODUCT (Bonduel, Oraskari, Klein, Pauwels & Vergauwen, 2018). 

Ontologierna är utvecklade av W3C LBD CG och beskriver olika delar i en byggnad. 

• BOT (Building Topology Ontology) är framtagen för att beskriva en byggnads topologi 

genom att använda klasser som bot:Site, bot:Building, bot:Space och bot:Element. 

Bot:containsElement är den klass som beskriver relationer mellan dem. 

• PRODUCT är framtagen för att klassificera olika byggnadsobjekt. 

• PROPS är till för att lägga till egenskaper på olika byggnadsobjekt. PROPS är fortfarande 

under utveckling. 

Konvertering av IFC till LBD genomförs med IFCtoLBD converter som är ett Open-Source 

program skrivet i JAVA (Bonduel, Oraskari, Klein, Pauwels & Vergauwen, 2018). IFCtoLBD 

kan konvertera alla aktiva IFC-scheman (se underavsnitt 3.2.1).  

Att använda sig av LBD minskar storleken på RDF-filen gentemot ifcOWL. Bonduel, Oraskari, 

Klein, Pauwels & Vergauwen (2018) har gjort en fallstudie på skillnaderna mellan ifcOWL och 

LBD i storlek. Då framkom det att LBD är 80 % mindre i filstorlek och innehåller 83% mindre 

tripplar för att beskriva samma byggnad. 
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3.4 Integration av BIM och GIS 
Intresset för att integrera BIM och GIS i ett system har ökat de senaste åren (Ma & Ren, 2017). 

I dagsläget finns det ingen kommersiell programvara som kan hantera både BIM- och GIS-data 

men det finns tre olika varianter av integrationer.  De integrationer som finns presenteras här 

nedanför. 

3.4.1 Integrera BIM i GIS 

Att integrera BIM i GIS är den vanligaste integrationen som genomförs enligt Ma och Ren 

(2017). Den litteraturstudie de genomfört visar att över 50% integrerar BIM i GIS.  

Att integrera BIM i GIS innebär att en BIM-modell skapas och exporteras för att importeras i 

ett GIS-program. Det möjliggör att spatiala analyser kan genomföras på BIM-data (El Meouche, 

Hijazi & Rezoug, 2013).  

Den vanligaste metoden är att integrera geometrier från BIM till GIS genom att använda ArcGIS. 

ArcGIS har importfunktioner för att läsa in geometrier från olika CAD-program och därför har 

metoden blivit populär. Problemet med den funktionen är att det enbart är geometrierna som 

läses in och övrig information från BIM-modellerna går förlorad (Ma & Ren, 2017, Anumba, 

Cheng & Deng, 2016). 

3.4.2 Integrera GIS i BIM 

Antalet integreringar av GIS i BIM är få till antalet enligt Ma och Ren (2017). Att integrera GIS 

i BIM innebär att GIS-data integreras i en BIM-modell. Ett exempel på det är (Irizarry, Jalaei & 

Karan, 2013) där en BIM-modell kombinerats med GIS-data för att visualisera försörjningskedjan 

för en byggnad genom färgkodning av modellen.  

3.4.3 Integrera BIM och GIS i tredjepartsprogram 

Integration av BIM och GIS i tredjepartsprogram kan användas för att samredovisa BIM och 

GIS, underlätta lagring samt utöka antalet analyser som kan genomföras. I det här examensarbetet 

har integrationen av GIS och BIM skett i ett tredjepartsprogam genom att konvertera GIS- och 

BIM-data till RDF-format med rekommenderade ontologier. Efter konvertering lagrades RDF-

graferna i en semantisk databas. I tidigare forskning inom användandet av semantiska webben för 

att integrera BIM och GIS har forskarna skapat egna ontologier för att omvandla data till RDF 

(Haymaker, Irizarry & Karan, 2015; Irizarry & Karan, 2015)  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från studien. 

Efter litteraturstudien arbetades ett förslag fram på hur flödet skulle kunna se ut från att projek-

törer skapar data till att det lagras i databasen och visualiseras i karta och 3D-motor. I figur 4.1 

visas hur detta flöde skulle kunna se ut. Denna mall har sedan legat till grund för hur fallstudien 

har utförts. 

 

Figur 4.1 - Schema över förslag på arbetsflöde 

4.1 Lagring av data 

4.1.1 Val av databas 

För att lagra data på den semantiska webben testades att använda Eclipse RDF4J server (figur 

4.2). Servern är open-source och RDF4J är ett JAVA-ramverk för hantering av RDF-data 

(RDF4J, 2018). Vid tester av RDF4J-servern framkom att GraphDB använder sig av RDF4J-

ramverket vilket möjliggör att via API:er ladda upp data och skicka förfrågningar mot databasen.  
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Figur 4.2 - Exempel på hur RDF4J ser ut 

GraphDB Free är en gratisversion av GraphDB vilket stämde överens med avgränsningarna (se 

avsnitt 1.4) för examensarbetet. GraphDB ger möjlighet att använda GeoSPARQL (se underav-

snitt 3.3.6) som är standard enligt OGC för spatiala RDF-data. 

4.1.2 Uppladdning av data till databasen 

Som exempeldata för att testa att ladda data till databasen användes exemplet som redovisades i 

underavsnitt 3.3.5. Genom att använda SPARQL-exemplet kontrollerades att data hade laddats 

in på rätt sätt och att förfrågningar mot den kunde göras. I figur 4.3 redovisas resultatet från 

förfrågan. 

 

Figur 4.3 - SPARQL-fråga om vilka personer i databasen som har namnet Matias, svaret är en person. 
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4.2 GIS 
För att kunna testa visualisering och lagring av geografiskt data valdes en Shape-fil från Valmyn-

digheten över Sveriges kommuner. Shape-filen innehöll polygoner och för att kunna testa även 

punkter och linjer extraherades kantlinjerna från polygonerna samt brytpunkterna för kantlin-

jerna. Det gjordes med hjälp av FME, se figur 4.4. Brytpunkterna numrerades för att underlätta 

felsökning om någon del i visualiseringen blev felaktig. 

