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Förord 

I utbildningen Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet ingår ett examensarbete som 

omfattar 7.5 högskolepoäng. Under vår verksamhetsförlagda utbildning som vi genomförde 

på Swecos kontor i Luleå kom vi i kontakt med Kent Karlsson som presenterade ett förslag på 

ett examensarbete gällande digitalisering. Arbetet handlar om att vägleda konsulter för att 

förstå begreppet ”basnivå digitalisering” samt ta fram en guide för detta som projektörer skall 

kunna ha användning av i sitt arbete. 

Arbetet med examensarbetet har skett löpande från april till juni 2019. 

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Sweco Luleå samt vår handledare Kent Karlsson som 

varit väldigt behjälplig under arbetets gång. Vi vill även passa på att tacka alla som ställt upp 

på intervjuer samt alla anställda här på Sweco för deras engagemang och trevliga bemötande. 

Ni har sett till att ge oss förutsättningar för att leverera ett bra examensarbete. 

Tack. 

 

 

 

Luleå Juni 2019 

Malin Hammarbäck & Jesper Juntti 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Sweco Civil i Luleå. Syftet med detta 

examensarbete var att utreda och definiera olika begrepp kopplade till digitaliseringsnivå bas. 

Detta skulle sedan resultera i en guide för projektörer som behandlar de krav som bör 

uppfyllas för att uppnå basnivån för digitalisering. Detta examensarbete börjar med en teoridel 

där begrepp som digitalisering och BIM gås igenom för att sedan övergå till resultatdelen där 

resultatet av våra intervjuer presenteras. Intervjuerna har skett tillsammans med en informant 

från Trafikverket samt en informant ifrån bolaget Sweco. Detta för att få en bild ur bägge 

världarna.   

Under vår utredning insåg vi att detta arbete var mer omfattande än vi först anat och att den 

tid vi haft att avsätta till detta inte riktigt räckte till för att skapa en guide så som vi först tänkt 

oss. Vidare insåg vi också att detta är en relativt omogen process i dagsläget och att den 

kravställningen som finns idag är en aning bristfällig. Dessa parametrar ledde till att det 

huvudsakliga målet med detta arbete, guiden, inte gick att skapa. Även fast det huvudsakliga 

målet med detta arbete inte uppnåddes fullt ut så har vi tagit ett steg på vägen mot målet att 

upprätta en guide för digitaliseringsnivå bas. Vidare hoppas vi att detta arbete skall vara till 

nytta för Sweco Civil i sitt fortsatta arbete mot att ta fram en guide för digitaliseringsnivå bas. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Digitalisering är ett begrepp som funnits ett längre tag. De flesta har kanske hört talas om det 

men vet kanske inte exakt vad det är.  

Trafikverket är den myndighet i Sverige som ska vara ledande inom digitalisering och har 

därför utformat olika nivåer av digitalisering som skall uppnås i olika uppdrag. Dessa nivåer 

är bas, medel och hög. 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning på Sweco i Luleå kom vi i kontakt med Kent 

Karlsson som arbetar som uppdragsledare och digitaliseringskoordinator på avdelningen 

Civil. Av Kent fick vi ett förslag på ett examensarbete gällande digitalisering som vi fann 

intressant och bestämde oss att skriva om.  

Arbetet går ut på att utreda och definiera olika begrepp och krav kopplade till 

digitaliseringsnivån bas. Till exempel vad digitalisering är, vad BIM är, vad 

digitaliseringsnivå bas är och vilka krav som ställs för att uppnå basnivån för digitalisering.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att utreda och definiera olika begrepp kopplade till basnivån för 

digitalisering.  

Detta skall resultera i en guide vars syfte är att vägleda konsulter att förstå vad 

digitaliseringsnivå bas innebär samt vilka krav som ställs för att uppfylla basnivån.  

Guiden skall även fungera som ett stöd för konsulter och därigenom underlätta och 

effektivisera deras arbete i olika uppdrag. 
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1.3 Frågeställning 

Detta arbete har baserats på följande frågeställning som bidragit till att uppnå syftet. 

• Vad är digitalisering? 

• Vad är BIM? 

• Vad är trafikverkets basnivå BIM? 

• Hur ser arbetsmetoderna ut för att uppfylla BAS-nivån? 

1.4 Avgränsningar 

Gällande digitaliseringsnivåer så finns det tre stycken olika nivåer. Dessa nivåer kallas för 

bas, medel, hög. I detta arbete kommer vi att avgränsa oss till basnivån för digitalisering. 

1.5 Metod 

I denna rapport har vi bland annat använt oss av faktainsamling via internet. Vi har även 

inhämtat fakta från trafikverkets hemsida samt deras olika dokument. Vidare har vi även 

använt oss av Swecos intranät för att söka och hitta fakta till vår teoridel. Vi har också använt 

oss av interjuver med sakkunniga på både trafikverket och Sweco. Dessa intervjufrågor 

återfinns i bilaga 2 och 3. 

Möten med vår handledare, Kent Karlsson, som är uppdragsledare och digitaliseringsansvarig 

på Sweco Civil har skett kontinuerligt. 
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1.6 Projektorganisation 

De som kommer vara inblandade i projektorganisationen är listade här nedanför: 
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2. Definitioner/förklaringar 

Här nedan följer en ordlista med tillhörande förklaringar på ord som nämns i rapporten: 

Objektorienterad informationsmodell  

▪ Modell av den information som genereras och förvaltas under ett byggnadsverks 

livscykel. Kan omfatta fysiska objekt och abstrakta objekt. Upprättas av konsult eller 

entreprenör med utgångspunkt från avbeställaren ställda krav och i förekommande fall 

med befintlig modell som grund. 

Samordningsmodell  

▪ ”Sammansatt ämnesområdesmodell bestående av fysiska och abstrakta objekt från 

olika ämnesområden”. En samordningsmodell redovisar ämnesområdesmodeller som 

representerar projekterad anläggning, befintliga förhållanden och det verkliga 

utförandet i anläggningen. En samordningsmodell utgör en visualisering av projektets 

objektbaseradeinformation och ger förutsättningar för planering, styrning och 

uppföljning av projektering och byggande. Samordningsmodellen har en central 

rollavseende samordning av utformning och kommunikation mellanämnesområden. 

En samordningsmodell kan bestå av en eller flera modellfiler och databaser. 

Samordningsmodellen behöver inte återspeglamaterialegenskaper, färg och 

ljussättning på ett verklighetstroget sätt. 

