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Abstract 

The interest in the production of 3D geo data has in recent years greatly increased, and many 

performers are interested in making use of 3D geo data for including urban design, planning, 

analysis, city models and web services. The use of 3D geo data can lead to an increased 

communication with the citizens thought interactive web maps. For example the user can slide 

around in a planned district or inspect how a project will affect the view from their balcony. 

Many municipalities can offer this type of data, but the process of retrieving, storing and the 

format for data exchange differ a lot between the stakeholders. This depends on the fact that 

there are no developed national or international standards for either the production process, 

storage or data exchange. 

This project is done in collaboration with Malmö Stad, which is one of the leading 

municipalities in Sweden when it comes to production of 3D geo data. They have a well-

developed process for collection, production and data exchange of 3D geo data. They deliver 

primarily to analysis, 3D printing of physical models and web services. The 3D geo data are 

stored in file format that is resulting in an inefficient management and updating of the data as 

well as it requires a high standards of conflict and versioning. 

The purpose of this project is to investigate the possibilities and options for a storage structure 

based on a database that support 3D geo data. The investigation should include both database 

technology as well as different database solutions and eventually lead to implementation of a 

developed workflow for storage, managing and updating of 3D geo data. 

The case study is based on data from Malmö Stad and the choice of solutions and methods are 

partly based on their needs and possibilities. The project is made with a PostGIS database and 

the workflows for storing, managing and updating are developed with FME, an ETL-program 

for transforming and converting a large amount of geo data. A number of flows are developed: 

for storage, management and updating. The flow for updating the data is splitted into two 

scripts. The first script affects whether it is possible to update the 3D-database against the base 

map to find differences and locate which features that should be added or removed in the 3D 

database. The second script affects how the features can be updated and added in the database 

by using the program EspaCity, which is used in the current process in Malmö Stad. In addition 



 

 

to the mentioned flows, a script that test the ability to enable a delivery of CityGML format are 

developed. This was made because CityGML is an established format for data exchange in 

Europe. 

The results of the case study shows that a storage structure of this kind is possible for Malmö 

Stad and can be relatively easily integrated into the current process. In addition, the opportunity 

to update and adding features with EspaCity is a great asset. In the current situation, an update 

to the base map is not effective because the data for these are in different dimensions and the 

feature differ a lot because of the difference measure methods that are used for collecting the 

data. The results also shows that this type of solution, both the FME scripts and the general 

model should be possible to apply to other municipalities with only small adjustments for input 

and delivery data. 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Intresset för framställning av 3D-geodata har under de senaste åren ökat kraftigt och många 

aktörer är intresserade av att använda sig av 3D-geodata för bland annat stadsplanering, 

projektering, analyser, stadsmodeller och webbtjänster. Användandet av 3D-geodata i dessa 

typer av processer kan bland annat bidra till en ökad medborgarkommunikation genom 

interaktiva webb-kartor i 3D där besökaren till exempel kan vandra runt i ett planerat kvarter 

och blicka ut från sin balkong för att se hur ett byggprojekt kommer att påverka. Många 

kommuner kan idag erbjuda denna typ av data men processen för framtagning och lagring har 

stor varians precis som formatet för leverans. Detta beror till stor del på att det i dagsläget inte 

finns några framtagna nationella eller internationella standarder för varken 

framtagningsprocess, lagring eller leveransformat.  

Detta projekt är gjort i samarbete med Malmö Stad som i dagsläget är en av de ledande 

kommunerna i Sverige inom framställning av 3D-geodata. De har en väl framtagen process för 

insamling, framställning och leverans av 3D-geodata inom främst analys, 3D-printing av 

fysiska modeller och webb-tjänster. Dock lagras 3D-geodatan i filformat vilket medför en 

ineffektiv hantering och uppdatering samt höga krav på konflikt- och versionshantering. 

Syftet med detta projekt är dels att utreda möjligheterna och alternativen för en databasbaserad 

lagring av 3D-geodata med avseende på både databasteknik så väl som på olika 

databaslösningar. Dels att utveckla och implementera arbetsflöden för lagring, hantering och 

ajourhållning av 3D-geodata.  

Fallstudien är gjord på data från Malmö Stad och val av lösningar samt metoder är delvis 

baserade på deras möjligheter och behov. Projektet är gjort på en PostGIS-databas och 

arbetsflödena för lagring, hantering, uppdatering och ajourföring är utvecklade med FME, ett 

ETL-program för transformation och konvertering av stora mängder geodata. Ett antal flöden 

är framtagna: för lagring, för hantering och för uppdatering. Flödet för uppdatering är uppdelat 

på två skript där den ena testar om det är möjligt att ajourföra 3D-databasen mot baskartan för 

att hitta skillnader där objekt bör läggas till eller tas bort i 3D-databasen. Det andra skriptet 

berör hur man kan uppdatera och addera objekt utifrån programmet EspaCity, den aktuella 



 

 

tekniken som används i Malmö Stad. Dessutom testas även ett skript för att möjliggöra leverans 

i CityGML-format då detta är ett etablerat format för datautbyte i Europa.  

Resultatet av fallstudien visar på att en lagringsstruktur av denna typ är fullt möjlig för Malmö 

Stad då den relativt enkelt kan integreras i dagens framställningsprocess. Dessutom är 

uppdaterings- och adderingsmöjligheterna genom EspaCity en stor tillgång då man på ett 

effektivare sätt kommer kunna få en mer aktuell data som ett större antal kommer ha tillgång 

till. I dagsläget är dock en uppdatering mot baskartan inte effektiv då data för dessa både är i 

olika dimensioner och kraftigt skiljer sig då de är inmätta på olika sätt. Resultatet visar också 

att denna typ av lösning, både som FME-skript och som generell modell bör vara möjlig att 

applicera på andra kommuner med endast små justeringar för indata och leverans.   
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Ordlista 

2D – Två dimensioner, endast ett plant, xy-system. 

2,5D – Två och en halv dimension, varje xy-punkt i planet kan ha en z-komponent. 

3D – Tre dimensioner, varje xy-punkt i planet kan ha multipla z-komponenter. 

ADE – Application Domain Extensions 

ANSI – American National Standard Institute 

BIM – Byggnads Informationsmodell 

CAD – Computer-aided design 

DBMS – Databashanterare, eng database management system 

DTM – Terrängmodell (eng Digital Terrain Model) 

ETL-program – Programtyp för att transformera och convertera data (eng Extract Transform 

Load) 

Face – se ytobjekt. 

GIS – Geografiskt Informationsystem 

GML – Geographical Markup Language. 

ISO – International Organization for Standardization, ISO, utvecklar och publiserar 

internationella sandarder. 

ODBMS – Objektorienterad databashanterare 

OGC – Open Geospatial Consortium, OGC, är en internationell, icke vinstdrivande 

organissation som egagerar sig i att ta fram gemensamma globala 

öppna standarder för geospaial data.  

ORDBMS – Objektrelationell databashanterare 



 

 

OQL – Object Query Language 

Polygonobjekt – Ett objekt som består av ett antal linjer och gränspunkter som tillsammans 

bildar ett slutet objekt 

RDBMS – Relations databashanterare 

SRDBMS – Rumsligt förstärkt relationsdatabas hanterare 

SQL – Structured Query Language 

XML – Extensible Markup Language 

Ytobjket – Även kallat face. I denna rapport syftar det objekt som består av den yta som 

avgränsas en polygon gränslinjer.    
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1 Introduktion 

1.1  

1.2 Bakgrund 

Användning av 3D-geodata har ökat snabbt under de senaste åren både nationellt och 

internationellt. Användningsområdena är främst inom stadsbyggnadsprocesser som verktyg för 

planering, projektering och visualisering, men också för vissa typer av analys så som solstudier 

och bullerstudier. Studier gjorda av Lantmäteriet har visat att 3D-geodata som används för att 

ge en förbättrad visualisering av planer resulterar i förbättrad kommunikation med medborgarna 

(Lantmäteriet 2014). Samma studie visade även på att vinster och förbättringar kan göras inom 

områden som skogsindustrin, sammhällsskydd och beredskap, klimatanpassning, försvaret, och 

kommunal plan- och byggverksamhet med 3D-geodata.  

I dagsläget finns ingen nationell standard för framställning, lagring eller format för utbyte av 

3D-geodata och därav varierar processen och leveransformat kraftigt mellan aktörer 

(Lantmäteriet 2014). För att optimalt kunna utnyttja den teknik och de möjligheter som 3D-

geodata medför och möjliggöra en enkel användning och samverkan krävs lämpliga lösningar 

för lagring, hantering och ajourhållning. Detta utreds i dagsläget av Lantmäteriet, Svensk 

Geoprocess (Svensk geoprocess 2016) och Smart Built Environment (Smart Built Environment 

2016). Ett av de grundläggande kraven för en övergång till geodata i 3D är bland annat att ett 

generellt ramverk och nödvändiga specifikationer för geodata i 3D tas fram (Lantmäteriet 

2014). Andra som kommit långt i processen för framtagning av 3D-stadsmodeller 

internationellt sett är Tyskland som står i framkant i Europa inom området. De har stort fokus 

på CityGML och deras nationella standarder och framtagna lösningar är därför starkt CityGML-

baserade (Gruber et al. 2014).  

Malmö Stad har länge arbetat med 3D-geodata och är i dagslägen en av Sveriges ledande 

kommuner inom området med en väl utvecklad process för frammställning 3D-geodata. Trots 

detta finns inga framtagna standarder för processen och 3D-datan lagras i filformat, vilket gör 

processen mer omständig, tillgängligheten sämre och versions- och konflikthanteringen mer 

omfattande. Dessutom är primärkartan, i rapporten kallad baskarta, och 3D-geodatan helt skilda 

från varandra vilket gör det oundvikligt med dubbel ajourföring. Malmö Stad levererar främst 
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3D-geodata till analysstudier, 3D-printing av fysiska stadsmodeller och till webb-tjänster, men 

också som underlag till projekt och bygglovsansökningar etc.   

1.3 Problemställning 

Den huvudsakliga problemställning som tagits fram som grund för att genomföra detta projekt 

är att undersöka vilka olika möjligheter och lösningar som finns för att lagra 3D-geodata i 

databaser. Utredningen ska göras om hur ett arbetsflöde för hantering, uppdatering och 

ajourhållning av 3D-geodata lagrad i en databas kan tas fram. Samt undersöka hur en databas 

kan kopplas med andra befintliga processer och databaser, till exempel mellan en 3D-databas 

och en baskarta, för att möjliggöra en enkel och automatiserad uppdatering. Utredningen ska 

även omfatta hur lämplig en föreslagen arkitektur för en databaslösning är med avseende på 

vilka attribut (så som byggnadsid, addresser och övrig information) som kan lagras till 

geometrierna och om det är möjligt att lagra texturer till geometrierna. Den föreslagna tekniska 

databaslösningen ska utvärderas med avseende på de behov och krav Malmö Stad har. 

Dessutom ska ett arbetsflöde för hantering, uppdatering och ajourhållning av 3D-geodata 

utvecklas och implementeras för att praktiskt kunna utvärderas. 

1.4 Syfte 

Syftet med detta projekt är att: 

1. Teoretiskt utvärdera olika databaslösningar som av litteraturstudien anses lämpliga 

och jämföra dessa i en fallstudie där hänsyn tas till Malmö Stads behov och hantering 

av 3D-geodata. 

2. Utvärdera databasteknik för lagring av 3D-geodata där viktiga frågeställningar är 

lagring av texturer till geometrier. Hur hantering, uppdatering och ajourhållning av 

databasen kan ske på ett automatiserat sätt, där dubbel ajourföring undviks i största 

möjliga mån.  

3. Utveckla och implementera ett förslag på arbetsflöde för lagring och hantering av 3D-

geodata för Malmö Stad. 

1.5 Avgränsning 

Denna rapport avgränsas till att först och främst omfatta de delar som är väsentliga för Malmö 

Stad och deras behov för lagring av 3D-geodata. Program och val av fallstudie kommer även, 

till viss del, baseras på de behov och den tillgänglighet av program Malmö Stad har. 
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1.6 Metod 

Målsättningen med detta projekt ska uppnås genom att först utreda ämnet teoretiskt genom att 

studera befintliga databaslösningar av lagring av 3D-geodata. Detta görs genom litteraturstudier 

från akademiska artiklar och böcker, teoretiska dokumentationer samt intervjuer och 

föreläsningar av sakkunniga personer. 

Därefter väljs en lämpliga fallstudier ut för att slutligen praktiskt testa att lagra, hantera och 

ajourhålla en del av Malmö Stads 3D-geodata. Detta sker med hänsyn till teoristudien och 

Malmö Stads 3D-geodata, befintliga standarder och behov. Slutligen utvärderas fallstudien  och 

jämförs med de andra utredda möjliga alternativen utifrån projektets mål och syfte där hänsyn 

även tas till hur lämpliga de olika lösningarna är för Malmö Stad. 

Arbetet utförs i samarbete med stadsmätningsavdelningen på Malmö Stad. Lösningarna som 

kommer att utredas kommer dels vara baserade på deras behov, utformning av datan och 

programvaror och plattformer som de använder. 

1.7 Disposition 

Strukturen på denna rapport är upplagd så att kapiel 2-6 omfattas av teoristudier kring 3D-

geodata och lagringsmetoder där kapitel 2 redogör allmänt för vad 3D-geodata är och hur det 

används i Sverige. I katpitel 3 redogörs olika tekniker för att representera 3D-geodata både med 

avseende på yta och volym, men också på detaljeringsgrad. Därefter, i kapitel 4, presenteras 

några vanliga format för 3D-geodata, störst fokus ligger här på CityGML. Olika tekniker för 

lagring presenteras i kapitel 5 där, som framgår av titeln på examensarbetet, fokus ligger på 

databasbaserad lagring. Sista kapitlet på teoridelen, kapitel 6, beskriver några av de program 

och programtyper som vanligen förekommer med 3D-geodata, både för analys och 

visualisering men också för framställning och hantering.  

Nästa del av projektet kommer omfatta utredningar som gjorts till grund för fallstudien. I  

kapitel 7 beskrivs olika tillämpningsstandarder av databasbaserad lagring av 3D-geodata, både 

nationella och internationella. Kapitel 8 går djupare in på Malmö Stads hantering av 3D-

geodata, användningsområden och framställningsteknik. I kapitel 9 ges förslag på olika 

lösningsalternativ på en databasbaserad lagring av 3D-geodata för Malmö Stad. Det förslag som 

valdes att utföra fallstudien på och implementeringen av denna presenteras i kapitel 10.  
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Slutligen förs en diskussion om de olika delarna, samt framtida anpassning i kapitel 11 och 

rapporten avslutas med sammanfattade slutsatser i kapitel 12. 
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2 3D-geodata 

Geodata beskriver geografiska objekts eller områdens läge och egenskaper. Förr var detta bara 

något som kunde göras i två dimensioner, 2D. Men tack vare den teknikutveckling som skett 

kan man nu hantera geodata i högre dimensioner. Detta till exempel genom att inkludera z-

värden, tid och kostnad som ytterligare dimensioner. Denna rapport kommer bara innefatta 

geodata i 2,5D och 3D.  

För att gå från 2D till 3D-representation krävs att man adderar volym eller kropp, även kallad 

solid, till de grundtyper, punkt, linje och polygon, för representation av geografiska objekt i 2D 

(Lantmäteriet 2014). För att representera ett objekt i 2,5D beskrivs objektet endast av ett 

höjdvärde för varje xy-värde. Denna enklare modell används ofta för olika typer av 

höjdmodeller och terrängmodeller. För en fullständig 3D-modell krävs att objekten har multipla 

z-värden för varje xy-värde (Eklundh och Pilesjö 2013). På så sätt kan verkliga objekt 

modelleras med ökad exakthet än då de reduceras till att representeras i 2D (Abdul-Rahman 

2008). Objekt som lagras i en 3D-modell kan både vara vektordata (som ytan på en 3D-kropp 

representerat av polygoner) och rasterdata (som 3D-ekvivalenter till en pixlar, så kallade 

voxlar) (Eklundh och Pilesjö 2013).  

2.1 Digital terrängmodell, DTM 

Digitala terrängmodeller, DTM (eng digital terrain model), är kontinuerliga ytor med enskilda 

z-värden för varje position i planet, så kallad 2,5D. Dessa z-värden kan vara olika typer av 

terrängdata så som höjd, lutning, marktyp, etc, och kan på så sätt ge en 3D-visualisering (Abdul-

Rahman 2008). Modellen används för rumsliga analyser, till exempel sol-, vind- och 

bullerstudier. Exempel på faktorer som kan ingå i studierna är lutning, läge, utseende, höjd, 

område och synlighet. Det är även möjligt att klippa och fylla volymer och ytor.  

Viktigt här är att påpeka skillnaderna mellan terrängdata från mark- och ytmodeller. 

Markmodeller avbildar den faktiska marken, utan vegetation, byggnader, etc. Ytmodeller 

däremot, avbildar den översta ytan av området med byggnader, vegetation, etc. 
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2.2 3D-geodata i Sverige 

3D-geodata är under stark tillväxt i Sverige och i de större kommunerna ses det nästan som 

standard redan idag med 3D-geodata inom plan- och byggområdet. Sammanhang där 3D-

geodata ger förbättrade möjligheter är bland annat inom projekt där visualisering av planer och 

kommunikation med medborgarna har stor betydelse. I och med att Lantmäteriets Nationella 

höjdmodell togs fram möjliggjordes analys och visualisering med stöd för 3D. Detta gav nya 

möjligheter till olika värdefulla 3D-tillämpningar inom jord- och skogsbruk, krisberedskap och 

klimatanpassning (Lantmäteriet 2014).  

De vanligaste datakällorna till 3D-geodata är mätning i flygbilder, punktmoln från laser eller 

terrester mätning vid objektet. Även bilder och radarregestreringar från fjärranalyssatelliter kan 

användas. För att erhålla geodata i både plan och höjd är det vanligt att man kombinerar olika 

datakällor, så kallade hybridteknik (Lantmäteriet 2014).  

2.2.1 Stadsmodeller 

De flesta kommuner i Sverige kan idag erbjuda olika typer av stadsmodeller som är tillgängliga 

förallmänheten. Då det inte finns någon standard eller riktlinjer för hur dessa ska utformas eller 

vad de ska klara av, är det stor variation mellan de olika modellerna. Ofta är modellerna endast 

för visualiseringssyfte medan vissa av dem är framtagna för analys och objekthantering. Det 

finns dessutom väldigt många som ligger mellan de båda kategorierna.  

Ett program för att förbättra kommunikationen mellan projektörer och allmänheten genom  

stadsmodeller är CityPlanner, ett webb-baserat 3D-visualiseringsverktyg utvecklat av Agency9. 

I CityPlanner kan man bygga upp kommande projekt, föreslagna planer och befintliga områden. 

Man kan lägga in fördefinierade objekt som kuber, men också data och modeller från 

CAD/BIM. Bakgrundsdatan kan bestå av både fotogrametiska och fotorealistiska data, 

beroende på hur noggrann modell man önskar. I modellen kan man skapa individuella projekt 

för varje ändamål, till exempel exploatering av ett område där medborgare kan gå in och visuellt 

uppleva området, rösta för förslag och lämna kommentarer. På så sätt kan denna stadsmodell 

vara både för visuellt och analytiskt bruk (Agency9 2016). Detta använder sig Malmö stad av i 

dagsläget för att främja medborgardialoger under byggprojekt och planering. 
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Ett annat exempel på tillgängliga 3D-stadsmodeller är exempelvis Google Earth och Google 

Maps med gatubild (eng streetview). Där Google Earth är möjlig för viss typ av analys och 

objekthantering medan gatubildern endast är för visuellt syfte.  

Göteborg Stad har med projektet Min Stad tagit fram en fotorealistisk 3D-stadsmodell över 

staden till syfte att öka medborgardialogen och främja byggprojektering och planering, se figur 

2.1. Modellen finns tillgänglig på webben och gör det möjligt för invånare att ge förslag och 

kommentarer knutna till platser i 3D-modellen.  

 

Figur 2.1: Skärmdump från den webb-tillgängliga 3D-stadsmodellen Min Stad som Göteborg Stad tillhandahåller. 

Även Stockholm Stadsbyggnadskontor kan erbjuda fotorealistiska 3D-stadsmodeller som är 

installerade i ett antal visualiseringsbord runt om i staden. Modellen är framtagen av Blom, ett 

företag som jobbar med framtagning, förädling och modellering av geografisk information 

(Blom 2014). 
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3 3D-Representation 

Representationen av objekten kan göras med ett antal metoder. Val av metod baseras dels på 

strukturen och typen på de objekt man vill avbilda. Dels på den effektivitet man vill uppnå, 

storlek av datan samt önskad detaljeringsgrad. Objekt som ska avbildas kan antingen vara av 

regelbunden eller oregelbunden form. Objekt med regelbunden form innefattar till exempel 

byggnader, vägar och anläggningar. Medan markytor, vegetation och havsbotten tillhör de 

objekt med oregelbunden form (Abdul-Rahman 2008). Oregelbundna objekt saknar 

väldefinerade gränser och är därför svårare att representera än väldefinerade, regelbundna 

objekt. De kräver därför en annan, ofta mer komplicerad, datarepresentation.  

3.1 Ytbaserad representation 

Ytbaserad representation beskriver den geometriska karaktären av ett objekt. Metoder som 

används för detta är rutnät-, shape-, fasett- och gränsrepresentation (B-rep). Av dessa används 

de tre förstnämnda för att representera oregelbundna ytor medan gränsrepresentation används 

för mer exakt representation av regelbundna objekt (Abdul-Rahman 2008).  

Rutnätsrepresentation specifiserar ett värde, ofta en höjd, per position i ett regelbundet eller 

oregelbundet xy-plan, se figur 3.1. Detta är en väl använd metod både inom GIS och för 

terrängmodeller. Fördelarna med denna representation är bland annat att den är enkel att 

generera och relativt självdefinerad (Peucker 1978 i Abdul-Rahman 2008). Positionen är 

väldefinerad i rutnätet och detta medför att man enkelt kan generera bra terrängmodeller. 