 

Figur 4.4 - Workspace framtaget i FME för att göra om polygoner till linjer och punkter 

4.2.1 GeoSPARQL 

Standarden enligt OGC för att lagra spatialt data på semantiska webben, GeoSPARQL, användes 

för att beskriva polygonen, punkterna och linjen. För att transformera Shape-filerna till Geo-

SPARQL gjordes ett FME-skript. Från Shape-filerna användes attributet med kommunnamnet 

för att beskriva predikatet. För att identifiera tripplarna skapades ett URI genom att byta ut 

bokstäverna å, ä, ö till a och o samt att byta ut mellanslag till ”_”. För att identifiera varje punkt 

som en egen URI tilldelades varje punkt ett nummer för att skilja dessa åt. I bilaga 1 redovisas 

hur polygonen beskriven med GeoSPARQL ser ut. 

Trots att GeoSPARQL är en standard framtagen av OGC för att beskriva geografiska data på 

semantiska webben har inget sätt för att kunna visualisera det data som finns i databasen på en 

onlinekarta identifierats. Genom fortsatta sökningar för att kunna visualisera data från databasen 

på en karta hittades två alternativ (se underavsnitt 3.3.8), Map4RDF och RDF2map.  

4.2.2 Map4RDF 

Första alternativet som undersöktes var att använda Map4RDF för att visualisera data från data-

basen. Men efter inläsning av hur Map4RDF (se underavsnitt 3.3.8) fungerade behövde en 

webbserver sättas upp vilket inte stämmer överens med avgränsningarna (se avsnitt 1.4) i exa-

mensarbete. 

4.2.3 Rdf2map 

När Map4RDF inte kunde användas testades RDF2map. RDF2map är ett JavaScript-bibliotek 

som importeras i en HTML-webbsida (se underavsnitt 3.3.8). På HTML-sidan laddas en fil upp 

som innehåller RDF-tripplar skrivna i Turtle. RDF-tripplarna måste innehålla Basic Geo 

Vocabulary för att kunna visualisera det geografiska data som finns i filen. Först testades att visu-

alisera det exempeldata som följde med biblioteket. 
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Efter att exempeldata har kunnat visualiseras behövdes FME-skriptet som gjordes för att skapa 

GeoSPARQL för testdata över kommunerna i Sverige göras om till att använda Basic Geo 

Vocabulary. När skriptet var uppdaterat och testet att visualisera Sveriges kommuner med punk-

ter, linjer, och polygoner genomfördes uppstod problem. När polygonerna byggdes ihop av 

RDF2map hamnade punkterna i fel ordning och såg ut enligt figur 4.5.  

 

Figur 4.5 - Exempel på hur polygoner byggdes ihop på fel sätt i RDF2Map 

Efter att ha granskat att varje brytpunkt för polygonen var i rätt ordning i RDF-grafen testades 

att numrera varje brytpunkt för att kunna kontrollera att RDF2map läste in dessa i rätt ordning. 

Först uppdaterades skriptet genom att lägga till ytterligare ett objekt på varje brytpunkt i poly-

gonen för att kunna numrera dessa. Därefter behövdes SPARQL-frågan som ställdes mot RDF-

grafen uppdateras för att även inkludera vilken numrering brytpunktenen hade. I figur 4.6 redo-

visas den nya SPARQL-frågan. För att kunna se vilken ordning RDF2map läste in brytpunkterna 

skrevs varje brytpunkt till konsolen, detta redovisas i figur 4.7. 

 

Figur 4.6 - SPARQL-fråga som även innehåller numreringen på varje brytpunkt i polygonerna 

I den högra kolumnen i figur 4.7 syns att brytpunkterna läses in i fel ordning. 
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Figur 4.7 - Polygonernas brytpunkter i fel ordning 

För att rätta till detta användes frågan ORDER BY i SPARQL (W3Ca, 2013). Det möjliggör 

att svaren ges i en bestämd ordning. I det här fallet ordnades svaren för att brytpunkterna skulle 

hamna i rätt ordning. Det redovisas i figur 4.8 och den rätta polygonen i figur 4.9. 

 

Figur 4.8 - Polygonernas brytpunkter i rätt ordning 

 

Figur 4.9 - Hur polygonen ser ut med brytpunkterna i rätt ordning 

4.2.4 Ladda upp RDF-filer till databasen och visualisera från databasen  

Som RDF2map funkar just nu lagras RDF-filerna lokalt och laddas in i kartan manuellt för att 

kunna visualisera dessa (Rotger, Trillos, A. & Trillos, J, 2018). Enligt reglerna i kapitel 3.3.1 ska 

RDF-filerna vara publicerade på internet för att uppnå en bra grund för länkade data. Genom 
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att ladda upp RDF-graferna till semantiska databasen och visualisera de därifrån uppnås en se-

mantisk visualisering av geografiskt data. 

Uppladdning av data till databasen skedde enligt avsnitt 4.1. För att kunna visualisera data direkt 

från databasen behövde koden för att läsa in data ändra till att läsa data från extern databas. Ef-

tersom RDF2map bara kunde läsa in RDF i Turtle-format behövde databasen kunna skicka data 

i Turtle-format via sitt API.  

Då databasen använde sig av RDF4J-API var det möjligt att skicka en SPARQL-fråga med 

CONSTRUCT (se underavsnitt 3.1.7). En SPARQL-fråga med CONSTRUCT möjliggör att 

svaret fås i ett visst RDF-format (Domingue, Fensel & Hendler, 2011). Här gavs svaret i Turtle-

format. 

För att kunna lagra flera olika delar av ett projekt i samma databas behövdes en filtreringsfunktion 

i RDF2map. Filtreringsfunktionen infördes i SPARQL-frågan som skickades för att bygga upp 

de olika geometrierna. I figur 4.10 redovisas filtreringen för att filtrera ut Upplands Väsby kom-

mun från alla Sveriges kommuner.  