Presentationsmodell  

▪ Sammansatt ämnesområdesmodell bestående av fysiska och abstrakta objekt från olika 

ämnesområden kompletterad med bland annat ytmaterial, vegetation, modeller av 

människor, fordon med mera, liksom simulering av sol, himmel och väder. En 

presentationsmodell baserar sig på samordningsmodellen och har ett fokus att återge 

ett verklighetstroget intryck av projektet utformning. Presentationsmodellen används i 

syfte att övergripande kommunicera med projektets intressenter, allmänheten och 

myndigheter. En presentationsmodell kan framställas genom både VR-teknik och 

CAD-baserade samordningsverktyg. Från presentationsmodellen kan bilder och 

animeringar genereras och de kan vara mer eller mindre interaktiva. 
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Ämnesområdesmodell  

▪ Objektorienterad informationsmodell bestående av fysiska och abstrakta objekt från ett 

enskilt ämnesområde. En ämnesområdesmodell innehåller klassificerade och 

statusmärkta objekt från olika ämnesområden. Objekt i ämnesområdesmodellen kan 

lagras i databas, modellfil eller som kombination av dessa. 

BIM 

▪ BIM, Building Information Modelling. En arbetsprocess som innebär att intelligenta 

modeller skapas och används med mål att samla information och beslut kring 

projektet. 

CAD  

▪ Computer-aided Design. Datorbaserad design och skapande av tekniska ritningar.  

PDF  

▪ Portable Document Format. Dokumentformat som visas som en digital utskrift. 

GIS 

▪ Geografiskt informationssystem. Datorbaserat system för att lagra, analysera och 

presentera geografiskt data. 

TDOK 

▪ Styrande dokument som trafikverket använder sig av.  

2D 

▪ Tvådimensionell 

3D 

▪ Tredimensionell 

4D 

▪ Fyrdimensionell, man kopplar på en fjärdedimension t.ex. tid 

5D 

▪ Femdimensionell, man kopplar på en femtedimension t.ex. kostnad 
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BSAB  

▪ Ett system utformat av Svensk Byggtjänst för att hantera och sortera information inom 

bygg- och fastighetsverksamhet. Systemet byggs upp av tabeller med olika 

beteckningar och förklaringar. 

CoClass  

▪ Nyaste versionen av BSAB-systemet. Mer anpassad för digital modellering och 

informationshantering, alltså BIM-metodik. 
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3. Teoridel 

3.1 Digitalisering 

Idag pratas det mycket kring begreppet digitalisering, det är verkligen något som är i ropet 

just nu och genomsyrar vårt samhälle. Men vad är egentligen digitalisering för något? Och 

varifrån kommer det? Många pratar om det och det beskrivs som ett paradigmskifte likt 

industrialismen i början av 1900-talet. (Semcon, 2019) Däremot är det kanske lite svårare att 

definiera begreppet digitalisering. Många har hört begreppet tidigare men har kanske inte koll 

på exakt vad det är. Ibland 

känns det kanske mest som 

ett begrepp som slängs ut 

utan att man riktigt har koll 

på vad det är eller innebär.  

I det här avsnittet ska vi 

försöka definiera och 

förklara begreppet 

digitalisering. Vad det är 

och vad det innebär.  

3.2 Vad är digitalisering? 

Om man söker på ordet digitalisering så dyker följande beskrivning från wikipedia upp: 

”Digitalisering avser ursprungligen och i tekniska sammanhang omvandling från analog till 

digital representation av information med nollor och ettor.” (Wikipedia, 2019) 

Detta är en relativt enkel sammanfattning av vad digitalisering innebär. Att man omvandlar 

något analogt till något digitalt. Helt enkelt att man gör något enklare, snabbare eller 

automatiskt med hjälp av tillgänglig teknologi. 

Runt om i samhället så finns det en mängd olika exempel på saker som digitaliserats. För att 

ge några tydliga och enkla exempel på detta så kan vi till exempel ta gräsklippning, skanning 

av bilder och sampling av ljud och mätsignaler. Gräsklippningen som tidigare varit analog, 

har numera gjorts digital genom införandet av robotgräsklippare. Fotografier som tidigare har 

varit analoga har med hjälp av fotoscanners och digitalkameran numera gjorts digitala. Listan 

på exempel kan göras lång. 

 

Figur 1 (Henckel, 2018) 
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3.3 Digitalisering inom byggbranschen 

Detta paradigmskifte som digitaliseringen börjat kallas har naturligtvis även influerat 

byggbranschen. Från att man först uteslutande framställt ritningar enbart för hand på papper 

har man i takt med att tekniken utvecklats och olika CAD-program börjat lanseras i början av 

80-talet allt mer övergett den gamla analoga ritningstekniken till att nu förtiden i princip 

enbart producera ritningar digitalt via olika dataprogram som t.ex. autoCAD och Novapoint, 

för att nämna några program som är relevanta i projekteringsarbetet.  

I samband med att ritningsframställandet blivit allt mer digitaliserats och 3D ritningar börjat 

ersätta de traditionella 2D ritningarna så har begrepp som BIM eller Building Information 

Modelling blivit allt mer vanligt. För att förklara begreppet BIM kortfattat så är det en 3D 

modell vart man även kopplat ihop information som t.ex. tid och kostnad. Om inte 

informationen är kopplad till modellen så är det inte en BIM-modell utan en 3D modell. (se 

kapitel 3.5, vad är bim?).  

 

Med hjälp av digitaliseringen av ritningstekniken, skapandet av digitala 3D modeller och 

införandet av BIM har hela byggnadsledet effektiviserats. Ett av många exempel på detta är 

att man med hjälp av kollisionskontroller kan se ifall och var olika teknikområden krockar 

med varandra. Digitaliseringen har lett till att man kan upptäcka fel i projekteringen i ett tidigt 

skede och på så vis minimera andelen problem som behöver ”lösas på plats” när arbetet väl 

startat. Detta har lett till att man sparar både tid och pengar samtidigt som man säkerställer 

kvaliteten i projekten.  
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3.4 Digitalisering och människan 

Även fast vi kommit en bra bit på vägen med digitalisering så finns här en enorm potential för 

förbättring. Den digitala utvecklingen inom byggindustrin har gått fort den senaste tiden och 

människan har hamnat lite på efterkälken. Den teknik som finns tillgänglig idag används inte i 

den utsträckning den hade kunnat. Det handlar om inställning, intresse och generationer. Den 

äldre generationen besitter erfarenheten men inte alltid intresset att ändra på sig eller vara 

nyfiken på nya saker, medan den yngre generationen har en mer positiv inställning och 

intresse att lära sig och ta sig an nya sätt att arbeta på.  

