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Integrering av BIM och GIS med spatiala 
databaser 

Av: Martin Fredriksson, civilingenjörsstudent inom Lantmäteri med inriktning Geografisk 

informationsteknik vid Lunds tekniska högskola 

BIM (Building Information Model) och GIS (Geographical Information Model) hanterar båda läges-

bundna data, dock har utveckling av de båda systemen skett var för sig. BIM har fokuserat på 

småskaliga, detaljrika och tekniska ritningar och modeller över byggnader eller våningsplan. BIM kan 

t.ex. innehålla information om specifika byggnadsobjekts konstruktion och bärighet eller mer generell 

information om byggnaden som till exempel vem som hyr vilken affär i ett köpcenter. GIS hanterar 

ofta data med större geografisk utbredning och används ofta som informativa och dynamiska kartor. 

Användaren kan ofta använda funktioner i kartorna som till exempel navigering och vägvisning.  

Det har i modern tid blivit aktuellt att för de två systemen ta del av varandras data och 

datahanteringslösningar. Speciellt nu när det är möjligt att modellerar detaljrika städer och byggnader i 

GIS suddas linjen ut mellan de förut skilda systemen BIM och GIS. Ett tydligt exempel är de aktuella 

inomhuskartorna. För att skapa inomhuskartor kan inte vanliga tekniska hjälpmedel som 

flygfotogrammetri och laserskanning tillämpas. Istället vänds blickarna mot de tekniska lösningarna 

som tillämpas inom BIM och möjligheten att använda de detaljerade tekniska ritningarna som grund i 

inomhus-GIS och kartor uppmärksammas. 

Bakgrund och syfte 

Swedavia, som äger flera flygplatser i Sverige har som mål att skapa ett funktionellt inomhus-GIS 

över Stockholm Arlanda Airport främst som förvaltningsstöd och i framtiden kunna använda det som 

grund i ett inomhusnavigeringssystem både för besökare och anställda. För att upprätta funktionella 

webbaserade-GIS används överlag spatiala databaser som lagringsalternativ. Spatiala databaser 

används främst på grund av det vedertagna kommunikationsspråket SQL som underlättar hantering av 

data och dels för att underlätta visualiseringen av data. Det är dock inte helt problemfritt att lagra 

BIM-data i spatiala databaser, vilket Swedavia fick erfara. I dagsläget uppvisar Swedavias GIS så 

dålig prestanda vid användning av spatial databas som lagringssystem att systemet i stort sett blir 

obrukbart. Swedavia lagrar därför data i både en spatial databas och i ett filbaserat lagringssystem 

vilket är ineffektivt och resulterar i bland annat tidskrävande underhållsarbete av digitala data.  

Syftet med studien är att analysera den spatiala databasens inverkan på prestandan av webbaserade 

GIS med tredelad systemarkitektur vid integrering av BIM och GIS. Tredelad systemarkitektur 

betyder att systemet har tre byggdelar: spatial databas, kartserver och klient. Fokus har valt att läggas 

på databasens prestanda eftersom databasen utgör grunden till systemet. Det fullständiga systemet kan 

aldrig uppvisa bättre prestanda och snabbhet än den spatiala databasen eftersom varje visualiserad 

kartbild kräver att data returneras från databasen. I studien undersöks och jämförs de två spatiala 

databasprodukterna SQL Server och PostGIS. Dessa två valdes eftersom de är stora aktörer på 

marknaden samt de har olika spatiala indexeringsstrukturer.  
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SQL Server tillämpar en rumsligt baserad spatial indexeringsalgoritm och PostGIS tillämpar en 

objektbaserad. Rumsligt baserad indexering implementeras i två steg, först delar den upp området i ett 

bestämt antal celler. Därefter kontrollerar den varje cell, överstiger antalet objekt i cellen ett bestämt 

antal delas cellen på nytt. Processen upprepas till samtliga celler är testade. Objektbaserad indexering 

är ofta mer komplicerad att implementera men resulterar i mer dynamiska indexeringsstrukturer. 

Objektbaserade indexeringsstrukturer anpassar antalet och storleken på indexeringscellerna efter 

objektens fördelning i planet. 

