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Sammanfattning 
Efter ett regeringsuppdrag från socialdepartementet startade projektet Svensk geoprocess. Syftet 

med Svensk geoprocess var att påskynda övergången till enhetliga referenssystem och utarbeta 

nationella geodataspecifikationer. Enhetliga referenssystem och geodata kommer bidra till en 

snabbare samhällsbyggnadsprocess och en mer kostnadseffektiv samverkan över kommun- och 

länsgränser.  

Svensk geoprocess har tagit fram geodataspecifikationer för nio olika geodatateman, däribland 

temat byggnad. Geodataspecifikationen beskriver hur data ska samlas in, lagras och 

tillhandahållas för en enklare myndighetsservice. I geodataspecifikationen ingår en informations-

modell i form av UML och XML-scheman som är tänkt att kunna användas för lagring och 

utbyte av geodata.  

Syftet med denna undersökning var att studera geodataspecifikationen för byggnad och ta fram 

en metod för hur Svensk geoprocess geodataspecifikationer kan realiseras och skapa en 

databasmodell som följer informationsmodellen. Syftet var också att undersöka om Karlstads 

kommuns data kan anpassas till geodataspecifikationerna och leverera en GML-fil enligt Svensk 

geoprocess.  

För att skapa en geodatabas utifrån informationsmodellen har de delar som ingår analyserats, 

översatts och omarbetats för att överensstämma med Esri:s geodatabasformat. I programvaran 

Enterprise Architect har tre databasmodeller byggts upp. Databasmodellerna har nyttjats för att 

skapa två olika databaser i ArcGIS som har fyllts med data från Karlstads kommuns befintliga 

geodatabas. Databasernas funktionalitet kontrollerades genom tester. Programvaran FME 

användes för att skapa GML-filer från de skapade databaserna.  

Resultatet visar att informationsmodellen från Svensk geoprocess inte kan följas rakt av utan 

behöver anpassas för att följa Esri:s geodatabas format. Om Svensk geoprocess geodata-

specifikation ska kunna följas fullt ut måste alla delar i informationsmodellen ingå i 

databasmodellen och därmed också databasen. Karlstads kommuns data kan anpassas till Svensk 

geoprocess informationsmodell men en GML-fil har inte kunnat skapas för utbyte av data. 

Metoden som användes för att realisera Svensk geoprocess geodataspecifikation ses ändå som 

användbar men kräver ytterligare utveckling.  

  



 
 

Abstract 
After a government assignment from the Ministry of Social Affairs, the project Svensk 

geoprocess started. The purpose of the Svensk geoprocess was to quicken up the transition to 

unified reference systems and develop national geodata specifications. Unified reference systems 

and geodata will contribute to a faster community-building process and a more cost-effective 

cooperation across municipal and county borders. 

Svensk geoprocess has developed geodata specifications for nine different geodata teams, 

including the theme of building. The geodata specification describes how data is collected, stored 

and provided for a simpler authority service. The geodata specification includes an information 

model in the form of UML and XML schemas that are supposed to be used for storage and 

exchange of geodata. 

The purpose of this survey has been to study the geodata specification for building and to 

develop a methodology for how Svensk geoprocess geodata specifications can be realized and 

create a database model that follows the information model. As well as investigating whether 

Karlstad municipality data can be adapted to the geodata specifications and deliver a GML file 

according to Svensk geoprocess. 

In order to create a geodatabase based on the information model, the included parts have been 

analyzed, translated and reworked to conform to Esri's geodatabase format. In the Enterprise 

Architect software, three database models have been built up. The database models have been 

used to create two different databases in ArcGIS, which have been filled with data from Karlstad 

municipality's existing geodatabase. Tests of these databases have been made to check its 

functionality. The software FME was used to create GML files based on the created databases. 

The result shows that the information model from the Svensk geoprocess cannot be followed 

straight away, the model needs to be adapted to follow Esri's geodatabase format. If the Swedish 

geoprocess geodata specification is to be fully complied with, all the elements in the information 

model must be included in the database model and thus the database. Karlstad municipality data 

can be adapted to the Svensk geoprocess information model but a GML file could not be created 

for data exchange. The method to realize the Svensk geoprocess geodata specification is still 

considered useful but requires further development.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Projektet Svensk geoprocess (SG) är ett regeringsuppdrag från socialdepartementet som syftar till 

att utarbeta nationella specifikationer för offentlig användning av geodata och påskynda en 

övergång till enhetliga referenssystem. Lantmäteriet hade det huvudsakliga ansvaret att 

tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påskynda arbetet med enhetliga 

geodataspecifikationer samt stödja kommuner och statliga myndigheter i övergången till enhetliga 

referenssystem. Projektets huvuduppgift innebär även att ta fram specifikationer som beskriver 

innehåll och kvalitet i geodata som används av kommuner och statliga myndigheter. En 

förutsättning för att geodataspecifikationerna ska kunna tillämpas är att samtliga kommuner 

använder samma nationella referenssystem, SWEREF 99 TM i plan och RH2000 i höjd 

(Socialdepartementet 2013).  

Enhetliga geodata och referenssystem kommer bidra till en effektivare och snabbare 

samhällsbyggnadsprocess. Det kommer också att medföra en mer kostnadseffektiv samverkan 

över kommun- och länsgränser och även mellan andra aktörer. 

Projektet Svensk geoprocess startade i slutet av 2011 och avslutades den 30 juni 2016 då det gick 

in i en ny fas med namnet Samverkan Svensk geoprocess (SSG). Slutrapporten från Svensk 

geoprocess överlämnades den 30 augusti 2016 till regeringskansliet (Lantmäteriet 2016a).  

Samverkan Svensk geoprocess tar vid där Svensk geoprocess slutade och har till syfte att förvalta 

och vidareutveckla resultatet samt stödja och påskynda införandet av de geodataspecifikationer 

som togs fram inom Svensk geoprocess. Samverkan Svensk geoprocess har även uppdraget att 

stödja införandet av de nationella referenssystemen hos kommuner och andra berörda parter 

(Lantmäteriet 2016a).  

I Nyköpings kommun pågår just nu ett pilotprojekt där ett införande av geodataspecifikationerna 

testas (Lantmäteriet 2016b). De blir först ut med att införa Svensk geoprocess 

geodataspecifikationer för markanvändning/marktäcke, markdetaljer, hydrografi och 

laserdata/höjdmodell. Byggnad och adress införs inte i första stadiet då Lantmäteriet ska 

driftsätta nya gränssnitt för dessa geodataområden först.  

Karlstads kommun är en av landets 39 kommunala lantmäterimyndigheter och jobbar mot 

statliga Lantmäteriets programvarumiljö, och är också med i geodatasamverkan. Varje vecka 

hämtas fastighetskartan och fastighetsregistret från lantmäteriets grunddata och samarbete sker 

med Lantmäteriet för att ajourhålla den nationella kartan. Arbetet som pågår med att 

standardisera geografisk information i Sverige följs då datautbyte sker nästan dagligen. Data lagras 

idag i cirka 500 olika kartlager, de flesta av dessa är inte aktuella för att lagras enligt Svensk 

geoprocess standard. De lager som ingår i baskartan är de lager som på sikt är tänkt att kunna 

lagras i den lagringsstruktur som Svensk geoprocess tar fram. Karlstad kommun kommer på sikt 

gå över till standarden som tas fram då Lantmäteriet med tiden kommer kräva detta för utbyta av 

geodata.  
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Om och när Svensk geoprocess blir en standard i Sverige så kommer Karlstads kommun att vilja 

införa den. Med hjälp av detta examensarbete så vill de ta reda på om det på egen hand går att 

införa Svensk geoprocess med den information som finns tillgängligt från Svensk geoprocess. 

 

1.2 Problemformulering 
För att kommuner ska kunna följa geodataspecifikationerna inom Svensk geoprocess vid 

överföring av geodata bör även den kommunala geodatabasen byggas upp enligt Svensk 

geoprocess specifikationer. För att kunna överföra befintlig data till en geodatabas enligt Svensk 

geoprocess bör någon typ av konverteringsprocess ske från befintlig databas. Data måste även 

kunna exporteras i filformat GML (Geographic Markup Language) enligt Svensk geoprocess 

geodataspecifikationer. Karlstads kommun har i dagsläget ingen metod för hur GML enligt 

Svensk geoprocess geodataspecifikationer ska kunna levereras från den befintliga kommunala 

geodatabasen. Kommunens befintliga databas följer i dagsläget inte Svensk geoprocess 

geodataspecifikationer.  

Karlstads kommun vill därmed se vilka möjligheter det finns för att bygga upp en databas enligt 

Svensk geoprocess specifikationer. Hur deras data kan importeras och lagras i geodatabasen som 

följer Svensk geoprocess specifikationer samt leverera GML-filer från geodatabasen som följer 

Svensk geoprocess specifikationer.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utveckla en metod för hur Karlstad kommuns kan realisera 

Svensk geoprocess geodataspecifikationer. Syftet är även att undersöka möjligheter att kunna 

exportera data i GML-format.  

 

1.4 Mål 
Målet med denna studie är att vid avslut upprätta en kommunal geodatabas som följer Svensk 

geoprocess geodataspecifikation för temat byggnader. Data i geodatabasen ska kunna exporteras i 

GML-format enligt Svensk geoprocess geodataspecifikation för byggnader.  

 

1.5 Frågeställningar 

 Hur kan en metod utformas för att realisera Svensk geoprocess geodataspecifikation? 

 Hur kan den informationsmodell som specificerats i Svensk geoprocess översättas för att 

följa Esri:s geografiska databasmodell? 

 Hur kan Karlstads kommuns befintliga geodata lagras i en databas som följer Svensk 

geoprocess informationsmodell? 

 Hur kan GML-filer som följer Svensk geoprocess geodataspecifikation skapas?  
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1.6 Avgränsning 
Den data som kommer att undersökas är byggnad enligt Svensk geoprocess geodataspecifikation 

för byggnad. Geografisk avgränsning gäller området Orrholmen och en del av Marieberg. Dessa 

områden har valts för att de innehåller flera olika byggnadstyper. De programvaror som kommer 

användas är ArcGIS, FME samt Sparx Enterprise Architect.  

 

1.7 Ordlista 
Abstrakt objekttyp – Objekttyp som inte själv har några instanser utan används för att undvika 

redundans av attributtyper genom att låta en abstrakt klass bära alla gemensamma attribut och 

därefter låta andra objekttyper ärva dem. 

