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ByggVest har idag ca 3.000 nya 
egenutvecklade gröna hyresrätter på 
attraktiva adresser i svenska storstäder. 
En årlig tillväxttakt på cirka 600 
lägenheter. 
Vi driver idag ett 15-tal större 
detaljplaner för bostadsändamål med en 
total volym om ca 5.000 lgh, på relativt 
komplicerade platser



-Vi driver gärna färdplanen mot ett mer enhetligt strukturerat  
digitalt informationsutbyte för hela projekt-
utvecklingsprocessen.
-I denna presentation beskriver vi initiala skeden med fokus på 
strukturerat och smart utbyte av digital information för det 
initiala detaljplanearbetet. Metoder och processer som 
möjliggör att detaljplan-, exploaterings-, genomförande-, drifts-
miljöhanteringsfrågor etc. kan löpa parallellt. 
-Startar med; -Strukturerad inventering, geouppdrag, 
inmätningar, utformningsprogram, arkitektuppdrag mm. Man 
får ett mer fullödigt underlagsmaterial än tidigare, dvs mer 
relevanta digitala utkast till situationsplaner och volymskisser. 
-Processer som underlättar kommunens beslut om vilket DP-
underlag som är lämpligt att gå vidare med. 
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Det är jättebra att detaljplane-
informationen blir 
lättförståelig, lättåtkomlig och  
databearbetbar

Men vi är bara är i början av 
digitaliseringen av hela 
projektutvecklingsprocessen 
vilket vi redan idag ser ökar 
kreativiteten och effektiviteten  

-Tomterna och kraven framåt 
är betydligt mer  
komplicerade som topografi

- Våra metoder baseras på 
brett använda program och vi 
gör det ihop med andra



Exempel Filipstadsbacken våren 2021
Invid Farsta Strands pendeltågstation
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+ Tekniksamarbete med Sweco och  Stockholms 
Allmännytta

+Gemensamma markanvisningar med mål att 
vara pilotprojekt ihop med Sthlm Stad

+Ex. Filipstadsbacken

-Markanvisning med Familjebostäder

-Byggherreledd Strukturplan

-Inventering och geouppdrag

-Arkitektuppdrag och program

-Projektprocess med staden

-Samarbetsyta

-Teknisk samordningsmodell

-LA-utvärdering
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Filipstadsbacken

Uppdrag till geotekniker och 
inventerings underlag ta fram

-Bergmodell
-Markmodell

Senare

-Ny Markmodell
-Ny Bergmodell
-och Differensmodeller

Pilotprojekt Filipstadsbacken
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Filipstadsbacken

Dokumentation av 
inventering och underlag

Underlag från Stockholm 
stad:
-Geoarkiv
-Kartbutiken
-Samlingskarta
-Planhandläggaren

Inventering
-Inmätning berg i dagen
-Inmätning ekar

Pilotprojekt Filipstadsbacken

Kartor och geodata - Stockholms stad

E-tjänster för kartor och lantmäteri - Stockholms stad

https://kartor.stockholm/kartor-geodata/
https://kartor.stockholm/e-tjanster/
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Filipstadsbacken

Arkitektuppdrag och 
program

Med parallella 
skissuppdrag och 
kravspecifikationer

Pilotprojekt Filipstadsbacken
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Filipstadsbacken

Process med Stockholm stad

Pilotprojekt Filipstadsbacken
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Filipstadsbacken

Samarbetsyta här Stadens 
Sharepointsite

annars MSTeams

Pilotprojekt Filipstadsbacken
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Filipstadsbacken

Före arkitektarbetet startade Enkla modeller kvarterslösningar
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Filipstadsbacken

Teknisk samordningsmodell

Underlag och skisser samlade 
på en yta. Sammanlagrade i 
programvara Navisworks
länkade till molnuppladdning

Skissmodeller uppdelade i 
huskroppar som kan tändas 
och släckas.

Befintlig terräng
Ny marknivå
Bergmodell

Pilotprojekt Filipstadsbacken

Autodesk Viewer | Free Online File Viewer

Varianter sammanagrade

https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6YTM2MHZpZXdlci90MTYyOTgwOTg2NzkyM19jNmM2ZDZhOC1iNzZmLTQxYzctYThjYy05MTJmNjE4YTdhN2FfMTYyOTgwOTg2ODA2NS5ud2Q?sheetId=MTVkMzE2MWMtMzNjMS00NWFlLWFmNGUtM2M5NDk4MTUyMjY1
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Filipstadsbacken

Massbalanser kommer 
ut på ett imponerande 
sätt även från relativt 
ovana arkitekter om 
man lär dem 

Pilotprojekt Filipstadsbacken
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Erfarenheter

Mängder med erfarenhet kommer ur varje 
Pilotprojekt

Verktygen utvecklas och det gäller att förstå 
när respektive verktyg gör mest nytta

BIM/GIS samordnare krävs men PL måste 
leda och konsulter behöver ha kunna sina 
verktygt format 

Digitala verktyg underordnade planprocessen 

Spacescape mfl klarar inte denna typ av platser 
och riskerar att generalisera för mycket 

Massbalansberäkningar fungerar

Exploateringsfrågor hamnar på bordet tidigare

Processen leder till flera skråförskjutningar
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Bestådsdelar för DP-område och HUS 

-Processbeskrivningar

-BIM/GIS-manual med leveranskrav för filer 
för område och hus

-Gemensam arbetsyta med 3D visare MS-
Teams (går att köra annan)

-Krav på samordningsmodell, men också i de 
flesta fall krav på leverans av underlag till 
övriga discipliner. 

-Utdataspecifikationer för att få underlag till 
mängder för område och hus,  vilket ger 
underlag till ex tidiga CO2 beräkningar

-Avtalsmallar
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För område, gator och kvarter TBD (GIS +BIM)
Ytor och nyckeltal
Schaktvolymer 
Tidiga CO2-beräkningar
Genomförande
Visualiseringar av skyfall, buller, dagvattennivåer, solljus, 
dagsljus, riskförhållanden etc..

För kvarter/lott (BIM)

KPI:er I vår process Extra info
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