 

Figur 4.10 - SPARQL-fråga för att kunna filterara ut objekt som ska visas på kartan 

4.3 BIM 
För att testa att lagra BIM-filer på den semantiska webben användes två olika IFC-filer. Först 

genomfördes tester med exempelfilen HelloHouse från buildingSMART som redovisas i figur 

4.11. IFC-filen från buildingSMART innehöll endast golv, väggar och tak därför testades även 

att använda exempelfilen SampleHouse från XBIM, se figur 4.12. 

 

Figur 4.11 - BuildingSMART exempelfil HelloHouse 
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Figur 4.12 - XBIM exempelfil SampleHouse 

 

4.3.1 ifcOWL 

Först genomfördes tester på att konvertera IFC till IfcOWL. Det har tidigare kunnat genomföras 

genom att ladda upp filen till en server som online konverterat om IFC till IfcOWL. Denna 

server låg nere under tiden för försöken. Då testades att via GitHub ladda ner och distribuera 

konverteraren på den egna datorn men detta misslyckades också. Detta gjorde att tester på att 

konvertera IFC-filerna till andra ontologier genomfördes.  

4.3.2 LBD 

För att komma vidare i arbetet testades då att konvertera IFC-filerna till LBD (se underavsnitt 

3.3.10) istället vilket lyckades. Exempel på hur filen såg ut med Turtle-syntax visas i figur 4.13. 

 

Figur 4.13 - Fönster beskrivet med LDB 

Efter att IFC-filen var konverterad till LBD laddades den upp på databasen på den semantiska 

webben. 

För att kontrollera att filen har laddats upp korrekt på den semantiska webben testades att skriva 

en SPARQL-fråga (se figur 4.14) som efterfrågade hur många fönster som fanns i databasen.  
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Figur 4.14 - SPARQL-fråga över hur många fönster som finns i IFC-filen 

Svaret på frågan redovisas i figur 4.15 och visar det korrekta svaret att det finns fyra fönster i 

IFC-filen. 

 

Figur 4.15 - Svaret på hur många fönster som finns i IFC-filen 

Efter att ha jämfört svaret med IFC-filen konstaterades att den hade konverterats rätt och behållit 

informationen. 

4.3.3 Visualisering från databasen 

Visualisering av objekt direkt från databasen har inte varit möjlig. Men genom att ladda upp filen 

till en 3D-motor som kan visualisera IFC-filer och behålla identiteten på de objekt som finns i 

filen är det möjligt att visualisera svaret på en SPARQL-fråga. Det har Rasmussen, Hviid & 

Karlshø (2017) gjort genom att använda Autodesks 3D-visualiserare Forge, se figur 4.16. 

 

Figur 4.16 - Exempel på 3D-visualisering med semantiska webben. 
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5 Fallstudie 
För att utvärdera processerna presenterade i kapitel 4 genomfördes en fallstudie. Fallstudiens mål-

sättning är att med riktigt data skapat i ett riktigt projekt testa och dokumentera de problem och 

lärdomar som uppkommer. 

5.1 Bakgrund 
LKAB började med gruvbrytning i Leveäniemi, Svappavaara 1964 och genomförde dagbrotts-

brytning fram till lågkonjunkturen 1983 (Fogman, 2012).  Efter det lades gruvan ner och dag-

brottet började fyllas med vatten.  

2007 bestämde LKAB att provsprängningar för att öppna en ny dagbrottsgruva i Svappavaara, 

Gruvberget skulle starta (LKAB, 2008). 2010 invigs det nya dagbrottet Gruvberget (LKAB, 2018) 

samma år fattades det beslut om att investera i att återigen öppna dagbrottet i Leveäniemi och 

starta en ny dagbrottsgruva i Mertainen (LKAB, 2016). Satsningen på de tre gruvorna hade syftet 

att öka LKAB:s produktion med 35% och skapa 500 nya jobbtillfällen (Fogman, 2012). Inte 

förrän september 2012 började tömningen av dagbrottet i Leveäniemi på vatten (Fogman, 2012). 

Swecos uppdrag i Leveäniemi var att ansvara för projekteringen av gruvområdet, från infrastruk-

turen som behövdes byggas upp till det nya kross- och sovringsverket som hanterar järnmalmen 

från gruvorna. Projektet samordnades genom att 3D-modeller skapades i projektörernas olika 

programvaror, exporterades i DWG-format och samredovisades i Navisworks. 

5.2 GIS 

5.2.1 Indata 

Som indata till GIS-delen i fallstudien användes markanvändningen och processvattensystemet, 

båda i Shape-format. Se figur 5.1. 

 

Figur 5.1 - Markanvändning och Processvattensystemet visualiserad i ArcMap 
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5.2.2 Tillämpning av metod från resultat 

Först konverterades Shape-filerna med hjälp av FME-skriptet som arbetats fram i avsnitt 4.2. 

Resultatet i form av en Turtle-fil laddades upp till databasen som skapats med GraphDB. För att 

granska att FME-skriptet konverterat Shape-filerna rätt öppnades HTML-sidan innehållande 

RDF2Map. Resultat visas i figur 5.2. 

 

Figur 5.2 - Indata visualiserat med RDF2Map 

5.3 BIM 

5.3.1 Indata 

Det data som har använts som indata till BIM-delen i fallstudien är en 3D-modell över ett pump-

hus som Sweco projekterat. Denna 3D-modell är en DWG-fil som är exporterad för att kunna 

samredovisas i Navisworks.  

5.3.2 Tillämpning av metod från resultat 

Eftersom processen som presenterades i avsnitt 4.3 för att konvertera BIM till den semantiska 

webben förutsatte att indata var i IFC-format behövde DWG-filen konverteras. Detta gjordes 

först genom att öppna filen i Auto CAD Civil 3D och exportera den till IFC. Efter att exporten 

gjort till IFC öppnades den i en IFC-Viewer för att kontrollera exporten. Vid granskningen av 

IFC-filen konstaterades det snabbt att alla attribut och egenskaper för objekten i filen saknades. 