Nackdelen är att den fungerar sämre för modeller som kräver multipla höjdvärden, eller z-

värden, då den inte är en full 3D-representation (Heizinger och Pfeifer 1996 i Abdul-Rahman 

2008). 
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Figur 3.1: Rutnätsrepresentation av yta baserad på regelbundna rutor. Till vänster ortognal vy, till höger perspektivvy (bilden 

är hämtad från Abdul-Rahman 2008 s.27 men modifierad) 

Fasettrepresentation bygger på att ytan av ett objekt beskrivs av plana ytor, även kallade face, 

som kan variera i form och storlek. Den vanligaste och mest etablerade strukturen är ytor 

uppbyggda av  triangelnätverk, TIN, där varje triangelnod har x-, y- och z-koordinater, se figur 

3.2 (Abdul-Rahman 2008). Genom att TIN-modellen som skapas över ett område bestående av 

vektordata där hörnpunkterna på trianglarna är kända höjdpunkter bildar facen tillsammans en 

ytmodell som avspeglar området (Eklundh och Pilesjö, 2008).  
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Figur 3.2: Till vänster: Ytrepresenattion baserad på terrängpunkter där data samlats in genom mätning från marken. Till 

höger: En TIN-represenattion som skapats från terränpunkterna i vänstra bilden (Abdul-Rahman 2008 s.30) 

Gränsrepresentation (eng Boundary reprecentation, B-rep) definerar ett objekts form utifrån 

kombinationer av punkter, linjer och ytor (eng vertex, edges och faces) och dess avgränsning 

mot omvärlden (Abdul-Rahman 2008). Som figur 3.3 visar, representeras objektet av sin yta, 

som avgänsas av fyra linjer, som i sin tur knyts ihop av fyra punkter. På samma sätt kan även 

solider representeras av denna metod. Metoden kan även användas för representation av kurvor 

och välvda ytor men blir då matematiskt mycket mer komplex. Därav är metoden mest lämplig 

för att användas för representation av plana regelbundna objekt (Rongxing Li 1994 i Abdul-

Rahman 2008). För att undvika komplexiteten är det ett krav i vissa implemetationer, bland 

annat i CityGML, se avsnitt 4.1, att endast raka linjer och plana ytor används  (Gröger och 

Plumer, 2012). B-rep är vanligt inom CAD- och GIS-program.  
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Figur 3.3: B-rep av en plan polygon. Till vänster visas objektets gränslinjer, till höger visas den hierarkiska strukturen mellan 

ytan (f1), gränslinjerna (e) och de enskilda siffrorna representerar noderna eller hörnen (bilden är hämtad från Abdul-Rahman 

2008 s.31 men modifierad) 

3.2 Volymbaserad representation 

För att representera volymobjekt används vanligen  metoder som 3D-array, svepande geometri, 

octree, konstruktiv solid geometri (CSG) och 3D-TIN-representation (Abdul-Rahman 2008). 

Precis som ytbaserade representationer kan volymbaserade representationer både vara 

regelbundna och oregelbundna. Oregelbundna volymbaserade objekt representeras av 3D-

array-, octree- och 3D-TIN-representation.  

3D-array-representation baseras på en mycket enkel struktur bestående av voxlar (3D-

ekvivalent till en cell) som bygger upp objektet, se figur 3.4. Det krävs dock mycket 

lagringsutrymme för att uppnå en högupplöst representation av ett område eller ett objekt. Alla 

voxlar har samma storlek och för stora homogena ytor blir då denna metod oeffektiv då den får 

onödigt mycket data att lagra. På grund av detta används sällan denna typ av representation i 

praktiken (Feng Dong 1996 i Abdul-Rahman 2008). 
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Figur 3.4: Exempel på hur en 3D-array representation för solida objekt kan se ut (Abdul-Rahman 2008 s.32) 

Octree-representationen är en hierarkisk struktur utvecklad från 3D-array-representationen. 

Även denna metod specifiserar 3D-objekt med voxlar men bygger dessutom på rekursiv 

upplösning av varje enhet, se figur 3.5 (Meagher 1982 i Abdul-Rahman 2008). Då octree består 

av 3D-rasterdata, måste alla objekt konverteras till 3D-raster och brytas ner till punkter, linjer, 

ytor och solida primitiver om de ska kunna användas i ett GIS. Denna metod kräver ett stort 

lagringsutrymme som snabbt ökar ju högre upplösningen blir (Abdul-Rahman 2008). 

 

Figur 3.5: Octree-representation av ett volymobjekt där den inre trädstrukturen visas (Abdul-Rahman 2008 s.34) 
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Svepande geometri används för enkla, regelbundna, volymbaserade element. Man kombinerar 

fördefinerade enkla grundgeometrier (eng primitives), så kallade primitiver, med funktioner och 

bildar på så sätt volymer (Abdul-Rahman 2008). Exempelvis att dra en cirkel längs en rak linje 

för att bilda en cylinder. Primetiver kan exempelvis vara av typen sfär, kub, cylinder, etc. 

Konstruktiv solid geometri-representation, CSG, av ett objekt bygger på att man kombinerar 

primitiver med boolean-uttryck, se figur 3.6. Denna metod var tidigare vanlig i CAD-program 

(Raper 1989 i Abdul-Rahman 2008) men man gick senare över till B-rep implementeringen av 

denna förenklades. Detta för att B-rep anses vara mer flexibel och har en större mängd 

operationer jämfört med CSG (Abdul-Rahman 2008).  

 

Figur 3.6: CSG-representation av ett volymobjekt genom kombinationer av olika grundgeometrier (bilden är hämtad från 

Abdul-Rahman 2008 s.35 men modifierad) 

3D-TIN är en utveckling av en vanlig 2D TIN, men istället för att bara bygga upp enkla 

trianglar, är 3D-TIN uppbyggd av tetraedrar och får på så sätt inte bara ett höjdvärde utan också 

en volym, se figur 3.7. Med denna metod kan objektet representeras exakt, komplicerade 

rumsliga relationer kan beskrivas och orginaldatan kan bevaras (Qingquan Li and Deren Li 

1996 i Abdul-Rahman 2008). Av tetraedrarna fås en volymstruktur som kan användas för 

rumslig analys av topologi. 
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Figur 3.7: 3D-TIN representation av ett relativt enkelt volymobjekt (Abdul-Rahman 2008 s.36) 

Esri utvecklade 1997 multipatch, ett standardiserat GIS-dataformat, en typ av 

gränslinjerepresentation, B-rep, för 3D-objekt. Formatet baseras på triangelgeometrier som 

representerar 3D-ytan samt ringar som kan representera gränslinjer, se figur 3.8, (Esri 2008) 

 

Figur 3.8: Exempel på hur uppbyggnaden av ett multipatchobjekt kan se ut (Esri 2008 s.7) 
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3.3 Detaljeringsgrad, LoD 

Objekt kan ha olika detaljeringsgrad, LoD (eng level of detail), för 3D-representation. För en 

effektiv produktion, av både 2D- och 3D-kartor, vill man ha modeller där man automatiskt kan 

gå från en högre LoD till en lägre och tvärtom. Dessutom kan det vara en fördel att kunna visa 

olika objekt i olika LoD samtidigt, i samma modell och från samma grunddata (Lantmäteriet 

2014). CityGML:s definition av de olika LoD:en illustreras tillsammans med användningen av 

dem i Sverige i figur 3.9 och beskrivs för byggnader som följande (OGC 2015): 

 LOD0: 2,5D-representation där varje xy-position har som mest ett höjdvärde. 

Byggnader som enkla horisontella polygoner. Taken på byggnader kan representeras 

som svävande objekt ovanför byggnadspolygonen. LoD0 har en 3D-punktnoggranhet 

på över 5 meter och används främst för att beskriva större landskapsytor. 

 LOD1: Volymobjekt modelleras på ett förenklat sätt som block- eller solidmodeller med 

vertikala väggar och horisontella tak. LoD1 har en 3D-punktnoggranhet på 5 meter och 

använs främst för att generellt beskriva städer och regioner.  

 LOD2: Prototypisk takform av byggnader är representerad samt väggar och takyta. 

Även struktur som balkonger och vindskupor representeras (Gröger och Plumer 2012). 

LoD2 har en 3D-punktnoggranhet på 2 meter och används både för att beskriva 

enskilda, mindre stadsdelar samt hela städer. 

 LOD3: Mest detaljerade nivån för objektens yttre representation. LoD3 har en 3D-

punktnoggranhet på 0,5 meter och använs för att detaljerat beskriva enskilda 

stadsdelar och arkitektoniska modeller. 

 LOD4: Byggnaders inre strukturer läggs till. LoD4 har en 3D-punktnoggranhet på 20 cm 

och används för att detaljerat och mycket specifikt beskriva arkitektoniska modeller. 
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Figur 3.9: Övre delen visar CityGML:s olika LoD. Nedre delen visar i princip hur  de olika LoD används nationellt vid projektering, 

byggande och förvaltning. Önskemål finns om skalbara modeller som möjliggör ytbyte mellan de olika nivåerna (Lantmäteriet 

2014). 

I HMK (Handbok i mät- och kartfrågor, Lantmäteriet) anges fyra standardnivåer som används 

som riktlinjer i Sverige, se tabell 3.1. Dessa används främst för vägledning i val av metod och 

parametrar vid geodatainsamlingar och utgör länken mellan beställarens krav och utförarens 

teknikval och genomförande (HMK 2015). Vanligen ökar krav på en högre LoD med ökande 

HMK-standard (Lantmäteriet 2014). 
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Tabell 3.1: HMK-standardnivåer (baserad på HMK 2015 s.13) 

HMK-standardnivå och 

definition 

Ändamål Osäkerhet 

1. Global/nationell 
mätning och 
kartläggning 

Dokumentation av markanvändning och 

vegetation, miljöövervakning mm . 

>1 m 

2. Nationell/region
al mätning och 
kartläggning 

Översiktlig planering och dokumentation av 

byggande, infrastruktur, miljö, naturvård, risker, 

skogsbruk mm. 

<1 m 

3. Mätning och 
kartläggning av 
tätort 

Kommunal detaljplanering och dokumentation. <0,1 m 

4. Projektinriktad 
mätning och 
kartläggning 

Projektering, byggande och förvaltning av 

bebyggelse, vägar och övrig infrastruktur samt för 

bygg- och relationshandlingar. 

<0,05 m 
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4 Format för 3D-geodata 

4.1 CityGML 

GML, Geographic Markup Language, är en XML-baserad ISO-standard för lagring av 

geografisk data utvecklat av OGC, Open Geospatial Consortium. Formatet lämpar sig väl om 

man vill integrera geografiska data med annan data och har en rik uppsättning av element 

(Harrie och Svensson, 2013).   

CityGML är ett vidareutvecklat GML-format för lagring och utbyte av virtuella 3D-

stadsmodeller. Till skillnad från rena geometriska och geografiska modeller som KML, VRML 

och X3D är CityGML utrustad med en rik semantik och kan användas för avancerad analys och 

visualisering (Gröger och Plumer 2012). CityGML implementeras som ett applikationsschema 

av GML3, Geographic Markup Language 3, version 3.1.1 och utvidgar den internationella 

standarden för kodning och utbyte av rumslig data utfärdat av OGC, och ISO TC211 (OGC 

2015). CityGML är baserat på ett antal av standarderna från ISO 191xx familjen, OGC, W3C 

konsortium, Web 3D konsortium och OASIS (OGC 2015). 

Ordet ”city” är brett definerat och modellen täcker inte bara byggnader utan alla relevanta 

objekt i en stad. Objekten är organiserade i moduler som kan kombineras med varandra för att 

anpassas till specifika applikationer (Gröger och Plumer 2012). Basklasserna för alla objekt i 

CityGML defineras i core-modulen och ärvs vidare av alla objekt. Relif-modulen har olika typer 

av terrängrepresentationer, som TIN, 3D-punkter, gränslinjer och raster. Transportmodulen 

definerar olika vägar och transportspår och byggnadsmodulen olika typer av byggnader. Andra 

exempel är moduler för vattenområden, stadsobjekt, markanvändning och vegetation. Alla 

objekt som är definerade i modulerna har attribut och geometriska representioner i olika 

detaljeringsgrad, LoD (Gröger och Plumer 2012).  

4.1.1 Geometri och topologi 

CityGML definerar klasser och relationer för de mest relevanta topografiska objekten i en stad 

med hänsyn till egenskaper så som geometri, topologi, semantik och utseende. Det kan 

användas både för större och mindre ytor och kan representera 3D-objekt och terräng i olika 

detaljeringsnivåer, LoD, samtidigt. Objekt som ingår i CityGML är förutom byggnadsstruktur 

även objekt som lutning, vegetation och vattenområden (OGC 2015).  
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Terrängmodeller är en nödvändig del av CityGML där de täcker de mest välkända 

representationerna av terräng som raster, triangulering, punktmoln och gränslinjer. Alla 

representationer är tillgängliga för alla LoD och kan bli integrerade till ett enskilt dataset 

(Gröger och Plumer 2012). 

Representationen av geometri i CityGML baseras på modellen i GML 3.1.1 (Cox et al. 2003) 

men är till viss del begränsad. Som exempel får endast plana polygoner förekomma, vilket 

medför att alla koordinater måste ligga i samma plan. Då ickelinjära strukturer ska 

representeras, exempelvis detaljerade tak, kan dessa approximeras av flera plana ytor (Gröger 

och Plumer 2012). En annan begränsning är att endast raka linjesegment är godkända. Denna 

begränsning underlättar kompatibiliteten med många verktyg och databaser, så som Oracle 

Spatial och PostGIS (Gröger och Plumer 2012). Geometrin av objekt represenetras av B-rep, 

se avsnitt 3.1, och dess volym av solider, vars gränsytor representeras av B-rep. Tillåtna former 

för solider begränsas av vad ISO 19107 och GML3 och kan vara av typerna: sfär, box eller n-

torus (volymer med hål i) (Gröger och Plumer 2012). Genom att ha en volymbaserad 

representation kan man också beräkna volymen, vilket är av stor betydelse för många 

analysverktyg och applikationer. 

4.1.2 Semantik 

Förutom att representera modellens grafiska utseende, representerar CityGML även de 

tematiska och semantiska egenskaperna. Informationsutbytet kan därför göras utan att några 

förluster sker av data eller information av modellen (OGC 2015). Det principiella fokuset för 

CityGML ligger på de semantiska definitionerna för alla objekt som är relevanta för olika typer 

av applikationer som hanterar stadsmodeller (Gröger och Plumer 2012). 

4.1.3 Detaljeringsnivå, LoD 

CityGML skiljer mellan fem olika detaljeringsnivåer, LoD, jämför figur 3.9. Ökande LoD ger 

högre detaljeringsgrad, inte bara för geometriska och tematiska skillnader (OGC 2015) utan 

också mellan semantiska skillnader i modellen (Gröger och Plumer 2012). Detta till skillnad 

från många andra modellers LoD som inte täcker semantiska egenskaper då de endast lägger 

fokus på effektiv visualisering (Gröger och Plumer 2012). CityGML-filer kan innehålla 

multipla representationer och geometrier för varje objekt i olika LoD samtidigt (OGC 2015). 
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Detta underlättar dels för analys och visualisering då verktyg dynamiskt kan bestämma mest 

lämplig LoD för uppgiften. Dels för integration och interoperabiliteten då objekt i samma LoD 

lättare integreras än objekt i olika LoD (Gröger och Plumer 2012).  

4.2 Industry Foundation Classes, IFC 

IFC är en ISO-standard för datautbyte av bygg- och anläggningsdata. IFC har en detaljerad 

semantik och geometrisk modell för byggnaders både inre och yttre struktur (BuildingSMART 

2016). Defnitionen av semantiken i IFC fokuserar på konstruktionen och designen av 

byggnader och innehåller konstruktionselement som balkar, väggar och plattor. IFC hanterar 

inte andra topografiska objekt som transport-, vatten- eller terrängobjekt och visar bara objekten 

i en LoD. För att representera rumsliga relationer har man adderat repesenattionsmetoderna 

CSG och svepande geometri, se avsnitt 3.2, till B-rep, se avsnitt 3.1. Vanligen används lokala 

koordinatsystem i denna typ av modell,  men position och höjdvärde  kan defineras i WGS 84 

och adderas till modellen (Gröger och Plumer 2012).  
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5 Lagring av 3D-geodata 

En datamängd, i detta projekt geodata, kan lagras dels i filformat och dels i speciella 

mjukvaruprogram, så kallade databaser. Det finns för- och nackdelar med båda systemen, men, 

som framgår av titeln på detta examensarbete, kommer fokus ligga på de databasbaserade 

lagringsmöjligheterna.  

5.1 Filformat 

Lagring i filformat är en vanlig metod för att hantera data och kan vara välfungerande då det är 

få användare som ska ha tillgång till datan eller det inte handlar om så stora mängder data. Det 

finns många olika filformat, i denna rapport kommer endast de som berörs i fallstudien, se 

kapitel 10, beskrivas.  

5.1.1 DWG-filformat 

DWG är ett filformat utvecklat av Autodesk och används för att läsa och skriva data mellan 

CAD-program. Första dwg-formatet kom ut år 1982 och sedan dess har det kommit ett antal 

uppdaterade versioner, dock alla utan tillgänglig dokumentation för allmänheten. Formatet 

stödjs av i stort sett alla CAD-program och kan innehålla bland annat geometrisk data, kartor 

och foton (Autodesk 2016). 

5.1.2 Esri Shape-filformat 

Shape-filformatet är ett väletablerat format för lagring av vektordata för GIS-program utvecklat 

av Esri. Till skillnad från DWG-filformatet, se avsnitt 5.1.1, är dokumentationen av shape-

filformatet fritt och finns tillgängligt för alla. Filformatet kan innehålla objekt som punkter, 

linjer och polygoner och attribut kan kopplas till objekten. Det kan dock inte beskriva 

topologiska relationer. Formatet kan även lagra både z-värde och m-värde. Dessa används till 

3D-representation respektive ett mätvärde som kan användas för att representera till exempel 

ytterligare dimensioner som tid (Esri 1998).  

5.2 Databaser 

Genom att lagra datan i databaser istället för i filformat kan man uppnå ett antal fördelar. Bland 

annat så minskar man redundansen, överskottet av datan, och underhållskostnaden genom att 

samla all data på ett ställe och på så sätt få bättre organisation och minskad duplicering. Delning 
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av data underlättas och applikationer blir dataoberoende och kan använda sig av samma data. 

Det blir även lättare att etablera och verkställa standarder och säkerhetsåtgärder för datan, så 

som versions-, konflikt- och historikhantering (Longley et al. 2007). Dessa fördelar gör att 

databaser är bättre anpassade för att hantera stora mängder data som ska kunna användas av 

många personer och applikationer. 

Det finns även nackdelar med användandet av en databas. Dels kan kostnaden för att underhålla 

en databas vara hög, samtidigt som underhållet av data i mindre projekt blir mer komplext med 

en databas (Longley et al. 2007). Ska datan endast användas av en enskild användare är det ofta 

mer effektivt med lagring i filsystem. 

5.2.1 Databashanterare, DBMS 

En databashanterare, DBMS (eng database management system) är en mjukvara som 

kontrollerar lagringen, organiseringen och utbytet av datan i en databas (Longley et al. 2007). 

Databashanterare innehåller tre viktiga element: metoder som hanterar minne och lagring, 

metadata och ett frågespråk som möjliggör access till datan av applikationer. Databashanterare 

kan klassifiseras efter hur de lagrar och hanterar data, de tre vanligaste klasserna som används 

för GIS är relations- (RDBMS), objektorienterade- (ODBMS) och objektrelationell-

databashanterare (ORDBMS) (Longley et al. 2007).   

5.2.2 Relationsdatabaser  

Relationdatabasen beskrevs redan år 1970 med en matematisk teori i artikeln ”A Relational 

Model of Data for Large Shared Data Banks” av E. F. Codd. Nu, 46 år senare är det den mest 

väletablerade databasmodellen (Ashdown och Kyte 2015).  Strukturen bygger på att data lagras 

i tabeller som består av namngivna attribut och dess angivna datatyp. Varje tabell måste ha ett, 

för tabellen, unikt namn och innehålla en primärnyckel. Denna består av ett eller flera attribut 

som tillsammans, för objektet, får ett unikt värde. Specifikationen av varje tabell finns i ett 

databasschema, där tabellnamn, attribut och datatyper anges. Relationsdatabaser är uppbygda 

för att lagra och behandla text och numerisk data och användandet begränsas när det kommer 

till komplex data, som exempelvis geografiska data, film och ljud (Harrie och Svensson 2013).  

För att kommunicera med en relationsdatabas använder man sig av ett standardiserat frågespråk, 

SQL (eng Structured Query Language) (Harrie och Svensson 2013). SQL är ett ANSI-
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standardspråk för relationsdatabaser och specifiserar, till skillnad från många andra språk, VAD 

som ska göras och inte hur.  Med SQL är det möjligt att fråga på data, hantera data (så som 

insättning, uppdatering och borttagning av data), skapa, ersätta, ändra och droppa objekt. Det 

är även möjligt att kontrollera säkerheten genom att kontrollera accessen till datan och garantera 

integritet i databasen (Oracle 2016).  

Databashanterare för relationsdatabaser, RDBMS, togs främst fram för applikationer inom 

affärsverksamhet, exempelvis inom bankväsen, personalhantering och inventering. Den var 

därför inte tänkt till att lagra och hantera komplex data så som geodata. En annan svaghet som 

gör det svårt att utvidga en RDBMS till att stödja geografiska datatyper och funktioner är den 

något fattiga prestandan för geografiska frågeställningar (Longley et al. 2007). 

För att lösa begränsningen med att kunna lagra geografisk data i relationsdatabaser har hybrida 

system tagits fram. Där lagras attributdatan i relationsdatabaser och den geometriska datan i 

filformat, dessa länkas sedan via unika ID-nummer (Harrie och Svensson, 2013). Metoden 

används främst för GIS-program där många av de olika programmodulerna kräver åtkomst av 

geografiska data. Attributdatan lagras i en inbyggd databas och nås via en databashanterare. För 

geodatan finns inget generellt standardfilformat som används (Harrie och Svensson, 2013).  

5.2.3 Objektorienterade databaser 

Objektorienterade databaser bygger på samma metodik som objektorienterad programmering, 

exempelvis C och Java, och har mycket bredare metodik för modellering av komplex data än 

relationsdatabaser (Harrie och Svensson, 2013). Tillgång till datan ges genom en 

objektorienterad databashanterare, ODBMS. Ursprungligen användes frågespråksstandarden 

OQL, men senare gick många över till SQL då det är mer etablerat. Objektorienterade databaser 

har fått stor spridning i designtillämpningar då den ofta erbjuder kraftfull och effektiv 

versionshanterare (Harrie och Svensson, 2013).  

5.2.4 Objektrelationella databaser 

Trots de tekniska fördelarna hos ODBMS har de inte blivit lika etablerade som RDBMS. Detta 

mycket på grund av en massiv installerad bas av RDBMS. Dessutom har utvecklare lagt till 

många av de viktiga kapaciteterna som ODBMS erbjuder till standard-mjukvarusystemet hos 
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RDBMS och på så sätt skapat hybrida objektrelationella databashanterare (ORDBMS) 

(Longley et al. 2007). 