Datamängd – Samling av data 

Fysisk databasmodell – Modellering av databas mot specifik databashanteringssystem till 

exempel Oracle eller Esri Geodatabase.  

Geodataspecifikation – Dokument som beskriver krav på datamängder. Kraven avser 

strukturen på data vid utbyte, obligatoriska element, hur data ska produceras och tillhandahållas.  

GML (Geographic Markup Language) – Typ av XML med fördefinierad hantering av 

geometrier och referenssystem.  

Informationsmodell – En systemoberoende modell som beskriver, strukturerar och definierar 

information som ska hanteras för verksamhets- och tillämpningsområdet. 

Logisk databasmodell – Modellering av databas i enlighet med den valda databasmodellen, till 

exempel relationsmodellen.   

Objekttypskatalog – Sammanställning av informationsmodell i tabellform.  

SKL – Sveriges kommuner och landsting 

Stereotyper – Ett sätt att gruppera klasser, attribut och associationer i en modell. Till exempel i 

informationsmodellen.  

Subtyp – En undertyp till en klass för kategorisering.  

UML (Unified Modeling Language) – Ett objektorienterat generellt språk för modellering av 

datasystem med hjälp av bland annat klasser, relationer och attribut.  

UUID – Universal Unique Identifier 

XML (eXtensible Markup Language) – Ett textbaserat format för överföring av data där 

strukturen och regler kan definieras med hjälp av ett XML-schema (.xsd).  
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1.8 Tidigare studier 
I examensarbetet Implementation av Svensk geoprocess i kommunal verksamhet av Felicia 

Steinvall (2016) tar författaren upp vilka faktorer som är viktigast för berörda parter vid 

implementering av Svensk geoprocess. Författarens syfte med arbetet var att studera liknande 

projekt hos de övriga nordiska länderna och ta fram rekommendationer för implementeringen av 

Svensk geoprocess. Utifrån omvärldsanalysen gjordes enkätundersökningar och intervjuer med 

utvalda berörda personer för att slutligen kunna göra en analys av resultatet. 

Enkätundersökningarna och intervjuerna visade att det generellt i landet finns bra kännedom om 

projektet och att de flesta var positiva till projektet Svensk geoprocess. Dock upplevde många att 

kommunikationen kring projektet kunde bli bättre och att mer information önskades. Genom 

analysen av enkätundersökningar och intervjuer kom författaren fram till sex viktiga faktorer för 

att implementationen av Svensk geoprocess ska kunna genomföras. Dessa 6 faktorerna var 

kommunikation, huvudaktörerna, förvaltning, tid, ekonomi och personal (Steinvall 2016).  

Pereira et al. (2013) har gjort ett arbete som liknar detta och tagit fram en UML-modell enligt 

Inspires standard för geologi i Enterprise Architect. UML-modellen har sen exporterats till XML 

Workspace Document som därefter importeras i ArcGIS. Om inte Enterprise Architect används 

så finns andra alternativ. Till exempel har Tomašević et al. (2012) gjort ett arbete av liknande 

karaktär där UML har använts för att skapa en geodatabas. I detta arbete användes istället 

programvaran Microsoft Visio för skapandet av UML-diagram för implementation i ArcGIS. 

I examensarbetet Utbyte av geodata av Danebjer och Nyberg (2013) studerades en 

standardiseringsmodell som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram som kallas 

objekttypskatalog. Objekttypskatalogen ska fungera som modell för kommunernas 

leveransstruktur av geodata. Data kommer levereras i formatet KommunGML som är ett för 

Sveriges kommuner framtaget dataformat. Syftet med arbete är att utreda hur en konvertering till 

KommunGML enligt objekttypskatalogen skulle kunna gå till.  
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2. Teori 
Detta kapitel beskriver den teori som är viktig för de metoder som används samt resultatet.  

2.1 Standarder 
Det finns internationella, europeiska och svenska standardiseringsorgan. De största av dessa är:  

- International Organization for Standardization (ISO) 

- European Committee for Standardization (CEN)  

- Swedish Standards Institute (SIS)  

Information om geografiska standarder och vilka som används i Europa och framförallt i Sverige 

finns hos Swedish Standards Institute [SIS] (u.å). SIS (u.å) beskriver en standard som ett 

dokument fastställt för upprepad användning av regler och riktlinjer för att nå störst möjliga reda 

i ett visst sammanhang. Standarder är frivilliga att tillämpa om inte myndighetsföreskrifter 

hänvisar till en viss standard. European Committee for Standardization [CEN] (u.å) beskriver 

standard på liknande sätt, ett tekniskt dokument som ska användas som ett regelverk och en 

guide framtaget för att kunna upprepas.  

SIS uppdrag är att ansvara för standardiseringsarbetet i Sverige och att kvalitetssäkra arbete i 

enlighet med SIS, CEN:s och ISO:s regelverk (SIS 2017).  

 

2.1.1 Infrastructure for spatial information in Europe (Inspire) 
EU-direktivet Inspire är en europeisk infrastruktur för geodata med syfte att göra offentlig 

geodata tillgängliga via tjänster på internet. Detta för att europeiska myndigheter lättare ska kunna 

utbyta data med varandra gränslöst. EU-direktiv 2007/2/EG (2007) upprättades 14 mars 2007 

och trädde i kraft den 15 mars 2007, direktivet innehåller information om innehåll, utbyte och 

tillgång av geodata. I detta direktiv specificeras också vilka geodatateman som ska samordnas och 

tillgängliggöras.  

För genomförande av EU-direktivet Inspire i Sverige stiftades lagen SFS 2010:1767 och 

förordningen SFS 2010:1770 om geografisk miljöinformation som talar om vilka myndigheter 

som har ansvar att göra informationen tillgänglig. Lantmäteriet tilldelas ansvaret för att 

koordinera och stödja genomförandet av Inspire i Sverige. Lagen SFS 2010:1767 kräver att de 

myndigheter som är informationsansvariga ska göra geodata och geodatatjänster tillgängliga för 

alla vilket innebär att:  

- Allmänheten ska kunna söka, visa och ladda ner information  

- Metadata ska tillhandahållas av ansvarig myndighet och beskriva innehåll, uppkomst och 

aktualitet 

- Sökning och visning av data ska vara kostnadsfri 
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2.2 Geodatasamverkan 
För att i Sverige kunna uppfylla de krav som Inspire ställer startade samarbetet geodatasamverkan 

vars mål är att åstadkomma en nationell infrastruktur för geodata (Geodataseketariatet u.å.a).  

Geodatasamverkan är tänkt att leda till fungerande informationsutbyte mellan användare av 

geodata och är en del av EU-direktivet Inspire. Som samordnare för denna nationella 

infrastruktur står Lantmäteriet (Geodataseketariatet u.å.b). Vidare har regeringen tillsatt 

Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriet samordningsroll. Geodatarådets 

deltagare kommer från statliga myndigheter, kommuner och andra intresseorganisationer med 

särskilt intresse för utvecklingen av infrastrukturen för geografisk information. Geodatarådets 

uppgifter är att:  

 Ansvara för en nationell strategisk plan för insamling och ajourhållning av geografisk data 

 Vara ett rådgivande organ för frågor av ett nationellt intresse inom geodataområdet 

 Bidra till utveckling av den nationella och internationella infrastrukturen 

 Medverka till ökad samordning mellan myndigheter i frågor om informationsutveckling 

och tillhandahållande av geodata (Geodataseketariatet u.å.b) 

Geodatasamverkan är en modell som ger statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner 

tillgång till ett utbud av geodata mot en årlig avgift. För kommuner, landsting och regioner 

baseras denna kostnad på tätortsareal, befolkningstäthet, kommunareal och befolkningsmängd.  

Geodataportalen är en webbplats där data tillgängliggörs för alla att söka och titta på data. Data 

som kan hämtas via geodataportalen finns hos: 

- Lantmäteriet 

- Statistiska centralbyrån (SCB) 

- Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

- Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 

- Sjöfartsverket (Geodataseketariatet u.å.a)  

Geodataportalen innehåller inte någon data utan lagras av respektive producent 

(Geodataseketariatet u.å.c). För att hämta data används istället Geodataplatsen där offentliga 

verksamheter med avtal får tillgång till tillgängliga data (Lantmäteriet u.å).  

 

2.3 Databaser 
En databas kan definieras som en samling data som hör ihop och beskriver en del av världen. En 

databas används för lagring av stora mängder data inom flera olika områden. En fördel med att 

använda databaser för lagring av data är att fler kan använda databasen samtidigt och data kan 

lagras på ett strukturerat sätt (Huisman & By 2009). Konventionella databaser är dock inte 

skapade för att lagra information om geografiska data då de underliggande datamodellerna och 

frågespråken är utformade för att behandla enklare datatyper så som heltal och textsträngar. 

Geografiska databaser måste kunna hantera rumsliga data samt utföra de geometriska operationer 

som krävs för geografiska tillämpningar. Geodata innehåller komplexa objekttyper så som 



7 
 

punkter, linjer och ytor och för att modellera dessa krävs speciella databaser (Egenhofer & Frank 

1987).  

För att hantera lagring, organisering och utbyte av data i databaser används databashanterare eller 

DBMS (eng. database management system). Det finns olika typer av databaser och 

databashanteringssystem och några av dessa är relationsdatabas, objektorienterad databas och 

objektrelationsdatabas som också kallas hybriddatabas. Figur 1 visar uppbyggnaden av ett 

databassystem där själva lagringen av data sker i databasen och hantering av data utförs av en  

databashanterare. Högst upp finns gränssnittet som möjliggör kommunikation mellan användare 

och databasen.  

 
Figur 1. Uppbyggnad av ett databassystem. 

 

2.3.1 Relationsdatabas 
Istället för att lagra informationen i en tabell så kan informationen delas upp i flera tabeller med 

relationer mellan dem. Codd (1970) introducerade under 1970-talet detta sätt att lagra data på. 

Relationerna mellan tabeller definieras av nycklar som binder ihop poster. Nycklarna är unika för 

varje post i en tabell. Tabell 1 och 2 visar två tabeller, byggnadsinformation och fastighetsägare 

som sammanbinds med hjälp av nyckeln ÄgarID.  

Tabell 1. Byggnadsinformation.                    Tabell 2. Fastighetsägare. 

