
NATIONELL SPECIFIKATION BYGGNAD
STANDARDISERAD METOD FÖR INMÄTNING OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE  AV BYGGNADSGEOMETRIER

Joakim Jansson, Regional Geodatasamordnare på Lantmäteriet

MätKart22

Byggnadsgeometrier



LANTMÄTERIET LEDER –

I SAMVERKAN MED ANDRA –

DIGITALISERINGEN AV SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN

Bakgrund: ”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”



2021

• Testår för teknik, datamodell & specifikation 

för datamängden detaljplan

2022

• Detaljplan skarp drift 2022-01-01

• Testår för byggnader

• Golvläggning för ytterligare datamängder

20..   

ytterligare 150 datamängder som är viktiga i en smart 

samhällsbyggnadsprocess

REGERINGSUPPDRAGET ATT ETABLERA EN DIGITAL INFRASTRUKTUR BLEV DEN 

NATIONELLA GEODATAPLATTFORMEN 
Digital infrastruktur

maskin-till-maskin
API

Standardiserade datamängder
samhällsbyggnadsprocess

systemleverantör
tillgängliggör nationellt

Lantmäteriet är samordnare
Kostnadsfri anslutning



KORT OM DATAMÄNGDEN BYGGNAD

• skapats av Sveriges kommuner och Lantmäteriet under lång tid 

• kan innehålla information om byggnader ännu inte byggda

• äldre byggnader har minimal informationsmängd

• 2D/3D

• länkar/referens till viss information



BYGGNADENS LIVSCYKEL

• Preliminär 

• Planerad

• Under uppförande

• Gällande

förfallen ruin riven

Status

• Förfallen

• Riven

• Ruin



NS Byggnad



Mätningsanvisningar



VARFÖR SPECIFIKATIONER?
Enhetliga datamängder

• Underlätta utbyte

• Återanvändbar

• Arbeta likartat sätt

• Automation

• Effektivisera processen



Geometrimodellen för byggnad består av fyra valbara 

varianter kallade NS LOD för inmätning, lagring och 

leverans vid ajourhållning av byggnader

Röda ytor (3D) Fotogrammetrisk detaljmätning (tak)

Blå ytor    (2D el. 3D)     Geodetisk detaljmätning (fasad)

(alternativt kan ytorna skapas med andra lägesbestämningsmetoder, 

exempelvis flygburen, fordonsburen eller terrester laserskanning 

eller georefererade CAD/BIM-modeller)

VAD SÄGER SPECIFIKATIONEN ATT MAN SKA MÄTA / LAGRA?

Vi kan fritt välja vilken variant av detaljeringsgrad och mätteknik(er) vi använder.

NS LOD 0.1 NS LOD 0.2 NS LOD 0.3 NS LOD 2 Byggnadstillbehör NS LOD 2.3

Byggnad idag (BAL)



Insamling/ajourhållning:
• Utvecklat NS LOD

• Producenten väljer en variant av NS 

LOD vid insamling

• Från NS LOD kan flera olika

CityGML LODs genereras liksom

andra format

Användning:
• Byggnadsinformation som täcker olika

nationella och kommunala behov

• Enkla att mäta och ajourhålla

• Tillhandahållande av geometrier i olika

detaljeringsgrader, dvs LODs

• Men CityGML passer bäst för

konsumtion och är inte så enkelt att

ajourhålla för producenter.

NS LOD

CityGML

NS LOD ska kunna konverteras till CityGML 2.0 av användare



Stora konstruktioner på taket 

som är lägre än 2m

- Mäts inte in

Stora konstruktioner på taket 

som är ca 2,5m höga, 

- Mäts in som del av taket, 

(eftersom de är högre än 2m)

Skapa NS LOD 2.1a steg för steg med generaliseringsregler

Stora höjdskillnad (<5 m) 

mellan de byggnadens två 

huvudkroppar

- Mäts in som två 

byggnadsdelar

Delar av byggnaden i byggnadens kant 

som avviker mindre än 2m i höjd

- Mäts in  som en del  av

byggnadsdelens yttre takkontur i 

samma höjdläge som huvuddelen 

av taket



Skapa data 
enligt 

JSON-schema 

Datainsamling

Validera 
data

NS Byggnad

Exportera 
data från 

3DCityDB

Till format som t ex kan

användas i Google Earth 

och ArcGIS

CityGML

Collada

gITF

KML

Ladda upp data till 
Nationella 

geodataplattformen

NS Byggnad

Importera 
CityGML-filer 
till 3DCityDB

CityGML

- Nationell informationsspecifikation 

Byggnad (NS Byggnad)

- Mätningsanvisningar NS Byggnad

- GeoJSON-schema

- Nationellt ramverk för 

grunddata (DIGG)

- Nationellt informations-

arkitekturramverk för geodata (SSB) Producent Konsument

Nationell 

Geodataplattform

API API
NS Byggnad

- Nationell dataproduktspecifikation 

Byggnad

Ladda ner data från 
Nationella 

geodataplattformen

citygml-tools

CityJSON

Konvertera till 
olika format för 

användning,   

FME
CityGML

QGIS 

eller annan 3D-viewer

Topografisk webkarta Visning

…m fl

Byggnad Nedladdning, vektor

... m fl

Byggnad direkt

Kommunens baskarta som underlag till

GK, NBK, situationsplan och andra kartprodukter

Konvertera till 
olika format för 
användning, t.ex. 

CityGML m.fl

- HMK-Terrester detaljmätning

- HMK-GNSS-baserad detaljmätning

- HMK-Fotogrammetrisk detaljmätning

- …..

https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/#faq=4d12
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/#faq=4d12
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/digital-infrastruktur/nationella-grunddata/#nationellt_ramverk_for_grunddata
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/#faq=4667
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationell-geodataplattform/du-som-producent/
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationell-geodataplattform/du-som-producent/
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationell-geodataplattform/
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationell-geodataplattform/du-som-utvecklare/
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationell-geodataplattform/du-som-utvecklare/
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/#faq=4d12
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Handbok-i-mat--och-kartfragor-HMK/handbockerna-i-hmk/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Handbok-i-mat--och-kartfragor-HMK/handbockerna-i-hmk/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Handbok-i-mat--och-kartfragor-HMK/handbockerna-i-hmk/


FÖRSTA BYGGNADEN LEVERERAD TILL PLATTFORMEN

http://apache-mapserverwebbutv.lmv.lm.se/geodatakatalog/stacclient.html#662562.7893512655/6926232.033551592/1.1667264594410311


WEBBINARIUM

Byggnadsinformation enligt
nationell specifikation

• 9 juni   kl. 9:00-11:00

• 14 juni kl. 9:00-11:00

Länk till anmälan

https://www.lantmateriet.se/sv/externalContentView/1774e989-aae3-4b33-b92d-55246d20831a




VAR KAN DU FÅ INFORMATION

Webbplats
www.lantmateriet.se/ngp

www.lantmateriet.se/smartsam (smartsam.se)

Geodatasupport
Webbformulär

Telefon 026-633600

Regionala geodatasamordnare
för allmänna frågor och mer information Lista

Nyhetsbrev

https://www.lantmateriet.se/sv/nyheter-och-press/nyhetsbrev

https://www.lantmateriet.se/sv/webb/nationella-geodataplattformen/kontakt-och-support-ngp/
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/rgs_lista_karta_uppdelning_av_vastra_gotaland.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/nyheter-och-press/nyhetsbrev/


FRÅGOR & TACK FÖR MIG!


