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Vad är anledningen till att vi vill ha en ny kodlista?
Vi jobbar över hela Sverige inom många olika branscher som egentligen är 
en bransch och som tillhör Samhällsbyggnadsprocessen
Det finns branschstandard inom projektering och Trafikverksprojekt: TDOK 
inom järnväg och BH90 (Bygghandlingar 90) inom övriga projekt
Vi borde bygga vidare på BH90 till kommunala uppdrag



Det finns några objekttyper som dokumenteras olika inom kommunala 
uppdrag i jämförelse med Trafikverksprojekt samt projektering och byggande
Det gäller framförallt byggnader och vägar
Byggnader skall kodas mycket mer vad gäller typer och ändamål
Vägar dokumenteras mer generellt men har attribut för viss info



Vid projektering skall allt beskrivas i plan och höjd in till 
minsta detalj
Material på marken och alla objekt skall beskrivas i 3D, 
terrängmodellen är viktig



För kommunala ändamål är andra saker viktiga
Byggnadstyp (bostad, komplementbyggnad, samhällsfunktion etc)
Byggnadsändamål 

Bostad (flerfamiljshus, småhus – friliggande, radhus etc)
Komplementbyggnad (garage, carport, uterum, båthus etc)
Samhällsfunktion (skola, sjukhus, badhus, brandstation etc)



Om man kan koda i fält med i stort sett samma kodlista för både 
kommunala ändamål samt vid projektering och i Trafikverksprojekt vore 
det en vinst för mätpersonal samt för efterbearbetning och datautbyte



Vi tycker det blir roligt att få till en 
enhetlig kodning



Hur ska vi leverera en Digital grundkarta?

Hur levererar vi en Digital Grundkarta enligt HMK, nu när det är 
viktigt att få med attributen för att beskriva objekten samt de 
attribut som anger kvalitet och ursprung?

De flesta kartprogram kan inte exportera medföljande attribut i en 
dwg-fil, shape-filer har inget utseende, många program kan varken 
skriva eller läsa geopackage

Det stora problemet är att överföringsformatet för en Digital 
Grundkarta inte är specificerat och att programleverantörena inte 
har något att hålla sig till.

Vi jobbar vidare med att lösa exportformatet till våra beställare av 
Grundkartor, dvs planarkitekterna 
De finns på olika håll och använder program från olika leverantörer



Vår vision
Vi visualiserar verkligheten för att skapa ett hållbart samhälle

TACK!
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