ByggnadID ÄgarID Byggnadstyp Adress   Namn Telefonnr ÄgarID 

1 4 Bostad Stenvägen 20  Carl 072369258 1 

2 2 Bostad Landsgatan 8  Elin 075896520 2 

3 2 Ekonomibyggnad Granvägen 12  Ida 076858544 3 

4 1 Komplementbyggnad Barrstigen 45  Jan 076504520 4 

                

Användare 

Databas 

DBMS 

Applikationsprogram 

Mjuvara för att 
processa 

förfrågningar från 
program 

Mjukvara för att få 
tillgång till lagrad 

data 

Lagring av databasens 
struktur (metadata)  

Lagrad data i 
databasen 
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Tabellerna ovan visar också att en person kan äga flera byggnader vilket syns på att 

byggnadsinformationen innehåller samma ägarID två gånger. Det kallas en-till-många (1:N) 

relation vilket innebär att varje person kan äga flera byggnader men varje byggnad kan bara ha en 

ägare. En-till-många benämns som relationens multiplicitet (eller kardinalitet). Andra vanliga 

förekommande multipliciteter är en-till-en (1:1) relation eller många-till-många (N:M) relationer. 

För att relatera tabellerna till varandra ska en nyckel placeras i tabellen på många-sidan vid en-till-

många relationer.  

Några fördelar med att använda relationsdatabaser är:   

 De är optimerade för strukturerad data med enkla datatyper 

 Snabba och enkla sökningar efter data 

 Mindre redundans jämfört med lagring i en enda tabell 

En nackdel med relationsdatabaser är att det finns för få datatyper för att kunna modellera 

komplexa datastrukturer (Olsson & Olah 2001).  

 

2.3.2 Objektorienterad databas 
På grund av relationsdatabasens brister vid mer komplexa modelleringar som till exempel 

geografisk information och multimedia så utvecklades objektorienterade databaser i slutet av 80-

talet. Dessa databaser kunde möta behoven av komplexa datatyper i och med att den som 

designar databasen själv definierar strukturen på objekt. En annan anledning till skapandet av 

objektorienterade databaser var en ökad användning av objektorienterade programmeringsspråk. 

I många mjukvarusystem var databasen en grundläggande komponent och traditionella 

relationsdatabaser var i vissa fall svåra att använda i objektorienterade program. 

Objektorienterade databaser är utformade så att de kan integreras direkt i programvaran. De 

begrepp som används inom den objektorienterade programmeringen används även i databasen 

(Elmasri & Navathe 2010). 

 

2.3.3 Objektrelationell databas 
I slutet av 90-talet uppkom flera objektrelationella databaser på marknaden. En objektrelations-

databas är en kombination av relationsdatabas och en objektdatabas. En objektrelationsdatabas 

kan hantera egna skapade objekt som en objektdatabas men lagrar dem i tabeller med relationer 

på ett strukturerat sätt som relationsdatabaser. Objektrelationsdatabasen har egenskaper från de  

båda tidigare nämnda databaserna och är ett försök att samla de bästa egenskaperna från båda 

(Date 2003). Många programvaror för geodata använder idag objektrelationsdatabasen och Esri:s 

geodatabasformat är en av dem (Tomlinson 2007; Esri 2016c). 
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2.4 Unified Modeling Language (UML) 
För att skapa en databas behöver först en modell skapas. Det kan utföras med hjälp av Unified 

Modeling Language (UML). UML är ett standardiserat modelleringsspråk framtaget av Object 

Management Group (OMG) och används för att specificera, visualisera, skapa och dokumentera 

programvarusystem, verksamhetsmodeller och även icke-mjukvarusystem. Med hjälp av UML 

kan en förenklad modell av verkligheten skapas, en så kallad konceptuell modell. UML består av 

ett antal grafiska element som beskriver vad en databas ska innehålla och inte själva 

implementeringen av modellen (Booch et al. 1998). En UML-modell kan även benämnas 

informationsmodell.  

Det finns ett antal diagram av UML med olika uppbyggnad och innehåll. Ett klassdiagram 

beskriver strukturen för en modell och hur de är relaterade. Ett klassdiagram innehåller en 

uppsättning av klasser, stereotyper och relationer.  

2.4.1 Stereotyp 
I UML är en stereotyp ett sätt att förtydliga användningen av en klass eller relation. Stereotyper 

känns igen genom att strängar är omslutna av dubbla vinkelcitationstecken, <<Stereotyp>>. 

Vissa stereotyper har bestämda betydelser i UML, till exempel <<objectclass>> eller 

<<union>>. Men även egna stereotyper kan skapas. Eftersom stereotyp är en klass så kan den 

också ha egenskaper (International Business Machines Corporation [IBM] u.å).  

2.4.2 Klasser 
En klass representeras i UML som en rektangel som innehåller olika delar separerade med 

horisontella linjer. Överst står stereotypen och klassens namn, närmast under kommer klassens 

attribut och längst ner eventuella metoder, se figur 2. 

 
Figur 2. Klassen byggnad med tillhörande attribut. 

Figuren visar klassen byggnad som har attributen byggnadsID, byggnadstyp och byggnadsår. 

Minustecknet före byggnadsID visar att attributet är privat vilket innebär att bara klassen byggnad 

känner till det. Plustecknet anger att det är publika attribut och att andra klasser kan känna till 

attributen. Vilken datatyp attributen har anges efter attributnamnet och är i detta fall integer, 

string och date (Andersson 2013).  

2.4.3 Relationer 
Det finns olika typer av relationer mellan klasser och dessa visualiseras på olika sätt, nedan 

kommer beskrivningar av de vanligaste relationerna.  

Generalisering 

En generalisering eller arv som den också kallas mellan två klasser i UML visar klassers hierarki 
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där en klass erhåller alla attribut från klassen den ärver från. Generalisering i UML representeras 

av en sammanbindande linje med en pil på högre hierarkiska klassen (figur 3). 

 
Figur 3. Generalisering. 

I exemplet ovan så ärver klassen byggnadstillbehör de attribut som finns i klassen byggnad. 

Klassen byggnad har i exemplet den högsta hierarkiska nivån och kallas superklass och 

byggnadstillbehör kallas subklass.  

Association 

En association sammanbinder klasser och kan informellt ses som att olika objekt känner till 

varandra. Associationer gör att objekt kan kommunicera med varandra, enkelriktat eller åt båda 

håll. Associationer representeras som linjer som binder samman de klasser som deltar i 

sambandet och kan också visa på multipliciteten mellan objekten (figur 4). 

 
Figur 4. Association mellan klasser. 

I exemplet så finns en association mellan byggnads och byggnadsdel som anger att byggnader kan 

ha byggnadstillbehör. Multipliciteten är en-till-många vilket anger att varje byggnad kan ha flera 

byggnadstillbehör.  

Aggregering 

En aggregering är en sorts association där en klass består av en eller flera andra klasser. Används 

när en klass byggs upp av andra klasser (figur 5).  

 
Figur 5. Aggregering mellan klasser. 

Fysisk byggnad i exemplet ovan består av en eller flera byggnader.  
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Sammansättning 

Sammansättningar är associationer som består av starka aggregeringar. Sambandet är så starkt att 

ingen av delarna kan existera utan den andra. Om den ena delen försvinner så försvinner också 

den andra (figur 6). 

 
Figur 6. Sammansättningar mellan klasser. 

I exemplet ovan kan inte en byggnad finnas om det inte finns byggnadsdelar och en byggnadsdel 

kan inte finnas utan en byggnad.  

 

2.5 Extensible Markup Language (XML) 
XML är en standard framtagen av World Wide Web Consortium (W3C) där den första versionen 

1.0 kom ut 1998 och den senaste versionen 1.1 kom 2006. XML är ett märkesspråk som styrs av 

ett standardiserat regelverk kallat XML-specifikationen. Strukturen beskrivs med hjälp av taggar 

och ett eller flera element (Liljegren 2001).  XML-specifikationen innehåller ett antal regler som 

används för att dela upp dokumentet i olika delar. Målen som fanns vid utformandet av XML var 

bland annat:  

- XML ska kunna användas på internet 

- Ska stödja en bred variation av applikationer 

- Program som bearbetar XML-dokument ska vara enkla att skriva 

- XML ska lätt kunna skapas 

- XML-dokument ska vara lätta att läsa även för människor utan kunskap om XML-kod  

XML är läsbart för människor utan kunskap om koden och programvaror och är också 

plattformsoberoende vilket gör det till ett bra format för utbyte av data. Nedan visas ett kortare 

kodexempel av ett XML-dokument. 

<?xml version="1.0"?> 

<bilsamling>    //Starttagg rotelement 

  <bil ägarId=”1”>  

    <märke>volvo</märke> 

    <årsmodell>2010</årsmodell> 

  </bil>   

  <bil ägarId=”2”> 

    <märke>saab</märke> 

    <årsmodell>2012</årsmodell> 

  </bil>   

</bilsamling>    //Sluttagg rotelement 

 

Första raden i exemplet ovan är en deklaration som talar om för applikationerna som ska läsa 

filen vilken version av XML som används. Därefter kommer elementen som utgör grunden i ett 

XML-dokument som består av en start- och sluttagg. Exemplet ovan består av de fyra elementen 
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bilsamling, bil, märke och årsmodell. Ett element kan inkapsla andra element som i detta exempel så 

länge start- och sluttaggen omsluter dessa element. Alla XML-dokument måste också innehålla 

exakt ett rotelement som omsluter alla andra element för att det ska följa W3C:s XML-

specifikationer vilket i detta fall är bilsamling som startar högst upp och slutar längst ner. Ett 

element kan också bestå av attribut som läggs till i starttaggen och har ett namn och värde, vilket i 

detta fall är ägarID med värdet 1 (World Wide Web Consortium [W3C] 2006).  

 

2.6 Esri XML Workspace Document 
Sedan version 9 av ArcGIS finns möjligheten att överföra data från Esri:s geodatabaser med hjälp 

av XML-dokument. Med detta XML format kan data exporteras från en databas till en annan 

med tillhörande domäner, regler, dataset och klasser. Ett XML Workspace Document följer 

standarden som finns för XML-dokument och är uppbyggd på samma sätt. Men för att kunna 

importera filen i Esri:s programvaror krävs ytterligare information än det som krävs för att det 

ska vara ett giltigt XML-dokument. För att vara ett XML Workspace Document som ska kunna 

importeras till ArcGIS behöver data vara strukturerad på ett visst sätt för att programvaran ska 

kunna läsa innehållet, figur 7 illustrerar denna struktur (Esri 2008).  