Idag kan man säga att tekniken ligger före människan i utvecklingen. Vi har en hel del digitala 

hjälpmedel idag som, om vi hade haft nog med kunskap, vilja och nyfikenhet hade kunnat 

hjälpa oss att effektivisera arbetet inom de flesta sektorerna i landet, inte minst inom 

byggsektorn.  

Förutom intresse, inställning och generation, så beror den sega utvecklingen på att kunskapen 

om programmen och hur man arbetar i dessa är otillräcklig. En annan orsak är tid, då det i 

största grad är konsulter som arbetar i dessa program och dessa i sin tur debiterar beställaren 

per timme finns helt enkelt inte utrymme för att utforska, vara innovativ och testa sig fram 

och på så vis ”utmana” programmen. Detta leder i sin tur att feedbacken till utvecklarna av 

programmen uteblir. 

”Tekniken behöver feedback från människan. De som skapar och utvecklar programmen 

behöver feedback från användarna för att kunna anpassa programmen för behoven. Om inte 

människorna använder programmen till fullo riskerar man att feedbacken uteblir och resultatet 

blir att leverantörerna utvecklar och anpassar fel saker eller på en icke-relevant 

detaljeringsnivå”.  Skriver (Hallén, 2018) i sin studie om MTO, Människan Tekniken 

Organisationen. 
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3.5 Digitalisering på Sweco Civil 

På Sweco Civil har man en organisation som är ansvarig för digitaliseringen på bolaget. 

Organisationen för digitalisering ansvarar främst för att effektivisera användningen av digitala 

verktyg och arbetssätt inom bolaget ur ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. 

 (Sweco, 2019) 

Organisationen arbetar utifrån att Swecos digitala förmåga ska vara i framkant och fokus 

ligger på att stödja Sweco Civils följande målbild:  

▪ Tillgången till Swecos samlade kunskap, kompetens och erfarenheter skapar mervärde 

för våra kunder och ökar vår effektivitet i uppdragen. 

▪ Vi arbetar sömlöst med de senaste teknikerna, verktygen och metoderna för att 

underlätta samarbetet med kunden och mellan grupper, regioner och länder inom 

Sweco. 

▪ Vi har digitaliserade processer och arbetssätt som gör oss effektiva i hela vår 

verksamhet. 

▪ Vi använder gemensamma digitala system, verktyg och lösningar som är bäst i 

branschen i uppdragen och i vårt interna arbete. 

▪ Att arbeta enligt arbetsmetodiken i sweco@work är en självklarhet i alla led inom 

bolaget. 

Arbetsmetodiken som nämns i målbilden är något som genomsyrar hela verksamheten och är 

något som alla på Sweco jobbar efter. Metodiken man arbetar efter ser ut på följande sätt.

 

Figur 2: Uppdragsprocessen (Sweco, 2019) 
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Det centrala i denna modell är de 5 bokstäverna I, P, E, C, C. Syftet med dessa, samt vad de 

står för förklaras här nedanför: 

I = initiering 

P = planering 

E = genomförande 

C = kontroll 

C = avslut 

Som tidigare nämnts i texten så är denna modell något som kan används i alla led och i hela 

verksamheten. Ur ett digitaliseringsperspektiv kan det se ut på följande sätt.  

I början när man är i initieringsskedet tittar man t.ex. på vad kunden ställer för krav på 

digitalisering i uppdraget samt vilka typer av erfarenheter som finns internt och externt 

gällande digitalisering i likvärdiga uppdrag. Utifrån detta kan sedan ett ståndsmässigt anbud 

tas fram. 

Nästa steg är planering, här planeras det för hur man ska arbeta för att möta kundens krav och 

förväntningar utifrån den nivå av digitalisering som kunden har kravställt för uppdraget. 

Under genomförandet, säkerhetsställs det att digitaliseringsarbetet för uppdraget utförs enligt 

planeringen. Så att kundens krav och förväntningar tillgodoses. 

Efter genomförandet sker en kontroll, man går igenom så att resultatet uppfyller den 

kravställningen och de förväntningar kunden haft för uppdraget. Därigenom säkras kvaliteten 

i uppdraget. 

Till sist är det dags för avslut, tanken här är att både externa och interna erfarenheter från 

uppdraget tillvaratas och sparas. Här kan man t.ex. ha skaffat sig nya erfarenheter avseende 

det interna eller externa arbetet med digitalisering och kan dra nytta av dessa i något annat 

uppdrag i framtiden. På så vis kan man säkerställa att man utvecklas i sitt digitaliseringsarbete 

och därigenom se till att Swecos digitala förmåga ligger i framkant.  
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3.6 Vad är BIM? 

BIM eller Building Information Modelling som förkortningen står för, är ett begrepp och 

arbetssätt som funnits ett längre tag. Det flesta har hört talas om det, en del vet vad det är, en 

del vet inte exakt vad det är och många förknippar BIM med en 3D modell som innehåller 

relevant information om modellen i form av objekt. En av anledningarna som kan antas till att 

BIM är lite 

svårdefinierat, 

är just att det 

inte bara 

används som 

en digital 3D 

modell utan 

kan vara andra 

objekt också, 

så som 

modeller för 

tidsplanering, 

ekonomistyrning, beräkningar och simuleringar. 3D BIM är kanske BIM vi är mest bekanta 

med - processen med att skapa grafisk och icke-grafisk information och dela den 

informationen i en gemensam datamiljö (CDE) Man pratar även om BIM dimensioner i 

benämningen 4D och 5D, som står för tid och kostnad. BIM-dimensionerna hänvisar till 

vilken data som är kopplad till informationsmodellen. I 3D BIM finns modellen med 

information om objekten kopplade till sig. 4D BIM lägger till en extra dimension av 

information till informationsmodellen i form av schemaläggningsdata. Tidsrelaterad 

information som kan handla om hur lång tid det tar att konstruera, installera eller tex härda. 

5D BIM lägger till kostnadsinformation. BIM är en process som handlar om att skapa och 

använda sig av en digital modell av byggnadsverk i samhällsbyggnad. De digitala modellerna 

som skapas kallas byggnadsinformationsmodeller och arbetssättet kallas för 

byggnadsinformationsmodellering, båda begreppen förkortas BIM.  

Byggnadsverk kan avse vara både byggnader och infrastruktur tex, hus, vägar, järnvägar, 

broar, tunnlar, anläggningar och försörjningssystem såsom VA-ledningar. Man skapar en 

digital objektbaserad modell, där objekt i modellen representerar objekt i verkligheten tex en 

vägg på ett hus eller en bro över en älv. Objekten kan förses med både geometri och andra 

Figur 3: (Siemens.com, 2019) 
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attribut för att på det sättet kunna använda information till många olika ändamål och användas 

av många olika aktörer.  