Som en undergrupp till objektrelationella databaser finns spatiala databaser, som är 

specialdesignade för rumslig information. De har utvecklats för att, utöver vad en vanlig 

ORDBMS kan utföra, även kunna hantera, representera och presentera information från rumslig 

data. Till spatiala databaser hör bland annat geografiska databaser, men också vissa typer av 

CAD-databaser och medicinska/anatomiska databaser (Harrie och Svensson, 2013). Spatiala 

databaser innehåller, förutom de vanliga datatyperna, även rumsliga datatyper som punkt, linje, 

polygon och även i vissa fall 3D-datatyper. Det är möjligt att använda metoder och sökningar 

på dessa datatyper och de flesta tillämpningarna är även baserade på OGC-standarder (Harrie 

och Svensson, 2013). Exempel på spatiala databaser är PostGIS och Oracle Spatial som 

beskrivs i kommande avsnitt 5.2.5 och 5.2.6. 

5.2.5 PostGIS 

PostGIS är utvecklat av Refractions Research Inc, ett konsultföretag inom GIS och databaser. 

Ursprunget till PostGIS är ett utvecklingsprojekt av OSGeo Stiftelse och har sedan ständigt 

utvecklats och förbättrats. PostGIS är en utvidgning av PostgreSQL, ett objektrelationellt 

databassystem och stödjer lagring och hantering av GIS-objekt (PostGIS 2016b). 

I PostGIS kan geometriska objekt lagras som Point, LineString, Polygon, MultiPoint, 

MultiLineString, MultiPolygon och GeometryCollection. PostGIS 2.0 har även stöd för att 

lagra TINs och polyedriska ytor (PostGIS 2016b). Tre olika datatyper stödjs av PostGIS: OGC-

geometri, geografi och raster. Geometri-datatypen använder sig av ett plant koordinatsystem 

för mätningar medan geografi-datatypen använder sig av ett geodetiskt koordinatsystem 

(PostGIS 2016b). I fallstudien, kapitel 10, kommer endast geometri- och raster-datatyperna 

användas, därav kommer inte geografi-datatypen beskrivas djupare. 

PostGIS Raster är en utökning av PostGIS med syfte att implementera geometritypen RASTER 

som vilken annan geometrityp i PostGIS som helst. Rastret tillåts både lagras inuti databasen 

som en WKB-geometri (eng Well Known Binary) och vid sidan av som JPEG eller TIFF. 

Genom en mängd SQL-funktioner kan hantering av raster och geometrier, samt konvertering 

mellan dessa ske enkelt (PostGIS 2016a). Rastret består endast av en objekttyp och man skiljer 
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inte på raster och block (eng tile). Dessutom har ett PostGIS Raster endast 2 dimensioner: x och 

y, men kan innehålla multipla rasterband. Detta, tillsammans med andra faktorer som till 

exempel att ingen metadata lagras till rastret, gör att PostGIS Raster är enklare att använda än 

både Oracles GeoRaster (PostGIS 2016a), se avsnitt 5.2.6 och Esri Geodatabas, se avsnitt 5.2.7.  

PostGIS har stöd för funktioner för analys och processing av GIS-objekt. PostGIS innehåller 

även funktioner som stödjer 3D, bland annat ST_MakeLine, ST_MakePoint, ST_MakePolygon 

och ST_MakeSolid. Dessa skapar respektive geometri utifrån en lägre geometrigrad, som 

exempel skapas en linje utifrån punkter, en polygon utifrån en sluten polygonring och en solid 

utifrån en sluten polyhedral eller 3D-TIN (PostGIS 2016b). 

5.2.6 Oracle Spatial 

Oracle Databas är en objektrelationell databasmodell producerad och marknadsförd av Oracle 

Corporation (Ashdown och Kyte 2015). Databasen är designad som en multianvändar-databas 

och genom en låsningsfunktion av datan kan destruktiv interaktion förhindras mellan olika 

transaktioner som delar tillgång till datan. På så sätt kan Oracle garantera ett säkert användande 

av databasen för flera användare samtidigt (Ashdown och Kyte 2015).  

Oracle Spatial är en utvidgning av Oracle Databas och utgör grunden för hanteringen av 

rumsliga och geografiska data. I Oracle Spatial ingår en mängd funktioner och procedurer som 

möjliggör effektiv lagring, tillgång och analys av rumslig data och databasen har även stöd för 

3D (Oracle Database 2013). Tre geometrityper stödjs av Oracle Spatial: punkt, linje och 

polygon. Genom att aggregera dessa med topologiska funktioner kan mer omfattande och 

avancerade objekttyper fås. Även raster kan lagras och hanteras i Oracle Spatial som 

GeoRaster-objekt (Longley et al. 2007). Ett GeoRaster består av två typer: SDO_GEORASTER 

och SDO_RASTER. Varje bild eller rasterbaserad data lagras som kolumner av typen 

SDO_GEORASTER och varje block i de rasterna lagras i en rasterdatatabell av typen 

SDO_RASTER. GeoRaster kan även ha multidimensionella rutnätslager och lagrar även den 

tillhörande metadatan (Murray 2008). 

Oracle erbjuder även en plattform för att ta in, organisera och analysera stora datamängder, så 

kallade big data, där mängd, komplexitet, volym och hastighet är mycket hög (Oracle 2012). 
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Geodata som förekommer i applikationer där det ska utföras analys och uppdatering av stora 

områden kontinuerligt i realtid är ett exempel på big data, framförallt då geodatan är i 3D.  

5.2.7 Esri geodatabas 

Esri Geodatabas, en objektrelationell databas, är det vanligaste ramverket vad gäller lagring och 

datahantering i ArcGIS. Alla typer av GIS-data som används i ArcGIS stöds så som attributdata, 

geografiska objekt, satellit- och områdesbilder, rasterdata, CAD-data, ytmodellering och 3D-

data, nätverksystem, GPS-koordinater och mätningsundersökningar (Esri 2009). Förutom de 

vanliga objekttyperna, som punkt, linje och polygon, har Esri Geodatabas även stöd för att lagra 

objekttypen Multipatches, se avsnitt 3.2 (Esri 2008). Multipatch kan lagras som objekt med 

textur, färg, transparens och på så sätt kan man få mycket verklighetstrogna 3D-objekt. 

Vektordata lagras i geodatabasen som tematiska lager, så kallade objektklasser, där alla objekt 

är av samma geometrityp, dvs punkt, linje eller polygon och har samma attributtyper och 

koordinatsystem. Dessa objektklasser kan grupperas till objektdataset och på så sätt möjliggöra 

modellering av relationer mellan dem (Esri 2009). Raster kan lagras som ett rasterdataset och 

varje rasterbild lagras som ett enskilt tematiskt lager. Flera raster kan grupperas till en 

rasterkatalog eller, om de ligger intill varandra, kan de bli ihopmappade till en enskild bild (Esri 

2009). 

Basen av Esri Geodatabas utgörs av en relationsdatabasmodell där integritet och beteende av 

geodatan defineras av tabeller i databashanteraren. Dessa tabeller lagras antingen som filer på 

en hårddisk eller inuti en databashanterare, som bland annat kan utgöras av Oracle, PostgreSQL, 

IBM DB2, IBM Informix eller Microsoft SQL Server. Rumsliga representationer, oftast i form 

av raster och vektordata, lagras generellt genom användning av en rumsligt förstärkt DBMS, så 

som exempelvis PostGIS eller Oracle Spatial (ArcGIS 2016a). Esri erbjuder olika typer av 

geodatabaser, både till enskilda och multipla användare. Eftersom denna rapport har som syfte 

att ta fram ett system anpassat för Malmö Stads data kommer bara databasen för multipla 

användare beröras här. 

5.2.7.1 ArcSDE-teknologin  

Esris geodatabas för multipla användare använder sig av ArcSDE-teknologin (Spatial Database 

Engine), en teknologi för att få tillgång till och möjliggöra hantering av rumslig data i 
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relationsdatabaser. Denna teknologi har stöd för att läsa och skriva ett antal standarder, bland 

annat OGC-standard för enkla objekt, ISO-standard för rumsliga objekttyper, Oracle Spatial-

format och PostGIS-format (ArcGIS 2011). ArcSDE stödjer RDBMS-plattformar som Oracle, 

PostgreSQL, DB2, Informix, och SQL Server.  

En viktig funktion som denna teknologi erbjuder är versionshantering av geodatabasen. En 

version representeras här av en alternativ, oberoende och beständig vy av geodatabasen så att 

flera konkurrerande användare kan utnyttja den utan konflikter och dataduplicering (Esri 2009). 

ArcSDE ger även stöd för geodatabaskopiering. Genom denna datadelningsmetod kan GIS-data 

delas mellan två eller flera databaser på ett sätt som tillåter dem att synkronisera dataändringar 

som utförs. I databasmodellen är kopieringen löst sammankopplad, vilket medför att 

databaserna kan arbeta självständigt och ändå synkronisera ändringar (Esri 2009). Geodatabas-

arkivering är en annan viktig funktion som stöds av ArcSDE. Alla ändringar sparas i en 

arkiveringklass, en kopia av den riktiga databasen. Där kan man följa alla ändringar som gjorts 

och även använda denna klass för att få fram historik och versioner (Esri 2009).  

5.2.8 3D City Database 

Institute for Geodesy and Geoinformation Science, Technische Universität Berlin har 

tillsammans med Geoinformation Research Group, Department of Geography, University of 

Potsdam utvecklat 3D City Database (3DCityDB), databaslösning som kan hantera och 

administrera CityGML-filer. Den senaste versionen, 3.0.0, släpptes 2015 (tillsammans med 

Chair of Geoinformatics, Technische Universität Munchen och virtualcitySYSTEM GmbH, 

Berlin och M.O.S.S. Computer Grafik System GmbH, Taufkirchen, Germany). Denna stödjer 

både Oracle och PostGIS (Kolbe et al. 2015) och kan laddas ner som open source från hemsidan.  

3DCityDB är en databasmodell med en mängd medföljande verktyg för import och export, 

hantering, analys och visualisering av 3D-stadsmodeller med CityGML-standard. 

Databasmodellen har utvecklats genom att man mappat den objektorienterade datamodellen av 

CityGML 2.0 till ett SRDBMS och på så sätt stödjer 3DCityDB både Oracle och PostGIS. 

Mappningen gjordes manuellt för att uppnå högpresterande datahantering och frågeställningar. 

Med denna modell kan man lagra geodatan i databaser och importera och exportera i CityGML, 

Collada och KML-format (Kolbe et al. 2015).  
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Implementationen av 3DCityDB definierar klasser och relationer för de mest relevanta 

topologiska stadsobjekten. Detta med avseende på deras geometriska-, topologiska-, 

semantiska- och utseendeegenskaper. Inkluderat är även generaliseringshierarkier, tematiska 

klasser, aggreggeringar, relationer mellan objekt och rumsliga egenskaper (Kolbe et al. 2015). 

Representationen av 3D-geometrier i programvaran är flexibel. Dels kan de representeras 

genom B-rep och CSG. Ytobjekten kan ha texturer, färg och vara transparanta. Genom att 

använda sig av generiska attribut går det att lägga till geometrityper till modellen. Genom 

implementationen av en SRDBMS undviker man att behöva specialutveckla lösningar för 

representation av vektor- och rastergeometrier (Kolbe et al. 2015). Istället kan de inbyggda 

datatyperna i PostGIS eller Oracle användas exklusivt.   

Ytbaserade geometrier som polygoner, TIN:s, multiytor och solider lagras genom att de 

sönderdelas till primitivytor där varje yta lagras som ett element i en stor yttabell. Orsaken till 

detta är att varje yta kan bli tilldelad multipla utseenden i CityGML, där varje utseende måste 

bli explicit länkat till den tillhörande ytan. För solider lagras även den solida geometrin till dess 

söderdelade gränsytor. Detta för att möjliggöra rumsliga operationer på objektet (Kolbe 2013). 

Tillgång till databasen från användarapplikationer kan fås på två sätt. Det första är genom att 

utnyttja de inkluderade CityGML Import/Export-verktyget eller WFS:en för datautbyte i 

CityGML-format. Det andra sättet är direkt tillgång till relationsdatabasens tabeller, antingen 

genom databas-API:n för programmeringsspråk eller genom ett ETL-baserat program som 

FME, se avsnitt 6.3 (Kolbe et al. 2015).  
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6 Program för 3D-geodata 

I GIS bearbetas och analyseras representationer av verkliga 3D-objekt. För att få mer exakta 

resultat är det därför önskvärt att ha system som stödjer lagring, hantering, bearbetning och 

analys av objekt i 3D. Flera av de nuvarande system som hanterar detta i 2D och 2,5D stödjer 

inte multipla z-koordinater och är därför inte ultimata för uppgiften, utan behöver bli utvidgade 

till geografiska informationssystem med stöd för 3D, dvs 3D-GIS (Abdul-Rahman 2008). Ett 

3D-GIS program kan vara baserade på olika system, varav GIS-baserade och CAD/BIM-

baserade system kommer att beskrivas nedan.    

6.1 GIS-baserade programsystem 

Det finns ett antal GIS-baserade programsystem, dock kommer bara GIS-program från Esri 

beskrivas här då andra inte är atuella för detta projket. ArcGIS är ett program utvecklat av 

företaget Esri. Programmet används för att skapa och använda kartor, sammanställa och 

analysera geografiska data, dela, upptäcka och visualisera datan samt hantera den i en databas. 

Äldre Esri-produkter arbetar med data i shapefile-format. ArcGIS är däremot främst byggt runt 

en geodatabas, se avsnitt 5.2.7 (Ruiz-Valdepena 2006). ArcGIS Pro kom som tillägg 2015 och 

har de kombinerade kapaciteterna från de andra integrerade applikationerna. Denna applikation 

gör der möjligt att designa, modellera och ändra i 2D och 3D (Menon Sud 2014). ArcGIS 

innehåller flera integrerade applikationer varav 3D Scene Viewer är utvecklat för visa, skapa 

och dela 3D-modeller skapade ArcGIS Pro (Ruiz-Valdepena 2006). 

6.1.1 Rasterbaserade system 

Det finns även rasterbaserade system som kan användas i 3D-GIS, dock faller viss data bort vid 

konvertering och då man utför operationer på rastret. Detta medför att orginaldata måste lagras 

separat för att ha möjlighet att återskapa samma eller skapa andra modeller, göra 

sammanslagning av olika data och ha referensdata till den skapade modellen (Abdul-Rahman 

2008). 

6.2 CAD/BIM-baserade programsystem 

Olika IFC-baserade programsystem, se avsnitt 4.2, har länge används för 3D-representation, 

nedan beskrivs CAD och BIM vilka är de mest etablerade IFC-system i Sverige. 
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6.2.1 Datorstödd arkitektonisk design, CAD 

CAD är ett verktyg för att modellera i 3D som främst togs fram för design, arkitektur och 

konstruktion inom fordon- och konstruktionsindustrin. Fokus ligger på modellens geometriska 

aspekter och grafisk visulisering i 3D för olika perspektiv med möjlighet att sätta texturer och 

ljuskällor. Möjlighet för automatisering för att skapa och designa objekt i CAD är väldigt liten 

och det mesta som rör objektet och dess relationer måste göras manuellt. 

Till skillnad från de flesta GIS-applikationer, som modellerar alla objekten separat och oftast 

bara i 2D, utgår CAD från objektets 3D-definition och kända rumsliga relationer och bryter 

sedan ner objektet till 2D-komponenter. CAD kräver också att objekten har en väldefinierad 

form, storlek, rumsliga relationer och tematiska egenskaper. Dock saknar den funktioner som 

analys av rumsliga relationer och hantering av olika datamängder som typiskt förekommer i 

GIS (Abdul-Rahman 2008). 

6.2.2 Byggnadsinformationsmodell, BIM 

BIM kan innefatta dels modellen som utgör en digital, objektbaserad representation av en 

byggnads fysiska och funktionella egenskaper. Dels modelleringen, det vill säga processen och 

tillvägagångsättet att ta fram och arbeta med denna typ av modell (BuildingSMART 2013). 

BIM-modellen kan sedan användas som en pålitlig grund för beslutsfattande under 

anläggningens hela livscykel (Lantmäteriet 2014). 3D-representation av byggnader är möjlig 

och BIM har dessutom stöd för att visuellt visa ytterliggare dimensioner som tidsplan och 

kostnadsestimering. Modellen kan även hantera rumsliga relationer, utföra vissa analyser, 

stödja geografisk information och byggkomponenters egenskaper och kvalitet 

(BuildingSMART 2013). Till skillnad från CAD, som kan presentera 3D-modeller, kan BIM 

presentera objektbaserade 3D-modeller med datainformation (Lantmäteriet 2014). 

6.3 ETL- program 

ETL-program (eng Extract Transform Load) refererar till en ofta använd process i 

databashantering. Processen går i stora drag ut på att:  

1. data hämtas från heterogena eller homogena källor 

2. datan omvandlas för att lagras för exempelvis hantering eller analys och  

3. datan laddas upp till den slutliga källan.  
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Feature Manipulation Engine, FME, är en ETL-programvara utvecklad av Safe Software för att 

hantera och konvertera geodata. FME har stöd för de flesta format, kan konvertera mellan olika 

koordinatsystem och har även stöd för 3D-data. Det används bland annat för att ta fram 

arbetsflöden och hantera stora mängder geodata för att exempelvis transformera mellan olika 

program, format eller koordinatsystem. FME har över 500 olika transformationsverktyg som 

man med, på ett enkelt sätt, kan läsa, hantera och skriva geodata mellan olika format och 

databaser. Det är även möjligt att sätta upp egentillverkade transformatorer (eng custum 

transformer) som inbäddade egna skript i skripten. Dessa tillåter att datan loopas genom 

transformatorskriptet och kan även innehålla andra egentillverkade transformatorer. På så sätt 

kan man enkelt få en överblick över väldigt komplicerade skript (Safe Software 2016). I 

fallstudien används ett flertal egentillverkade skript, dels då samma process ska utföras i flera 

olika flöden och dels då skripten blev väldigt stora, dessa kommer att presenteras i kapitel 10, 

samt bilaga 4. För en lista med beskrivning av de transformatorer som använts i fallstudien se 

bilaga 5.  

FME består dels av FME Workbench, en arbetsyta där konvertorer och  transformatorer kan 

sättas upp i anpassade arbetsflöden mellan läsare (eng reader) och skrivare (eng writer), se 

figur 6.1. Dels av FME Inspector, ett program där man kan inspektera och visualisera både data 

som kopplats från FME Workbench och som läses direkt från en fil.  
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Figur 6.1: FME Workbench; 1:Navigator 2:Transformergalleri 3:Arbetsytan 4:Transformationslogg (Safe Software 2016 s.1) 
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7 Tillämpningsstandarder för 3D-geodata 

Få tillämpningar rörande databaslösningar för lagring av 3D-geodata i Sverige finns 

dokumenterade. Detta beror mest troligt på att utvecklingen och behovet av 3D-geodata i 

Sverige har skett väldigt snabbt och tiden och möjligheterna att utreda en lämplig lagringsmetod 

har inte funnits. I dagsläget utredes hur en standard för 3D-byggnader kan se ut av Svensk 

geoprocess, se avsnitt 7.4. Internationellt sett har både Tyskland och Nederländerna väl 

utvecklade nationella standarder för 3D-geodata. Vidare jobbar INSPIRE för en internationell 

3D-standard. 

7.1 Infrastruktur för Rumsliga Data i Europa, INSPIRE 

INSPIRE är ett intiativ av Europeska kommissionen för att skapa en Europeiska 

infrastrukturmodell för rumslig data. Modellen förväntas bli lagligt krav för användare av data 

för den offentliga sektorn (Gröger och Plumer 2012). INSPIRE:s byggnadsmodell är starkt 

relaterad till CityGML, se avsnitt 4.1, och har i huvudsak tre krav:  

1. att modellen måste vara flexibel 

2. att den ger stöd för 3D-representation av byggnader och  

3. att modellen, utöver byggnader, även ska ge stöd åt andra konstruktioner som 

antenner, vindkraftverk och skorstenar.   

För att uppfylla dessa krav är byggnadsmodellen uppdelad i fyra stycken profiler: core2D, 

extended2D, core3D och extended3D. Generellt är framtida anpassning, samordning och 

dubbelriktad transformation mellan INSPIRE och CityGML viktiga problem som måste lösas 

där ett möjligt alternativ är att utveckla en INSPIRE-ADE för CityGML (Gröger och Plumer 

2012).  

7.2 Tyskland 

Tyskland är ett av de länder i Europa som står i framkant för utveckling av 3D-stadsmodeller. 

Därav har en djupare utredning om deras nationella standard för 3D-geodata gjorts. Tysklands 

fastighetsregister ajourförs av Tyska staten och innehåller det geografiska området för varje 

fastighet med ett unikt fastighetsnummer. Dessutom innehåller det en samling av alla 

byggnader, där både 2D-geometri och semantik presenteras (Gruber et al. 2014). Då denna data 

är basen för administrativa, ekonomiska och vetenskapliga studier och man såg ett ökat behov 
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och intresse för 3D-geodata från olika intressenter började många städer producera 3D-

modeller. De krav som ställdes på 3D-byggnaderna var att de skulle vara tillgängliga i flera 

LoD. Konsekvensen blev att många städer byggde upp stadsmodeller vars huvudsakliga mål 

var att stödja visuella tjänster. Dessa modeller hade ofta inga speciella kvalitets- eller 

uppdateringsmekanismer. Datan från fastighetsregistret användes men visualiseringsmodellen 

blev aldrig en del av den (Gruber et al. 2014). Med detta startades en satsning från staten att 

skapa en nationell standardisering för 3D-framställning utifrån fastighetsregistret (Gruber et al. 

2014). 

AAA®-modellen var resultatet av denna standardiseringssatsning och den säkerställer 

interoperabiliteten mellan fastighetsregistret och mätningar och mappning av datan (Gruber et 

al. 2014). Denna standard tar hänsyn till både internationella standarder, ISO och OGC, och 

nationella standarder för att inkludera 3D-geodata, se figur 7.1.  

 

Figur 7.1: AAA®-modellen bygger helt på ISO- och OGC-standarder. NAS (= gränssnittet för utbyte av data), 

Anwendungsschema (= applikationsscheman) och objektkataloger defineras av AAA®-konceptet (Gruber et al. 2014 s.4). 

Den nya versionen av AAA®-modellen, med 3D-stöd, beräknas vara tillgänglig över hela 

Tyskland under år 2018. Denna använder sig av CityGML för representation och utbyte av data. 

