
Sambyggnadsnätverkets nyhetsbrev 06/2018  

I detta nummer berättar vi om begreppsmodeller som utarbetats för nätaktörer samt om nya 

funktionaliteter i verkkotietopiste.fi. Vi vill gärna höra dina åsikter om hur vi kan utveckla 

våra tjänster, så svara på vår enkät. Du är också välkommen till våra evenemang - en annan 

möjlighet att ge respons till oss. 

I detta nummer: 

 Begreppsmodeller för nätverksområdet gör infrastrukturinformationen tillgänglig för alla 

 Nya funktionaliteter i Näverksinformationspunkten 

 Delta i utvecklingen av tjänsten och svara på vår enkät 

 Träffa sambyggnadsteamet på GIS-Expo i Helsingfors och i Suomen Seutuverkots 

höstseminarium i Seinäjoki 

Gemensamma begreppsmodeller för nätverksområdet gör 

infrastrukturinformationen tillgänglig för alla 

Digitalisering av den bebyggda miljön förutsätter bland annat allt bättre samutnyttjande av 

nätrelaterad information. Det har varit utmanande att samla in och administrera information på ett 

tillförlitligt sätt när nätaktörer och kommuner använder olika benämningar på saker. 

Begreppsmodeller behövs i stor 

utsträckning för att utveckla 

lösningar för hantering av 

infrastrukturinformation. 

Modellerna omfattar centrala 

begrepp och nätkonstruktioner för 

el-, IT-, vatten-, avloppsvatten-, 

fjärrvärme-, gas- och 

trafikstyrningsnät. 

Syftet med begreppsmodellerna är 

att öka förståelsen om de termer 

som olika nätaktörer och deras 

intressentgrupper använder, 

förbättra kommunikationens 

exakthet och minimera feltolkningar. Begreppsmodellerna möjliggör en snabbare och effektivare 

hantering av infrastrukturinformation. 

Begreppsmodellerna är ett utmärkt verktyg också för smidigare sambyggnad och utbyte av 

information mellan olika aktörer och de kommer att göra flera aktörers arbete enklare. Det är inte 

bara nätaktörer utan också till exempel kommuner, Trafikverket, NTM-centralerna och 

Lantmäteriverket som behöver samutnyttja ledningsinformation. 

Kommuner gör upp kartor med information om alla underjordiska ledningar. Ledningsinformation 

måste ofta digitaliseras till nytt format, och kombinationer av kartor har inte stött samutnyttjande av 

information därför att det inte funnits nödvändiga begrepp. Begreppsmodellerna öppnar nya 

möjligheter för effektivare verksamhetssätt. I framtiden blir korrekta och enhetliga begrepp centrala 

i datamodellsbaserad planering.  

https://legacy.viestintavirasto.fi/sv/internettelefoni/sambyggnad/nyhetsbrev/sambyggnadsnatverketsnyhetsbrev062018.html#gemensammabegreppsmodellerfornatverksomradetgorinfrastrukturinformationentillgangligforalla
https://legacy.viestintavirasto.fi/sv/internettelefoni/sambyggnad/nyhetsbrev/sambyggnadsnatverketsnyhetsbrev062018.html#nyafunktionaliteterinatverksinformationspunkten
https://legacy.viestintavirasto.fi/sv/internettelefoni/sambyggnad/nyhetsbrev/sambyggnadsnatverketsnyhetsbrev062018.html#enkatomutvecklingsbehovfornatverksinformationspunktenochmojlighetattgerespons
https://legacy.viestintavirasto.fi/sv/internettelefoni/sambyggnad/nyhetsbrev/sambyggnadsnatverketsnyhetsbrev062018.html#traffasambyggnadsteametpagis-expoihelsingforsochisuomenseutuverkotshostseminariumiseinajoki
https://legacy.viestintavirasto.fi/sv/internettelefoni/sambyggnad/nyhetsbrev/sambyggnadsnatverketsnyhetsbrev062018.html#traffasambyggnadsteametpagis-expoihelsingforsochisuomenseutuverkotshostseminariumiseinajoki


Deltagarna i begreppsarbetet har varit Kommunikationsverket, Helsingfors stad, 

Helsingforsregionens miljötjänster, Åbo Vattenförsörjning Ab, Sitowise Oy samt över 20 experter 

hos nätaktörer. Projektet har varit ett av KIRAdigi-försöken som miljöministeriet stöder. 