Man samlar alltså information i en digital modell i form av olika objekt som har relation till 

varandra. Den information som läggs till i modellen ska vara till nytta i hela 

anläggningslivcykeln. (BIMalliance, 2017) 

3.7 Fyra kriterier för att det ska få kallas BIM 

Begreppet BIM har de senaste 10–15 åren fått en bred spridning och används på många olika 

sätt och av olika aktörer. Därför har man på BIM-Alliance tagit fram fyra stycken kriterier för 

att något ska få kallas för BIM. Här har BIM-Alliance utgått från de grundläggande 

uppfattningar som delas av de flesta.  

Dessa listas här nedanför: 

1. Informationshanteringen sker med en eller flera objektorienterade modeller.  

Objektorienterad informationsmodell används som ett samlande begrepp för de 

modeller av anläggningsinformationen (ämnesområdesmodeller, samordningsmodeller 

och presentationsmodeller) som omfattas av kravdokumentet TDOK 2015:0181. En 

objektorienterad informationsmodell innehåller normalt anläggningsobjektens grafiska 

beskrivning i 3D och attribut men kan även innehålla information i 2D, till exempel 

fastighetsinformation eller en markmodell med enbart geometrisk information. 

2. Egenskaper är kopplade till objekten i modellerna och används. 

Som exempel Dörren har fått egenskaper i form av färg, längd, bredd, nummer etc.  

3. Objekten i modellerna har relation till varandra.  

Som exempel ”sätter man in” en dörr i en vägg så får dom relation till varandra. Flyttas 

väggen följer dörren med.   

4. Olika informationsvyer kan skapas ur en och samma modell. 

Ur modellen produceras olika ”informationsvyer” ex. ritningar, energisimuleringar, 

materiallistor, rumsytor mm. 
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Nyckeln till lyckad BIM-samordning ligger i att samla, strukturera och visualisera digital 

information, så att respektive aktör har rätt information, i rätt format, vid rätt tillfälle.  

Det finns många 

fördela med att arbeta 

BIM-baserat, man 

samlar information på 

ett och samma ställe 

och får då en obruten 

informationskälla 

som alla medarbetare 

i processen kan 

komma åt, från tidig 

projektering till 

förvaltningen av 

byggnaden eller 

anläggningen. Man kan upptäcka kollisioner/fel i tidigt skede i projekteringen och åtgärda det 

innan ’det går för långt’ och på så sätt sparar man pengar. Det blir lättare att visualisera och 

förstå vad det är man ser även om man inte är van att titta på ritningar och modeller, därav blir 

objekten mer korrekt och närmare beställarens förväntningar. (BIMalliance, 2017) 

 

 

 

Figur 4: (strvision, 2019) 
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3.8 Trafikverket och BIM 

Trafikverket är Sveriges största byggherre och beställare inom anläggningsbranschen och 

branschen har tydligt uttryckt att de tycker att Trafikverket ska ta sitt ansvar som beställare 

och fastställa en BIM-inriktning med en tydlig kravbild och aktivt delta i utvecklingen av 

BIM. Trafikverket har också 2015 fått i uppdrag av regeringen att börja ställa krav på BIM-

projekteringar i alla upphandlingar inom nya investeringar. Därav av har trafikverket arbetat 

fram ett BIM strategidokument (TDOK 2013:0688, se bilaga 4). 

I praktiken jobbas det 

främst utifrån de 

styrande dokumenten 

(TDOK) som styr hur 

trafikverket skall jobba 

med BIM och vilka 

krav som ska ställas i 

projekten. I början av 

implementeringsarbetet 

har man arbetat med 

implementeringsprojekt centralt, numer ligger implementeringsarbetet ute i projekt. 

Trafikverkets arbete med att ta fram standarder för digitaliseringen och BIM bedrivs både 

nationellt och internationellt, där det dels har tagits fram en BIM handbok. BIM handboken är 

inget läromedel utan mer ett stöd i arbetet med BIM.  Tanken med Trafikverkets 

implementeringsarbete är att alla ska ha samma grund att stå på.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: (Vianova, 2016) 
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3.9 Varför jobbar trafikverket med BIM?  

BIM införs i Trafikverket för att bidra till ökad produktivitet. Genom BIM-projektering ska 

man underlätta informationsutbytet mellan alla aktörer i ett projekt, inklusive överlämnande 

av strukturerad information till förvaltningen. BIM ska ge ett kontrollerat informationsflöde 

genom hela anläggningens livscykel, både vid skapande, hantering och användning av 

information. Med styrning utifrån standarder ska det skapas ett sammanhållet 

informationsflöde genom anläggningens livscykel. Den dokumentbaserade 

informationshanteringen, med ritningar, 

beskrivningar och förteckningar, som idag 

används framförallt mellan Trafikverket 

och externa parter, är inte kompatibel med 

den pågående förändringen. Att digitalisera 

och arbeta BIM-baserat kräver att gå från 

dokumentbaserad information till 

objektbaserad information som stödjer 

förändringen.  Objektsorienterad 

informationshantering har använts inom 

samhällsbyggnadsprocessen sedan 1990-

talet, går under namnet GIS och geodata.  

Införandet av BIM ska dra nytta av arbetet 

med GIS och geodata så att en gemensam informationshanteringsprocess för verksamheten 

kan utformas. BIM förenklar och förtydligar för Trafikverkets leverantörer. Trafikverkets 

övergripande mål med digitalisering är att dom ska använda digitaliseringens möjligheter som 

en naturlig del i verksamheten för att skapa kundnytta, effektivitet och ett hållbart 

transportsystem. Strategierna dom har tagit fram är utformade för att uppnå det övergripande 

målet. (Trafikverket, 2017) 

 

 

 

 

Figur 6: BIM ur ett livscykelperspektiv (Teamexact, 2019) 
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3.10 BIM-trappan 

BIM-trappan är en brittiskmodell som tagits fram för att beskriva de olika mognadsnivåerna 

inom BIM. Den ser ut på följande sätt. 

 

Figur 7: BIM-trappan (Trafikverket, 2015) 

Idag arbetar Trafikverkets leverantörer på nivåerna 0 och 1. Under 2015 kommer Trafikverket 

att formulera krav gentemot leverantörerna när det gäller nivå 2. Därefter planerar 

Trafikverket att gradvis införa nya krav som avser nivå 3 i den takt som är möjlig i praktiken. 