En metod för 3D-modellering som AAA®-modellen använder sig av är vertikalt 
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integrationskoncept. Man slår samman 2D-kartan av byggnaderna med 3D-laserscanningen och 

får på så sätt en 3D-byggnadsmodell, se figur 7.2. Till skillnad från CityGML, som är designad 

som ett externt utbytesformat och för enkelt användande av 3D-data, definierar AAA®-

konceptet en standard för applikationsscheman, objektkataloger och gränssnitt för utbyte av 

data (Gruber et al. 2014). Den tyskutvecklade databasmodellen 3DCityDB, avsnitt 5.2.8, 

används av det statliga kartverket i alla 16 delstater i Tyskland för att lagra och hantera 

byggnader i LoD1 och LoD2. Dessutom använder bland annat Berlin, Postdam, Munich, 

Frankfurt och Zurich databasmodellen för att sätta upp och hantera virtuella 3D-stadsmodeller. 

Dock används inte modellen som en nationell standard (Kolbe et al. 2015). 

 

Figur 7.2: Vertikal integrationskoncept (Gruber et al. 2014 s.5). 

7.3 Nederländerna 

Även Nederländerna står i framkant för framställning av 3D-stadsmodeller i Europa. År 2010 

började de studera hur man kunde utvidga landets väletablerade, nationella 2D-standard för 

storskalig topografisk kartläggning, IMGeo, till att även omfatta 3D (Stoter et al. 2013). 

Utredningen skedde i flera steg, bland annat jämfördes befintliga GIS-standarder och modeller 

med stöd för 3D. Standarderna som jämfördes var DXF, SHP, VRML, X3D, KML, Collada, 

IFC, CityGML och 3D PDF. Av studien kunde man dra slutsatsen att varje 3D-standard är 

designad för en specifik användning. DXF, VRML, X3D, Collada och IFC stödjer störst 

variation av geometrier. VRML, X3D och Collada har bäst stöd för att visa verklighetstrogna 
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texturer. SHP, IFC och CityGML  har bra stöd för semantik, objekt, attribut och relationer 

mellan objekt vilket medför att de även kan lagra information som är nödvändig för analys (van 

den Brink et al. 2013). Slutligen valdes CityGML som den mest optimala standarden på grund 

av dess stöd för semantik, georeferering och Webb-användning. Även IFC-standard har 

liknande stöd men är utvecklad för en mer lokal och väldigt detaljerad användning (van den 

Brink et al. 2013).  

IMGeo skulle komma att fungera som en ADE på CityGML och genom detta fungera som en 

brygga mellan 2D- och 3D-standarden och på så sätt utvidgas IMGeo med 3D-koncept från 

CityGML (van den Brink et al. 2013). IMGeo innehåller objektdefinitioner så som vägar, 

vatten, markanvändning, markytp, broar, tunnlar, etc. Den kan beskriva ytgeometrin i 2D för 

alla objekt. Som en ADE på CityGML får den samma objektdefinitioner som CityGML och 

kan bli utökad till att kunna representera objekt i 2,5D (Stoter et al. 2013). På grund av 

komplexiteten i att bygga och hantera topologi i 3D, modelleras objekt med geometriska 

primitiver och inte topologiska i CityGML (van den Brink et al. 2013). 

Alla ekvivalenta koncept mellan de båda standarderna identifierades och klasserna i IMGeo 

modellerades till subklasser i CityGML. Under hela processen följdes semantiken i CityGML 

(Stoter et al. 2013). Då det inte fanns någon matchande klass i CityGML till IMGeo-klassen 

modellerade man i första hand om klassen i IMGeo och i andra hand utvidgades CityGML. 

Man adderade även attribut och attributvärden till IMGeo (Stoter et al. 2013). 

Resultatet av den nationella 3D-standarden som togs fram bör ses som en lösning begränsad till 

ett specifikt land eller topografiskt sammanhang. Dock innehåller standarden många 

generaliseringar som kan vara av intresse för andra länder och domäner (van den Brink et al. 

2013).  

7.4 Sverige 

Idag finns ingen nationell standard eller enhetlig datamängd för geodata. Detta försvårar 

användandet av geodata då kommuner och myndigheter inte levererar och hanterar geodata i 

samma standard. Svensk geoprocess är ett projekt för samverkan mellan Sveriges kommuner, 

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Lantmäteriet med syfte att förenkla användandet 

av geodata för så många aktörer som möjligt och bidra till enklare och effektivare 
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myndighetsutövning. Projektet ska även möjliggöra enhetliga leveranser av geodata, förtydliga 

vilka arbetsuppgifter som tillhör vem samt beskriva hur samverkan ska gå till inom insamling, 

lagring och tillhandahållande av geodata. Svensk geoprocess  arbetar även för närvarande  på 

att ta fram 3D-modeller för byggnader (Svensk geoprocess 2016).  

För att driva stadbyggnads- och infrastrukturprojekt krävs stor förståelse för olika intressenters 

processer. Smart Built Environment, ett strategiskt innovationsprogram för hur 

sammhällsbyggnadssektorn kan bidra till att Sverige realiserar nya digitala möjligheter, har ett 

pågående projekt i samverkan med Svensk geoprocess, Strategi för 3D-geodata, inom 

fokusområdet för Integrerade modeller och datastandardisering. Projektet har som syfte att dels 

hitta strategier för förbättrad samverkan mellan de intressenter som använder och förädlar 3D-

geodata. Dels att skapa ett effektivt informationsflöde från planeringsfas till genomförande vid 

stadsbyggnadsprocess som i så hög grad som möjligt bygger på befintliga standarder (Smart 

Built Environment 2016).  

  



38 

 

8 Dagens hantering av 3D-geodata i Malmö  

Malmö Stad är idag en av de kommunerna i Sverige som har kommit längst inom framställning 

av 3D-geodata. Leverans av 3D-geodata sker främst till områden inom analys, 3D-printing och 

till olika webb-tjänster (Iric 2016). Analyserna kan bestå av exempelvis skugg och solstudier 

och är en viktig del vid projekteringar och bygglovsansökningar. 3D-pintingen av fysiska 

stadsmodeller har vuxit snabbt sen 2011 då Malmö Stad investerade i deras första 3D-printer. I 

dagsläget har de tre stycken 3D-printrar, varav en kan skriva ut i färg, en laserskärare, en 3D-

svarv samt en handscanner för att 3D-scanna mindre fysiska modeller. Detta gör att de har en, 

för Sverige, unik framställningsprocess av fysiska stadsmodeller och intresset för detta har visa 

sig vara enormt stort (Iric 2016). 

8.1 3D-geodata 

Underlagsmaterialet som Malmö Stads 3D-modeller är framtagna ur är följande (Almqvist 

2015): 

 ortofoto med 8/25 cm upplösning 

 snedbilder från flygfoto och gatuvyer 

 digitala terrängmodell, baserad på laserscanning 

 byggnader i 3D befintliga för Malmö Stads egna LoD-standard i LoD1, LoD2 och LoD3 

 träd med inmätt höjd och bredd 

 en 3D-baskarta med höjd på markpunkter 

 laserscannad data 

Data för stadsmodellen kommer in dels som digitala flygfoton och punktmoln från 

laserscanning men även data inmätt för hand ute i fält förekommer. Flygfotona bearbetas och 

tilas/mappas ihop. I EspaCity tas sedan taken ut manuellt genom att man studerar bilderna i 3D 

och genom en autogate läggs de sedan in i AutoCad. Där studeras taken och görs om till ytobjekt 

(eng face) eller polygoner, modellen sparas i en DWG-fil, ett filformat som ofta används för 

datautbyte i de flesta CAD-program. Detta kombineras med de behandlade punktmolnsdata och 

mätningarna som är gjorda för hand för att tillsammans bilda en säker stadsmodell med små fel 

i plan och höjd. 
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Malmö Stad har endast takkonstruktionerna lagrade, därför baseras deras LoD-standard endast 

på hur detaljerat taken visas. Detta skiljer sig från CityGMLs LoD-standard och består av tre 

stycken LoD där alla baseras på takkonstruktionen (Iric 2016).  

 LoD1 – Flygande platta tak. Används främst för enkla modeller samt uträkningar för 

buller etc då snedtak försvårar uträkningarna avsevärt. 

 LoD2 – Flygande tak där takens form visas. Endast tak som knyts med väggar som har 

kontakt med marken visas. Med undantag för vissa byggnader med speciell 

utformning. 

 LoD3 – Flygande tak med takdetaljer så som skärmtak och kupor visas.  

Dessutom krävs det att datan anpassas på olika sätt beroende på hur och till vad den ska 

användas. 3D-stadsmodeller till bygglov, förrättningar, stadsplanering, primärkartor etc 

behöver endast vara ”flygande” tak som höjdangivelse och position på mark medans 3D-

stadsmodeller till webbaserade karttjänster ska ha tak och väggar men inte grundplatta, då det 

räcker med öppna solider. Till 3D-modeller som ska skickas till 3D-labbet måste byggnaderna 

vara hela, slutna solider för att 3D-printrarna ska skriva ut rätt. Det är även väsentligt att 

definiera bak- och framsida av ytobjekten då de ska printas för att det ska bli slutna solider. 

Dessutom måste en grundplatta skapas och eventuell klippning av modellen ske innan den 

skickas till 3D-printern. Det kan även variera en del beroende på vilken av 3D-printrarna 

modellen ska printas i och om modellen ska färgprintas med ortofotot ovanpå modellen (Miso 

Iric 2016).  

Om 3D-modellen ska användas för analys varierar det hur datan ska presenteras beroende på 

vilken analys som ska göras. För solstudier behöver man taklutning, höjd och yta medans man 

för bullerstudier endast gör analyser på horisontella tak då beräkningarna blir för komplicerade 

om ljudet ska studsa mot sneda tak. Anpassningen av datan sker genom FME-skript som är 

utvecklad speciellt för dessa ändamål. 

8.2 Lagring och användning av 3D-geodata 

Hela 3D-stadsmodellen lagras i en DWG-fil. Denna typ av lagring begränsar tillgängligheten 

till datan i modellen då konflikt kommer ske om olika användare är inne i filen samtidigt. Detta 

hanterar Malmö Stad genom att bara en person har tillgång till, och kan ändra i den ursprungliga 

dwg-filen. Övriga som behöver tillgång till takmodellen använder sig av kopior till huvudfilen. 
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Arbetsflödet för att undvika konflikter i filen ger en krävande versionshantering. För hela flödet 

se figur 8.1 nedan. I dagsläget lagrar inte Malmö Stad en hel 3D-modell, utan bara en modell 

bestående av 3D-takobjekt som polygonobjekt och ytobjekt i en DWG-fil. Utifrån denna modell 

framställer man sedan en 3D-modell. Vid beställning tas den berörda datan ut, görs om till 

lämplig represenation, angåede LoD och uppbyggnad, och skickas i lämpligt format till 

beställaren.  

 

Figur 8.1: Dagens flöde för att ta fram 3D-modeller i Malmö Stad 

Program som används för att ta fram 3D-modellerna är i huvudsak EspaCity, AutoCAD och 

FME Desktop. Dessutom används ArcGIS-program och Sketchup för viss hantering av 3D-

datan respektive av planarkitekterna.  

EspaCity är en programvara för fotogrametisk 3D-kartläggning. Programmet innehåller verktyg 

och funktioner för att arbeta med och beräkna geografiska data hämtad från digitala flygbilder 

(Adtollo 2016). Processen i programmet bygger på fotogrammetri, flera flygfoto tas från olika 

vinklar över samma område, tilas (mappas) ihop med fasta referenspunkter på marken och kan 

sedan visas i 3D i EspaCity. I 3D-läget tar man sedan ut takkonstruktionerna manuellt och 

skickar dessa sedan vidare till AutoCad genom FME, se figur 8.1.  
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I AutoCad inspekteras att geometrierna är kopplade till rätt punkter. Därefter läggs de in i 

samma dwg-fil som övriga takgeometrier genom FME. I dwg-filen lagras geometrierna i olika 

lager beroende på Lod och om de lagras som polygon- eller ytobjekt (i AutoCad benämnd som 

face). I dwg-filen finns ännu inte alla delar av Malmö stad inlagd, utan detta läggs in efterhand 

delvis beroende på 3D-uppdrag från kunder. Beroende på typ av uppdrag läggs takobjekten in 

som polygon- eller ytobjekt. Det finns alltså ingen standard för vilket format objekten lagras 

som. 

Genom FME transformerar och anpassar man sedan datan till det format det ska levereras till. 

Beroende på vad 3D-geodatan ska användas till behöver den vara utformad olika och detta 

ställer högre krav på hanteringen och en eventuell databasbaserad lagringsstruktur. De olika 

användningsområderna för 3D-geodata som Malmö Stad i huvudsak har är: 

 3D-stadsmodeller till webbaserade karttjänster.  

 3D-modeller som skickas till 3D-labbet för att skrivas ut av 3D-printrar till fysiska 

modeller.  

 3D-modeller till analys, så som solstudie och bullerstudie. 

 3D-stadsmodeller till bygglov, förrättningar, stadsplanering, primärkartor etc begärs 

ibland då det inte endast räcker med angiven höjd på en 2D-karta.  
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9 Förslag på ny arkitektur av 3D-geodata i Malmö 

Utifrån teoristudien som är gjord i kapitlena 2-6, samt studering av tillämpningstandarder och 

utredning av Malmö Stads befintliga metoder och behov har i detta kapitel tagits fram 3 stycken 

förslag på databasbaserade lagringsalternativ.  

9.1 Krav på ny arkitektur 

Målet med fallstudien är att ta fram lösningar på de arbetsflöden som krävs för att göra det 

möjligt att lagra 3D-geodata i en databas med hänsyn till Malmö Stads processer, behov och 

data. Det nya flödet är tänkt att ersätta dagens som visas i figur 8.1. Malmö Stads krav på vad 

lagringsmodellen ska uppfylla kan sammanfattas som: 

 lagra takgeometrier i 3D och tillhörande texturer 

 vara kompatibelt med dagens arbetsprocess för att framställa 3D-modeller 

 ha en automatiserad och effektiv process för ajourhållning av 3D-geodatan, så som 

uppdatering och addering av objekt 

Från figur 9.1 kan man utläsa tre generella flöden projektet omfattar: lagring in i databasen 

(flöde 1), uttag och hantering av data från databas (flöde 2) och ajourhållning och uppdatering 

mot andra program och befintliga system (flöde 3). Inom dessa område ska geometrier, texturer 

som ortofoto och id-sättning utredas, testlagras och användarflöde som rör dessa ändamål ska 

tas fram.  

 

Figur 9.1: Förslag på flöde för lagring av 3D-geodata i databas. Processerna inom den stora rektangeln representerar arbetet 

som detta projektet omfattar. 



43 

 

I bedömningen och granskning av denna databas-lösning kommer, förutom hur väl det uppfyller 

projektets mål och syfte, även hänsyn tas till det lagringsutrymme som krävs, hur tidskrävande 

flödet blir och hur automatiserad processen blir. En annan aspekt som är viktig att diskutera är 

hur hållbara lösningarna kommer vara för framtida bruk. Kommer de vara lätt att anpassa för 

eventuella kommande nationella och internationella standarder och hur kommer de olika 

lösningarna kunna anpassas för att passa för en större målgrupp än bara Malmö Stad?  

Lösningsalternativen som valts för att göra en djupare utredning av består av en Open Source-

databas i form av PostGIS, en kommersiellt utvecklad ArcSDE-databas framtagen främst för 

att kunna lagra data från ArcGIS och slutligen den tyskutvecklade CityGML-baserade 

databasmodellen 3DCityDB. Alternativen valdes dels för vilka programvaror Malmö Stad har 

tillgång till och använder i dagsläget och dels efter att få en så bred studie som möjligt. Dessa 

tre alternativ täcker långt ifrån alla möjliga lösningar men de innehåller och är kopplade till 

väletablerade system och programvaror så som PostgreSQL, Oracle, ArcGIS och CityGML. 

Vidare ingår både kommersiella och Open Source programvaror och både standarddatabaser 

och specialutvecklade paket.  

9.2 Lösningsalternativ 1: PostGIS på PostgreSQL 

Ett alternativ på en lösning för att lagra 3D-geodata i en databas och ta fram ett anpassat 

arbetsflöde för Malmö Stad är en PostGIS-databas, se avsnitt 5.2.5. Databasen är både 

lättillgänglig och väldigt enkel att installera. PostGIS installeras som en utökning på en 

PostgreSQL-databas och databasen nås enkelt genom PgAdmin, PostgreSQLs 

användarinterface som följer med installationen, se figur 10.2. I PgAdmin kan man enkelt få en 

överblick över databaserna och dess tabeller, hantera data genom SQL-frågor och lägga in data. 

Andra sätt att få tillgång till databasen är genom kommandofönstret och genom FME. Då datan 

tas från andra program och format än vad som kan lagras i PostGIS kommer man, oberoende 

av metod för att hantera databasen, tvingas transformera datan till önskat format. Därför är det 

en fördel att använda sig av FME då man med denna enkelt kan hantera hela processen (hämta, 

transformera och lagra) för datan.  

PostGIS har, förutom vanliga och multipla geometrier så som Point, LineString, Polygon, 

MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon, GeometryCollection, stöd för att lagra polyedriska 
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ytor (eng Polyhedral Surfaces), TINs och raster. En tabell kan bara innehålla en av dessa 

geometrityper (PostGIS 2016b).  

Möjligheten att lagra draperade tak är begränsad i PostGIS eftersom de inte kan lagras i en 

enskild tabell. Geometrin och ortofotot kommer lagras var för sig i varsin tabell, geometrierna 

antagligen som polygoner och ortofotot som ett raster. Här kan man välja att lagra hela ortofotot 

som ett eller flera raster över hela Malmö Stad eller som flera små raster utklippta efter 

takpolygonerna så att endast bilder på taken lagras. Det man får ta hänsyn till vid metodval här 

är hur mycket mer lagringsutrymme som tas upp i förhållande till vart det är mest optimalt att 

utföra klippningsprocessen: vid insättning i databasen på alla data eller vid uttag ur databasen 

på endast vald data. Lagras varje enskilt takraster för sig kan man, genom att ge takgeometrin 

och takrasterbilden ett gemensamt id, knyta dessa två till varandra och automatisera processen 

att ta ut datan från databasen och drapera bilden på taket. På så sätt kan det för en användare 

framstå som att de båda objekten är lagrade ihop som ett objekt.  

PostGIS saknar specialutvecklade funktioner som versions- och historikhantering, 

uppdateringsfunktioner och LoD-lösningar. Dessa funktioner kommer därför vara tvungna att 

utvecklas separat, exempelvis genom FME.  

9.3 Lösningsalternativ 2: Esri Geodatabas med ArcSDE-teknologi 

Det andra alternativet på en databasbaserad lagring är att använda sig av en ArcSDE-databas, 

se avsnitt 5.2.7. Denna har stöd för både PostgreSQL och Oracle om omfattas därav av deras 

respektive begränsningar. ArcSDE är en kommersiell programvara, utvecklad av Esri, med stöd 

för 3D. Tillåtna objekt som kan lagras är punkt, linjesträng, polygon, mulitpunkt, 

multilinjesträng, multipolygon, multipatch och raster. 

Då Malmö Stad i dagsläget innehar vissa av Esris licenser, för bland annat ArcGIS, skulle en 

möjlig lösning vara att lagra 3D-geodata i Esris Geodatabas med SDE-teknologi. Takobjekten 

hade då kunnat lagars med draperade tak som multipatchobjekt, på så sätt hade texturen och 

geometrin lagrats tillsammans som ett objekt. Dock har vissa andra program svårt att ta 

multipatchobjekt och har man inte tillgång till exempelvis FME är detta ett problem. Med FME 

kan man transformera multipatchobjekten och göra om dem till ett format som mottagaren kan 

ta.  
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Med denna databaslösning får man en inbyggd versionshantering och arkiveringsfunktion 

vilket kan vara av stor betydelse då man lagrar stora mängder data som många har tillgång till. 

En annan viktig funktion som är inbyggd i ArcSDE är geodatabaskopiering. Med denna 

funktionen hade man på sikt kunnat dela datan mellan 3D-geodatabasen och databasen med 

baskartan och på så sätt fått dem att synkroniserats automatiskt vid ändring av någon databas. 

Detta hade underlättat ajourhållningen och undvikit dubbelarbete.  

Det finns även goda möjligheter att exportera till  CityGML-format med ArcSDE. Detta genom 

ArcGIS 3D City Information Model, 3DCIM, en informationsmodell för hantering, analys och 

visualisering av 3D-geodata. 3DCIM och CityGML ligger mycket nära varandra och 3DCIM 

baseras till stor del på CityGML (Esri 2016). 

9.4 Lösningsalternativ 3: 3D City Databas 

En möjlig lösning är att använda sig av 3DCityDB, avsnitt 5.2.8, för att lagra Malmö Stads 3D-

geodata i databas. Som figur 9.2 illustrerar kommer modellen i stort sett byggas upp som 

tidigare, jämför figur 9.1, förutom att med denna modell kommer möjligheten finnas att 

importera och exportera filer i CityGML-format. Här har man även möjlighet att välja om man 

vill lägga den på en Oracle eller PostgreSQL RDBMS. Och precis som för ArcSDE kommer 

3DCityDB begränsas av respektive RDBMS:s begränsningar. Skillnader mellan dessa två 

databaser kommer att diskuteras i avsnitt 9.5. I dagsläget hanterar inte Malmö Stad någon data 

i CityGML-format och diskussion kan föras om man ska gå mot detta eller inte, mer om detta i 

kapitel 11.  
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Figur 9.2: Möjligt flöde för lagring och framställning av 3D-geodata för Malmö Stad  med en 3DCityDB-modell. 

Funktioner som är inbyggda i 3DCityDB och som kan vara användbara för denna studie är 

bland annat import/export-verktyget för CityGML-formt, ett verktyg för att exportera 

visualiseringsmodeller i KML- och COLLADA-format samt verktyg för att exportera data till 

kalkylark så som Excel. Dessa verktyg kan filtrera objekt efter rumsliga relationer, har kapacitet 

att processa mycket stora (>> 4 GB) datamängder dels på grund av att programmet har en 

tilingmetod implementerad. Dock kan inte import/export verktyget läsa eller skriva 

rasterbaserade terrängmodeller, utan bara terrängmodeller baserade på TIN, punktmoln och 

gränslinjer. För att göra detta krävs att man använder andra verktyg från exempelvis Oracle, 

ESRI eller Safe Sofware (Kolbe et al. 2015). En annan funktion som är inkluderat i 3DCityDB 

är verktyget för versions- och historikhantering, dock är detta endast tillgängligt om 

programmet körs på en Oracle RDBMS och inte på PostGIS.  