 
Figur 7. Strukturen för XML Workspace Document. 

Som figur 7 visar är klassen Workspace rotelementet med WorkspaceDefinition och 

WorkspaceData som underelement. Elementet WorkspaceDefinition innehåller information om 

uppbyggnaden av data vad gäller domäner, tabeller, attribut, relationer och koordinatsystem. 

WorkspaceData innehåller istället data så som attribut och dess värden (Esri 2008). Textstycket 

nedan visar samma datauppbyggnad som i figur 7 fast skriven i XML-kod.  

<esri:Workspace> 

   <WorkspaceDefinition xsi:type="esri:WorkspaceDefinition"> 

      <WorkspaceType>esriLocalDatabaseWorkspace</WorkspaceType> 

      <Version> 

Workspace 

WorkspaceDefinition 

WorkspaceType 

Version 

Domains Domain 

DatasetDefinition DataElement 

WorkspaceData DatasetData 

DatasetName 

DatasetType 
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      <Domains xsi:type="esri:ArrayOfDomain"/> 

      <DatasetDefinitions xsi:type="esri:ArrayOfDataElement"> 

         <DataElement xsi:type="esri:DEFeatureClass"> 

      </DatasetDefinitions> 

   </WorkspaceDefinition> 

   <WorkspaceData xsi:type="esri:WorkspaceData"> 

      <DatasetData xsi:type="esri:TableData"> 

         <DatasetName>Schools</DatasetName> 

         <DatasetType>esriDTFeatureClass</DatasetType> 

      </DatasetData> 

   </WorkspaceData> 

</esri:Workspace> 

 

2.7 Geography Markup Language (GML) 
GML står för Geography Markup Language och har likvärdig syntax som XML, formatet är 

skapat av Open Geospatial Consortium (OGC) och ämnat för att beskriva geografisk data. GML 

är en standard och beskriver hur geografiska objekts egenskaper och relationer ska representeras 

och är leverantörsoberoende vilket gör informationsutbytet mellan olika system lättare. Texten 

nedan visar en del av en GML fil innehållande vägar. 

… 

    <roads:geometry> 

        <gml:LineString srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG:6.6:4326"> 

            <gml:posList dimension="2"> 

                -127.66326 38.3016 -127.69532 38.43101 

                -127.76317 38.49026 

            </gml:posList> 

        </gml:LineString> 

     </roads:geometry> 

… 

 

Koden är uppbyggd på samma sätt som XML-dokument med start- och sluttaggar och 

information om objekt. I detta fall vägar som har ett visst koordinatsystem som definieras av 

srsName och en positionslista som innehåller koordinater för linjen. Allt detta ligger innanför 

taggen geometry som visar att det kommer element som innehåller geometri.  

GML-specifikationen består av ett antal XML-scheman som redovisar de objekt som går att 

beskriva med GML. Schemana beskriver hur GML-filen ska vara uppbyggd och vilka objekt som 

filen kan innehålla (Open Geospatial Consortium [OGC] 2007). Egna XML-scheman kan också 

definieras vid skapande av GML-filer. Detta för att ge filen de attribut och struktur som önskas i 

filen. Figur 8 visar hur XML-schema för temat byggnad version 0.95 från Svensk geoprocess 

definieras i FME 

 
Figur 8. Definiering av XML-schema i FME. 
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2.8 Svensk geoprocess 
Svensk geoprocess är som tidigare nämnts ett regeringsuppdrag från Socialdepartementet (2013) 

vars huvudsakliga mål är att påskynda införandet av enhetliga referenssystem samt nationella 

dataspecifikationer för utbyte av geodata. Målet är att enhetliga geodata ska kunna levereras 

oavsett administrativa gränser, vilket bidrar till enklare och snabbare myndighetsutövning för till 

exempel planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering.  

I projektet har geodataspecifikationer (version 2) för nio olika geodatateman tagits fram. Teman 

delas in i de tre huvudgrupperna bild och höjd, geodetisk infrastruktur och topografiska data. 

Tabell 3 redovisar huvudgrupperna och de nio temauppdrag med framtagna 

geodataspecifikationer. 

Tabell 3. Svensk geoprocess teman. 

Huvudgrupper Teman Version Giltig från 

Bild och höjd Flygbild och ortofoto 3.0 2017-04-01 

Laserdata/höjdmodell 3.0 2017-04-01 

Geodetisk infrastruktur  Stompunkter 3.0 2017-05-01 

Topografiska data Hydrografi 2.0 2016-06-30 

Markanvändning och marktäcke 2.0 2016-06-30 

Markdetaljer 2.0 2016-06-30 

Väg och järnväg 2.0 2016-06-30 

Byggnad 2.0 2016-06-30 

Adress 2.0 2016-06-30 

 

Resultat från varje temauppdrag redovisas i en geodataspecifikationen som är tänkt att 

effektivisera samverkan mellan inblandade parter vid insamling, lagring och tillhandahållande av 

geodata (Lantmäteriet 2016a).  

Svensk geoprocess (2016) definition av byggnad i geodataspecifikationen är en varaktig 

konstruktion bestående av tak eller tak med väggar som är varaktigt placerad på en viss plats 

konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.  

Temat byggnad behandlar data om byggnader som behövs som underlag vid detaljplanering, 

bygglovshantering samt vid framställning av kartprodukter. Enkel tillgång och väl beskriven data 

ger möjlighet att snabbt och effektivt fatta rätt beslut och risken för felaktiga beslut minimeras. 

Kommunerna står i första hand för insamlingen och ajourhållningen av byggnadsdata inom 

tätorter i samband med bygglovshanteringen men även med hjälp av fotogrammetriska metoder. 

På landsbygden står oftast Lantmäteriet för insamling och ajourhållning av data genom 

flygfotografering och tolkning av flygbilder. Ajourhållningen sker kontinuerligt hos kommunerna 
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i samband med bland annat bygglovshanteringen och aktualiteten kan variera beroende på om det 

är inom eller utanför en kommuns ansvarsområde. Hos Lantmäteriet sker ajourhållningen 

periodiskt där intervallen är 2, 4-6 eller 6-10 år beroende på vilken del av landet det gäller (figur 

9). 

 
Figur 9. Lantmäteriets flygfotoplan (© Lantmäteriet I2017/00500) 

Svensk geoprocess (2016) redovisar informationen om byggnadsdata i form av: 

- Geodataspecifikation  

- Informationsmodell (UML-diagram) 

- Objekttypskatalog 

- XML-scheman  
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2.8.1 Geodataspecifikation byggnad  
Geodataspecifikationen för byggnad är ett dokument framtaget i samverkan mellan SKL, 

Lantmäteriet och kommunerna. Den innehåller krav på geodata som beskriver byggnad och avser 

de geodata som Lantmäteriet och kommunerna samlar in, lagrar och tillhandahåller.  

I geodataspecifikationen för byggnad finns en informationsmodell som beskriver en byggnads 

olika beståndsdelar i form av UML-diagram. En objekttypskatalog beskriver alla ingående klasser 

och dess attribut och relationer till andra objekttyper i tabellform. Vilka attribut som är 

obligatoriska och frivilliga att tillhandahålla redovisas också i informationsmodellen och 

objekttypskatalogen. Figur 10 redovisar informationsmodellens olika byggnadsdelar och hur de 

binds ihop.  

 
Figur 10. Datamängden byggnad och dess delar. 

Byggnad är huvudobjektet och består av byggnadsdelar . Fysisk byggnad sätts samman av 

byggnader och aggregerad sätts samman av fysiska byggnader. De attribut som tillhör varje klass 

redovisas under klassens namn. Attributets namn kommer först och vilken datatyp det är 

kommer därefter. Nedan kommer en kort beskrivning av de olika byggnadsklasserna.  

Byggnad 

Som tidigare nämnts definieras byggnad som en varaktig konstruktion bestående av tak och 

väggar som är varaktigt placerad. Byggnader byggs upp av flera olika byggnadsdelar, A, B och C i 

figur 11. För att definieras som byggnad måste konstruktionen också ligga i endast en 2D-

fastighet. En radhuslänga som är uppdelad i flera fastigheter definieras i detta fall inte som en 

byggnad.  

Byggnadsdel 

Byggnadsdelar är en underindelning av byggnad, och en byggnad består således av olika 

byggnadsdelar. Byggnadsdelen har också en egen identitet och geometri. Figur 11 visar tre olika 

byggnadsdelar som tillsammans skapar en byggnad.  
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Figur 11. Tre olika byggnadsdelar som tillsammans skapar en byggnad (turkos) samt 3 byggnadstillbehör (rosa). 

Byggnadstillbehör  

Är ofta mindre konstruktioner som sitter ihop med byggnadsdelen och har en egen identitet och 

geometri. Exempel på byggnadstillbehör är balkong, skärmtak och trappa. Figur 11 visar tre olika 

byggnadsdelar som tillhör byggnadsdel A.  

Fysisk_byggnad 

Definitionen av en fysisk byggnad är en byggnadskonstruktion som hänger ihop över 

fastighetsgränser. Figur 12 visar en fysisk byggnad.  

 
Figur 12. Fysisk byggnad. 

I figuren ovan visas en radhuslänga som ligger på flera fastigheter vilket ger en fysisk byggnad. 

Aggregerad_byggnad 

Aggregerade byggnader är när flera olika fysiska byggnader har karterats som en enhet och 

förekommer oftast i tät bebyggelse med sammanhängande kvarter.  

 

För att de olika byggnadstyperna ska ha relationer behöver spatiala relationer skapas. Spatiala 

relationer behövs för att ange hur objekt förhåller sig till varandra. Det finns olika typer av spatial 

relationer, några av dessa är överlapp, korsa eller ligga i (Clementini et al. 1994). I detta fall 

behöver de objekt som angränsar till varandra lokaliseras. 
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Objekt kan inte bestå av multipla geometrityper i Esri:s geodatabas format. Därför kommer flera 

objektklasser behöva skapas om både ytor, linjer och punkter ska lagras.  