(Trafikverket, 2015) 
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3.11 Trafikverkets basnivå BIM 

Tyngdpunkten i Trafikverkets basnivå ligger på objektorienterad anläggningsinformation 

samt tillämpningar som innebär att dess kvalitet säkerställs. Basnivå BIM innebär att dagens 

arbetssätt där information om anläggningen presenteras genom ritningar, förteckningar och 

beskrivningar, påverkas och styrs mot en objektorienterad hantering av anläggnings- och 

landskapsinformation. Information om anläggningen samlas i en eller flera modeller, vilket 

ger möjlighet till en helhetsförståelse för anläggningen. (Trafikverket, 2015) 

I Trafikverkets dokument, TDOK 2015:0182, har man gjort en övergripande sammanfattning 

över vad basnivån innebär, se bilaga 6.  

De begränsningar som ligger till grund för basnivån, är de tekniska begränsningar som ännu 

finns och ett relativt omfattande behov av utveckling av standarder. Även kompetens är en 

begränsande faktor.  

Basnivå BIM syftar även till att skapa förutsättningar för Trafikverkets leverantörer att uppnå 

en högre kvalitet samt effektivisera sin verksamhet. Trafikverket ska i sin kontakt med 

leverantör alltid främst efterfråga objektifierad information framför ritningar. Basnivå BIM 

säkerställer att implementeringen av BIM i Trafikverkets investeringsverksamhet å ena sidan 

följer verksamhetens förutsättningar likväl som branschens, samtidigt som den å andra sidan 

driver på utvecklingen både internt och externt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

3.12 BIM principer för ett gemensamt arbetssätt på Sweco 

På Swecos intranät använder man sig av något som heter swecopedia, här har man tagit fram 

BIM-principer, principer som skall följas om inte kunden ställer andra krav. Dessa principer 

har tagit fram för att förenkla och förbättra samverkan i uppdrag, och även mellan uppdrag, 

genom att man kan dela och återanvända information. Med dessa principer sparar man tid, 

skapar långsiktig och hållbar information och möjliggör en högre lönsamhet hos Swecos 

kunder. (Swecopedia, 2018) 

Dessa principer och syftet med dem listas här:  

• Ambitionsnivån ska stämmas av med kunden. 

• Sweco ska proaktivt föreslå tjänster som ger mervärde för kunden. 

• Sweco tillämpar öppen standard och etablerad praxis. 

• Filer, modeller och objektens egenskaper ska ha gemensamt överenskomna namn. 

• Modeller ska innehålla information om var de är belägna. 

• Modeller ska ha en anpassad nivå och omfattning. 

• Projekteringsuppdrag ska ha en organisation som innefattar roller för hantering av 

BIM. 

• Vi använder delmodeller, där varje disciplin ansvarar för sina delar. 

• Modellerna ska stödja samarbetet, och ska löpande delas på en för uppdraget 

tillgänglig lagringsplats. 

• Upprättade modeller ska kvalitetssäkras genom en valideringsprocess. 

• För varje uppgift/disciplin ska det mest ändamålsenliga verktyget väljas. 

• Valda expertverktyg ska stödja standardiserade utbytesformat. 
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4. Resultat  

I detta kapitel presenteras resultaten av de utförda intervjuerna. Intervjuer har skett med en 

informant ifrån Trafikverket, samt med en konsult på företaget Sweco. Detta för att få en 

inblick i ”båda världarna”. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 2 och 3.  

4.1 Trafikverkets Basnivå BIM 

Trafikverkets basnivå BIM är tänkt att utgöra en typ av branschstandard och gemensamt 

arbetssätt för hur man skall arbeta med BIM inom deras projekt. I vårt arbete har vi lokaliserat 

sex stycken centrala frågor för att uppfylla basnivån. 

• Informationsleverans sker filbaserat mellan beställare och leverantör 

• Ritningar skall framställas ur modellen 

• Mängdförteckning framställs ur modellen 

• Presentationsmodell framställs ur modellen 

• Kollisions- och utformningskontroll genomförs med stöd av samordningsmodellen 

• Redogörelse för modell, RFM, tillämpas som leveransmeddelande 

Dessa frågor har legat till grund för en intervju som skett tillsammans med en informant från 

Trafikverket som har god insyn i deras arbete med digitalisering/BIM. För att få en inblick i 

hur arbetet med detta ser ut i faktiska projekt har även en intervju skett tillsammans med en 

informant från Sweco som varit involverad i projektet ”bro över Kalix älv” som är ett 

trafikverksägt projekt som Sweco varit med och projekterat. 

Vi har lagt upp det så att vi börjar med intervjun med informanten från Trafikverket för att få 

del av deras syn på detta för att sedan gå över till intervjun med informanten från Sweco för 

att få en bättre bild av hur arbetet med detta har implementerats på det faktiska projektet ”bro 

över Kalix älv”. 
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4.1.1 Trafikverkets arbete med BIM 

Här nedan presenteras resultatet av intervjun med informanten från trafikverket.  

4.1.1.1 Trafikverkets arbete med digitalisering/BIM i branschen 

Trafikverket arbetar främst utifrån de styrande dokumenten, TDOK, dessa styr hur 

Trafikverket skall jobba med BIM och vilka krav som skall ställas på projekten. Bland annat 

har ett BIM-strategidokument tagits fram utifrån GD-beslutet som togs 2013 (TDOK 

2013:0688, se bilaga 4). Kraven är dock inte nog tydliga då dessa både kan tolkas och tolkas 

ganska olika. Anledningen till detta tror informanten är att Trafikverket historiskt sett inte 

vetat vad de själva vill ha för något och därav har kravställningen i dokumenten blivit en 

aning luddig och svårtolkad. 

▪ Hur arbetar Trafikverket med att implementera digitalisering/BIM i branschen idag? 

I dagsläget har Trafikverket lagt ut utvecklings och implementeringsarbetet av BIM i deras 

projekt. Tidigare har man haft ett implementeringsprojekt som man arbetat med centralt. Man 

har också arbetat med något som hette sakområde BIM. Detta var något som bland annat 

berörde hur man i projektform ska arbeta centralt med kravställning. Men i dagsläget bedrivs 

implementeringsarbetet enbart ute i projekten. Man har även skapat ett nätverk inom 

Trafikverket där de ansvariga för BIM samarbetar och delar erfarenheter, både med varandra 

och från projekt man varit inblandade i. Tanken med detta är att man inom Trafikverket skall 

hitta en slags mall att jobba efter. Denna mall skall sedan kunna användas i deras projekt och 

kunna anpassas utifrån hur projektet ser ut. 

▪ Vad är tanken med trafikverkets implementeringsarbete av BIM? 