Modellen har stöd för fyra olika multirepresentationer, LoD, utseende, versioner och historik 

(Kolbe et al. 2015). Utseendet är ett tillägg till ett objekts semantik och geometri och kan 

relateras till tematiska egenskaper, inte bara synliga utan också som exempelvis strålning och 

buller (Kolbe et al.2016). Utseendet kan representera både texturer och georefererade texturer, 

dessa kan lagras i databasen. Databasmodellen följer CityGMLs standarder för LoD, det vill 
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säga från LoD0 till LoD5 där både geometri och tematiska egenskaper blir mer detaljerad ju 

högre LoD man väljer. Varje ytobjekt kan ha individuella utseende och egenskaper lagrade för 

varje LoD (Kolbe et al. 2015).  

Den underliggande datamodellen för att representera byggnader är en komplett förverkling av 

CityGMLs byggnadsmodell. Detta möjligör varierad representation, beroende på LoD, av 

komplexa byggnader och objekt. Det är även möjligt att aggregera objekt och byggnader till 

större komplex och grupper. Aggregeringarna kan ges namn och attribut och även själva 

innehålla grupper till ett godtyckligt djup (Kolbe et al. 2015). 

För att effektivisera minneshanteringen kan prototypobjekt användas för objekt som frekvent 

dyker upp i 3D-modellen och som inte har väsentlig skillnad i geometri och utseende. Principen 

bygger på att varje prototypobjekt representeras av en referens till prototypen (Kolbe et al. 

2015).  

9.5 Jämförelse mellan Oracle Spatial och PostGIS för lagring av stadsmodeller 

Då både ArcSDE och 3DCityDB stödjer lagring i både Oracle och PostgreSQL-databaser 

studeras skillnaderna mellan de båda databaserna i detta kapitel, både specifikt för programmet 

men också i allmänhet. Oracle och PostgreSQL är båda relationsdatabaser och PostGIS är en 

utökning av PostgreSQL som kan hantera rumslig data precis som Oracle Spatial är till Oracle. 

Detta medför att vissa egenskaper i databasmodellerna skiljer sig beroende på vad 

huvuddatabaserna klarar av. Utrymmesbegränsningar hos de båda databaserna är 

sammanfattade i tabell 9.1. 
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Tabell 9.1: Tabell över utrymmesbegränsningar hos databaserna PostgreSQL (PostgreSQL 2016a) och Oracle (Oracle 2016e). 

 PostgreSQL Oracle  

Totalt lagringsutrymme Obegränsat Obegränsat 

tabellstorlek 32 TB Obegränsat 

Antal kolumner per tabell 250-1600, beroende på typ 1000 

Antal rader per tabell Obegränsat, max 1,6 TB per 

rad 

Obegränsat 

 

Oracle Spatial är kommersiell och har fler färdigutvecklade lösningar mot specifika områden 

så som geodata. Som exempel ger Oracle Spatial stöd för versions- och historikhantering vilket 

gör den välanpassad för kommersiellt bruk med ett stort antal som har tillgång till databasen. 

PostGIS är en Open Source-programvara som är oerhört enkel och snabb att sätta upp. Båda 

databaserna har stöd för 3D och raster. Dock utelämnar Oracle Spatial z-värdet vid operationer, 

precis som många andra etablerade databaser. Undantaget är PostGIS (PostGIS 2016b) och 

Mapinfo Spatialware Datablade (Mapinfo 2002). Dessa stödjer geometriberäkningar som längd 

och omkrets i 3D. Andra funktioner i PostGIS, som överlappning, area och distansberäkning, 

görs lämpligast i 2D (Stoter och Zlananova 2003). 

Undersöker man mer specifikt på skillnaderna mellan databaserna i 3DCityDB så kan man se 

att i versionen för PostgreSQL implementeras procedurer och funktioner med scheman. På så 

sätt organiseras ett namnsystem som möjliggör att objekt kan anropas på namnet och ha egna 

tabeller och funktioner. I Oracle grupperas procedurer och funktioner till paket vilket gör att 

varje paket från Oracle-versionen representeras i ett PostgreSQL-schema och inte flera stycken 

per paket (Kolbe et al.2013). En annan skillnad mellan modellerna är deras hantering av 



49 

 

flygfotografier, vilket framgår av tabell 9.2. där båda modellerna har specifika lösningar för 

detta. Dessutom har Oracle även en specifik lösning för historikhantering medan PostGIS 

saknar lösning på det. 

Tabell 9.2: Tabell över funktioner och objekt som stödjs av Oracle respektive PostgreSQL i 3DCityDB-programvaran  

(baserat på Kolbe et al. 2013 s.5) 

Egenskaper hos 3DCityDB Oracle PostgreSQL 

Semantiskt rik och hierarkiskt strukturerad modell Ja Ja 

5 LoD Ja Ja 

Representation av generiska och prototypiska objekt Ja Ja 

Fri och rekursiv aggregering av objekt Ja Ja 

Komplexa terrängmodeller Ja Ja 

Hantering av stora flygfotografi Ja, specifik 

för Oracle 

Ja, specifik för 

PostgreSQL 

Versions- och historikhantering Ja, specifik 

för Oracle 

Nej 

 

Alla geodatabaser, utom Oracle, använder sig av sin DBMSs binära typ för att lagra raster. 

Oracle ger möjlighet att välja BLOB-format vilket är ArcSDEs standard raserlagringsmetod för 

Oracle. Om man har Oracle Spatial finns även alternativet att välja att lagra raster i en 
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objektrelationell datatyp SDO_GEORASTER. Denna datatyp utökar databasmodellen att 

inkludera SDO_GEORASTER-datatyper i Oracles DBMS (ArcGIS 2008). 
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10 Implementation av ny arkitektur för ny lagring av 3D-geodata i 

Malmö Stad 

Efter utredning av Malmös 3D-data och befintliga lagrigsmetoder för 3D-geodata valdes en 

databas-lösning bestående av en PostgreSQL-databas med ett PostGIS-tillägg ut att göra en 

fallstudie på. Andra alternativ som övervägdes var en Esri Geodatabas med ArcSDE- och den 

tyskutvecklade 3DCityDB, en hybrid databaslösning med CityGML-stöd. Beslutet att 

fallstudien skulle göras på en PostGIS-databas togs tillsammans med Miso Iric, min handledare 

på Malmö Stad, och grundades dels på den goda tillgängligheten till programvarorna och dels 

på vilka förutsättningar Malmö Stad hade att installera de olika programvarorna. Dessutom har 

Malmö Stad i dagsläget inte något behov av att kunna läsa och skriva till CityGML-format. 

Lösningen blir också mer programoberoende med en PostGIS-lösning än men en ArcSDE-

lösning då både ArcSDE och Oracle är licensierade program medans PostgreSQL och PostGIS 

är open source. Dock används FME Desktop för att utveckla arbetsflödena, vilket är ett 

licensierat program.  

10.1 Databasöversikt 

De program och versioner som användes för denna fallstudie var PostgreSQL version 9.5.1 

winx86-64, PostGIS version 9.5 och FME Desktop ESRI Edition 2015.1. De båda programmen 

installerades efter en installationsguide tillgänglig på hemsidan (PostgreSQL 2016b och 

BostonGIS 2016), till PostgreSQL följde även pgAdmin III med automatiskt, ett program för 

att hantera PostgreSQL-databaser. En ny databas sattes upp med ett PostGIS-tillägg för att göra 

det möjligt att lagra rumsliga objekt. Den data som användes för fallstudien beskrivs i bilaga 1 

tabell B1.1.  

PostGIS-databasen som sattes upp döptes till Malmo3DDB. Tabellerna och deras kolumner 

som databasen innehåller redovisas i bilaga 2 tabell B2.1-B2.4 och hur hela databasen med 

tabeller ser ut i pgAdmin kan ses i figur 10.2. Flödena som tagits fram är utvecklade i FME, se 

avsnitt 6.3, och de transformatorer som används finns beskrivna i bilaga 5. 
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Figur 10.2: PostGIS-databasen Malmo3DDB i pgAdmin. 

10.2 Generell modell över arbetsflöde 

I figur 10.1 visas en generell översikt för vad de olika flödena används till och vart i processen 

de verkar. Nedan beskrivs flödenas uppdrag kortfattat och senare i kapitlet mer noggrant, avsnitt 

10.3 – 10.6.  

 Flöde 1: lagring av takgeometrier i databasen 

 Flöde 2: uttag av byggnadspolygoner för vidare process till leverans 

 Flöde 3: uppdatering och ajourhållning av data i databasen genom baskartan och EspaCity 

 Flöde 4: anpassning inför framtida krav och standarder för att skapa en hållbar 

databaslösning 
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Figur 10.1: Generell arbetsgång för en lösning genom en PostGIS-databas. Processerna inom den stora rektangeln 

representerar det praktiska arbetet detta projekt har omfattat. Dessutom en tänkt förberedelse för ett eventuellt kommande 

nationellt standardkrav att 3D-geodatan ska kunna levereras i CityGML. 

10.3 Flöde 1 – Lagring  

Första flödet som sätts upp har syftet att lagra in den befintliga datan som idag används för 3D-

framställning in i databasen, se figur 10.1 för en överblick vart i hela processen detta flöde 

används. 

 Indata: fil med takgeometrier, olika lager för om geometrierna är polygon- eller 

ytobjekt (IFMEFace-format) i 3D,  kvarteren från ett lager i baskartan och ortofoto över 

Malmö stad. 

 Utdata: byggnadspolygoner, byggnadsgrupper och takrasterbilder som alla lagras i 

tabeller i Malmo3DDB 

Första steget i flöde 1, se figur 10.3,  var att göra om alla geometrier till samma format då de 

kommer in som både polygon- och ytobjekt. Här testades att både göra det till polygon- och till 

ytobjekt (IFMEPolygon respektive IFMEFace). Båda formaten går att lagra in i PostGIS-

databasen men då man tar ut geometrier som lagrats som ytobjket (IFMEFace) kommer det ut 

som IFMEMesh medans det som lagras som polygonobjekt (IFMEPolygon) även kommer ut 

som polygonobjekt. Detta resulterade i valet att lagra alla objekt som polygoner och i de fall 

där de ska levereras i ytobjekt transformeras datan vid uttag ur databasen, se flöde 2 avsnitt 

10.4. 
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Det andra steget var att testa olika sätt att lagra ortofotot. Efter att testat både att lagra hela 

ortofotot, klippt i mindre delar, och som en rasterbild per byggnadsgrupp, valdes det senare 

alternativet. Detta gjordes genom en egentillverkad transformator, ECWToRoofRaster se bilaga 

4.  

 

Figur 10.3: FME-skriptet för Flöde 1. Detta flöde togs fram för att lagra in geometrier från en dwg-fil till PostGIS-databasen 

Malmo3DDB. För utförliga skripter för de egentillverkade transformatorerna (gröna i bilden) se bilaga 4. 

När själva datan som ska lagras är transformerad till lämpliga format och utseende togs 

attributen, så som id och kvartersnamn fram. Det finns två olika id lagrade, ett till 

byggnadsgruppen, group_id, och ett till polygonobjektet, part_id. Group_id är samma i alla 

tabeller och det är genom denna man knyter exempelvis takrasterbilder till takpolygonobjekt. 

Den består av unik blandning av siffror och bokstäver baserat på bland annat objektets position 

och benämns GOID. Mer om hur ett GOID skapas se bilaga 5 för FME transformatorer. 

Part_id utgör ett unikt id för varje polygonobjekt. Attributet är en sammansättning av namnet 

på kvarteret, GOID för byggnadsgruppen och GOID för byggnadspolygonen. FME-skriptet för 

att sätta id på objekten kan ses i figur 10.4 och används på ett flertal ställen där data ska adderas 

eller uppdateras i Malmo3DDB. 



55 

 

 

Figur 10.4: FME-skript för den egenframtagna transformatorn IdSetter som används på ett flertal ställen. 

För att slå samman kvartersnamnen med byggnadsgrupperna och byggnadspolygonerna 

plockades textsträngen ut från kvartersfilen och sattes istället som ett attribut till polygonerna 

för kvarteren genom en rumslig filtrering (FME transformatorn SpatialFilter se bilaga 5). 

Därefter gjordes ytterligare filtreringar för att undersöka vilka takobjekt och byggnadsgrupper 

som låg i vilket kvarter och på så sätt tilldelas rätt kvartersnamn som attribut till 

byggnadsobjekten. 

10.4 Flöde 2 – Hantering  

När datan som används för 3D-framställning lagrats i databasen är nästa arbetsflöde att ta ut 

den och transformera till rätt format för leverans, se figur 10.1 för en överblick vart i hela 

processen detta flöde används. 

 Indata: byggnadspolygonerna och takrasterbilderna från Malmo3DDB. 

 Utdata: takgeometrier som polygonobjekt, ytobjekt och som draperade med 

takrasterbilder. 

Objekten kommer ut som polygoner från PostGIS-databasen och körs genom en egentillverkad 

transformator: ReadPolygonFromPostGISComplete, se figur 10.5 och 10.6. Denna 

transformatorn transformerar objekten så att de kan skrivas som polygon-, yt- och draperade 

objekt. För att transformera dem till ytobjekt rafinerar, triangulerar, deaggreggerar och slutligen 

ersätter geometrin med ett ytobjekt (FME transformatorerna GeometryRefiner, Triangulator, 
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Deaggregator och FaceReplacer, se bilaga 5). Detta krävs bland annat för att sätta utseende på 

objektet.  

 

Figur 10.5: FME-skriptet för Flöde 2. Detta flöde hämtar geometrier från PostGIS-databasen Malmo3DDB och skickar ut det i 

olika format för att det ska kunna användas av olika program. För utförliga skripter för de egentillverkade transformatorerna 

(gröna i bilden) se bild 10.6 och bilaga 4 

Draperingen av geometrierna, som sker i figur 17, lades lite vikt på för att få till då det redan 

finns skripter färdiga för att drapera takgeometrier. Dessa skripterna kan man i framtiden länka 

in i detta arbetsflöde för att få en mer avancerad drapering. 

 

Figur 10.6: FME-skriptet för den egentillverkade transformatorn ReadPolygonFromPostGIS. Detta skriptet tar ut geometrier 

som både polygonobjekt, ytobjekt och som draperade ytobjekt. För utförliga skripter för de andra egentillverkade 

transformatorerna (gröna i bilden) se bilaga 4 
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10.5  Flöde 3 – Ajourhållning  

Målet med att sätta upp ett flöde för ajourhållning är att uppdateringar och adderingar av nya 

byggnader ska kunna ske automatiskt. Detta gäller dels mot baskartan som kontinuerligt 

uppdateras och ajurhålls och dels mot uppdatteringar och adderingar som görs genom EspaCity. 

I dagsläget är det svårt att få en helt automatiserad uppdatering mot baskartan då den är i 2D 

och inmätt efter husgrunden. Lösningen kommer istället sträva efter att lagra de förändringar 

som gjorts i baskartan i en egen tabell för ouppdaterade objekt i Malmo3DDB. Se figur 10.1 

för en överblick vart i hela processen detta flöde används. 

10.5.1 Flöde 3a – Mot baskarta 

För att slippa ajourföra två databaser är syftet med detta flöde att Malmo3DDB ska kunna 

uppdateras automatiskt mot baskartan, till exempel genom att bädda in detta flöde så att det 

antingen körs varje gång baskartan uppdateras eller tidsbestämt som exempelvis 1 gång per 

vecka. 

 Indata: Baskartan och byggnadspolygonerna från Malmo3DDB. 

 Utdata: 2D-geometrier som sparas i en tabell för ouppdaterade objekt i Malmo3DDB. 

Baskartan kommer som en shapefil med ett antal lager för exempelvis byggnader, vägar, 

gränslinjer, fastighetsgräns etc. Det som är intressant är endast lagret med alla byggnader, därför 

filtreras datan på attributen (FME transformator AttributeFilter se bilaga 5) efter att den lästs in 

i FME, se figur 10.7. Därefter jämförs den med byggnadspolygonerna efter att dessa forcerats 

till 2D. Både objekt som saknas i Malmo3DDB och som saknas i baskartan tas ut. Dessa 

kommer lagras i samma tabell men med olika attributvärden i new_building respektive 

remove_building beroende på om de ska adderas eller raderas. Detta sker i den egentillverkade 

transformatorn UpdatePostGISfromBaskarta, se figur 10.8.   
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Figur 10.7: FME-skriptet för flöde 3a, uppdatering mot baskartan. Skriptet läser in objekt från databasen och baskartan, hittar 

de som inte är lika mellan datasamlingarna och skriver dem i 2D till en tabell för ouppdaterade objket i Malmo3DDB, samt 

som en shapefil (mal_lin_baskarta_update i figuren). För utförliga skripter för de andra egentillverkade transformatorerna 

(gröna i bilden) se bild 10.8 och bilaga 4. 

 

Figur 10.8: FME-skriptet för den egentillverkade transformatorn UpdatePostGISFromBaskarta. Skriptet hittar de objekt i 

databasen som inte överensstämmer med baskartan. 

Ett problem med denna metod är att geometrin för takobjekten i Malmo3DDB och 

byggnadsobjekten från baskartan inte är likvärdiga. Taken går i regel utanför byggnaderna. 

Dessutom är inmätningen av datan gjord på olika sätt med olika grunddata. Detta gör att man 

inte endast kan undersöka vilka objekt som inte stämmer överens mellan datasamlingarna. 
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Vilket ställer ett högre krav på den metod som används vid jämförelse mellan datan. I detta fall 

blev lösningen att byggnaderna och taken jämfördes med rumsliga filter. Filtreringen görs på 

de objekt från baskartan som inte faller inom filterna: innehåller, ekvivalent, skär, överlappar, 

vidrör och inuti (eng contains, equals, intersects, overlaps, touches och within) för takobjekten. 

Resultatet blir att endast hela polygoner som saknas läggs till i uppdateringstabellen i 

Malmo3DDB med boolean attributet new_building satt till ”true”.  

För att ta fram de objekt som ska tas bort från Malmo3DDB då de inte längre existerar i 

baskartan gjordes filtreringen endast på de takobjekt som inte skär (eng intersect) något av 

objekten från baskartan. Detta gör att det inte kommer visas om mindre rivningar eller ändringar 

av en byggnad har skett. Dessa objekt läggs till i uppdateringstabellen men med 

booleanattributet remove_building satt till ”true”. På så sätt kan man enkelt nå objekten och 

inspektera vilka områden som behöver uppdateras i Malmo3DDB.  

10.5.2 Flöde 3b mot EspaCity 

Den andra delen av arbetsflödet för uppdatering och ajourhållning syftar till att uppdatera och 

ajourhålla 3D-geodatan som är lagrad i Malmo3DDB genom att kunna hämta data från 

databasen, addera eller ändra befintliga objekt och lagra tillbaka i databasen som ett flöde.  

 Indata: shape-fil med en polygon för det område som ska behandlas, kvarter, ortofoto 

och data från Malmo3DDB.  

 Utdata: Uppdaterade tabeller i Malmo3DDB. 

Skriptet baseras på att man i EspaCity skiljer på nya objekt som ska läggas till i databasen och 

befintliga objekt som ska ändras, detta är efter ändringar i skriptet inte längre nödvändigt men 

för enkelhetens skull benämns de som olika indata. Dessa två objekttyper exporteras från 

EspaCity som shapfiler (uppdatering_Espa.shp och addering_Espa.shp i figur 10.9). Då hela 

skriptet är så pass stort är de olika delarna ihopsatta till egentillverkade transformatorer, se figur 

10.10. Dessa kan ses i sin helhet i bilaga 4.  
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Figur 10.9: Översikt över de olika delar som  flöde 3b behandlar. Pilarna representerar uppdatering av respektive tabell i 

Malmo3DDB 

Skriptet i figur 10.10 går i stora drag ut på att få in shape-filer med byggnadspolygoner, 

uppdatera de ändrade polygonerna och addera de nya polygonerna till databasen. Detta skriptet 

hanterar inte den typ av ajourhållning då man endast vill radera byggnadsobjekt. De olika stegen 

som är nummrerade i figuren gör följande: 

1. Läser in polygongeometrier från shape-fil som är skapad i EspaCity, skickar till steg 2. 

2. Undersöker vilka objekt som är nya och vilka som är ändrade. Processar de ändrade 

objekten inför lagring i databasen, steg 4. Skickar vidare nya objekt till steg 3. Här 

raderas även de byggnadspolygoner i databasen som ska uppdateras. 

3. Processar nya byggnadspolygoner inför lagring i databasen. En del av denna processen 

är att tilldela byggnadsgrupp, behöver det skapas en ny byggnadsgrupp för de nya 

byggnadspolygonerna skickas de vidare till steg 5 innan de sista attributen sätts och de 

kan skickas till steg 4 för lagring.  

4. Sätter de sista attributen och lagrar byggnadspolygonerna i databasen. 

5. Skapar nya byggnadsgrupper då det krävs, sätter id på dessa samt andra attribut. 

Skickar vidare byggnadsgrupperna till steg 7 för lagring i databasen samt steg 8 för 

skapande av takrasterbilder. 

6. Uppdaterar de byggnadsgrupper som är berörda av ändrade och adderade 

byggnadspolygoner. Här raderas även både de byggnadsgrupper och takrasterbilder 

som kommer att uppdateras i databasen. Byggnadsgrupperna skickas vidare till steg 7 

för lagring i databasen samt steg 8 för uppdatering av takrasterbilder. 

7. Lagrar byggnadsgrupper i databasen 
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8. Skapar nya takrasterbilder för de byggnadsgrupper som uppdaterats och lagts till i 

databasen. samt lagrar dessa i databasen.  

 

 

Figur 10.10: Flöde 3b. Byggnadspolygoner som uppdaterade och adderade i EspaCity läses in i FME, processas och läggs in i 

databasen. För utförliga skripter för de egentillverkade transformatorerna (gröna i bilden), se bilaga 4. 

10.6 Flöde 4 – Framtida anpassning 

Målet med detta flöde är att databaslösningen ska vara hållbar för framtida bruk både nationellt 

och internationellt. Då Tyskland är väldigt CityGML-tunga och ligger i framkant inom 3D-

framställning av geodata i Europa kan man anta att möjliga framtida standarder inom 3D-

geodata kommer luta åt det hållet. Därför togs ett skript fram för att kunna leverera data från 

Malmo3DDB i CityGML-format, se figur 10.11. Se figur 10.1 för en överblick vart i hela 

processen detta flöde används. 
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Figur 10.11: FME-skriptet för Flöde 4. Inför en möjlig framtida standard har ett flöde tagits fram för att kunna leverera i 

CityGML. För utförliga skripter för de egentillverkade transformatorerna (gröna i bilden) se bild 10.12, 10.13 samt bilaga 4. 