Benämningen stereotyper är ett sätt att i informationsmodellen och geodataspecifikationen 

gruppera klasser, attribut och associationer. De stereotyper som förekommer i 

informationsmodellen för byggnad är:  

 <<FeatureType>>, klassen är en rumslig förekommande objekttyp 

 <<DataType>>, används för att beskriva komplexa egenskaper på klasser 

 <<codeList>>, anger klassens tillåtna värden för ett attribut 

FeatureType består i huvudsak av byggnad, byggnadsdel, fysisk byggnad och aggregerad byggnad. 

Till dessa hör ett antal attribut till exempel byggnadsändamål och byggnadshöjd. För de klasser 

som har sammansatta attribut så används DataType för att beskriva dessa. För att ange 

attributens tillåtna värden används kodlistor. Figur 13 visar en del av informationsmodellen 

byggnad och de klasser, attribut och relationer som förekommer. 

 
Figur 13. Delar av stereotypen FeatureType inom byggnad. 

 

Klassen SG_Basklass är en abstrakt klass som är gemensam och kan användas av alla teman inom 

Svensk geoprocess och innehåller de mest grundläggande attributen som krävs. Klassen har ett 

obligatoriskt attribut, Id, som är av typen SG_Id. SG_Id visar att två olika id kan väljas, antingen 

nationelltId eller verksamhetsId som båda har datatypen Identifier som kommer från Inspire. 
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Alla klasser ärver attributen från SG_Basklass och således också SG_Id. Enligt Svensk 

geoprocess (2016) så ska alla objekt i datamängden ha en identifierare med benämningen 

nationelltId. Denna identifierare ska bestå av 32 hexadecimala tecken och vara unikt och stabilt 

över objektets livstid i datamängden. 

AbstraktByggnad är inget eget byggnadsobjekt utan en abstrakt objekttyp för att beskriva vilka 

attribut som är gemensamma för byggnad och byggnadsdel (Svensk geoprocess 2016). De 

attribut som är obligatoriska är byggnadsändamål och status. Status definieras av kodlistan 

BY_Byggnadsstatus som anger status för objektet som kan vara till exempel planerad, gällande 

eller avregistrerad. Attributet byggnadsändamål är en hierarkisk kodlista som är indelad i två 

nivåer, en översiktlig nivå och en detaljerad nivå, se tabell 4. 

 

Tabell 4. Hierarkisk kodlista för byggnadsändamål. 

BY_Byggnadsändamål 

Översiktlig nivå Detaljerad nivå 

Bostad Småhus friliggande 

Småhus kedjehus 

Småhus radhus 

Flerbostadshus 

Specialbostad 

Industri - 

Verksamhet - 

Samhällsfunktion Distributionsbyggnad 

Kommunhus 

Kulturbyggnad 

Polisstation 

Resecentrum 

Räddningstjänst 

Samfund 

Sjukhus 

Skola 

Sport och fritid 

Universitet/högskola 

Vårdcentral 

Annan offentlig byggnad 

Ekonomibyggnad - 

Komplementbyggnad - 

Övrig byggnad - 

  



20 
 

För att beskriva att ett attribut saknar ett värde används inom Svensk geoprocess de inbyggda 

elementen nillable från XML-schema specifikationen. Att ett element eller attribut är nillable 

innebär att de inte behöver ha något värde. Till detta hör också ett annat attribut nilReason som 

anger anledningen till att ett värde saknas. Inom Svensk geoprocess existerar fyra anledningar till 

att värden saknas, se tabell 5.  

Tabell 5. Värde saknas. 

nilReason Betydelse 

inapplicable Ej tillämpningsbart 

missing Värdet saknas men kan gå att bestämma 

unknown Värdet kan finnas men är inte känt eller 
beräknat av dataproducenten 

withheld Avslöjas ej av sekretesskäl 

 

Alla element definierade enligt Svensk geoprocess kan sakna värden.  

Andra typer av objekt i informationsmodellen för byggnad är DataType och CodeList. DataType 

är identitetslös och används för att beskriva komplexa attribut hos FeatureType, till exempel 

attributet höjd som ska ha en höjdreferens där mätningen gjorts och ett höjdvärde. Några av de 

som finns i informationsmodellen för byggnad visas i figur 14.  

 
Figur 14. DataType inom datamänden byggnad. 

CodeList används för att definiera tillåtna värden för attribut, figur 15 visar några av kodlistorna. 

Kodlistan BY_NamnByggnadsFastställare anger till exempel om det är kommunen eller 

Lantmäteriet som är ansvarig organisation för namnet.   
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Figur 15. Tillåtna attributvärden inom datamängden byggnad. 

För att se den fullständiga informationsmodellen från Svensk geoprocess se bilaga 1. 
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3. Metod  
Metoden som använts i arbetet har varit att utifrån Svensk geoprocess geodataspecifikation för 

objektet byggnad, skapa en databas i formatet Esri geodatabas som följer geodataspecifikationen. 

För att testa geodatabasens struktur och funktion har geodata från en kommunal baskarta 

importerats till databasen.  

Både geodataspecifikation och Esri:s geodatabasformat analyserades. Därefter användes 

Enterprise Architect för att skapa tre varianter av en logisk modell av databasen utifrån den 

geodataspecifikation som skapats i Svensk geoprocess för objekttypen byggnad. I programvaran 

finns en funktion för att kontrollera om modellen följer Esri:s geodatabasformat. När 

databasmodellen verifierats mot geodatabasformatet exporteras den som ett XML Workspace 

Document. Med hjälp av XML Workspace Document kan en tom geodatabas skapas och 

geodata i form av byggnader kan importeras till databasen. Attribut som finns i Karlstad 

kommuns databas jämförs med de som finns i geodataspecifikationen.  

När data importerats till geodatabasen görs tester i ArcGIS för att kontrollera att data finns och 

att skapade relationer fungerar. Testerna utförs genom selekteringar i kartan och kontroll av 

relaterade objekt.  

Enligt Svensk geoprocess (2016) ska data kunna levereras via formatet GML. För att exportera 

GML-filer från databasen så används FME för konvertering. Figur 16 visar en grov skiss över 

den arbetsgång som följts för att realisera Svensk geoprocess geodataspecifikation i projektet.  

 
Figur 16. Arbetsgång under projektet. 
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3.1 Studieområde 
Det studieområde som valdes ligger i södra Karlstad och inkluderar områdena Orrholmen och 

delar av Marieberg, se figur 17. Området valdes för att flera olika byggnadstyper finns inom 

området.  

 
Figur 17. Valt studieområde (Bakgrundskarta © Lantmäteriet I2017/00500). 

 

3.2 Material 

3.2.1 Indata 
Till detta arbete har indata hämtats från Karlstads kommuns befintliga geodatabas, tabell 6 visar 

en beskrivning av indata som använts. Indata är från Karlstad kommuns baskarta och lagras i 

Esri:s geodatabas format. Indata i arbetet var lagrat i referenssystemet Sweref 99 13 30.  

Tabell 6. Indata. 

Data Beskrivning 

ACS_BYGGNADSYTA Byggnadsytor med tillhörande attribut 

ACS_BYGGNADSLINJE Byggnadslinjer med tillhörande attribut 

ACS_BYGGNADSTILLBEHÖRSYTA Byggnadstillbehörsytor med tillhörande attribut 

ACS_BYGGNADSTILLBEHÖRSLINJE Byggnadstillbehörslinjer med tillhörande attribut 
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Inga relationer mellan olika byggnadsobjekt finns i Karlstad kommuns nuvarande geodatabas. 

Figur 18 visar Karlstad kommuns nuvarande databasmodell för byggnadsyta och 

byggnadstillbehörsyta.  

 
Figur 18. UML över del av Karlstad kommuns nuvarande geodatabas. 

 

3.2.2 Programvara 
De programvaror som använts i projektet är följande:  

 ArcGIS 10.5, ESRI 

 FME workbench 2017.0, Safe software 

 Enterprise architect 13, Sparx Systems 

 XML Notepad 2007, Microsoft 
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3.1 Skapa geodatabas 
För att skapa en logisk modell enligt Svensk geoprocess informationsmodell så behöver de olika 

stereotyper som ingår analyseras. De delar som ingår i informationsmodellen är:  

 FeatureType (BY_Abstraktbyggnad, BY_Byggnad, BY_Byggnadstillbehör med mera)  

 DataType (BY_Byggnadsändamål, BY_NamnByggnad, BY_ByggnadHöjd med mera)  

 CodeList (BY_Taktyp, BY_PlanLägeTyp, BY_Byggnadskaraktär med mera) 

En jämförelse utfördes mellan Svensk geoprocess informationsmodell och den modell som Esri:s 

geodatabas bygger på. Modellerna skiljer sig åt och ovanstående delar behövde översättas så att 

de passar in i Esri:s geodatabasformat. Tabell 7 visar hur översättningen gjordes.  

Tabell 7. Översättning av stereotyper från informationsmodellen till den logiska modellen. 

Svensk geoprocess 

informationsmodell  

ESRI Geodatabas  

FeatureType utan geometri Object Class (table) eller Object Class (abstract) 

FeatureType med geometri Polygon/Polyline/Point 

DataType Object Class (table)  

CodeList CodedValueDomain 

 

När översättning tagits fram kan de logiska databasmodellerna skapas i Enterprise Architect. 

Informationsmodellen är enligt Svensk geoprocess (2016) framförallt avsedda för att vara läsbar 

och lättförståelig och är därför i vissa avseenden inte konsekvent modellerad. Med 

informationsmodellen som bas går det att med Enterprise Architect modellera så det blir en 

användbar modell.  

När ett nytt projekt skapas i Enterprise Architect genereras en arbetsyta som representerar 

geodatabasen med tre fördefinierade paket (figur 19): features, domains och spatial references. 

Paketen används för att gruppera olika typer av objekt i Enterprise Architect. De fysiska 

klasserna byggs upp i features paketet, domänerna läggs i domains paketet, och i spatial 

references paketet definieras koordinatsystemet (Pereira et al. 2013).  

 
Figur 19. Paket i Enterprise Architect. 

De klasser som ingår i stereotypen FeatureType i Svensk geoprocess informationsmodell utan 

geometri översätts till tabellklasser eller abstrakta objektklasser. De klasser som ingår i Svensk 

geoprocess informationsmodell med geometri lagras som geometriobjekt i form av punkt, linjer 

eller ytor.  
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De attribut som finns i objekten som komplexa datatyper (stereotypen DataType) lagras som 

tabeller. Till exempel i klassen BY_AbstraktByggnad från informationsmodellen från Svensk 

geoprocess finns attributet höjdÖverMark med datatypen BY_HöjdÖverMark som är en 

komplex datatyp och en sammansättning av attribut (se figur 20).  