Tanken med Trafikverkets implementeringsarbete är att skapa en gemensam grund att stå på. 

Men då arbetet inte längre bedrivs centralt utan numer är projektbaserad så uppstår en viss 

problematik. Både på gott och ont. Dels så tappar BIM-specialisterna lite av sitt mandat då 

arbetet nu bedrivs ute i projekten och inte mer centralt. Vidare tappar man även lite av den 

gemensamma grunden som man eftersträvar då implementeringsarbete skall anpassas efter 

varje enskilt projekt. Projekten kan skilja sig en del ifrån varandra så en viss anpassning 

utifrån vad för typ av projekt man jobbar med är oundviklig. Men det hade varit bra om man 

från början hade haft en gemensam grund att stå på, vilket informanten upplever saknas idag. 
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4.1.1.2 Information sker filbaserat mellan beställare och leverantör 

När man pratar filbaserad leverans så menar man de filer Trafikverket tar emot som 

projektören har skapat. Detta finns definierat i kapitel 9 i TDOK 2015:0181, se bilaga 5. I 

utbytesnivå B – Verktygsneutrala format, finns det definierat vilka program Trafikverket kan 

ta emot datafiler i. Det finns också definierat vad dessa filtyper används till.  

Tanken med detta är att Trafikverket skall få all sin information och alla sina leveranser av 

modeller vi datafiler. 

Ett mål Trafikverket har är att man skall uppnå ett obrutet informationsflöde där all 

information hamnar i en databas. Man har inte kommit så långt att man uppnått detta obrutna 

informationsflöde än, men det är något man jobbar mot i dagsläget. 

Ett annat mål som Trafikverket arbetar mot knutet till filbaserad leverans är att ta fram en typ 

av molntjänst. Tanken med denna molntjänst är att alla filer kopplade till modellen skall 

finnas här och att alla skall kunna arbeta inne i denna molntjänsten samtidigt med sina 

respektive teknikområden. 

4.1.1.3 Process för ritningsframställning, mängdförteckning och presentationsmodell. 

Trafikverket vill att alla ritningar skall framställas ur modellen, detta är en del i att uppnå det 

obrutna informationsflödet som Trafikverket eftersträvar. Man vill helt enkelt att det enbart 

skall finnas en källa. Detta för att underlätta arbetet när man vill gå in i modellen för att t.ex. 

ta ut ritningar eller snitt för olika sektioner. 

Anledningen till detta är att man stött på problem vid t.ex. parallellprojektering. Här 

försvinner det obrutna informationsflödet som man strävar efter. Detta då man upplever att 

det blir svårt att stämma av det man ser på ritningar (2D) med modellen (3D). Därför finner 

Trafikverket att det är viktigt att ritningarna genereras utifrån modellen och genom att man 

gör detta elimineras även en källa till fel och projekteringsprocessen optimeras. 

Det samma som gäller för ritningsframställning gäller för mängdförteckningen. 

Vad gäller presentationsmodellen så är kravställningen i dagsläget lite oklar. Det man vill ska 

framgå i presentationsmodellen är främst sådant som är ovan mark, lutningar, skärningar, 

slänter och utbredning. Detta för att skapa en tydlig bild av hur t.ex. fastighetsägare blir 

berörda av projektet. Generellt kan man säga att den skall ge en tydlig bild av den planerade 

anläggningen. 
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Det krav som Trafikverket har på presentationsmodellen är att den skall levereras i sådant 

format så att de själva kan öppna den och visa den under samrådsmöten. I övrigt är det ganska 

fritt. På Trafikverket har man sett en vinning i att ha en tydlig presentationsmodell. Detta 

leder till färre antal överklaganden, kortare handläggningstider och besparingar i både tid och 

pengar. Därav har man på Trafikverket insett att kravställningen för presentationsmodeller bör 

ses över och tydliggöras i framtiden. 

4.1.1.4 Hur ska samordningsmodellen se ut och hur kravställs den? 

I dagsläget kan samordningsmodellen se ut lite hur som helst. Även här är kravställningen 

bristfällig. Den behövs bearbetas och tydliggöras. 

Det Trafikverket vill är att samordningsmodellen ska innehålla alla de ämnesområdesmodeller 

som ska ingå i projektet. Det man arbetar med just nu är att kravställa vilka 

ämnesområdesmodeller som skall finnas med i samordningsmodellen. Från Trafikverkets sida 

vill man att allt som finns i området där anläggningen ska ligga skall finnas med i 

samordningsmodellen. Detta för att det ska bli lättare att se och ta del av alla delar vid 

projekteringsmöten. Vilket ger en ökad tydlighet och resulterar i att fel och brister kan 

upptäckas vid ett tidigare stadie.  

I Trafikverkets arbete med granskning och kvalitetssäkring av projekteringen så vill man, 

förutom att samordningsmodellen innehåller alla ämnesområden, även ha tillgång till att tända 

och släcka lager i samordningsmodellen. Detta för att Trafikverkets specialister skall kunna 

sitta i modellen och titta på sitt specifika ämnesområde. Samordningsmodellen skall även 

kunna öppnas i Trafikverkets viewerprogram, dessa finns listade i TDOK 2015:0181, se 

bilaga 5. 

Vad gäller detaljeringsgraden av samordningsmodellen så skall den uppdateras utifrån vilket 

skede man är i. Detaljeringsgraden ska t.ex. vara högre vid en relations eller bygghandling än 

vad den är vid planeringsskedet. 
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4.1.1.5 Kollisions- och utformningskontroll med stöd av samordningsmodellen? 

Detta är något Trafikverket tittar på i dagsläget, hur detta skall kravställas. Man tycker från 

Trafikverkets sida att detta är särskilt viktigt i bygghandlingsskedet. Angående 

kollisionskontroller så har det inte funnits kravsällt i tidigare bygghandlingar och finns inte 

heller det i den som Trafikverket arbetar med just nu. Men det kommer dock finnas med i 

kommande förfrågningsunderlag för bygghandlingar. Som en del i kvalitetssäkringen kommer 

de även vilja att projektören dokumenterar att kollisonskontrollerna är gjorda, samt hur denne 

har gjort dessa.  

Kollisionskontroller är även viktig vid detaljprojekteringen och detta är en av nyttorna med 

BIM att tidigt hitta dessa kollisioner för att kunna korrigera dem innan man sätter ”spaden i 

jorden” och på så vis både spara tid och pengar.  

4.1.1.6 Redogörelse för modell, RFM, tillämpas som leveransmeddelande 

RFM står för redogörelse för modell, detta är något Trafikverket använder sig av för att se vad 

projektören gjort sen den senaste avstämningen. Det är även en del i att kunna följa upp 

projekteringen och eventuella ändringar som gjorts. 