Detta gjorde att DWG-filen granskades för att kontrollera vilka attribut och egenskaper som 

saknades. Då upptäcktes att DWG-filen över pumpstationen inte heller hade de egenskaper som 

önskats. Därför efterfrågades originalfilen som DWG-filen var exporterad ifrån. Originalfilen 

hittades och den var skapad i Solidworks. Därifrån exporterades en IFC-fil direkt för att försöka 

behålla de attribut och egenskaper som skapats. Med IFC-filen direkt ifrån Solidworks behölls 

en större del av attributen och tester att konvertera till LBD kunde göras. 

Vid första försöken att konvertera IFC-filen till LDB upptäcktes att filen var alldeles för stor för 

att kunna konvertera den. Då testades att förenkla och minska storleken på IFC-filen. Detta 

medförde inga förändringar och IFC-filen kunde inte konverteras till LBD.   
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6 Analys och diskussion 
Här diskuteras arbetet och resultatet kring examensarbetet. 

6.1 Resultat 
Försöken att lagra och visualisera BIM- och GIS-data från samma databas har delvis lyckats. Att 

lagra data och ställa frågor om det som lagrats har varit möjligt i både BIM och GIS. Möjligheten 

att även visualisera det data som lagrats har varit begränsat.  

6.1.1 GIS 

Att lagra geografisk information på den semantiska webben visade sig vara möjligt. Genom att 

använda sig av redan framtagna vokabulär och ontologier för den semantiska webben har det 

varit möjligt att konvertera geografisk information lagrad i Shape-filer till att lagras i en semantisk 

databas. De ontologier och vokabulär som har använts är GeoSPARQL (se underavsnitt 3.3.6) 

och Basic Geo Vocabulary (se underavsnitt 3.3.7).  

GeoSPARQL användes för att det är ontologin som rekommenderas av W3C och är framtagen 

som en standard av OGC. Basic Geo Vocabulary behövde användas för att inget annat sätt att 

visualisera GeoSPARQL hittades.  

Vid konvertering av Shape till Turtle hittades inget automatiskt sätt att göra det på. Det medförde 

att egna skript för att konvertera Shape till Turtle skapades. Det gjordes i FME genom att läsa in 

Shape-filen och sedan konvertera varje ingående objekt för att passa in i Turtle-formatet. Genom 

att själv skapa skripten finns möjligheten att lägga till ytterligare information till subjekten. 

Konvertering av Shape till GeoSPARQL kunde genomföras utan att utveckla skriptet då Geo-

SPARQL använder sig av WKT för att beskriva geometrierna. Det gjorde att FME automatiskt 

kunde konvertera de geometrier som fanns i Shape-filen till WKT. Problemet med Basic Geo 

Vocabulary var att varje brytpunkt i geometrierna behövde extraheras och byggas ihop i listor 

för att RDF2Map (se underavsnitt 3.3.8) skulle kunna visualisera. Eftersom dessa listor är upp-

byggda enligt en viss ordning för att till exempel polygoner och linjer ska kunna visualiseras 

korrekt behöver listorna också läsas in i rätt ordning. Här upptäcktes att RDF2Map inte brydde 

sig om i vilken ordning listorna var skapade i och därför behövde ytterligare ett attribut läggas 

till i Turtle-filen för att RDF2Map skulle kunna läsa geometrierna i rätt ordning.  

Under examensarbetet har alternativa tillvägagångsätt dykt upp men på grund av nödvändiga 

avgränsningar i examensarbetet har dessa inte kunnat testas. Exempel på alternativ är att istället 

för att använda sig av Basic Geo Vocabulary i RDF2Map använda GeoSPARQL. Det skulle vara 

möjligt eftersom GeoSPARQL lagrar geometrierna i WKT och kartapplikationen Leaflet kan 

läsa in WKT. För detta krävs att JavaScriptet som används för att konvertera Basic Geo 

Vocabulary byggs om och istället plockar ut WKT-texten från GeoSPARQL. Fördelen med det 

skulle vara att geometrierna beskrivs på ett standardiserat sätt och kvalitén på geometrierna skulle 

därför öka. Det skulle även medföra att alla geometrier skulle beskrivas enligt standard och fler 

geometrier än bara polygoner, linjer och punkter skulle vara möjliga att visualisera. 

I Rotger, Trillos, A. & Trillos, J (2018) rapport om RDF2Map skriver de att framtida forskning 

ska ske om att utveckla RDF2Map till att kunna läsa in RDF-data från andra SPARQL-end-

points. I det här examensarbetet har det tagits fram en metod att från GraphDB SPARQL-end-

point visualisera geografiskt data, se avsnitt 4.2. I examensarbetet har det även programmerats 

FME-skript för att automatiskt konvertera Shape-filer till RDF med både GeoSPARQL och 
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Basic Geo Vocabulary. Trots att Shape-filer har varit det som används i examensarbetet är det 

möjligt att använda någon av de andra 204 olika vektorfilformat som FME stödjer (Safe, u.å). 

  

6.1.2 BIM 

Byggnadsinformationsmodeller visade sig vara möjliga att lagra på den semantiska webben men 

att visualisera geometrierna i en 3D-motor direkt från databasen lyckades inte. Vid lagring av 

BIM-data på semantiska webben testades först buildingSMARTs standard ifcOWL (se underav-

snitt 3.3.9). Problemet med ifcOWL var att inget sätt att konvertera BIM-filerna från IFC till 

RDF fungerade. Orsaken till det var att buildingSMARTs server för att konvertera filerna online 

låg nere från april till augusti 2018 när examensarbetet genomfördes. Eftersom servern låg nere 

söktes andra sätt att konvertera från IFC till RDF. På GitHub hittades några JAVA-program som 

var byggda för att konvertera IFC till RDF med BuildingSMART ifcOWL. Inget av dessa pro-

gram lyckades dock att konvertera filerna. Det gjorde att alternativa tillvägagångssätt behövde 

testas.  