 
Figur 20. Uppbyggnad av abstrakt byggnad, byggnad och höjdövermark i Svensk geoprocess 

informationsmodell.   

 

För att anpassa ovanstående figur till Esri:s geodatabas så tas attributet höjdÖverMark bort från 

ursprungsobjektet och skapar tabellen BY_HöjdÖverMark. Relationer kan inte skapas till 

abstrakta objekttyper så relation skapas mellan BY_Byggnad och BY_HöjdÖverMark. Ett 

byggnadsId (BID) används som nyckel i relationen (figur 21).  
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Figur 21. BY_Abstraktbyggnad, BY_Byggnad och BY_HöjdÖverMark.  

 

Objekt med multipla geometrier kan inte skapas i ArcGIS så därför har det skapats objekt för 

både ytor, linjer och punkter med namntilläggen _Y för yta, _L för linje och _P för punkt. I 

figuren ovan visas bara polygonobjektet. Notera också attributet BID som inte finns i 

informationsmodellen från Svensk geoprocess men som lagts som primärnyckel och 

främmandenyckel för att kunna sammankoppla BY_Byggnad med tabellen BY_HöjdÖverMark. 

Objektet BY_HöjdÖverMark har attributet högstaHöjdLäge och lägstaHöjdLäge som definieras 

av en domän, se figur 22. Samma namn på datatypen i BY_HöjdÖverMark och namnet på 

domänen gör att rätt domän knyts till rätt attribut.  

 
Figur 22. Domänen för attributen högstaHöjdLäge och lägstaHöjdLäge. 
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Ett fall som skiljer sig jämfört med de andra är attributet byggnadsändamål som ligger under 

BY_AbstraktByggnad (figur 20). Det redovisas inte på något sätt i informationsmodellen från 

Svensk geoprocess utan beskrivs istället i objekttypskatalogen och geodataspecifikationen. I 

geodataspecifikationen från Svensk geoprocess (2016) beskrivs att attributet är uppdelat i en 

översiktlig nivå och en detaljerad nivå. Beroende på vad som väljs i den översiktliga nivån så ska 

ett tillhörande alternativ kunna väljas i den detaljerade nivån.  

I databasmodellerna som skapats tas attributet byggnadsändamål bort från ursprungsobjektet, 

den abstrakta klassen, och skapar istället en tabell med relation till objektet byggnad. Till tabellen 

skapas ett antal subtyper som representerar den översiktliga nivån, och beroende på vilken subtyp 

som väljs så kan den detaljerade attributet väljas från rätt domän (Esri 2016b). Figur 23 visar att 

attributet byggnadsändamål skapat en tabell BY_Byggnadsändamål som har en relation till 

BY_Byggnad. Till tabellen hör ett antal subtyper som representerar den översiktliga nivån, till 

exempel bostad. Subtyperna har sen olika domäner kopplade till sig som representerar den 

detaljerade nivån, till exempel flerbostadshus. 

Figur 23. Byggnad, byggnadsändamål och subtyper med tillhörande domäner.  

 

Tre logiska databasmodeller har valts att skapas i UML med olika utseende och egenskaper.  

De tre logiska databasmodellerna exporteras från Enterprise Architect som XML Workspace 

Document filer. Tre tomma geodatabaser skapas i ArcGIS och XML Workspace Document 

filerna importeras till var och en av de tomma geodatabaserna och den fysiska strukturen för 

databasen skapas. Tabell 8 visar de databasmodeller som skapats och testats.  

Tabell 8. Databasmodeller med beskrivning. 

Databasmodell Beskrivning Bilaga Databas i Esri:s 
geodatabas format 

Databasmodell 1 Attributen ligger tillsammans med 
geometrin. Byggs upp genom att objekt 
ärver attribut från andra objekt.  

Bilaga 2 Databas 1 

Databasmodell 2 Attributen ligger i separata tabeller och 
geometrin för sig. Byggs upp av 
associationer mellan de olika objekten.  

Bilaga 3 Databas 2 

Databasmodell 3 Uppbyggd genom minimal redigering av 
informationsmodellen. 

Bilaga 4 Databas 3 

 

 

 

 

Polygon 

BY_Byggnad 

Tabell 

BY_Byggnadsändamål 

Subtyp 

Översiktlig nivå  

Bostad 

Domän:BY_Bostadsdetalj 

Detaljerad nivå 
Flerbostadshus 
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3.2 Import av data  
För att exportera data från Karlstad kommuns nuvarande geodatabas till de skapade databaserna 

så används programvaran Feature Manipulation Engine (FME).  

Det som idag kallas byggnadsyta i Karlstad kommuns nuvarande geodatabas kallas i Svensk 

geoprocess byggnadsdelar och flera byggnadsdelar som sitter ihop skapar en byggnad. Figur 24 

visar hur byggnadstillbehörsyta och byggnadsyta i Karlstad kommuns databas bildar byggnad, 

byggnadsdel och byggnadstillbehör i de nya databaserna.  

 
Figur 24. Visar hur byggnad, byggnadsdel och byggnadstillbehör skapas från byggnadsyta och 

byggnadstillbehörsyta.  

 

Figuren ovan visar till exempel att byggnadsdel skapas från både byggnadsyta och 

byggnadstillbehörsyta. Geometrin kommer från byggnadsyta tillsammans med attribut och 

byggnadsID (BID). Samtidigt behövs också ByggnaddelID från byggnadstillbehörsytan för att 

kunna skapa relationer mellan byggnad, byggnadsdel och byggnadstillbehör.  

För att skapa relationer mellan objekt och tabeller så behöver lokala identifierare skapas. Detta 

gjordes med transformern Counter som skapar ett unikt Id-nummer. Detta Id-nummer fick 

utgöra primär och främmandenycklar. För att skapa en geografisk relation mellan objekt, till 

exempel byggnad, dess byggnadsdel samt byggnadstillbehör så behövde dessa knytas ihop 

geografiskt. För att veta vilken byggnadsdel som tillhör en byggnad och vilka byggnadstillbehör 

som tillhör en byggnadsdel skapades en geografisk relation. Transformern SpatialFilter användes 

för detta ändamål. 

För att importera attributvärden från ena databasen till den andra så behövde de attribut som var 

gemensamma identifieras. Tabell 9 visar de identifierade attributen.  

 

 

 

Byggnadsyta Byggnad 

Byggnadstillbehörsyta 

Byggnadsdel 

Byggnadstillbehör 
ByggnaddelID, geometri, attribut 

ByggnaddelID 

BID, geometri, 

attribut 

BID, sammansatt geometri 

Data i Karlstads 

kommuns geodatabas 

Data enligt Svensk 

geoprocess 
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Tabell 9. Identifierade gemensamma attribut. 

Attribut i Karlstad kommuns 
geodatabas 

Attribut i de skapade 
geodatabaserna 

ACEID nationelltId 

SKAPAD beginLifeSpanVersion 

ANDRAD aktualitet 

STATUS status 

TYP (byggnadstillbehör) byggnadstillbehörstyp 

MEDELFELPL MedefelPlan 

MEDELFELHO MedelfelHöjd 

MATMETODPL mätMetodPlan 

MATMETODHO mätMetodHöjd 

TYP (byggnad) byggnadstyp 

BYGGNADSAN byggnadsändamål 

MATLAGE planLäge 

 

Den transformer i FME som användes för ändamålet var AttributeManager, med hjälp av den 

paras attributen ihop.  

NationelltID som är en identifierare för objekt och som ska vara unikt och stabil över objektets 

livstid hade ett motsvarande attribut i Karlstad kommuns datamängd och användes i vissa fall. I 

de fall då identifierare inte kunde flyttas över på grund av att det skulle generera kopior så 

användes transformern UUIDGenerator i FME för att generera nya identifierare.   

Vissa av de gemensamma attributen som identifierades ingår i en domän. Dessa måste behandlas 

så tidigare värde konverteras till nytt värde, tabell 10 redovisar dessa.  

 

Tabell 10. Gemensamma domänvärden. 

Domänvärde Karlstad kommuns databas Domänvärde i skapade databaser 

Attribut: STATUS Attribut: status 

0=Ingen information <null> 

1=Planerat planerad 

2=Under uppförande <null> 

3=Klart gällande 

4=Rivet avregistrerad 

5=Raserat avregistrerad 

Attribut: TYP (byggnadstillbehör) Attribut: byggnadstillbehörstyp 

1061=Altan altan 

1062=Brandmur brandmur 

1068=Carport carport 

1063=Förbindelsegång förbindelsegång 

1064=Lastbrygga lastbrygga 

1065=Skärmtak skärmtak 

1066=Trappa trappa 

1069=Uterum uterum 

1067=Övrigt <null> 

Attribut: MATLAGE Attribut: planLäge 

0=Ingen information ospecificerat läge 

1=Husliv <null> 

2=Sockel <null> 

3=Tak takkant 



31 
 

Domänvärde Karlstad kommuns databas Domänvärde i skapade databaser 

Attribut: TYP (byggnad) Attribut: byggnadstyp 

1001=Bostad 1001=Bostad 

1002=Industri 1002=Industri 

1003=Samhällsfunktion 1003=Samhällsfunktion 

1004=Samfund <null> 

1005=Verksamhet 1005=Verksamhet 

1006=Övrig byggnad 1006=Övrig byggnad 

1007=Ekonomibyggnad 1007=Ekonomibyggnad 

1008=Komplementbyggnad 1008=Komplementbyggnad 

Attribut: BYGGNADSAN (Bostad)  Attribut: byggnadsändamål (bostad) 

801 = Småhus, friliggande 801 = Småhus friliggande 

802 = Småhus, kedjehus 802 = Småhus kedjehus 

803 = Småhus, radhus 803 = Småhus radhus 

804 = Flerfamiljshus 804 = Flerfamiljshus 

805 = Småhus med flera lägenheter <null> 

Attribut: BYGGNADSAN (Bostad)  Attribut: byggnadsändamål (samhällsfunktion) 

Övriga 299=annan offentlig byggnad 

258=Distributionsbyggnad 258=distributionsbyggnad 

212=Kommunhus 212=kommunhus 

257=Kulturbyggnad 257=kulturbyggnad 

213=Polisstation 213=polisstation 
221=Busstation  
241=Järnvägsstation 

221=resecentrum 

203=Brandstation 203=räddningstjänst 

- 298=samfund 

243=Sjukhus 243=sjukhus 

244=Skola 244=skola 
201=Badhus 
223=Fotbollstadion  
240=Ishall 
231=Ridhus 
245=Sporthall 

201=sport och fritid 

250=Universitet 250=universitet/högskola 

- 297=vårdcentral 

 

För att para ihop attributvärdena användes i FME transformern AttributeValueMapper.  