I RFM dokumentet ska ämnesområdesmodeller som ingår redovisas, samt hur man byggt upp 

projekteringen. Det är en mer generell dokumentation av samordningsmodellen, vad som 

ingår, beskrivning av lager och så vidare.  

RFÄ står för redogörelse för ämnesmodell. I RFÄ ska man redogöra för uppdateringar och 

ändringar man gjort i det specifika ämnesområde. Informanten menar att det hade kunnat vara 

klokt att dokumentera kollisionskontroller i RFÄ för att undvika en massa extra dokument. 

Syftet med dessa två dokument (RFM och RFÄ) är att Trafikverket skall kunna kvalitetssäkra 

och följa upp var ändringar utförts. Trafikverket vill att projektörerna håller dessa dokument 

uppdaterade, då det är en viktig del i kvalitetssäkringen, speciellt när man vill jobba 

modellorienterat med att ta fram ritningar från modellen.  
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4.1.2 Swecos arbete med BIM utifrån projektet ’Bro över Kalix älv’ 

Här nedan presenteras resultatet av intervjun med informanten från Sweco. Intervjun grundar 

sig på arbetet i det verkliga projektet ”bro över Kalix älv”. Detta för att få en bild av hur 

Trafikverkets implementeringsarbete med BIM fungerat i ett verkligt projekt. 

4.1.2.1 Uppfylldes basnivån i projektet ”bro över Kalix älv”? 

Nej, i detta projekt uppfylldes basnivån inte fullt ut. I projektet ”bro över Kalix älv” har man 

bland annat inte använt sig av modellorienterade diskussioner kring anläggningen. Detta då 

Trafikverkets projektledare mer varit fokuserade på att det skulle levereras ritningar. En annan 

aspekt i detta projekt var även att alla i projektet, främst de som var längst ifrån 

projekteringen, inte var helt införstådda i syftet med BIM och vilka arbetssätt som 

tillämpades. Detta kan vara en anledning till varför man inte arbetat utefter basnivån fullt ut. 

4.1.2.2 Arbetet med BIM i projektet 

I början av projektet introducerades BIM-kravställningen av uppdragsledare och BIM-

samordnare till alla projektmedlemmar som skulle vara med och producera något slags CAD-

material eller liknande. Det beskrevs vilka krav som skulle uppfyllas, vilka nivåer som 

behöver gälla för de olika ämnesområdesmodellerna, samt vad som skulle redovisas i 

samordningsmodellen och presentationsmodellen. 

Ett ”problem” i projektet var att många av medlemmarna inte hade någon tidigare vana av att 

redovisa sina ämnesområdesmodeller i 3D. Även om dessa personer jobbat i CAD-verktyg 

som ”automatiskt” skapar objekt och anläggningar i 3D så är det sällan krav på att dessa ska 

redovisas annat än i 2D-ritningar. Tröskeln från att skapa underlag till PDF-ritningar, till att ta 

fram exakta 3D-modeller som ska samordnas i en gemensam samordningsmodell upplevs som 

ganska stor. 

4.1.2.3 Användandet av RFM i projektet 

RFM användes i projektet. Det skapades ett dokument i syfte om att redogöra vilket innehåll 

som fanns i samordningsmodellen. Det var ett relativt enkelt dokument som beskrev vilka 

modeller som var kopplade till samordningsmodellen. 

4.1.2.4 Användandet av viwerprogram i projektet 

Viewerprogram användes i projektet. BIM-samordnaren i projektet använde sig av 

Navisworks Simulate för att samordna ämnesområdesmodellerna. För de som skulle titta på 

samordningsmodellen hänvisades man till att använda Navisworks Freedom. 
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4.2 Arbetet med BIM på Sweco civil 

I vårt arbete kände vi även att det var relevant att se på hur man jobbar med BIM internt på 

bolaget Sweco Civil kopplat till basnivån. Resultatet presenteras här nedanför. 

4.2.1 Hur ser arbetet med BIM ut på Sweco Civil idag? 

Grundarbetet med projekteringen på Sweco sker till största del i olika projekteringsverktyg i 

3D. I t.ex. Novapoint finns grundinställningar och funktioner för att visa projekterade 

anläggningsdelar i 3D. Däremot krävs det ytterligare arbete för att skapa något som liknar en 

samordningsmodell i den omfattning som det kravställs av Trafikverket. Man är inte heller så 

van att arbeta i 3D modeller på Civil, utan det är mer fokuserat på att skapa bra ritningar. 

Informanten från Sweco som vi intervjuat trycker på att BIM mer är ett arbetssätt som kräver 

disciplinerad styrning och tydliga direktiv från den interna projektgruppen och vad denne vet 

så har gruppen Civil på Sweco region Nord inte varit inblandade i jättemånga uppdrag vars 

kraven på BIM-projektering varit högt ställda. 

4.2.2 Process för ritningsframställande 

På Sweco tar man först fram enskilda CAD-filer anpassade för 2D-redovisning, detta då 

linjestilar skiljer sig åt mellan 2D-linjer och 3D-linjer. Dessa CAD-filer kopplas sedan ihop 

via en ritningsdefinition och plottas sedan till PDF-ritningar. Denna process är vad 

Trafikverkets leveranskrav kräver. 

4.2.3 Process för mängdavtagning 

Här arbetar de enskilda teknikområden med att beräkna mängder utifrån respektive 

projekteringsverktyg. Vissa program har avancerade beräkningsfunktioner som klarar av att 

beräkna t.ex. schakt/fyllning/överbyggnader. Medan andra beräkningar kan vara att manuellt 

räkna objekt i en CAD-fil. Mängderna sammanställs ofta sedan i en Excelfil där alla mängder 

samlas för att sedan föras in i mängdförteckningen. 

4.2.4 Process för presentationsmodell 

CAD-filerna som är projekterade i 3D förfinas genom programvaror som är anpassade för att 

skapa med realistiska ytor, färgsättningar, material osv. För att återgå till projektet ”bro över 

Kalix älv så använde man sig av programmet Bentley LumenRT för att skapa en 

presentationsmodell. 
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4.2.5 Hur ser samverkan mellan olika bolag ut internt? används samordningsmodell? 

Här är det både kravställningen och komplexiteten i uppdraget som styr nivån av samordning. 