CityGML-formatet har mycket strikta objekttyper som måste följas för att kunna exportera data 

till detta format. Som figur 10.11 visar, hämtas data i form av polygonobjekt från Malmo3DDB. 

Därefter körs de genom den egentillverkade transformatorn CityGMLPrepare, där görs datan 

om till ytobjekt, deaggregeras, ett nytt byggnadsid sätts och slutligen trianguleras, se figur 

10.12. De CityGML-beredda ytobjekten skickas tillbaka till huvudskriptet, figur 10.11, och 

draperas med takrasterbilderna som är lagrade i Malmo3DDB.  

För att skriva datan till byggnadsklassen (Building i figur 10.11) aggreggeras takobjekt (och 

väggobjekt om det skulle finns någon sådan) och ett gml_id skapas och tilldelas objekten. I 

byggnadsklassen ska ingen geometri skrivas utan det ska bara vara en tom klass för att gruppera 

byggnadera. Därför tas geometrin bort från objekten och de skickas vidare till en CityGML-

skrivare, se figur 10.11.  

För att representera takytorna skickas samma data (de draperade ytobjekten) även vidare till en 

egentillverkad transformator, CityGML_Builder, se figur 10.13. Denna lägger till nödvändiga 

attribut till geometrierna, så som citygml_feature_role, citygml_lod_name, gml_id och 

gml_parant_id, som är nödvändiga för att skriva datan till CityGML-format. Geometritypen 

(citygml_lod_name) behöver även lagras i geometrin och inte bara som ett attribut utanför den, 

detta görs genom FME-transformatorn GeometryPropertySetter, se figur 10.13. När dessa 

attribut är skapade är datan redo att skrivas till CityGML-format. 
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Figur 10.12: FME-skript för den egentillverkade transformatorn CityGMLPrepare. För utförliga skripter för de andra 

egentillverkade transformatorerna se bilaga 4. 

 

Figur 10.13: FME-skript för den egentillverkade transformatorn CityGML_Builder. För utförliga skripter för de andra 

egentillverkade transformatorerna se bilaga 4. 

10.7 Test av ny arkitektur 

I de test som utförst på Malmo3DDB testas till största del flöde 3, se avsnitt 10.5. Dock kräver 

testerna indirekt att också flöde 1 och 2, se avsnitt 10.3 respektive 10.4, fungerar. Dessutom fås 

även respons på hur väl lämpade attributen är, om datatyperna fungerar och om det saknas eller 

finns onödiga attribut. Då det är av stor vikt  i dessa tetsen att objektens id är helt unika, att de 

följer med objekt då de uppdateras i EspaCity och dessutom att de är enkela att skapa för nya 

objekt kommer även id-sättningen tetsas indirekt genom dessa testen. 

10.7.1 Test 1 - Uppdatering 

Målet med detta test är att se hur hållbart arbetsflödet mellan Malmo3DDB och EspaCity för 

uppdatering av takobjekt är. Testets huvudsakliga steg är följande: 

1. Ta ut område i EspaCity, spara som shape-fil 

2. Läsa in polygon i FME och filtrera ut geometrierna från de området. Skriva till shape-

format. 

3. Öppna shape-filen med geometrierna från det specifika området i EspaCity. Ändra 

några av geometrierna och spara alla geometrierna i en shape-fil. 



64 

 

4. Läsa in shape-filen med de ändrade geometrierna i FME och uppdatera dessa i 

tabellerna i databasen. 

De objekt som uppdateras ska behålla befintliga attributväden, förutom attributet ”date” som 

ska uppdateras till den tidpunkt uppdateringen sker. Vidare ska även de berörda 

byggnadsgrupperna och takrasterbilderna uppdateras. ”Date”-attributet ska uppdateras endast 

för de byggnadspolygoner som ändrats samt för de byggnadsgrupper och takrasterbiler som 

berörs. 

10.7.2 Test 2 - Addering 

Målet med detta test är att se hur hållbart arbetsflödet mellan Malmo3DDB och EspaCity för 

addering av takobjekt är. Testets huvudsakliga steg är följande: 

1. Ta ut område i EspaCity, spara som shape-fil. 

2. Läsa in polygon i FME och filtrera ut geometrierna från de området. Skriva till shape-

fil. 

3. Öppna shape-filen med geometrierna från det specifika området i EspaCity som 

bakgrundsdata. Lägga till de objekt som ska adderas och spara i separat shape-fil.  

4. Läsa in shape-filen med de nya objekten i FME och addera till tabellerna i Malmo3DDB.  

De objekt som läggs till i databasen ska tilldelas attribut, där ibland part_id och group_id. Ska 

de nya objekten adderas till byggnadsgrupper, ska dessa hittas och uppdateras. Ska de istället 

bilda nya byggnadsgrupper ska dessa skapas och tilldelas attribut. Dessutom ska takrasterbilder 

uppdateras alternativt skapas. 

10.7.3 Test 3 – Uppdatering mot baskarta 

Målet med detta test är att se hur hållbart arbetsflödet med den föreslagna arkitekturen blir 

mellan baskartan och Malmo3DDB. Baskartan ska jämföras med de lagrade geometrierna och 

på så sätt få fram vart det saknas 3D-objekt och vart det ligger icke existerande 3D-objekt. 

1. Baskartan läses in i FME och körs genom flöde 3a, se figur 10.7 avsnitt 10.5.1. 

2. Hitta objekt som saknas i Malmo3DDB jämfört med objekt i baskartan samt objekt som 

inte längre existerar men som finns lagrade i Malmo3DDB. 

3. Lagra i uppdateringstabell i Malmo3DDB 
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10.7.4 Testresultat 

Testen kördes några gånger och uppdateringar och förbättringar av flödena gjordes under tiden. 

Shapefilen med områdespolygonen, se figur 10.14, läses in i FME och körs genom flöde 2, se 

avsnitt 10.4, där byggnader som ligger inom detta område filtreras ut. För att få ut hela 

byggnadsgrupper och inte skära av byggnader görs filtreringen på byggnadsgrupperna och sen 

sammanslås de med de polygonobjekt som matchar på group_id. Dessa objekt skrivs sedan till 

en shape-fil, se figur 10.15. När shape-filer skrivs i FME måste man aktivt välja hur man vill 

skriva geometrin, i detta fall som polygonZ-objekt. Väljs inget kommer ingen geometri skrivas 

till filen. När sedan shape-filen kommer tillbaka och läses in i FME kommer geometrin vara 

som polygonZM-objekt och M-värdet (eng measure value) måste tas bort för att kunna lagras i 

samma tabell. Detta för att endast en geometrityp kan förekomma per tabell (PostGIS skiljer på 

polygonZ och polygonZM).   

I test 1 öppnas shape-filen i EspaCity och de objekt som ska uppdateras ändras, se figur 10.16. 

Filen sparas på nytt och läses in i FME. Därefter kör man denna fil genom flöde 3, se avsnitt 

10.5, som undersöker vilka polygonobjekt som är uppdaterade jämfört med de lagrade objekten. 

Detta görs genom att jämföra areorna för de polygoner med matchande part_id. Objekten i 

databasen som ska uppdateras raderas från tabellerna. De uppdaterade objekten får nya date-

attributvärden och adderas till databasen i tabellen för byggnadspolygoner, se figur 10.17. 

Därefter så letar skriptet upp de berörda byggnadsgrupperna samt takrasterbilderna där någon 

polygon uppdaterats. De berörda objekten raderas från respektive tabell i databasen, nya objekt 

skapas utifrån de uppdaterade bygnadspolygonerna och de nya objekten skrivs till databasen, 

se figur 10.18. 

 

Figure 10.14: Polygonen över det område som ska uppdateras som tagits ut i EspaCIty och exporteras som en shape-fil . 
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Figure 10.15: De byggnader som ligger inom det valda 

området sorteras ut genom en rumslig filtrering i FME. 

 

 

Figure 10.17: Shape-filen läses in i FME, Flöde 3b körs och 

3D-geodatan uppdateras och ändras. Här syns de 

uppdaterade geometrierna i 3D. 

 

Figure 10.16: I EspaCity gör man de ändringar och 

adderingar som önskas, i detta fall ändring av en polygon 

och förflyttning av en polygon, se inringad byggnad i 

figuren. Geometrierna exporteras till en shapefil.  

 

Figure 10.18: Även de berörda byggnadsgrupperna och 

takrasterbilderna uppdateras.
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I test 2 öppnas shape-filen som bakgrundsdata i EspaCity. Härifrån kan man lägga till objekt 

utan att påverka de befintliga. När de nya objekten skapats, sparas de i en ny shape-fil och läses 

in i FME. Även dessa körs i flöde 3, se avsnitt 10.5, men då alla objekt i filen är nya och ska 

läggas till ska endast attribut och id skapas innan de kan adderas till databasen. Däremot måste 

undersökning ske om de nya objekten ska adderas till en befintlig byggnadsgrupp eller bilda en 

egen, ny byggnadsgrupp. Detta sker geonom en filtrering av på de nya objekten på 

byggnadsgrupperna enligt följande: 

 Ligger de inte i, skär eller vidrör någon byggnadsgrupp ska det bildas en ny. De som inte 

går igenom filtret skickas vidare till en grupp transformatorer som bildar nya 

byggnadsgrupper utifrån dessa geometrierna. Utifrån de nya byggnadsgrupperna sätts 

det id på byggnadspolygonerna och dessa lagras in i databasen efter att de övriga 

attributen satts. Byggnadsgrupperna används för att klippa ut takrasterbilder för de nya 

byggnadsgrupperna och sen lagras både rasterbilderna och byggnadsgrupperna i 

respektive tabell i databasen.  

 Ligger däremot de nya objekten inom en redan befintlig byggnadsgrupp sätts id efter den. 

Byggnadsgrupper och takrasterbilder uppdateras på samma sätt som i test 1.  

Test 1 och 2 ledde till en del förändringar av skripterna. Bland annat så fanns ett attribut: update, 

av typen boolean, innan testen genomfördes. Tanken med attributet var att man enkelt skulle 

kunna söka på uppdaterade objekt. Detta attribut visade sig vara utan funktion och togs bort då 

det även fanns attributet: date, där tiden (Y M D H) lagras för när objektet läggs in i databasen. 

På så sätt kan man söka på uppdaterade attribut och följa upp händelser i databasen.  

Uppdateringen av attributet: date, modifierades en del efter att diskussion förts om hur man vill 

kunna söka på uppdaterade objekt. Detta resulterade i ett flöde där date uppdateras för alla 

uppdaterade byggnadspolygoner och för alla berörda byggnadsgrupper. Vilket medför att en 

byggnadspolygon alltid har samma eller äldre datum än den byggnadsgrupp den tillhör. 

Genom testen upptäcktes även svårigheter att bilda group_id endast efter en räknare, vilket det 

var tänkt från början, (transformatorn Counter, se bilaga 5) då risken är hög att olika objekt får 

samma id-nummer. Istället sattes ett goid (transformatorn GOIDCreater, se bilaga 5) till 

group_id och på så sätt garanterades unikhet.  

En annan komplikation under testet var vilken datatyp attributet date skulle innehålla. Attributet 

tilldelas värde i datatypen FME date från transformatorn TimeStamp, se bilaga 5. Det uppstod 
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dock svårigheter med att skriva om FME date-formatet till både datatyperna date och integer 

som först testades. Resultatet när datatyperna inte matchades var att ingen data skrevs till 

databasen. Lösningen blev att sätta datatypen till character och på så sätt få hela attributet som 

en textsträng. Detta kan ge vidare problem vid exempelvis sökning av uppdateringar som är 

gjorda innan ett datum.  

En förbättring som kan göras med detta skriptet är att jämföra uppdaterade byggnadspolygoner 

med lagrade med en meod som även upptäcker om objekt har förskjutits. Detta genom att 

exempelvis jämföra tyngdpunkten av polygonerna. En annan svaghet med flödet är att de 

befintliga objekten raderas från databasen innan de uppdaterade lagras. Om det då sker ett fel 

när skriptet körs och objekten inte lagras in i databasen kommer objekten bli raderade men inte 

inlagda. Detta medför att de inte kommer hittas då man blir tvungen att köra om flödet på grund 

av att objekt från shape-filen och objekt i databasen matchas på dess id. Därför är det av stor 

vikt att man har koll på attributen och dess datatyper när skripten körs. Stämmer inte dessa med 

varandra kommer inte objekten lagras i databasen. För att åtgärda denna instabilitet hos skriptet 

och undvika att polygoner missas testades en sammanslagning på part_id för de nya och de 

uppdaterade objekten i shape-filerna. Sammanslagningen sätts allra först i skriptet och båda 

shape-filerna körs igenom denna transformatorn (Featuremearger, se bilaga 5). Objekten från 

shape-filen som matchas är uppdateringar och objekt från shape-filen som inte matchas är nya 

objekt som ska adderas till databasen. På så sätt kan båda shape-filerna läsas in via samma port 

och då spelar det ingen roll om det både ligger nya objekt, uppdaterade objekt och ouppdaterade 

objekt i samma fil, se figur 10.19.   
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Figur 10.19: Förenklad bild över flöde 3b där shape-filer med nya och uppdaterade objekt kan läsas in via samma port. sträcken 

representerar hur flödet går mellan de olika delskripten och de stora pilarna är objekt som skrivs till tabeller i databasen.  

I test 3 fungerar processen och resultatet visas i figur 10.20 respektive10.21. Dock har den inte 

speciellt stor nytta då byggnader i baskartan dels endast är i 2D och dels inte är inmätta på 

samma sätt som takgeometrierna i Malmo3DDB. I baskartan är byggnaderna inmätta efter 

grundplattan och i Malmo3DDB är de inmätta efter taket. Detta resulterar i att geometrierna 

inte helt matchar varandra och flödet kommer därför hitta ett stort antal saknade och överflödiga 

geometrier. Så länge inmätnignen av 3D-geodatan och baskartan skiljer sig åt och baskartan 

endast lagras med xy-värden kommer inte en automatisk uppdatering mellan dessa två instanser 

vara möjlig.  

Det går inte heller att förlita sig på de objekt som plockas ut för att raderas från Malmo3DDB 

då mycket av detta är skärmtak, balkonger och liknande. Därför bör radering av objekt ske 

manuellt och inte automatiserat. Hade geometrierna i baskartan lagrats med ett höjdvärde hade 

detta möjliggjort en automatisk uppdatering av LoD1- geometrier. På så sätt hade man enkelt 

kunnat få 3D-geodata över hela malmö, dock med variationer i LoD.  

Genom detta arbetsflöde lagras geometrierna från baskartan i en egen tabell med, förutom 

övriga attribut, två attribut av typen boolean: new_building och remove_building. Om det varit 

möjligt att få geometrierna från baskartan med ett z-värde hade alla nya byggnader istället 

kunnat lagras i tabellen för byggnadspolygoner med attributet lod satt till 1. Detta hade även 
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varit möjligt att göra nu, med lod satt till 0 och z-värdet satt till 0, dock så hade det inte gjort 

någon större nytta.  

 

Figur 10.20: Resultat av skriptet för flöde 3a. Byggnadspolygoner från Malmo3DDB i brunt och objekt som saknas i 

Malmo3DDB med röd linje. 

  

Figur 10.21: Resultat av skriptet för flöde 3a. Byggnadspolygoner från Malmo3DDB i brunt och objekt som saknas i baskarta 

i rosa. 

10.8 Utvärdering av ny arkitektur 

Utvärderingen av den nya arkiteturen för att lagring och hantering av 3D-geodata är dels 

baserad på den teoretiska utredningen som är gjord. Dels på tre test, se avsnitt 10.7, som är 
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utförda för att kontrollera så att databasen och dess arbetsflöde fungerar för de ändamål de 

utvecklats för. Stora delar av arkitekturen som helhet, se figur 10.1, tetsades i dessa testen. Dock 

omfattades inte flöde 4, se avsnitt 10.6, då detta inte var ett krav från Malmö Stads sida. Av 

testen kan man konstatera att flöde 1, 2 och 3 alla fungerar för de huvudändamål de har, dock 

kräver vissa delar vidare utveckling för att bli en fungerande del av det totala arbetsflödet för 

framställning av 3D-geodata.  

Efter de förändringar, beskrivs i avsnitt 10.7.4, som gjordes i samband med testen fungerar 

arbetsflödena och uppfyller det huvudsakliga målet: att få fram ett förslag på en databaslösning 

för lagring och hantering av 3D-geodata för Malmö Stad, se avsnitt 1.3. Dessutom krävs det få 

förändringar av dagens arbetsrutiner för framställning av 3D-modeller, om detta arbetsflöde 

skulle verkställas. För att uppnå en automatiserad uppdatering mellan 3D-databasen och 

baskartan krävs dock vidare utveckling av både baskartan och flöde 3a, se avsnitt 10.5.1. Det 

är i dagsläget inte möjligt att på ett effektivt sätt uppdatera 3D-byggnadspolygoner i LoD2 och 

LoD3 utifrån baskartan i 2D. Dessutom är felkällorna för många för att våga radera objekt 

utifrån detta skript då objekten är i olika dimensioner och inmätningen av dem har för stor 

differans.  

Id-hanteringen kan också ifrågasättas då den inte har någon verklighetsanknytning, förutom till 

kvartersnamnen. Skulle man behöva nollställa databasen och lägga in alla objekt på nytt 

kommer nya id skapas som inte kommer att kunna knytas till de gamla. Finns det någon typ av 

byggnads-id som kan knytas till den faktiska byggnaden vore detta en lämpligare lösning. 

Andra attribut som kan vara värt att inkludera är adresser och fastighetsbeteckning, dessa skulle 

kunna lagras som ett list-attribut till varje byggnadsgrupp. På så sätt hade man fått fler alternativ 

för att söka på data i databasen.  

Attributet lod sätts manuellt i skripterna. Detta gör att man inte får blanda indatan, varken vid 

uppdatering, addering eller insättning. Fallstudien är endast gjord på objekt i LoD2. Därför har 

inte frågan om huruvida det är mest lämpligt att lagra objekt med olika LoD i samma eller 

skiljda tabeller kommit upp. I dagsläget är det möjligt att göra vilket som då tabellen för 

byggnadspolygoner har attributet lod som kan skilja objekten åt om de skulle lagras i samma 

tabell.  
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Under fallstudiens gång testades ett antal olika alternativ för att lagra geometrierna. Bland annat 

testades hur mycket och i vilket steg det var mest lämpligt att lagra geometrierna. Bör man lagra 

minsta möjliga man kan framställa en 3D-modell av eller så nära den färdiga 3D-modellen som 

möjligt? Tre alternativ togs fram och utreddes: (1) Endast lagra minsta möjliga för att kunna 

framställa 3D-objekten (2) Lagra enkel geometri men även sånt som underlättar framställning 

av 3D-modeller, läsning från databasen och skrivning till databasen, så som byggnadsgrupper 

och takrasterbilder (3) Lagra mycket i databasen och så nära en färdig 3D-modell som möjligt. 

Den slutgiltiga modellen i fallstudien passar in på alternativ nummer 2: enkla polygonobjekt 

lagras men även byggnadsgrupper i 2D och klippta rasterbilder över taken. De för- och 

nackdelar de olika alternativen visade sig ha sammanfattas nedan: 

1. Kräver mycket process för att ta ut men lite process för att skriva till databasen. Kan 

resultera i mycket dubbelarbete då man ständigt måste framställa objekt som ska 

användas ofta.  

2. Viss process både före och efter. Kräver en tydlig struktur och definition av databasens 

tabeller, attribut och datatyper.  

3. Kräver mycket process innan man skriver objekt till databasen. Tar mycket plats i 

databasen. Kräver en tydlig struktur och definition av databasens tabeller, attribut och 

datatyper. Blir förhoppningsvis lite eller ingen process av datan då man läser från 

databasen. Dock kan det krävas en del process om man ska leverera 3D-modeller i olika 

format. 

Kvartersnamnen, som används för att köra skripten, hämtas från baskartan och tilldelas objekten 

i databasen genom en rumslig filtrering. Dock tilldelas inte alla objekt ett kvartersnamn trots 

att de ligger inom ett kvarter. Detta på grund av att textsträngarna knyts till kvarterspolygonen 

i baskartan genom en punkt, som i vissa fall ligger utanför kvarterspolygonen. Denna 

felplacering sker ofta på små eller smala kvarter och beror antagligen på att textsträngen ska 

hamna snyggt över rätt område, se figur 10.22. Tyvärr medför detta att det för dom kvarteren 

saknas kvartersnamn. En lösning på detta är att helt enkelt manuellt flytta de punkter som 

hamnat utanför och vid framtida uppdateringar av baskartan vara noggrann med att alltid sätta 

punkterna inom kvarteret.  
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Figur 10.22: Bild från baskartan där kvarterspolygoner och dess namn är utsatta. Notera kvarteret ÖNSKAN där punkten som 

knyter namnet till polygonen är satt utanför kvarterets område. 

Tidsåtgången för skriptten kan ses i tabell 10.1 och det kan konstateras att det tar väsentligt 

mycket längre tid att köra skripten med rasterbilderna. Ca 200 000 objekt läses in från DWG-

filen med takgeometrierna, dessa transformeras och totalt lagras 170 000 byggnadspolygoner, 

16 000 byggnadsgrupper och 16 000 takrasterbilder i databasen. Att det lagras färre objekt i 

databasen än som läses in beror på att de objekt som inte tilldelas ett kvartersnamn sorteras bort. 

Då tiden mättes för flöde 3b gjordes detta utan att lagra in objekten i databasen utan endast till 

FME Inspector. Detta gör att man inte kan jämföra denna tiden med de andra utan bara se på 

skillnaden mellan då man har respektive inte har med takrasterbilderna. Vid lagring i databasen 

tar betydligt längre tid än att endast skriva till FME Inspektor. Dessutom kan tiden variera här 

beroende på antalet objekt som ska uppdateras, hur stort område man valt ut och antalet objekt 

i databasen. Tidsåtgången bör vidare utredas för att få ett efektivare system. Det kan göra stor 

skillnad mellan tiden det tar att köra ett skript beroende på i vilken ordning man kör datan och 

sätter transformatorerna kan det vara en möjlig lösning på problemet att se över ordningsföljden 

i skripten. En annan lösning kan vara att utreda om det verkligen är värt att lagra texturen i 

databasen eller det blir effektivare att klippa ut texturerna från ortofotot varje gång. 
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Tabell 10.1: Tidsåtgång för att köra varje skript med respektive utan de lagrade rasterbilderna. När tiden mättes för flöde 3b 

gjordes detta utan att lagra in i databasen, skulle de lagras i databasen skule tiden vara avsevärt längre.  

 Med rasterbilder Utan rasterbilder 

Flöde 1 48 min 17 min 

Flöde 2 15 min 2 min 

Flöde 3a 66 min Alltid utan. 