 

3.3 Exportera GML 
För att skapa GML filer från de skapade geodatabaserna så användes FME, data lästes från 

databaserna och skrevs till en GML-fil. XML-schema som specificerats i Svensk geoprocess 

användes för att ge GML-filen rätt struktur och innehåll. I Svensk geoprocess finns två XML-

scheman definierade version 2.0 och version 0.95. När XML-scheman läggs till så importeras 

funktionstyper från det valda schemat och tester gjordes endast med motsvarande klasser från 

databasen. Endast raka transformationer skapades vid generering av GML-filer med en 

datumformaterare för att ge några av attributen rätt datumformat (figur 25).  
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Figur 25. Transformation från databas till GML-fil med XML-schema version 0.95 definierad. 

 

3.4 Verifiering av resultat 
För att kunna verifiera resultatet har visuella kontroller gjorts gentemot den informationsmodell 

som Svensk geoprocess tagit fram. Jämförelser har gjorts med de framtagna databasmodellerna. 

Verifieringsfunktionen i Enterprise Architect har använt för att kontrollera att databasmodellerna 

följer Esri:s geodatabasformat.  

För att kontrollera att geodatabaserna fungerar, och därmed också databasmodellerna har ArcGIS 

använts för att kontrollera relationer mellan objekt. Test gjordes genom att selektera olika objekt i 

kartan. Till exempel markerades en byggnad så skulle relationer till de tillhörande 

byggnadsdelarna visas om relation fanns. Om ingen relation till byggnadsdelar fanns innehöll 

databasmodellen felaktigheter och databasmodellen redigerades.  

För att verifiera om en korrekt GML-fil skapades användes FME:s loggfil som registrerade fel 

som uppkom vid generering av GML-filen. Även programvaran XML Notepad har använts för 

kontroll av GML-filer där felmeddelande erhålls om inte den skapade GML-filen följer GML-

specifikationens syntax.  
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4. Resultat 
Resultatet redovisas genom databasmodeller i form av UML-diagram, tester av relationer i 

ArcGIS samt processer i FME.  

4.1 Skapa geodatabas 
Under denna rubrik kommer delar av de framtagna logiska databasmodellerna redovisas. 

Figur 26 redovisar delarna byggnad, byggnadsdel och byggnadstillbehör i form av UML-diagram 

för databasmodell 1. För fullständigt UML-diagram över databasmodell 1 se bilaga 2.  

 
Figur 26. Uppbyggnad av byggnad, byggnadsdel och byggnadstillbehör för databasmodell 1.  
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Figur 27 visar hur samma delar är uppbyggda i databasmodell 2. För fullständigt UML-diagram 

över databasmodell 2 se bilaga 3. 

 

 
Figur 27. Uppbyggnad av byggnad, byggnadsdel och byggnadstillbehör för databasmodell 2.  
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Figur 28 visar uppbyggnaden av samma delar för databasmodell 3. För fullständigt UML-diagram 

över databasmodell 3 se bilaga 3. 

 
Figur 28. Uppbyggnad av byggnad, byggnadsdel och byggnadstillbehör för databasmodell 3.  

 

Notera att i databasmodell 1 och 2 så är de sammansatta attributen borttagna men i 

databasmodell 3 finns dessa kvar. De sammansatta attributen som plockats bort från byggnad 

och byggnadsdel och skapats som tabeller redovisas i figur 29 för databasmodell 1 och i figur 30 

för databasmodell 2.  
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Figur 29. Sammansatta attribut i tabellform från databasmodell 1 och relation till byggnad och byggnadsdel. 

 

 
Figur 30. Sammansatta attribut i tabellform från databasmodell 2 och relation till byggnad och byggnadsdel.  

 

Figur 31 visar de sammansatta attributen för databasmodell 3.  
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Figur 31. Sammansatta attribut i tabellform för databasmodell 3.  

 

Figur 32 visar databasmodell 1 och tabellen byggnadsändamål som har attribut i två olika nivåer i 

form av subtyper och domäner.  

 
Figur 32. Uppbyggnad av attributet byggnadsändamål med subtyper och domäner. 
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Fysiska databaser skapades i ArcGIS av databasmodell 1 och 2. ArcGIS kunde inte skapa någon 

fysisk databas av databasmodell 3 så denna används inte mer i efterföljande avsnitt.  

 

4.2 Import av data  
Bilaga 5 redovisar processen för att exportera geodata till de fysiska databaserna i ArcGIS med 

hjälp av FME för databas 1 och 2. Figur 33 visar relationerna mellan vissa klasser och tabeller för 

databas 1.  

 
Figur 33. Test av relationer i ArcGIS för databas 1 (Bakgrundskarta © Lantmäteriet I2017/00500). 

 

Figuren ovan visar test av relationer i ArcGIS. En byggnadsyta markerades, denna byggnadsyta 

hade relation till två olika byggnadsdelsytor. Byggnadsdelarna hade relation till byggnadsändamål 

som visade att de användes för bostadsändamål. Byggnadsdelarna hade också relation till två 

respektive tre byggnadstillbehör (visas som rosa i kartan) som alla var av typen skärmtak.  

Figur 34 visar motsvarande bild fast över databas 2.  
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Figur 34. Test av relationer i ArcGIS för databas 2 (Bakgrundskarta © Lantmäteriet I2017/00500).  

 

Samma test visas här som i figur 33. En byggnadsyta markerades, som hade relation till tabellen 

BY_Byggnad som lagrar attributen. Tabellen BY_Byggnad hade relationer till tabellerna 

BY_Byggnadsdel, BY_Byggnadstillbehör och BY_Byggnadsändamål. Eftersom det bara var 

relationer till tabellerna som visas i figuren så är det endast byggnadsdelen som är markerad i 

figuren.  

 

4.3 Exportera GML 
Figur 25 i kapitel 3.3 visar transformationen från geodatabasen till en GML-fil med XML-

schemat version 0.95 från svensk geoprocess definierat.  

Utdrag från den skapade GML-filen visas i stycket nedan.  

<gml:featureMember> 
   <by:BY_Byggnad gml:id="249"> 
      <sg:id> 
         <sg:nationelltId> 
            <base:localId>5C2AA6CA-DA83-46F8-9627-F6E3F5083CD1</base:localId>
 <base:versionId>5C2AA6CA-DA83-46F8-9627-F6E3F5083CD1</base:versionId> 
         </sg:nationelltId> 
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         <sg:verksamhetsId> 
 <base:localId/> 
         </sg:verksamhetsId> 
      </sg:id> 
      <sg:beginLifeSpanVersion>2015-04-04T00:00:00</sg:beginLifeSpanVersion> 
      <sg:endLifeSpanVersion/> 
      <sg:aktualitet>2015-04-04T00:00:00</sg:aktualitet> 
      <by:antalVaningarUnderMark xsi:nil="true"/> 
      <by:antalVaningarOverMark xsi:nil="true"/> 
      <by:boarea xsi:nil="true"/> 
      <by:byggnadsandamal xsi:nil="true"/> 
      <by:heltUnderMark xsi:nil="true"/> 
      <by:nybyggnadsar xsi:nil="true"/> 
      <by:ombyggnadsar xsi:nil="true"/> 
      <by:rivningsar xsi:nil="true"/> 
      <by:status xsi:nil="true"/> 
      <by:taktyp xsi:nil="true"/> 
      <by:tillbyggnadsar xsi:nil="true"/> 
      <by:byggnadsarea>7</by:byggnadsarea> 
      <by:byggnadskaraktar xsi:nil="true"/>   
      <by:byggnadsnummer xsi:nil="true"/> 
      <by:knKodOidentifieratOmrade xsi:nil="true"/> 
      <by:ofriGrund xsi:nil="true"/> 
      <by:undantagenFranAdressattning xsi:nil="true"/> 
   </by:BY_Byggnad> 
</gml:featureMember> 
<gml:featureMember> 
   <by:BY_Byggnadsdel gml:id="id5aa48443-cf1c-408a-bcb5-d2a656af03bc"> 
      <sg:id> 
         <sg:nationelltId> 
 <base:localId>467E7869-9C0C-46BC-9575-DEC7EC65C0A9</base:localId> 
         </sg:nationelltId> 
         <sg:verksamhetsId> 
            <base:localId/> 
         </sg:verksamhetsId> 
      </sg:id> 
      <sg:beginLifeSpanVersion>2015-04-04T00:00:00</sg:beginLifeSpanVersion> 
      <sg:endLifeSpanVersion/> 
      <sg:aktualitet>2015-04-04T00:00:00</sg:aktualitet> 
      <by:antalVaningarUnderMark xsi:nil="true"/> 
      <by:antalVaningarOverMark xsi:nil="true"/> 
      <by:boarea xsi:nil="true"/> 
      <by:byggnadsandamal xsi:nil="true"/> 
      <by:heltUnderMark xsi:nil="true"/> 
      <by:nybyggnadsar xsi:nil="true"/> 
      <by:ombyggnadsar xsi:nil="true"/> 
      <by:rivningsar xsi:nil="true"/> 
      <by:status xsi:nil="true"/> 
      <by:taktyp xsi:nil="true"/> 
      <by:tillbyggnadsar xsi:nil="true"/> 
   </by:BY_Byggnadsdel> 
</gml:featureMember> 

 

Som texten ovan visar så skapas ingen geometri från databasen till resultat-filen men namn på 

attribut och filens struktur kommer från schemafilen som angavs.  

När transformation skulle skapas med XML-schemat, version 2.0 definierat i GML-utdatafilen så 

gav det felmeddelanden i FME och ingen transformation kunde skapas. Därmed kunde ingen 

GML-fil skapas utifrån XML-schema version 2.0 från Svensk geoprocess.  
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5. Analys 
Analysdelen är indelad i tre olika delar: analys av databasmodell, realisering av geodata-

specifikationen och exportera GML.  