Efter sökning av alternativa sätt att konvertera IFC till RDF under en längre tid utan framgång 

kom det fram att under LDAC i juni 2018 presenterades ett nytt förslag. Forskare hade tagit fram 

ett nytt sätt att konvertera IFC-filer till RDF genom att använda något de kallade för LBD (se 

underavsnitt 3.3.10). LBD är ett konverteringssätt som kombinerar fler olika ontologier och 

vokabulär, bland annat ifcOWL, för att på bästa möjliga sätt beskriva BIM-data på semantiska 

webben. Konvertering av IFC till LBD gjordes med ett program utvecklat i JAVA. Efter att IFC-

filerna konverterats till RDF testades de att laddas upp till databasen och när frågor ställdes till 

RDF-grafen stämde svaren med modellen.  

Vid försöken att visualisera de modeller som hade konverterats till RDF direkt från databasen 

hittades inget sätt som gjorde det möjligt. Däremot identifierades ett sätt att koppla ihop BIM-

data i den semantiska databasen med en extern 3D-modell. Att koppla ihop svaret på en fråga 

mot databasen underlättar förståelse av vad svaret säger. Under examensarbetets gång testades att 

visualisera i en extern 3D-motor men begränsning i programmeringskunskaper gjorde att inget 

resultat uppnåddes inom rimlig tidsram. 

6.2 Fallstudie 
I fallstudien utvärderades de tillvägagångssätt som arbetats fram i resultatet genom att använda sig 

av data skapat i ett riktigt projekt. I fallstudien framkom fler problem och utmaningar med tek-

niken. 

6.2.1 GIS 

Vid test av GIS-data från ett riktigt projekt upptäcktes ytterligare problem med ihopbyggnaden 

av polygoner. I Shape-filen över markanvändningen framkom att vissa polygoner omslöt andra 

polygoner, se figur 6.1. Det gjorde att polygonerna byggdes ihop fel.  



30 

 

 

Figur 6.1 Exempel polygon i polygon. 

Det åtgärdades genom att hålen i polygonen togs bort och den bakomliggande polygonen bred-

der ut sig under de övriga polygonerna. Det medför att polygonernas yta inte stämmer men då 

polygonerna även lagras med hjälp av GeoSPARQL finns informationen om ytan kvar. Vid 

visualisering gör det ingen skillnad och polygonerna ser ut enligt figur 6.1.  

I fallstudien blev det tydligt att GeoSPARQL borde användas för att visualisera geometrierna 

med hjälp av WKT. Eftersom WKT kan hantera de flesta geometrier som finns skulle det göra 

att visualiseringen blev mer korrekt. 

6.2.2 BIM 

Vid användning av BIM-data från ett riktigt projekt uppstod problem. Modellen som skulle 

användas för att testa den framtagna metoden var exporterad från SolidWorks till DWG och 

sedan importerad till Navisworks. Först testades att konvertera DWG-filen till IFC genom att 

öppna den i AutoCad Civil 3D och exportera den i IFC-format. Exporten till IFC fungerade 

men all information i modellen försvann och alla geometrier i modellen hamnade under Building 

Element Proxy (se underavsnitt 3.2.1). Eftersom informationen i modellen inte bevarades testa-

des att direkt från SolidWorks exportera till IFC. Den exporterade filen från SolidWorks innehöll 

över 5 miljoner rader och var över 400 megabyte stor men även den bestod också tills större del 

av Building Element Proxy. Orsaken till detta antas bero på att SolidWorks inte kunde katego-

risera de ingående elementen till de fördefinierade klasserna i IFC. Att SolidWorks inte kunde 

kategorisera de ingående delarna i modellen kan bero på att delar av byggnaden var importerad 

och inte skapad i SolidWorks.  

Trots att all information inte följde med exporten till IFC testades att konvertera den skapade 

filen till RDF. Programmet som användes för att konvertera IFC till RDF kunde inte konvertera 

stora filer därför testades att optimera filen genom Solibri IFC Optimizer. Det programmet re-

ducerade storleken på IFC-filen till 700 000 rader och 36 megabyte. Konverteringen testades 

igen men problemet kvarstod. Trots många försök med olika optimeringar och olika sätt att 

konvertera till RDF lyckades aldrig konverteringen 
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6.3 Osäkerhet i resultatet 
Största osäkerheten i resultatet är att författarens kunskap och erfarenhet inom programmering 

kan ha påverkat resultatet. Då många moment inom examensarbetet har varit nya har det tagit 

lång tid att förstå tekniken och avgränsningar (se avsnitt 1.4) har behövts göras. 

Ytterligare osäkerhet i resultatet är att många av de konverterare för IFC till RDF som har iden-

tifierats under examensarbetet inte varit tillgängliga och därför inte kunnat testats. Ett exempel 

på det är buildingSMARTs rekommenderade konverterare som under examensarbetets gång 

legat nere och därför inte kunnat testas. Det har också medfört att ytterligare tid på konverterare 

har behövt läggas.  

 

  



32 

 

7 Slutsats 
Här presenteras svaren på forskningsfrågorna samt slutsatser kring fortsatt arbete. 

7.1 Forskningsfrågor 

• Hur beskrivs BIM- och GIS-data på semantiska webben? 

I dagsläget finns det många olika vokabulär och ontologier för att beskriva data på den seman-

tiska webben. Det gäller också inom BIM och GIS. Men utifrån vad som har framkommit un-

der litteratur- och fallstudien är det främst två vokabulärer som bör användas som standard. Det 

är GeoSPARQL (se underavsnitt 3.3.6) inom GIS och IfcOWL (se underavsnitt 3.3.9) inom 

BIM.  

• Hur kan BIM och GIS visualiseras i karta och 3D från samma databas med semantisk 

webbteknik? 

Enligt resultatet i examensarbetet går det att visualisera geografisk information från en semantisk 

databas till en onlinekarta. Det görs genom att lagra geografisk information i RDF-format med 

Basic Geo Vocabulary som sedan visualiseras med RDF2Map i en Leaflet-karta. 