Prestandatester 

För att skapa en realistisk testmiljö mäts systemets fullständiga prestanda. Det vill säga, svarstiden 

mäts i klienten vid visualisering av samtliga objekt för hela byggnadsvåningar. Fokus i studien är 

databasens inverkan på systemet, därför testas olika spatiala databaser med olika indexeringsstrukturer 

för att avgöra vilken spatial databas med tillhörande indexeringar som är fördelaktiga att tillämpa vid 

integrering av BIM och GIS. Indata till testerna är tekniska ritningar bestående av punkt-, linje- och 

polygonobjekt inlagda i spatiala databaser. Det är linjeobjekten som har haft störst negativ inverkan på 

Swedavias system och är anledningen till att datalagringen sker i två system. Det beror bland annat av 

att tabellen är väldigt stor, cirka 1 600 000 linjeobjekt (punkt- och polygonobjekten är cirka 20 000 

vardera och utgör inget problem). 

Testerna utförs separat för de olika databasprodukterna med avseende på databasprodukternas 

möjligheter. SQL Server tillämpar en rumsligbaserad spatial indexeringsstruktur och fokus för testerna 

i SQL Server är att finna optimala parameterinställningar med avseende på hur stora (och därmed hur 

många) indexeringsceller området ska delas i. Cellstorleken kan bestå av få men stora celler med 

många objekt i varje cell, eller många små celler innehållandes få objekt. Det blir en matematisk 

balansgång att finna optimal cellstorlek, som hjälp utvärderas indexeringsstrukturens effektivitet för 

att avgöra lämplig cellstorlek. Effektiviteten mäts i två kategorier: primärfilter och det inre filtret. Det 

primära filtret är en första ”grov” filtrering för att minimera antalet objekt som noggrannare ska 

undersökas mot given fråga. Med andra ord kan det primära filtret beskrivas som att hitta rätt 

indexeringscell och det inre filtret för att hitta korrekt objekt i korrekt cell. 

PostGIS tillämpar en objektbaserad indexeringsstruktur. PostGIS anpassar automatiskt 

indexeringscellerna storlek och antal efter objektens placering i planet och cellerna behöver inte vara 

lika stora, storleken bestäms efter objektens spatiala densitet, tillexempel i områden med hög densitet 

skapas fler men mindre celler. Gemensamt för både databasprodukterna testas även användandet av 

sekundära icke-spatiala indexeringsstrukturer som skapas med avseende på objektens 

våningstillhörighet. Vidare utfördes även prestandatester direkt i databaserna, utan inblandning av 

varken kartserver eller klient, för att tydligt avgöra indexeringsstrukturernas inverkan på prestandan. 

 

Resultat 

Testerna visade på stor skillnad i prestanda för systemen beroende av vilken databas som användes. 

Överlag uppvisade PostGIS mycket bättre prestanda i form av kortare svarstider vid visualisering av 

önskade våningsplan. För linjeobjekten (de som har uppvisat störst problem vid visualisering i 

Swedavias system) uppvisade system uppbyggda med SQL Server mer än tre gånger så långa 

svarstider, 3 519 ms (SQL Server) mot 994 ms (PostGIS) samt 378 ms mot 112 ms för respektive 

testad våning. Prestandatesterna utförda direkt i databaserna styrker även att PostGIS hanterar BIM-

data bättre än SQL Server.  
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Den främsta anledningen är att PostGIS tillämpar en objektorienterad indexeringsstruktur medan SQL 

Server tillämpar en rumsligt baserad. Objektorienterade spatiala indexeringsstrukturer är mer 

dynamiska och anpassningsbara efter objektens placering i planet. Prestandatesterna påvisade även att 

PostGIS har en mer utvecklad frågeoptimerare som effektivt kan hantera att en tabell innehar flera 

indexeringsstrukturer och därmed kan förbättra svarstiden. SQL Server däremot uppvisar längre 

svarstider vid användningen av flera indexeringsstrukturer till samma tabell. 

Slutsatserna är därmed att det är möjligt att använda spatiala databaser för att integrera BIM och GIS. 

Vidare är det fördelaktigt att använda databasprodukter som tillämpar objektorienterade spatiala 

indexeringsmetoder eftersom de är mer anpassningsbara efter objektens placering i planet.  