Flöde 3b 13 min (utan att lagra) 2 min (utan att lagra) 

Flöde 4 är framtaget för att testa om och hur man kan leverera data från 3D-databasen i 

CityGML-format. Detta för att undersöka hur hållbart databaslösningen kommer att vara i 

framtiden om ett eventuellt, nationellt eller internationellt CityGML-standardkrav införs. 

Resultatet av skriptet visar att det är möjligt att leverera i CityGML-format utifrån de lagrade 

objekten i databasen. Dock kan skriptet utvecklas en hel del. Dels så kan attributen synkas 

mellan databasen och det levererade CityGML-formatet. Det framtagna skriptet sätter nya id, 

objektnamn och LoD. Dels så kan skriptet utvecklas så att geometrierna inte bara består av 

takobjekt utan även väggar. Detta är möjligt att skapa genom FME och går i princip ut på att 

man drar ner väggar från kanterna på taken till marken. På så sätt får man en mer visuellt 

tilltalande CityGML-fil. Dessutom är endast utredningen gjord på möjligheten att leverera i 

CityGML-format och har inte berört importering och att kunna läsa CityGML-format till 

databasen. Detta är också något man bör utveckla vidare för en mer internationell eller framtida 

hållbar lösning.  
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11 Diskussion 

Genom den teoretiska utredning och fallstudien, samt de test som utförts på denna, visas att 

möjligheten att utnyttja denna typ av lagringssystem för 3D-geodata är fullt möjlig. Dock 

kvarstår vissa problem med samverkan och kompatibilitet mellan baskartan och 3D-geodatan 

för att detta ska kunna utnyttjas effektivt. Studien kan även anses till viss del vara begränsad av 

att fallstudien endast testades på en av databaslösningarna. För optimalt resultat av studien 

skulle fler lösingar ha testats. Nedan, i figur 11.1, illustreras sambanden mellan projektets olika 

delar och hur de beror på varandra. Denna figur omfattar inte alla detaljer i projektet utan är 

tänkt att visuellt visa länkarna mellan de viktigaste, mest omskrivna delarna som tillsammans 

bildar en grund för den framtagna databaslösningen. Vidare kan man diskutera projektet och 

dess studier indelat i fyra delar enligt: databasteknik, utvärdering av databasalternativ, 

implementationens lämplighet utifrån Malmö Stads perspektiv och framtida hållbarhet och 

utveckling. Dessa kommer ingående beskrivas i avsnitten nedan. 

 

Figur 11.1: Illustration om hur projektets alla delar sammankopplats runt syftet att utreda och ta fram en lämplig 

databasbaserad lagringstruktur för 3D-geodata.  
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11.1 Databasteknik för lagring av 3D-geodata 

I och med den snabba teknikutvecklingen som skett det senaste årtiondet fanns tekniken för att 

kunna börja producera stadsmodeller i 3D innan man hann anpassa grunddatan och 

struktureringen inför utvecklingen. Detta har i många fall lett till att man inte använde sig av 

befintliga system och data utan började producera detta vid sidan av, med egna interna 

lösningar. När produktionen sedan växer är inte strukturen, så som framtagning och lagring, 

anpassad och effektiv för en större omfattning. Dock är det på kort sikt sällan lönsamt att ändra 

arbetsrutiner och framtagningsprocessen. Istället görs små temporära och kortsiktiga 

anpassningar. Detta kan medföra att man står med två olika system (baskartan och 3D-

geodatan) med i stort sett samma data, bestående av byggnader med höjdangivelser, men som 

måste underhållas, uppdateras och ajourföras var för sig. Detta beror mycket på att det inte finns 

några nationella standarder eller riktlinjer för 3D-geodata i Sverige. Därför har de kommuner 

som idag jobbar med 3D-framställning både olika system för framställning, hantering och 

lagring samt leveransformat för 3D-geodata. Det som är mest väsentligt här är att ta fram ett 

standardiserat format för utbyte av data och genom detta kunna öka samverkan mellan olika 

aktörer. Hur framställningsprocessen och lagringen sker kommer mest troligt alltid variera 

mellan olika aktörer. 

Malmö Stads LoD-definitioner bygger endast på takgeometri och detaljnivå av den och följer 

inte CityGML:s LoD-standard. En nationell LoD-standard finns i dagsläget inte som kan följas. 

Studerar man endast den del som berör byggnader av CityGML:s LoD-standard, kommer denna 

ganska nära Malmö Stads egna LoD för takgeometrier. Utöver detta har Sverige antagit en 

HMK-standard vilken anger noggrannheten på mätningarna. En lämplig lagringsmetod bör ge 

stöd för de olika standarder för LoD och HMK för att flexibelt kunna ge stöd åt flera format.  

För att nå en nationell, och på sikt en internationell, samverkan för datautbyte inom 3D-geodata 

är dataformatet en väsentlig faktor att ta hänsyn till. Då stora länder inom 3D-framställning i 

Europa, som Tyskland och Nederländerna, baserar sina system och format för utbyte av 3D-

geodata på CityGML bör detta utredas som en möjlig standard för Sverige. Dock är inte 

CityGML speciellt utbrett i Sverige i dagsläget och kanske man istället bör satsa på en standard 

som ligger närmare de format som idag används av kommunerna i Sverige så som shape- och 

dwg-formt. Dock borde det ena inte utesluta det andra och man bör kunna anpassa en 
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lagringsstruktur så att den stödjer datautbyte i flera olika format. På så sätt minskar man risken 

att tvingas strukturera om arbetsprocessen för 3D-framställning samtidigt som man ökar 

kompatibiliteten och möjligheten till en ökad samverkan med andra nationella och 

internationella aktörer.  

Om ett flexibelt system för lagring av 3D-geodata tas fram som stödjer import och export av 

olika format bör också attribut och LoD-definitioner anpassas så att dessa blir kompatibla med 

flera typer av format. Som exempel bör man lägga till de attribut som krävs av CityGML till 

datan, däribland citygml_feature_role, citygml_lod_name, gml_id och gml_parant_id.  

11.2 Utvärdering av databasalternativ för lagring av 3D-geodata 

För att välja den bäst lämpade databaslösningen för lagring av 3D-geodata krävs det att man 

utreder vilka behov, krav och möjligheter som finns. I detta projekt har ett antal faktorer 

lokaliserats som visat sig kunna ha betydelse för vilken lösning man bör välja. Dessa faktorer 

sammanfattas som: 

 Tillgång till programvaror och licenser 

 Indata och datamängd 

 Framtagningsprocess och arbetsrutiner 

 Leveransformat 

11.2.1 Tillgång till programvaror och licenser 

Vad man har för tillgång till olika programvaror och licenser spelar stor roll för vilken 

databaslösning man bör välja. Valet mellan att använda sig av en open source eller kommersiell 

databaslösning styrs av flera olika faktorer och bör bland annat innefatta en bedömning av 

kommunens framtida riktlinjer. Många kommuner har redan licenser för till exempel Oracle 

och Esri då de använder sig av andra programvaror som dessa företag erbjuder. Andra 

kommuner försöker gå ifrån kommersiella alternativ så mycket som möjligt. Även den budget 

man har för 3D-framställning och lagring av 3D-geodata spelar roll vid val av databaslösning 

och för om man ska välja kommersiellt (exempelvis Oracle och Esri Geodatabas) eller open 

source (exempelvis PostGIS, PostgreSQL och 3DCityDB). Malmö Stad har i dagsläget tillgång 

till kommersiella alternativ som Oracle Spatial och Esri GeoDatabas med ArcSDE-teknologi. 
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PostGIS är väldigt kompatibel med andra RDBMS medan Oracle är bra på att processa väldigt 

stora datamängder. Fallstudien utförs på en PostGIS-databas och detta visade sig fungera bra. 

Dock kräver de mer egenutveckling av funktioner som finns inbyggda i nämnda kommersiella 

lösningarna så som uppdatering, historikhantering och versionshantering. 

Även andra program som används för framtagning och process av 3D-geodata är viktigt att ta 

med i denna diskussion. Det vanligaste, mest etablerade program för konvertering och 

transformation av geodata är FME, se avsnitt 6.3. Databaslösningen som är framtagen för 

fallstudien, se kapitel 10, bygger på att man använder sig av FME. Har man inte tillgång till 

detta program bör man välja en databaslösning som är så kompatibel som möjligt med övriga 

program som används inom arbetsprocessen. Detta för att minska behovet att transformera data 

mellan olika format. Man bör även i detta fall underlätta arbetet genom att använda sig av 

program med samma definition för objekt, som till exempel polygon och yta. Som exempel 

stödjs sällan multipatch av andra program än de som är utvecklade av Esri, och vissa program 

kan inte hantera ytobjekt utan endast polygoner.  

11.2.2 Indata och datamängd 

Både PostGIS och Oracle Spatial är spatsiala databaser (ORDBMS) och båda databaserna 

erbjuder obegränsat lagringsutrymme, se tabell 9.1 avsnitt 9.5. Malmo3DDB låg under testen 

som utfördes under fallstudien på ca 33 MB, dock är inte hela staden befintlig i 3D-geometrier 

än. Det är alltså väldigt liten risk att, oavsett vilken databas man använder sig av för att lagra 

3D-geodatan, bli begränsad av databasens lagringskapacitet. Då fallstudien genomfördes 

tycktes dock mängden data som hanterades och lagrades ha viss betydelse för hur känslig 

databasen blev för mindre fel. Detta visade sig bland annat då datatyper för attributen inte 

stämde helt överens vid insättning i databasen och resulterade i att ingen data lagrades trots att 

det stod att processen varit lyckad.  

Lagring av texturer är möjlig dock endast som enskilda objekt i PostGIS och Oracle Spatial. 

Takgeometrierna och dess texturer kan länkas med id och på så sätt, med FME, tas ut 

tillsammans och ge uppfattningen av att de lagras ihop. Det är teoretiskt möjligt att lagra 

texturer tillsammans med geometrin, som ett objekt, i multipach-format. Dock stödjs detta 

format inte av de flesta program som inte är utvecklade av Esri men kan konverteras med FME 

till annat format vid uttag ur databasen.  
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11.2.3 Framtagningsprocess och arbetsrutiner 

Som nämnts tidigare i kapitlet kan man minska risken för en kostsam omstrukturering av 

arbetsrutiner om den databaslösning som väljs är kompatibelt med dagens process för 

framställning 3D-geodata. Att byta arbetsrutiner och struktur för framställning av 3D-geodata 

kan vara kostsamt. Både i en minskad arbetseffektivitet innan rutiner har satts och det omarbete 

man måste göra av befintlig 3D-geodata i det gamla systemet. Det kan även komma utgifter på 

till exempel utbildning av nya program och arbetsflöden. I fallstudien, se kapitel 10, gjordes 

detta genom att transformera data i FME både vid lagring i och hämtning från databasen. På så 

sätt spelade det mindre roll i vilket format datautbytet skedde. Denna process illustreras i figur 

11.2. Den nya lagringsrutinen, i grått fält, ska kunna köras med de gamla rutinerna. Pilarna 

representerar hur data skickas mellan de olika stegen, ofta sker detta genom FME. Denna punkt 

blir viktigare att ta hänsyn till om man inte har tillgång till FME.  

 

Figur 11.2: önskvärd integrering av ny databasbaserad lagringsstruktur (illustreras av grå ruta) i den nuvarande 

arbetsprocessen i Malmö Stad. 

Man kan tydligt se att lagring och hantering av rasterbilder förlänger tiden avsevärt för att köra 

skripten, se avsnitt 10.8. Det är därför värt att vidare utreda om det är lönsamt att lagra 

takrasterbilderna i databasen eller man tjänar på att klippa dem för varje gång man skapar en 

modell. 
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11.2.4 Leveransformat 

Precis som för föregående punkter: indata och datamängd och framtagningsprocesser och 

arbetsrutiner,  handlar även denna punkt om att få ett så kompatibelt system som möjligt. Detta 

kan, som nämns tidigare i kapitlet, lösas genom att använda sig av FME, vilket gjordes i 

fallstudien, se kapitel 10. Har man inte tillgång till FME är det dock viktigt att utreda frågor 

rörande hur 3D-geodata ska levereras, i vilket format och till vilka program den ska levereras. 

Ska den, som i Malmö Stad, användas för flera olika syften så som analys, 3D-printing och 

webb-tjänster, se avsnitt 8.2, kan det underlätta att välja en databas som är kompatibel med 

många typer av program samt delar objektdefinitioner med dessa program. 

11.2.5 Sammanfattning 

De parametrar som bör väga tyngst vid val av databaslösning skiljer sig en del beroende på om 

man gör utredningen på lång eller kort sikt.  

För att välja den mest välanpassade databaslösning på lång sikt bör man se till den 

databaslösning som är mest kompatibel med kommunens riktlinjer och övriga databaser och 

processer. Detta för att till exempel möjliggöra en framtida sammanslagning eller samverkan 

mellan 3D-databasen och baskartan. På lång sikt väger kostnader i form av omstrukturering av 

arbetsrutiner och processer inte speciellt tungt om det resulterar i en effektivare produktion. 

Man bör även se till internationella riktlinjer och standarder för att öppna för en möjlig 

samverkan mellan länder. För att däremot välja den lösningen som på kort sikt anses bäst 

lämpad bör man välja den som är mest kompatibelt med dagens system för 3D-framställning. 

Detta gör att produktionen kan komma igång direkt. Både indata, leveransformat och budget 

har stor påverkan vid val av lösning både vad gäller lång och kort sikt. Dock kommer de ge 

olika resultat beroende på om utredningen sker utifrån dagsläget eller framtiden.  

För Malmö Stads del väger faktorer som framtagningsprocess och arbetsrutiner tyngst vid val 

av en lämplig databaslösning. Då de redan innehar licenser och tillgång till de olika 

databasalternativen som berörs i detta projekt och dessutom använder sig av FME för 

transformation och konvertering av data mellan olika program berörs de inte av flertalet av 

dessa parametrar.  
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11.3 Implementationens lämplighet utifrån Malmö Stads perspektiv 

Genom utvärderingen av arbetsflödena baserat på testen som utfördes, se avsnitt 10.8, kan det 

konstateras att den framtagna databaslösningen uppfyller Malmö Stads krav och behov, se 

avsnitt 9.1, gällande lagring, hantering och ajourhållning genom uppdateringar och adderingar 

som sker i EspaCity. Dock finns det i dagsläget inte möjlighet att ajourhålla mot baskartan på 

ett effektivt sätt. Databasen uppfyller samma funktioner som dagens lagring i filformat, och blir 

dessutom mer lättillgänglig. En uppdaterad version av 3D-geodatan kommer också kunna nås 

av flera användare samtidigt, se figur 11.4, istället för, som i dagsläget, ha en uppdaterad, aktuell 

fil och göra kopior på denna till de som behöver tillgång till datan, se figur 11.3. Detta flöde 

möjliggör även att användarna gör uppdateringar och adderingar till databasen. På så sätt kan 

man effektivare få bort felaktig data och felkällor. Detta medför dock att det blir än mer viktigt 

med en intern standard för databasen. Det är även möjligt att låsa databasen så att endast 

administratörer (i bilden Admin) har möjlighet att göra ändringar.  

 

Figur 11.3 Malmö Stads flöde för att ge användare tillgång till 3D-geodatan i dagsläget. 
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Figur 11.4: Hur flödet skulle kunna se ut med det framtagna databasförslaget, se avsnitt 10.  

Skripten är generellt godtyckligt snabba att köra förutom då man ska uppdatera och hantera 

rasterbilderna. Dessa förlänger processen avsevärt, se tabell 10.1, och det kan vara av intresse 

att utreda om det finns ett effektivare sätt att hantera dessa på. En möjlig lösning är att inspektera 

FME-skripten för att hitta ett flöde som kan köras effektivare då det kan göra stor skillnad 

mellan i vilken ordning data läses in och körs. En annan lösning är att helt enkelt hantera 

rasterbilderna på ett annat sätt, till exempel, om det visar sig ta mindre tid, klippa ut dem från 

ortofotot vid varje process.  

Den generella arbetsgången, se figur 10.1, bör kunna användas som modell för en 

databasbaserad lagringsstruktur för andra kommuner än Malmö. Det som krävs för att lösningen 

i stort ska fungera är att man har tillgång till takgeometrier, ett ortofoto över området, 

kvartersnamn (eller annan områdesindelning) och FME. Finns detta att tillgå kan lösningen som 

lagringsalternativ appliceras på andra kommuner eller länder. Dock kan skripten behöva både 

utvecklas och modifieras en del beroende på indatans format och vad 3D-geodatan ska levereras 

till. Flödet som ajourhåller databasen mot uppdateringar och adderingar kräver inte att just 

EspaCity används utan bara att attributen inte försvinner från objekten och att data kan 

exporteras till en shape-fil (även dwg-format fungerar). Vidareutvecklar man även flöde 4 till 

att ge fullt stöd för import och export av CityGML-format kommer man öppna upp för en möjlig 

internationell samverkan.  
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Då man studerar 3DCityDB och AAA®-konceptet, se avsnitt 7.2 respektive 7.3, kan man se 

vissa likheter mellan de båda tillämpningsmetoderna. Dels ger båda stöd åt både Oracle och 

PostGIS och dels bygger båda på CityGML-standarden. Studerande och analys av tekniken för 

integreringen av CityGML kan vara av stor nytta för vidare utveckling av Malmo3DDB. 

Dessutom bygger AAA®-modellen på en utvecklig av deras fastighetsregister i 2D, vilket är 

en intressant parallell till att göra Malmo3DDB mer kompatibel med baskartan. Genom att 

utvidga baskartan med höjdangivelser skulle man enkelt kunna lägga in alla byggnader i 

baskartan som LoD1 byggnader (endast horisontella tak) i Malmo3DDB. Alternativt skulle man 

kunna använda baskartan för att sätta en grundplatta, se figur 11.4, som man så småningom drar 

upp väggar till takgeometrierna från. På så sätt skulle man få mer exakta byggnader där man 

inte behöver välja om man ska följa takets eller grundens yttre gräns.  

 

Figur 11.4: Takpolygonerna från Malmo3DDB och byggnadslinjer från baskartan som grundplatta.  

En annan viktig aspekt för att denna lagringslösning ska kunna fungera är en tydlig och väl 

utarbetad intern standard för insättning, hantering, uppdatering och borttagning av objekt i 

Malmo3DDB. Generella arbetsrutiner och anvisningar för uppdatering och ajourhållning av 

Malmo3DDB finns i bilaga 3. Har man detta ökar man chanserna att få en enhetlig databas som 

man enkelt kan få en överblick av. Dessutom förenklar det ändring, uppdatering och felsökning 

då det behöver göras.  

11.4 Framtida hållbarhet och utveckling  

För att anpassa en databaslösning för lagring av 3D-geodata till att bli hållbar för framtida 

utveckling kan man utreda de utvecklingsmöjligheter som finns, dels internt inom kommunen 
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och dels nationella och internationella utvecklingsmöjligheter i form av till exempel 

standardkrav. Interna utvecklingsmöjligheter kan innefatta faktorer så som allmänna riktlinjer 

och mål, framtida användning av 3D-geodata och antal medarbetare som behöver tillgång till 

databasen, idag och i framtiden. När det gäller denna stora datamängd som 3D-geodata 

innefattar krävs det att man har tydliga interna standarder och väl beskrivna arbetsrutiner kring 

databasen och dess användande. Definitioner av databasens tabeller, attribut, datatyper och 

objekt bör vara väldokumenterade då det kan bli problem vid insättning i databasen om inte 

indata stämmer överens med tabelldefinitionerna. Detta kommer även underlätta för eventuella 

ändringar eller omstruktureringar av attribut, datatyper och tabeller i databasen. Även 

felsökningar blir lättare om man har en tydlig överblick.  

Genom att utreda  standarder som eventuellt kan bli möjliga på nationell, så väl som på 

internationell nivå, kan man redan nu förbereda och organisera data som lagras i 3D-databasen. 

Detta för att förändringar och anpassningar som eventuellt kommer att krävas för att uppfylla 

standarden ska bli så små som möjligt. Malmö Stad är en av de ledande kommunerna i Sverige 

inom 3D-framställning och kan eventuellt ha relativt stort inflytande i det projekt om riktlinjer 

för 3D-byggnadsmodeller som drivs av Smart Building Environment och Svensk geoprocess. 

Detta kan innebära en fördel för Malmö Stad då det kan vara sannolikt att en eventuell nationell 

standard kommer att vara väl anpassad och utgå ifrån dem. Det finns dock inga garantier för 

detta.  

Internationellt sett är både Tyskland och Nederländerna väl framme inom 3D-framställning och 

då båda är väldigt CityGML-tunga kan detta vara en möjlig standard att anpassa sig åt. Både 

som en eventuellt kommande internationell standard men också som en internationell 

anpassning. I detta projekt har det endast utretts vad som krävs för att kunna leverera i 

CityGML-format från databasen. Vidare utredning hade även innefattat att studera vad som 

krävs för att kunna läsa in CityGML-filer till databasen. CityGML har krav på att vissa attribut 

ska finnas, till exempel citygml_feature_role, citygml_lod_name, gml_id och gml_parant_id. 

En välanpassad databas bör därför sätta dessa attribut redan från början och på så sätt slippa 

konvertera och sätta upp nya attribut vid import och export av CityGML-format. Dock bör inte 

för stort fokus ligga på att anpassa databasen till standarder som inte med säkerhet kommer bli 

ett krav.  
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12 Slutsatser 

Detta projekt tog form utifrån två generella syften: (1) att utreda möjligheterna och alternativen 

för en databasbaserad lagring av 3D-geodata och (2) att utveckla och implementera arbetsflöden 

för lagring, hantering och ajourhållning av en sådan. Där det första syftet delades upp mellan 

att dels utvärdera databastekniken och dels olika databaslösningar.  

Det finns en mängd olika databaslösningar att välja mellan, i detta projket utreds några väl 

etablerade av dem teoretiskt. Urvalet gjordes till största del utifrån vilka Malmö Stad hade 

tillgång till. Databaslösningarna som utreddes var PostGIS, Oracle Spatial, ArcSDE och 

3DCityDB (de två sistnämnda kan läggas på både Oracle och PostgreSQL-databaser). Utifrån 

den teoretiska utredningen kan Oracle Spatial och PostGIS anses som likvärdiga databaser för 

lagring av rumslig data, dock skiljer de sig vad gäller licenser. Både ArcSDE och 3DCityDB 

kan fungera i teorin men då de är utvecklade för mer specifika program och format (Esri-

program respektive CityGML-format). Det kan därför anses onödigt att använda dessa 

lösningar om man i övrigt inte har stark koppling till dessa program och format. 