Att visualisera BIM från en semantisk databas har inte lyckats genomföras under examensarbetet 

gång. Men det har identifierats ett sätt att visualisera BIM-data genom att använda sig av en 

extern 3D-viewer. I 3D-viewern laddas geometrierna in med samma ID som de är uppladdade 

med till semantiska databasen. Genom att filtrera de objekt som visualiseras går det att koppla 

ihop ID i 3D-viewern med en ID från svaret vid en SPARQL-fråga. Detta redovisas i underav-

snitt 4.3.3. 

7.2 Fortsatt arbete 
Under arbetet har det kommit fram intressanta resultat och nedan följer förslag på fortsatt arbete. 

• Undersöka möjligheten att byta ut Basic Geo Vocabulary till GeoSPARQL i RDF2Map 

för att kunna använda WKT-standarden för att beskriva geometrierna.  

• Fortsätta utvecklingen av konverteringsprogam för att konvertera IFC till RDF. 

• buildingSMARTs rekommenderade konverterare från IFC till RDF är API-baserad vil-

ket möjliggör att en applikation skulle vara möjlig att bygga som automatiskt konverterar 

och laddar upp BIM-data till databasen. 

• Utveckla möjligheten att från semantiska databasen kunna visualisera BIM i en 3D-mo-

tor.  

• Undersöka och utveckla möjligheten att från BIM- och GIS-data i RDF kunna skriva 

tillbaka informationen till Shape och IFC. 
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Bilaga 1: GeoSPARQL Polygon 
 

ex:Upplands_Vasby a ex:Kommun; 

   rdfs:label "Upplands Väsby"; 

   geo:hasGeometry ex:Polygon0 . 

ex:Polygon0 a geo:Polygon; 

  geo:asWKT "POLYGON ((17.851915 59.566696,17.85288 59.566578,17.85308 59.566578,17.853367 59.56658,17.853489 

59.566566,17.853565 59.566467,17.853714 59.56624,17.85371 59.565895,17.852896 59.56458,17.852566 59.564194,17.85239 

59.56404,17.852003 59.563816,17.85168 59.563446,17.851633 59.563225,17.851595 59.563053,17.85162 59.562923,17.851576 

59.56283,17.85101 59.56203,17.850996 59.561928,17.851568 59.560955,17.850214 59.558495,17.852762 59.557972,17.860119 

59.556458,17.872894 59.552048,17.876268 59.55399,17.876389 59.554058,17.880045 59.554462,17.881517 59.554604,17.881628 

59.554623,17.882141 59.554558,17.882296 59.55453,17.882572 59.554546,17.882757 59.55455,17.883236 59.55463,17.88364 

59.554585,17.884054 59.55446,17.884195 59.554413,17.884693 59.554314,17.885227 59.554127,17.885414 59.554066,17.885529 

59.554024,17.885706 59.553978,17.885883 59.55391,17.886057 59.553783,17.886253 59.55371,17.886475 59.55369,17.886572 

59.553696,17.886723 59.5537,17.886919 59.553703,17.887001 59.553673,17.88705 59.553577,17.887047 59.553535,17.887102 

59.553497,17.88709 59.553413,17.887114 59.553333,17.887196 59.55329,17.887196 59.553234,17.887217 59.55321,17.887321 

59.55315,17.887325 59.553093,17.887192 59.552982,17.886963 59.552822,17.886795 59.55273,17.886791 59.552605,17.886877 

59.552494,17.887114 59.552307,17.887505 59.552147,17.888304 59.55215,17.888515 59.552082,17.888592 59.552082,17.888731 

59.552086,17.88898 59.552074,17.889307 59.55221,17.889484 59.55288,17.889503 59.55295,17.889574 59.55303,17.889692 

59.55309,17.889748 59.55309,17.889954 59.553085,17.890142 59.55306,17.890299 59.553024,17.890453 59.553,17.890635 

59.552994,17.891066 59.55299,17.891262 59.552982,17.891565 59.552956,17.891731 59.552963,17.89209 59.55293,17.89221 

59.552906,17.893091 59.552937,17.89386 59.553127,17.893929 59.553143,17.894157 59.553204,17.894588 59.55327,17.894882 

59.553352,17.89492 59.553364,17.895182 59.553543,17.895437 59.553684,17.895842 59.55391,17.895906 59.553944,17.896053 

59.554024,17.896889 59.554485,17.896868 59.554203,17.906761 59.557083,17.910032 59.557404,17.910372 59.557438,17.910494 

59.55745,17.910807 59.557667,17.915812 59.561165,17.919117 59.563477,17.919945 59.564056,17.920269 59.563957,17.927896 

59.561687,17.934526 59.559715,17.934963 59.55958,17.935757 59.559345,17.93959 59.558197,17.943993 59.556072,17.944231 

59.55604,17.94452 59.555984,17.944582 59.555965,17.944706 59.555927,17.94502 59.55588,17.945234 59.555836,17.945503 

59.55582,17.945784 59.555832,17.946144 59.555832,17.946465 59.55584,17.946619 59.55585,17.946835 59.55586,17.948006 

59.556103,17.949057 59.556313,17.950516 59.55659,17.951267 59.556686,17.95217 59.55686,17.952795 59.556927,17.953268 

59.55703,17.953686 59.557125,17.95423 59.557365,17.954641 59.557564,17.955364 59.55794,17.955858 59.558212,17.956036 

59.558395,17.958858 59.558197,17.961191 59.55808,17.961296 59.55847,17.961939 59.55869,17.962511 59.558838,17.962938 

59.558933,17.963245 59.558983,17.963737 59.559254,17.96515 59.560036,17.96622 59.559845,17.96702 59.559723,17.969599 

59.55932,17.968729 59.557426,17.968891 59.556347,17.967867 59.553635,17.967846 59.55354,17.967833 59.553375,17.967754 

59.55325,17.96774 59.553226,17.967747 59.553143,17.967724 59.55304,17.967793 59.552856,17.967978 59.552704,17.968384 

59.552105,17.969498 59.55213,17.969484 59.551704,17.970793 59.550964,17.970848 59.550602,17.969667 59.548576,17.970827 

59.548527,17.970657 59.54828,17.96979 59.547306,17.967897 59.545166,17.96787 59.545082,17.967846 59.545006,17.975695 