5.1 Analys av databasmodeller 
Ingen av de två databaserna följer svensk geoprocess geodataspecifikation fullt ut, därför kommer 

en jämförelse göras mellan de två modellerna för att analysera vilken av dessa två som skulle 

kunna vara mest lämplig att använda som bas.  

Databas 1 och 2 har samma relation mellan huvudkomponenterna aggregeradbyggnad, 

fysiskbyggnad, byggnad, byggnadsdel samt byggnadstillbehör. Det är samma relationer och 

multipliciteter som också specificerats i informationsmodellen. Det som skiljer de båda 

databasmodellerna åt är att i databasmodell 1 har huvudkomponenterna även tillhörande 

geometri. Figur 26 visar också att huvudkomponenterna ärver attribut från basklassen och den 

abstrakta byggnadsklassen vilket liknar informationsmodellen från Svensk geoprocess (bilaga 1).  

I databasmodell 2 så är huvudkomponenterna uppbyggda av tabeller med relationer mellan 

tabeller och tillhörande geometri. Geometrin ligger i en egen klass med id-nummer som primär 

och främmandenycklar för att relatera till rätt tabellrad. Inga attribut ärvs från andra klasser i 

databasmodell 2.  

Det finns fördelar och nackdelar med båda databaserna. Databasmodell 1 har fördelen att samma 

attribut slipper bildas flera gånger när databasmodellen skapas då de abstrakta klasserna innehåller 

de gemensamma attributen som används i flera olika klasser. Abstrakta klasser bidrar också till 

mindre risk för felskrivningar och att fel attributegenskaper anges. Med abstrakta klasser anges 

egenskaper en gång jämfört med om samma attribut med samma egenskaper ska anges flertalet 

gånger. En annan fördel med att använda abstrakta klasser i databasmodellen är att basklassen 

kommer kunna användas igen om databasmodeller ska byggas upp för fler teman i Svensk 

geoprocess.  

En fördel till jämfört med databasmodell 2 är att vid navigering i databasen i till exempel ArcGIS 

så krävs mindre knapptryck för att navigera till rätt tabell eller klass. Databasmodell 2 innehåller 

fler objekt vilket ger en längre navigeringsväg för att nå önskad tabell eller klass.  

En nackdel som upptäckts är när abstrakta objekt har relationer till tabeller i Enterprise Architect 

och exporteras som XML Workspace Document filer så kan inte databaser skapas från den 

exporterade filen. Detta har gjort att tabeller som skapats istället fått relationer till klasser som 

inte varit abstrakta. Vilket medfört att tabellen behövt relationer till flera olika klasser istället för 

bara den abstrakta klassen. 

Databasmodellerna som skapats förändrar lagringen av Karlstad kommuns data genom att det 

tidigare lagrades var del för sig med attributen direkt lagrade under klassen den tillhörde. Med de 

skapade databasmodellerna så sker lagringen mer uppdelat och attribut som tillhör ett objekt 

ligger inte alltid under klassen utan kan vara lagrade under andra tabeller. Det skiljer sig också på 

så sätt att det tidigare inte fanns relationer mellan olika byggnadsobjekt. Men i de skapade 

databaserna finns relationer mellan bland annat byggnader, byggnadsdelar samt 

byggnadstillbehör. 
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Om attributen i Svensk geoprocess informationsmodell och nuvarande attribut i Karlstad 

kommuns baskarta jämförs så visar det att baskartan innehåller många attribut på byggnadsdata 

som inte passar in under något attributfält från Svensk geoprocess. Om Svensk geoprocess ska 

införas så behöver en utredning göras över vad som ska ske med attributen som finns i baskartan 

men som inte passar in under något attribut från Svensk geoprocess. Detsamma gäller även för 

attribut- och domänvärden som finnas i Karlstad kommuns data utan motsvarande värde i 

kodlistorna.  

Om de båda databasmodellerna jämför med informationsmodellen från Svensk geoprocess så 

finns ett antal brister i de som skapats. I de skapade databasmodellerna finns inte alla objekttyper 

med som är definierade i informationsmodellen. Det som framförallt saknas är de klasser som är 

gemensamma för alla teman inom Svensk geoprocess. Till exempel saknas gemensamma klasser 

som ska hantera 3D-data, metadata och datainsamlingsmetoder i de skapade databasmodellerna. 

För att skapa databasmodeller som följer Svensk geoprocess informationsmodell behöver alla 

objekt som definieras i informationsmodellen skapas.  

Att inte en databas kunde skapas av databasmodell 3 berodde förmodligen på att den innehöll för 

många felaktigheter gentemot hur Esri:s geodatabasformat ska vara uppbyggt. Vid verifiering i 

Enterprise Architect av databasmodell 3 så gav detta 176 fel och 191 varningar. De flesta fel 

handlade om att modellen innehöll felaktiga datatyper, saknade relationer samt saknade attribut 

som krävs av Esri:s geodatabas format. För att skapa en databas som följer geodataspecifikationer 

och informationsmodellen så är det nog ändå den databasmodell som bör användas som 

utgångspunkt då den innehåller alla attribut specificerade av Svensk geoprocess. För att det ska 

bli en komplett databasmodell måste felaktigheterna rättas till och de klasser som är gemensamma 

för alla teman inom Svensk geoprocess måste läggas till i databasmodellen.  

 

5.2 Realisering av geodataspecifikationen 
Metoden för att realisera Svensk geoprocess geodataspecifikation var att databasmodeller 

skapades i Enterprise Architect. Databasmodellerna användes för att skapa databaser i ArcGIS. 

Databaserna fylldes med data från Karlstad kommuns baskarta med FME. Databaserna har 

testats i ArcGIS samt GML-filer har exporterats från geodatabasen med FME.  

Att databasmodeller skapades i Enterprise Architect för att därefter exportera modellen till 

ArcGIS får anses som en bra metod då det är kompatibelt med ArcGIS och har de objekt som 

kan användas inbyggt. Det ger också en bra överblick över modellen som helhet när den skapas 

gentemot om databasen skulle skapas direkt i ArcGIS. Pereira et al (2013) nämner också att det 

underlättar förbättringar av databasen och att data kan återanvändas.  

Svensk geoprocess har använt Enterprise Architect när informationsmodellen har skapats vilket 

gör att modeller som skapas får liknande utseende även om stereotyper och datatyper måste 

ändras för att kunna följa Esri:s geodatabasformat.  

Med verifieringsfunktionen som finns i Enterprise Architect erhålls varningar när något skapats 

som inte följer Esri:s geodatabas formatets regler vilket underlättar arbetet. Dock uppkom inga 
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varningar när tabeller hade relationer till abstrakta objekt trots att sådana typer av relationer inte 

kunde skapas i ArcGIS.  

För att fylla databasen med data har processer tagits fram i FME där data importerats till de 

skapade databaserna. Alternativt skulle data kunna importeras till databasen i ArcGIS. Processer i 

FME är dock att föredra då bättre kontroll över data erhålls och bearbetningar av data kommer 

behöva genomföras.  

Tester av databaserna efter att de fyllts med data har gjorts i ArcGIS för att kontrollera om data 

har de relationer som databasmodeller anger. Test har visat att de olika byggnadsdelarna har 

relationer med de delar som de ska ha relationer till enligt databasmodellen. Ytterligare tester 

skulle behöva göras på denna punkt för att kontrollera vad som händer om till exempel olika 

delar raderas.  

 

5.3 Exportera GML  
För att skapa GML-filer från geodatabaserna så definierades XML-schemana version 0.95 och 2.0 

i FME. Version 0.95 gav ingen geometri i resultatfilen. Version 2.0 gav felmeddelanden direkt i 

FME när XML-schemat definierades och ingen körning kunde göras.  

Inga stora slutsatser kan dras av dessa tester då den GML-fil som skapades baserades på en äldre 

version av geodataspecifikationerna. Det som går att konstatera är att GML-filer som följer 

Svensk geoprocess bör gå att skapa med hjälp av FME genom att definiera de tillgängliga XML-

schemana från Svensk geoprocess.  

Denna del av arbetet behöver undersökas mer utförligt för att konstatera vad som behöver ske i 

processen mellan geodatabasen och GML-filen. Det behöver också undersökas varför inte 

version 2.0 av XML-schemat från Svensk geoprocess inte fungerar. För att undersöka denna del 

mer så kan Danebjer och Nybergs (2013) arbete vara till hjälp.  
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6. Slutsats 
Metoden för att realisera Svensk geoprocess geodataspecifikation fungerar, dock behöver 

genomförandet bli bättre. Informationsmodellen behöver följas och mycket tid behöver läggas på 

att identifiera alla delar i informationsmodellen som ingår i ett visst tema. Alla gemensamma 

klasser som inte ligger under det specifika temat men ändå har kopplingar måste skapas och 

rekommendation är att det är en del som görs tidigt i projektet. För att kunna införa Svensk 

geoprocess behöver också slutgiltiga versionen av geodataspecifikationen bli klar.  

Informationsmodellen från Svensk geoprocess kan inte användas rakt av för att skapa en 

geodatabas då delarna som ingår i informationsmodellen inte ingår i Esri:s geodatabasformat. Det 

går inte heller att översätta de olika delarna i informationsmodellen på samma sätt utan 

anpassningar kommer behöva göras för olika typer av objekt.  

Karlstad kommuns geodata kan lagras i en databas som följer Svensk geoprocess, dock kommer 

data behöva bearbetas för att anpassas till databasen.  

En GML-fil som följer Svensk geoprocess har inte skapats. GML-filer kan skapas med hjälp av 

XML-scheman skapade av Svensk geoprocess med programvaran FME. Ytterligare tester behövs 

dock göras. Svensk geoprocess måste också se över XML-schemat som finns på hemsidan då den 

senare versionen 2.0 inte fungerar.  

Denna studie kan användas som grund för vidareutveckling av metoden. Vidare undersökningar 

behöver göras för att ta fram ett bra arbetssätt för hur kommuner ska kunna införa Svensk 

geoprocess i sina system. Hur GML-filer som följer Svensk geoprocess kan skapas är också en del 

där vidare utveckling krävs.  
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Bilaga 1. Informationsmodell Svensk geoprocess 
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Bilaga 2. Databasmodell 1 
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Bilaga 3. Databasmodell 2  
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Bilaga 4. Databasmodell 3 
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Bilaga 5. FME-processer för import av data  
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