Begreppsmodeller för nätinfrastruktur [pdf, 3 MB] (på finska) 

Nya funktionaliteter i Nätverksinformationspunkten 

Årets tredje och sista uppdatering av Nätverksinformationspunkten överfördes till produktion den 

10 oktober. Nedan finns ett kort sammandrag av de centrala ändringarna: 

 

 Lämnande av uppgifter i DXF-

format 

 Nya egenskaper i det 

elektroniska gränssnittet 

 Införande av fastighetsgränser 

Lämnande av uppgifter i 

DXF-format 

Användare av 

Nätverksinformationspunkten har 

önskat att DWG/DGN/DXF-filer skulle kunna användas som geometri för nät och planer. Nu är det 

möjligt att ladda upp material förutom som Shape också som DXF. DXF är ett filöverföringsformat 

för DWG-filer. Det betyder att materialet kan sparas som DXF med alla allmänt använda CAD-

baserade ritprogram. 

För uppladdning av DXF-filer används för tillfället en testversion för att föra in geometrisk 

information. Om det inte går att ladda upp filen, eller om det finns sådana brister i uppladdning av 

geometrier som ska avhjälpas, kan du skicka filen till oss så vi kan utveckla saken vidare. Adressen 

är: verkkotietopiste(at)johtotieto.fi 

Nya egenskaper i det elektroniska gränssnittet 

Det blev nya egenskaper i det elektroniska gränssnittet genom årets tredje versionsuppdatering. Nu 

är det möjligt att söka, uppdatera och radera föråldrade byggnadsplaner via det elektroniska 

gränssnittet. Gränssnittet har också blivit enklare då vissa obehövliga parametrar har tagits bort. För 

elbolag har dessutom införts en helt ny funktion som gäller att specificera, bekräfta och publicera 

ansvarsområdena. Energimyndigheten är ansvarig för att ta denna funktion i drift och att informera 

om den. 

Vi informerar om ändringar i det elektroniska gränssnittet och om användningen av det separat via 

e-postlistan rajapintakäyttäjät. Om du vill vara med på denna e-postlista, anmäl dina 

kontaktuppgifter på: yhteisrakentaminen(at)ficora.fi  

Införande av fastighetsgränser 

På basis av respons från användare finns det nu också fastighetsgränser i tjänsten. 

Fastighetsgränserna visas då man klickar på knappen i övre högra hörnet och zoomar in. 

http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet.html
https://legacy.viestintavirasto.fi/attachments/Verkkoinfrastruktuurin_kasitemallit.pdf


 
 

Enkät om utvecklingsbehov för Nätverksinformationspunkten och 

möjlighet att ge respons 

Vi hoppas att nätaktörer och andra intressentgrupper deltar i utvecklingen av verkkotietopiste.fi 

tillsammans med oss.  

I enkäten ber vi dig ge dina åsikter om utvecklingen av tjänsten med tanke på tjänstens funktion i 

allmänhet och byggnadsplaner för nät. Den här gången gäller enkäten inte information om 

nätledningar. 

Du kan påverka genom att svara senast den 15 november 2018. Vi använder respons och förslag 

för att utveckla tjänsten vidare år 2019! 

Till enkäten 

Tack för ditt samarbete! 

 

 

 

 

 

https://www.webropolsurveys.com/S/10933AA10B6F185E.par


Träffa sambyggnadsteamet på GIS-Expo i Helsingfors och i Suomen 

Seutuverkots höstseminarium i Seinäjoki 

Kommunikationsverkets verkkotietopiste.fi-tjänst deltar i GIS-Expo i Messukeskus den 5-6 

november 2018. 

På vår monter D2 kan du bekanta dig med 

Nätverksinformationspunkten och 

sambyggnadsnätverkets verksamhet. Vi ger råd och 

hjälp i frågor som gäller användning av systemet och 

lyssnar på dina utvecklingsidéer. Vi berättar också 

gärna om tävlingen Årets sambyggnadsgärning 2019. 

Vi deltar också i Suomen Seutuverkots höstseminarium i Seinäjoki den 7-8 november 2018. Kom 

och träffa sambyggnadsteamet i höstens evenemang! 

Välkommen till sambyggnadsnätverket! 

Sambyggnadsnätverket är en respons-, samarbets- och kommunikationskanal i frågor som gäller 

sambyggnad, samutnyttjande och tjänsten Nätverksinformationspunkt på verkkotietopiste.fi. 

Anmäl dig till nätverket 

Kommunikationsverkets sambyggnadssidor omfattar aktuell information om nätverket och 

sambyggnaden.  

Tidigare nyhetsbrev på svenska hittar du här. 

Berätta dina kollegor och samarbetspartner om sambyggnadsnätverket och hur 

de kan ansluta sig till det! 

 
 

 

Ämnesord: Internet , Telefon , Television , Nät , Nätverk  

Uppdaterad 02.11.2018  
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