59.543213,17.976315 59.54322,17.9767 59.543205,17.977097 59.543213,17.97763 59.543175,17.97818 59.543102,17.978643 

59.543064,17.97911 59.54296,17.979807 59.542805,17.980366 59.542694,17.980637 59.542603,17.980879 59.542496,17.9811 

59.54242,17.981218 59.542347,17.981234 59.542294,17.981216 59.542217,17.9811 59.542164,17.981167 59.542114,17.9812 

59.54209,17.98113 59.542057,17.980938 59.541977,17.980398 59.54174,17.979973 59.54154,17.979643 59.541336,17.980627 

59.540665,17.981224 59.540134,17.981161 59.539444,17.981373 59.53811,17.982203 59.537468,17.98327 59.53556,17.985594 

59.534428,17.988699 59.534344,17.991274 59.534176,17.995384 59.532295,17.996504 59.53178,17.997728 59.53122,17.999233 

59.52952,18.000679 59.52788,18.000528 59.527706,18.000458 59.52755,18.000494 59.527412,18.000534 59.52727,18.00054 

59.52715,18.000483 59.526978,18.000414 59.52648,18.000359 59.52613,18.000402 59.52554,18.000423 59.525135,18.000452 

59.525017,18.000494 59.52487,18.000465 59.524708,18.000488 59.523113,18.00042 59.52165,18.000475 59.521255,18.000586 

59.52098,18.000809 59.520382,18.000809 59.520382,18.000845 59.520393,18.001698 59.520676,18.005695 59.522,18.006783 

59.522102,18.010847 59.522503,18.013851 59.523296,18.014376 59.523434,18.014458 59.523453,18.014458 59.5232,18.014494 

59.52269,18.014462 59.52243,18.014462 59.522285,18.014475 59.52187,18.01444 59.52178,18.014448 59.521744,18.014511 

59.52145,18.014486 59.521305,18.014395 59.521236,18.014194 59.521053,18.014198 59.520893,18.014162 59.5206,18.014097 

59.520504,18.013596 59.519398,18.011293 59.51852,18.011574 59.51821,18.011822 59.517967,18.01222 59.517693,18.0125 

59.517513,18.013008 59.515694,18.012636 59.515205,18.011326 59.513485,18.011196 59.513313,18.010958 59.51298,18.010841 

59.51279,18.01072 59.512436,18.010496 59.51243,18.010468 59.512383,18.010384 59.51228,18.010094 59.512127,18.009718 

59.512035,18.00947 59.511917,18.009401 59.511814,18.009253 59.511562,18.009087 59.51127,18.008991 59.511066,18.00898 

59.510727,18.008951 59.51036,18.009024 59.510258,18.009453 59.50981,18.009726 59.509438,18.009838 59.50932,18.009863 

59.509193,18.009747 59.50887,18.009726 59.50883,18.009699 59.50878,18.009521 59.508457,18.009455 59.50834,18.009459 

59.508167,18.00935 59.50809,18.009182 59.507935,18.00915 59.507908,18.005386 59.508266,18.004908 59.508312,18.003944 

59.5084,18.00251 59.508533,18.001562 59.50862,18.00155 59.508602,18.00151 59.50853,18.001125 59.507835,18.000507 

59.50678,18.000496 59.50676,17.998318 59.505802,17.998133 59.505753,17.992893 59.502533,17.992739 59.502434,17.992516 

59.50221,17.992344 59.502033,17.991917 59.501038,17.991283 59.49957,17.991253 59.499577,17.990421 59.499794,17.989191 

59.4996,17.988398 59.499474,17.987862 59.499386,17.987652 59.49935,17.986115 59.499107,17.985657 59.498867,17.985163 

59.498707,17.985056 59.498688,17.98493 59.498672,17.983992 59.49848,17.983664 59.498367,17.983261 59.498238,17.982641 

59.498085,17.982574 59.49807,17.982222 59.497967,17.982153 59.497944,17.982132 59.497936,17.981789 59.497753,17.98173 

59.49774,17.981703 59.497726,17.982492 59.49662,17.98367 59.49512,17.983904 59.49484,17.984032 59.494686,17.984114 

59.494587,17.984632 59.494217,17.985254 59.493626,17.98531 59.493553,17.986235 59.4923,17.986723 59.49166,17.986681 

59.491615,17.986393 59.491333,17.986275 59.49098,17.986141 59.49047,17.986128 59.490425,17.986122 59.4904,17.98615 

59.490234,17.986559 59.489834,17.986753 59.489582,17.98705 59.489063,17.987247 59.488716,17.987284 59.488564,17.98731 
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59.488525,17.98732 59.48842,17.987335 59.48824,17.987114 59.486523,17.987112 59.486504,17.986782 59.486397,17.986166 

59.4862,17.985708 59.48608,17.984846 59.48586,17.984732 59.485832,17.984869 59.485622,17.985882 59.48576,17.986095 

59.48579,17.986198 59.485806,17.986279 59.485786,17.986841 59.48567,17.9874 59.485443,17.987652 59.485344,17.987715 

59.485302,17.9879 59.48519,17.98829 59.48494,17.988436 59.485004,17.98876 59.484634,17.988873 59.48459,17.988918 

59.484573,17.989101 59.4845,17.98959 59.48419,17.990173 59.48382,17.992847 59.482143,17.995045 59.481148,17.997076 

59.48031,17.99729 59.48026,17.99811 59.480286,17.998997 59.480354,17.999098 59.48035,17.999643 59.480328,18.000175 

59.48016,18.00093 59.48006,18.001432 59.480034,18.00279 59.479996,18.002764 59.47997,18.002232 59.47941,18.002043 

59.479206,18.00198 59.47899,18.001564 59.478786,18.000465 59.478252,18.000347 59.477917,17.99989 59.47662,17.999744 

59.476055,17.999464 59.475086,17.99943 59.47494,17.998987 59.47371,17.99846 59.47226,17.998196 59.471527,17.998047 