För att välja den databaslösning som är bäst lämpad för varje enskilt fall gäller det att man gör 

en individuell utredning. Faktorer som bör påverka valet har i detta projekt lokaliserats som:  

 Tillgång till programvaror och licenser 

 Indata och datamängd 

 Framtagningsprocess och arbetsrutiner 

 Leveransformat 

Har man tillgång till FME, kan man enkelt transformera data mellan olika format och 

kompatibiliteten mellan indata, programvaror, databaslösning, framtagningsprocess och 

leveransformat säkras. Datamängden har visat sig, i detta fall, ha mindre betydelse då både 

PostgreSQL och Oracle erbjuder obegränsad lagring. På så sätt återstår vilka databaslösningar 

man har licens till och hur bra systemet passar ihop med arbetsrutinerna för 

framtagningsprocessen. Har man däremot inte tillgång till FME verkar det underlätta att välja 

den databaslösning som är mest kompatibel med nämnda faktorer ovan. De båda 

databaslösningarna har i stort sett samma funktionalitet men Oracle har färdiga lösningar för 

version, historik och uppdatering. 
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Båda är lämpliga alternativ på databaser för Malmö Stad då de redan innehar licens för Oracle 

och PostGIS är open source. Att använda sig av Esri Geodatabas med ArcSDE-teknologin 

känns onödigt då man i dagsläget inte använder sig nämnvärt av andra Esri-programvaror för 

3D-framställning och den stora fördelen med denna databaslösning är att den är väldigt 

kompatibel med andra Esri-produkter. Dock är det enda programmet som stödjer multipath-

objekt, vilket hade varit intressant att testa för lagring av draperade geometrier. Inte heller 

3DCityDB hade gynnat Malmö i dagsläget då denna är alltför fokuserad på CityGML vilket 

inte är aktuellt för Malmö Stad i dagsläget. Dock kan det vara en god idé att studera tekniken 

för import- och exportverktyget som följer med programmet för att skapa en databaslösning 

som i framtiden ska vara kompatibel med CityGML-formatet. 

Projektet gjordes i samarbete med Malmö Stad, med målet att databaslösningen och dess 

arbetsflöden skulle uppfylla deras krav för lagring av 3D-geodata som ett alternativ till dagen 

filbaserade lagring. Kraven för vad databaslösningen skulle klara av sammanfattades som: 

 lagra takgeometrier i 3D och tillhörande texturer 

 vara kompatibelt med dagens arbetsprocess för att framställa 3D-modeller 

 ha en automatiserad och effektiv process för ajourhållning av 3D-geodatan, så som 

uppdatering och addering av objekt 

Fallstudien visade på att en databaslösning för lagring, hantering och ajourhållning, så som 

uppdatering och addering av geometrier genom shape-filer, i detta fall från programmet 

EspaCity, är möjlig. Dock är det, för Malmö Stad, i dagsläget inte möjligt att med denna lösning 

ha en effektiv automatiserad uppdatering av 3D-geodata mot baskartan då denna endast är 

befintlig i 2D och de baseras på olika inmätningsmetoder. För att göra detta möjligt krävs 

utveckling av både baskartan och flödesskriptet (flöde 4 se avsnitt 10.6). Processen med 3D-

modellframtagning skulle kunna effektiviseras genom att använda sig av en liknande metod 

som Tyskland. Deras AAA®-modell går från 2D-fastighetsregister (baskartan i Sverige) till en 

3D-modell baserat på samma grunddata.  

Den framtagna lösningen i detta projekt bör även kunna appliceras på andra kommuner med 

endast, vid behov, små justeringar av indata och leveransdata i flödena. Vidare kan den 

generella arbetsgången, se figur 10.1, appliceras som modell för en databasbaserad 

lagringstruktur där ajourhållning och addering av 3D-geodatan kan hanteras. 
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För att en lagringsstruktur av denna typ ska bli hållbar i framtiden krävs det dels tydliga 

riktlinjer och interna standarder för hur addering, uppdatering, hantering och ajourhållning 

sköts samt vilka attribut och datatyper de olika objekten ska ha. Små olikheter kan skapa stora 

problem då det handlar om denna stora datamängd. Det bör även tas fram ett system som 

möjliggör att samverkan mellan baskarta och 3D-geodata, så att dessa kan framställas av samma 

grunddata. För att undvika att modellen blir inaktuell vid eventuella framtida nationella och 

internationella standardkrav bör lagringsmodellen vara flexibel och möjliggöra anpassning för 

import och export av olika format till och från databasen.  
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Bilaga 1: Filspecifikation för fallstudie 

Nedan i tabell B1.1 visasprojektnamn och beskrivning av de filer, databastabeller och attribut 

som användes i fallstudien. Filerna är hämtade från Malmö Stad under perioden 2016-03-01 till 

2016-05-20. 

Tabell B1.1: Beskrivning av de filer och tabeller som används samt namn på dem som används i projketet 

Projektnamn Filnamn Beskrivning 

Takgeometrier Allt_bara roof.dwg Fil med alla lagrade takgeometrier i 3D 

Ortofoto Orto2015Vers3.ecw Ortofoto över Malmö stad 

Baskarta Mal_lin.shp Malmö Stads primärkarta i 2D 

Kvarter Blandind_5000.dwg Fil med alla kvarter från primärkartan 

Byggnadspolygoner building_polygon Tabell i Malmo3DDB 

Byggnadsgrupper building_group Tabell i Malmo3DDB 

Takrasterbilder roof_raster Tabell i Malmo3DDB 

Ouppdaterade objekt update_building Tabell i Malmo3DDB 

Malmo3DDB Malmo3DDB Namn på databasen som sattes upp för fallstudien 

Objekt-id part_id Unikt id för varje byggnadspolygon i databasen 

Grupp-id group_id Unikt id för varje byggnadsgrupp lagrad i databasen 

 

  



 

 

  



 

 

Bilaga 2: Databasshema för Malmo3DDB 

Nedan, i tabellerna B2.1-B2.4, redogörs för den uppsatta PostGIS-databasen Malmo3DDB 

tabeller, attribut och datatyper.  

 

 

Tabell A1.1: Översikt över tabellen med byggnadsgrupper 

i databasen Malmo3DDB. 

building_group  

group_id:  char 200 

group_goid: char 200 

date: char 200 

kvarter: char 200 

geom:  

 

Tabell A1.2: Översikt över tabellen med 

byggnadspolygoner i databasen Malmo3DDB. 

building_polygon  

group_id:  char 200 

Part_id: char 200 

date: char 200 

kvarter: char 200 

lod: int2  

geom:  

 

 

 

Tabell A1.3: Översikt över tabellen med de 

byggnadspolygoner som ska adderas eller tas bort efter 

uppdatering mot baskartan i databasen Malmo3DDB. 

update_building  

group_id:  char 200 

part_id: char 200 

date: char 200 

kvarter: char 200 

lod: int2  

new_building boolean 

remove_building boolean 

geom:  

 

Tabell A1.4: Översikt över tabellen med takrasterbilder i 

databasen Malmo3DDB. 

roof_raster 

group_id: char 200 

date: char 200 

rast:  

    

 



 

 

 

 building_group: tabell med aggreggerade byggnadspolygoner i 2D, se tabell B2.1. 

Aggreggering har gjorts för alla takdelar som vidrör varandra.   

o group_id: Integer-objekt. Nummer för att identifiera vilken byggnadsgrupp 

objektet tillhör. 

o Group_goid: Character-objekt. Goid (eng Geografic Object Identifer) är ett 

unikt id FME tar fram för varje objekt som körs genom GOIDGenerator-

transformatorn. Objektets possition blandas med andra siffror och bokstäver. 

o Geom: geometrin för objektet. 

o Date: Character-objekt. Datum objektet lagrades i databasen. 

o Kvarter: String-objekt med namnet på det kvarter byggnaden ingår i. 

 building_polygon: tabell med alla polygonobjekt, se tabell B2.2. Polygonerna består av 

triangulerade takobjekt. 

o group_id: Character-objekt. Består av ett GOID för hela byggnadsgruppen.  

o part_id: Character-objekt. Unik identifiering för varje polygonobjekt. 

Sammansättningen av identifieringen är kvartersnamn (kvarter) + 

byggnadsgrupps id (group_id) + ”PART” + polygonens id (part_id).  

o date: Character-objekt. Datum objektet lagrades i databasen. 

o Kvarter: String-objekt med namnet på det kvarter byggnaden ingår i. 

o Lod: Integer-objekt med vilken LoD objktet är i. 

o Geom: Geometrin för objektet.  

 update_buildning: tabell där alla nya objekt som uptäckts från baskartan läggs till, se 

tabell B2.3. Dessa objekt är 2D-polygoner utan inmätt höjd.  

 roof_raster: tabell med utklippta rasterbilder på alla tak, se tabell B2.4. Bilderna knyts 

till byggnadsgrupperna och takpolygonerna med group_id. 

o group_id: Integer-objekt. Nummer för att identifiera vilken byggnadsgrupp 

objektet tillhör.  

o Goid: Character-objekt. Goid (eng Geografic Object Identifer) är ett unikt id 

FME tar fram för varje objekt som körs genom GOIDGenerator-transformatorn. 

Objektets position blandas med andra siffror och bokstäver. 

o Rast: Objektets rastergeometri.

  



 

 

 

Bilaga 3: Arbetsrutiner för Malmö Stad vid en databasbaserad 

lagringstruktur 

Dessa arbetsrutiner är uppsatta som ett förslag utifrån den framtagna databaslösningen och 

FME-skripten i fallstudien. Det finns vissa delar som bör utvecklas vidare för att få en hållbar 

funktion. Mer detaljerad beskrivning av flödena och databaslösningen, se kapitel 9-12 i 

rapporten. 

Insättning av data i Malmo3DDB 

Insättning av grunddatan i databasen sker genom flöde 1. I projektet är detta gjort från en DWG-

fil med polygon- och yt-objekt blandat där allt lagras som polygonobjekt i databasen. Samt en 

ECW-fil med Ortofotot som klipps efter taken och lagras med ett gemensamt byggnadsgrupp-

id som de polygonobjekt det är klippt efter. Förutom 3D-takobjekten och rasterbilderna lagras 

även byggnadsgrupper i 2D. Dessa är i dagsläget grupperade efter rumsliga relationer; de som 

rör vid eller överlappas då de tvingas ner till 2D grupperas.  

Hantering av objekt i Malmo3DDB 

För att ta ut objekt från Malmo3DDB kan man använda flöde 2. Detta är ett mycket basalt skript 

och då man endast ska använda sig av polygonobjekt kan dessa tas direkt ur databasen utan att 

någon transformering är nödvändig.  

Draperingen med takrasterbilderna fungerar inte helt i dagsläget. Detta beror antagligen på viss 

konflikt mellan FME-versionerna. Då det redan finns skript för drapering att göra detta lade jag 

ine stor vikt vid att lösa problemet.  

Addering och uppdatering av objekt i Malmo3DDB 

Addering och uppdatering av objekt i Malmo3DDB görs genom flöde 3. Geonom att ta ut det 

område de aktuella objekten ligger i som en polygon kan kan man genom rumslig filtrering på 

objekten i databasen få ut alla berörda objekt och slipper på så sätt hantera all data i databasen. 

Objekten exporteras till en shape-fil och öppnas i EspaCity, antingen som bakgrundsdata eller 



 

 

som editerbar data. Ändringar och adderingar görs av datan och exporteras sedan till en shape-

fil. Läs in shapefilen i FME och kör genom flöde 3b för att uppdatera de objekt som ändrats, 

lägga till de nya objekten, uppdatera och skapa nya byggnadsgrupper och takrasterbilder.  

Uppdatering mot baskartan 

En uppdatering mot baskartan är testad i flöde 3a. Skriptet fungerar men datan är för olik för 

att ge ett givande resultat. Resultatet som visas i dagsläget består till alltför stor del av de delar 

som skiljer takformen mot grundplattan. Tanken med detta skriptet är att man på ett effektiv 

sätt ska kunna ta del av uppdateringar som sker i baskartan, så som att byggnader byggs eller 

rivs. På så sätt hade man kunnat lagra objekt som skiljer sig mellan baskartan och Malmo3DDB 

och autotmatiskt radera eller lägga till 3D-objekt i databasen.  

Exportering av CityGML-format 

Flöde 4 exporterar datan till CityGML-format. Dock behöver detta skriptet utvecklas vidare för 

att ge ett bättre reultat. Dels för att så småningsom kunna importera CityGML-format och dels 

för att exportera det i hela byggnader och inte bara takgeometrier. Detta flödet togs mest fram 

för att visa på möjligheten.  

Viktigt att tänka på 

Då man exporterar till en shape-fil i FME sätts geometrityp manuellt till polygonZ. När man 

däremot läser in en shape-fil till FME är denna i polygonZM. För att kunna lagra i Malmo3DDB 

tabeller måste objektens M-värde tas bort.  

Det är viktigt att datatyperna är samma genom hela processen. Ska man byta datatyp på ett 

attribut måste detta ske i alla steg. Stämmer inte datatypen överens med attributets datatyp i 

databasen vid insättning i databasen kommer inte objektet lagras trots att FME ger besked om 

att ”Translation was SUCCESSFUL”. Detta kan komma att skapa problem om man inte är 

uppmärksam på om objekten lagras eller inte.  

Byggnadsgrupperna baseras inte på verkliga relationer utan endast rumsliga relationer i 2D. 

Detta kan vara värt att utreda vidare om det istället bör baseras på till exempel fastighetsgränser 

eller baskartans byggnadsindelning.  



 

 

I dagsläget har inte alla objekt ett kvartersnamn. Detta beror på att vissa av kvartersnamnen i 

baskartan knyts till punkter som är satta utanför kvarterspolygonen.  

Att lagra raster i databasen är möjligt men processen för att uppdatera och addera objekt till 

databasen blir avsevär mycket långsammare då rasterbilderna är inkluderade i processen. Det 

kan vara värt att utreda om effektivisering av skripten är möjlig eller alternativt om det går 

snabbare att klippa ut rasterbilderna för varje process istället för att lagra dessa i databasen.  

Ingen hantering som innefattar att ta bort objekt som inte längre är aktuella ur databasen är 

framtagen. Dock görs detta då objekt ska uppdateras i flöde 3b, de objekt som är ändrade tas 

först bort från databasen och sen läggs de till. Genom att spara de objekt man vill radera i en 

separat shape-fil kan man med FME-transformatorn DatabaseDeleter, se Bilaga 5, ta bort de 

objekt med samma id. 

  



 

 

  



 

 

Bilaga 4: FME-skript för arbetsflöden 

Nedan, i figur B4.1-B4.8 visas de egenutvecklade transformatorerna som inte publicerats i 

rapporten.  

 

Figure B4.1: Egenutvecklade transformatorn DWGtoPolygon. 

 

Figure B4.2: Egenutvecklade transformatorn KvarterSetter. 

 

Figure B4.3: Egenutvecklade transformatorn ECWtoRoofRaster. 



 

 

 

Figure B4.4: Egenutvecklade transformatorn ReadPolygonFromPostGIS. 

 

Figure B4.5: Egenutvecklade transformatorn EspaUpdatePolygon. 

 

Figure B4.6: Egenutvecklade transformatorn EspaAddPolygon. 



 

 

 

Figure B4.7: Egenutvecklade transformatorn EspaNewBuildinggroup. 

 

Figure B4.8: Egenutvecklade transformatorn EspaUpdateBuildingGroup. 

  



 

 

  



 

 

Bilaga 5: FME-transformatorer 

 2Dforcer: Forserar geometrin till 2D genom att ignorera z-värdet. 

 Aggregator: Kombinerar objekt till hetrogena eller homogena aggregeringar. Objekt 

kan exempelvis grupperas på objekttyp eller attributvärde. 

 AppearanceSetter: Sätter utseende på geometriytornas fram- eller baksida bestående 

av exmpelvis textur eller färg. 

 AreaCalculator: Beräknar arean av ett polygonobjekt och lagrar som ett attribut.  

 AttributeCreator: Adderar attribut till objekten. 

 AttributeExposer: Exponerar objektens dolda attribut så att de kan användas. 

 AttributeFilter: Skickar objekt till olika utdataportar beroende på attributvärden. 

 AttributRemover: Tar bort valda attribut. 

 BoundingBoxReplacer: Ersätter geometrin av objekten med en 2D-box. 

 Chopper: För att transformera till ytobjekt bryter man ner objekten till linjer, punkter 

eller areor med ett valt max antal hörn. 

 Clipper: Klipper geometri efter valda objekt. 

 CoordinateExtractor: Hämtar värdet på x, y och z koordinater. 

 Counter: Räknar alla objekt som körs igenom och tillsätter numret som ett attribut till 

objektet. 

 DatabaseDeleter: Tar bort valda objekt från en databas. Objekten kan till exempel 

specifiseras men attributvärden. 

 Deaggregator: Sönderdelar objektet i dess olika komponenter. 

 Dissolver: Löser upp gränslinjer mellan areaobjekt för att skapa större ytor. 

 FaceReplacer: Sista steget för att få ut ytobjekt är att transforemra från 

multipolygonobjekt till faceobjekt (ytobjekt). En yta eller ett face är en plan area i 3D-

rummet. 

 FeatureMerger: Flyttar attribut eller geometri från ett objekt till ett annat genom att 

exempelvis matcha objekten på ett attributvärde. 

 GeometryCoercer: Återställer geometrin av objektet för kommande metoder ska 

kunna utföras. 

 GeometryExtractor: Hämtar och visar geometrin av ett objekt med avseende på dess 

paramtrar. 

 GeometryPropertySetter: Sätter egenskaper (eng trait) eller namn till geometrin. Som 

attribut fast de är knytna till geometrin. 

 GeometryRefiner: ”Förfinar” geometrierna så som att homogena aggreggeringar blir 

multiobjekt och enstaka aggreggeringar eller myltiobjekt sätts till enskilda objekt. 

 GeometryRemover: Tar bort geometrin för ett objekt.  

 GeometryValidator: Upptäcker fel i geometrier utifrån valda alternativ som varje 

enskiljt objekt ska uppfylla.  



 

 

 GOIDGenerator: Beräknar och skapar ett  GOID (eng Geografic Object Identifer) som 

ett nytt attribut för varje objekt. Attributet är 128-bitars unikt id för varje objekt och 

består av possitionen av objektet blandat med siffror och bokstäver. De första 16 

tecknen tillhör possitionen, de nästkommande 10 tillhör tiden och de sista 4 är 

sekvensnummer. 

 Inspector: Öppnar FME Inspector för inspektering av datan. 

 MeasureRemover: Tar bort det lagrade m-värdet som följer med då man läser in data 

från en shape.fil. 

 Orientor: Orienterar geometrierna till höger- eller vänsterhandsregeln. Inom GIS ska 

de vara orienterade efter vänsterhandsregeln.  

 RasterBandAdder: Adderar ett nytt band till rastret. Det nya bandet kommer ha samma 

värde i alla cellerna.  

 SpatialFilter: Utför rumsliga filteroperationer.  

 StringConcatenator: Sammanbinder valda operationer och konstanter till en 

textsträng. 

 Tester: Utför ett eller flera test på objekten. Både ”AND”- och ”OR”-test är möjliga vid 

mulipla test. 

 TimeStamp: Sätter ett attribut med den aktuella tiden i valt format. 

 Triangulator: Bryter ner objektets geometri till triangelenheter som polygonobjekt 

eller TIN-ytobjekt (mesh-objekt). Vid triangulering av 3D-ytor tas hänsyn till normalens 

riktning för varje yta.  

 UUIDGeneratir: Beräknar och tilldelar ett UUID (eng Universally Unique Identifer) till 

objektet bestående av ett 36-bitars strängobjekt (eng string) 

 

  



 

 

Institutionen av naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds Universitet.  

 

Student examensarbete (Seminarieuppsatser) i geografisk informationsteknik. Uppsatserna 

finns tillgängliga på institutionens geobibliotek, Sölvegatan 12, 223 62 LUND. 

Serien startade 2010.  Hela listan och själva uppsatserna är även tillgängliga 

på LUP student papers och via Geobiblioteket (www.geobib.lu.se) 

Serie examensarbete i geografisk informationsteknik 

1 Patrik Carlsson och Ulrik Nilsson (2010) Tredimensionella GIS vid 
fastighetsförvalting. 

2 Karin Ekman och Anna Felleson (2010) Att välja grundläggande karttjänst – 
Utveckling av jämförelsemodell och testverktyg för utvärdering 

3 Jakob Mattsson (2011) Synkronisering av vägdatabaser med KML och GeoRSS - En 
fallstudie i Trafikverkets verksamhet 

4 Patrik Andersson and Anders Jürisoo (2011) Effective use of open source GIS in rural 
planning in South Africa 

5 Nariman Emamian och Martin Fredriksson (2012)Visualiserig av bygglovsärenden 
med hjälp av Open Source-verktyg - En undersökning kring hur man kan 
effektivisera ärendehantering med hjälp av en webbapplikation 

6 Gustav Ekstedt and Torkel Endoff (2012) Design and Development of a Mobile GIS 
Application for Municipal Field Work 

7 Karl Söderberg (2012) Smartphones and 3D Augmented Reality for disaster 
management - A study of smartphones ability to visualise 3D objects in augmented 
reality to aid emergency workers in disaster management 

8 Viktoria Strömberg (2012) Volymberäkning i samhällsbyggnadsprojekt 

9 
Daniel Persson (2013) Lagring och webbaserad visualisering av 3D-stadsmodeller 

- En pilotstudie i Kristianstad kommun 



 

 

10 
Danebjer Lisette och Nyberg Magdalena (2013) Utbyte av geodata - studie av 
leveransstrukturer enligt Sveriges kommuner och landstings objekttypskatalog 

11 
Alexander Quist (2013) Undersökning och utveckling av ett mobilt GIS-system för 
kommunal verksamhet 

12 
Nariman Emamian (2014) Visning av geotekniska provborrningar i en webbmiljö 

13 
Martin Fredriksson (2014) Integrering av BIM och GIS med spatiala databaser 
– En prestandaanalys 

14 
Niklas Krave (2014) Utveckling av en visualiseringsapplikation för 
solinstrålningsdata 

15 
Magdalena Nyberg (2015) Designing a generic user interface for distribution of 
open geodata: based on FME server technology 

16 
Anna Larsson (2015) Samredovisning av BIM- och GIS-data 

17 
Anton Lundkvist (2015) Development of a WEB GI System for Disaster 
Management 

18 

19 

Ellen Walleij (2015) mapping in Agricultural Development – Introducing GIS at a 
smallholders farmers’ cooperative in Malawi 
 
Frida Christiansson (2016) Lagring av 3D-geodata i databaser – En fallstudie i 
Malmö Stad 



 

 

 