59.47112,17.997616 59.46993,17.99701 59.46662,17.996355 59.463005,17.99718 59.45897,17.99727 59.458614,17.997393 

59.458122,17.996563 59.45763,17.996042 59.457317,17.991907 59.458904,17.991652 59.459755,17.991203 59.461227,17.989613 

59.463806,17.984161 59.46361,17.98414 59.46369,17.983856 59.464752,17.983845 59.464794,17.981377 59.465153,17.979517 

59.465424,17.979525 59.465443,17.980062 59.466846,17.980059 59.46686,17.980816 59.46871,17.97457 59.471077,17.974453 

59.47112,17.974445 59.471123,17.965681 59.474434,17.958801 59.477024,17.95673 59.479725,17.954786 59.48227,17.954636 

59.482464,17.953945 59.483047,17.953142 59.483723,17.950487 59.485966,17.950336 59.486008,17.948854 59.486416,17.948837 

59.486423,17.94718 59.486877,17.944048 59.48833,17.943935 59.488384,17.943525 59.488525,17.943363 59.48858,17.943329 

59.48859,17.943052 59.488686,17.942472 59.488884,17.939474 59.489902,17.938873 59.49011,17.937887 59.490444,17.933722 

59.49237,17.933353 59.49254,17.933315 59.492558,17.933315 59.492558,17.932232 59.493053,17.9313 59.49365,17.9284 

59.4955,17.928284 59.495533,17.928082 59.49559,17.927904 59.49572,17.927526 59.495625,17.927498 59.495617,17.92695 

59.496033,17.926754 59.49596,17.926512 59.49603,17.926182 59.49612,17.926182 59.49612,17.92464 59.496548,17.923832 

59.496773,17.923635 59.496815,17.923273 59.496918,17.92328 59.496925,17.922434 59.497166,17.921545 59.497433,17.92152 

59.49744,17.921484 59.4974,17.921171 59.497063,17.920986 59.49686,17.920408 59.49623,17.920313 59.496124,17.918222 

59.49382,17.918175 59.493767,17.917757 59.49331,17.91746 59.49298,17.917246 59.492744,17.916811 59.492264,17.916012 

59.491386,17.9159 59.49126,17.91564 59.490974,17.915283 59.49058,17.914282 59.489487,17.914011 59.48919,17.912289 

59.487297,17.911821 59.486782,17.911728 59.48668,17.911694 59.48664,17.91169 59.486637,17.911234 59.48602,17.910585 

59.485138,17.910326 59.484787,17.90854 59.483612,17.908175 59.48337,17.90811 59.48333,17.908045 59.483288,17.90792 

59.483208,17.907658 59.48331,17.907444 59.483395,17.907331 59.483437,17.907217 59.483482,17.899279 59.48661,17.896778 

59.48759,17.888018 59.491024,17.887249 59.491325,17.885975 59.491135,17.884733 59.490948,17.880135 59.490257,17.881048 

59.48896,17.880995 59.487537,17.880972 59.487537,17.878025 59.4874,17.877985 59.48832,17.875292 59.48971,17.873238 

59.490776,17.87315 59.49082,17.869444 59.491676,17.868666 59.491856,17.867432 59.492138,17.865837 59.490356,17.866058 

59.489925,17.866148 59.489376,17.866198 59.48908,17.865978 59.488182,17.866034 59.487843,17.866034 59.487843,17.866394 

59.48642,17.866417 59.486332,17.866936 59.484276,17.867144 59.483284,17.86666 59.482624,17.8663 59.482136,17.866123 

59.481895,17.866026 59.48183,17.865648 59.481575,17.864761 59.48098,17.86411 59.48054,17.863913 59.48051,17.854853 

59.479053,17.854843 59.479053,17.851143 59.47847,17.851091 59.478462,17.850817 59.47842,17.84875 59.478115,17.846756 

59.47782,17.846544 59.47779,17.846443 59.477776,17.846167 59.477734,17.84335 59.4773,17.842394 59.47715,17.841412 

59.476997,17.841284 59.47698,17.840822 59.476906,17.83273 59.47567,17.832668 59.475662,17.832739 59.47601,17.832748 

59.476048,17.832767 59.47614,17.832811 59.476334,17.832865 59.476578,17.832916 59.476818,17.833302 59.47685,17.834059 

59.476906,17.83493 59.477013,17.835264 59.477047,17.835495 59.477516,17.835695 59.477924,17.835873 59.47829,17.836021 

59.478596,17.83653 59.479645,17.836567 59.47972,17.836922 59.48102,17.837 59.481308,17.837402 59.481987,17.837423 

59.482025,17.837793 59.483727,17.8378 59.48375,17.839378 59.485023,17.83941 59.485046,17.83978 59.48598,17.840061 

59.486687,17.840857 59.487026,17.843435 59.488136,17.843538 59.488182,17.841106 59.48956,17.842083 59.492424,17.842096 

59.492462,17.839825 59.492702,17.839737 59.49271,17.836628 59.49068,17.836468 59.490726,17.835531 59.491016,17.8337 

59.491577,17.833275 59.491707,17.828043 59.494743,17.821808 59.501713,17.820553 59.503117,17.819483 59.50431,17.819075 

59.504818,17.818901 59.504963,17.813965 59.507042,17.810486 59.508537,17.810432 59.50856,17.810354 59.50856,17.79925 

59.508896,17.811604 59.5139,17.818153 59.516552,17.818176 59.51656,17.82186 59.518047,17.822039 59.51812,17.823057 

59.51853,17.823545 59.51873,17.82676 59.520027,17.831993 59.52214,17.833548 59.524235,17.833569 59.524265,17.835686 

59.52712,17.810915 59.534115,17.81073 59.53754,17.810272 59.546032,17.81019 59.547523,17.81001 59.54985,17.808609 

59.568176,17.807312 59.575558,17.825365 59.572514,17.827877 59.57143,17.828205 59.57129,17.831022 59.570072,17.83992 

59.569805,17.847565 59.569576,17.850063 59.567924,17.851915 59.566696))"^^geo-sf:WktLiteral. 