Om kravställningen i uppdraget kräver en samordningsmodell så görs detta arbete. Men även 

om kunden inte kravställer en samordningsmodell för uppdraget så kan det ändå vara bra att 

skapa en enklare sådan internt för att underlätta egenkontroller och samordna de olika 

teknikområdena. Informanten tillägger dock att de måste förhålla sig till vad kunden betalar 

för. Man kan försöka sälja in en samordningsmodell till kunden om man ser det som en 

vinning i uppdraget. 
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5. Diskussion och slutsats 

Ambitionen med detta arbete var att det skulle resultera i en guide för projektörer gällande 

digitaliseringsnivå bas och vad som krävs för att uppfylla basnivån. Under vår 

informationsinsamling, främst under vår intervjustudie, framkom det att kravställningen för 

detta var relativt otydlig. Det råder främst otydlighet kring kollisions och utformningskontroll 

med stöd av samordningsmodellen. Det råder också en viss otydlighet kring processen för 

ritningsframställning, mängdförteckning och presentationsmodell. Här behövs en större 

undersökning göras där man ser på fler projekt för att få en tydligare bild kring hur detta 

fungerar i verkligheten. Vidare får vi även en bild av att det råder en viss otydlighet hos 

Trafikverket kring hur man skall bedriva sitt implementeringsarbete. Man får en känsla av att 

alla inte är av samma åsikt om hur arbetet ska bedrivas och att det är högst beroende på vem 

som är ansvarig för projektet för hur implementeringsarbetet bedrivs. Dessa parametrar 

tillsammans med den korta tidsfrist vi hade resulterade i att guiden till viss del inte gick att 

framställa, ett utkast återfinns i bilaga 1. 

Digitalisering har funnits länge, men i anläggningsbranschen verkar det fortfarande vara en 

delvis omogen process. Det handlar om att ändra ett helt arbetssätt och det tar tid samtidigt 

som det inte alltid är så lätt. Det finns flera parametrar som kan vara orsaken till att 

förändringen sker långsamt. Det delvis vara okunskapen i hur man gör, viljan och intresset för 

att testa något nytt. Det kan även delvis vara så att viljan och intresset finns men de tekniska 

förutsättningarna sätter käppar i hjulen.  

Definitionen på BIM, Building Information Modelling, har också växt till sig genom åren, i 

och med att BIM har utvecklats och nya möjligheter har tillkommit. När införandet av BIM 

startade så definierades BIM främst med/som en 3D modell. Vilket det även, än idag, känns 

som att BIM är mest förknippat med. Detta skulle vi säga är en ”felaktig” definition av BIM 

då det idag används på ett mycket bredare sätt och även definieras mer som ett arbetssätt där 

man arbetar med digital information, än en modell.  

I och med att det är ett arbetssätt där man arbetar med digital information så ser vi också mer 

att det är I:et, informationen, i BIM som är det mest centrala. Kopplar man inte samman 

informationen med modellen, så räknas det inte heller som BIM i vår mening.  

Grundtanken eller idén med BIM är att få till ett smidigt, strukturerat och obrutet 

informationsflöde, där allt är samlat på samma plats. Detta leder i sin tur till nyttor i 
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verksamheten i form av t.ex. tid och pengar. Så länge definitionen på BIM är otydlig ser vi 

också svårigheter att koppla krav till det. Här behövs mer utbildning. 

BIM Alliance är en sektordriven ideell förening som arbetar för ett bättre samhällsbyggande 

med hjälp av BIM. Man har ställt upp fyra kriterier för att få använda sig av begreppet BIM. 

Det är en hjälp på vägen för att sedan förstå kraven kopplade till BIM-processen.  

Trafikverket som är Sveriges största beställare inom infrastruktur har år 2015 fått i uppdrag av 

regeringen att vara ledande och drivande i frågan om implementering av BIM som gemensamt 

arbetssätt i branschen. Trafikverket har därav arbetat fram olika kravdokument. Sedan år 2015 

har Trafikverket arbetat på olika sätt med att implementera BIM i verksamheten. Först i 

centrala projekt för att sedan placera implementeringsarbetet ”ute i” projekt.  

Här har man i vår mening inte ännu nått upp till den nivå som man eftersträvat. Om man tar 

BIM-trappan som ett exempel så vill man i dagsläget vara på väg upp mot ”Nivå 2 BIM”, 

men där är man inte idag. Vi skulle mer säga att man ligger på ”Nivå 1 3D” och ”Nivå 1 2D”. 

Den bidragande orsaken till detta skulle vi säga är en blandning mellan att man hos 

Trafikverket saknar en gemensamgrund att stå på och att det rent historiskt sett inte varit 

självklart för Trafikverket vad de vill ha för något. Detta har resulterat i att kravställningen 

mer har blivit en tolkningsfråga i vissa avseenden, samt att den inte heller gör skillnad på 

storleken av projektet. Den skulle alltså behöva tydliggöras. Vidare har man även märkt att 

Trafikverkets projektledare inte alltid kravställer BIM i sina uppdrag, vilket också är en 

bidragande faktor till att arbetet med BIM inte går i den takt man förväntat sig. 

När Trafikverket inte är helt klar och tydlig i sin kravställning, blir det också svårt för oss att 

definiera dem i en guide. Men under detta arbete har vi lärt oss väldigt mycket om BIM och 

om själva processen. Vi har även sett att projektörer redan arbetar mycket åt ”BIM-hållet” 

men själva slutsatsen med detta arbete är att det behövs tydligare krav, lite mod och tekniska 

lösningar för att ta sig hela vägen fram. 
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5.1 Egna reflektioner 

Som tidigare nämnts i detta arbete så var tanken att detta arbete skulle resultera i en guide som 

skulle vägleda konsulter till att uppfylla basnivån för digitalisering. Detta mål lyckades vi inte 

nå. Anledningen till att målet inte uppnåddes beror på en mängd faktorer. En faktor som var 

direkt avgörande var den tidsbrist vi hade. Detta arbete var betydligt mer komplicerat och mer 

tidskrävande än vad vi först insåg. Här hade mer tid krävts för att kunna utföra en bättre och 

mer representativ intervjustudie och verkligen kunna grotta sig in i och skaffa sig en djupare 

kunskap och förståelse för ämnet och därigenom även kunna leverera ett bättre resultat. 

Vidare faller vi även på den otydlighet som råder i ämnet, frågar man 10 olika personer om 

detta så skulle vi tro att man i varje fall får 8 olika svar. Vidare råder det även en otydlighet 

från Trafikverkets sida. Främst kring kollisions och utformningskontroll med stöd av 

samordningsmodellen men också kring processen för ritningsframställning, mängdförteckning 

och presentationsmodell. Vi får även en uppfattning om att det råder meningsskiljaktigheter 

hos Trafikverket om hur implementeringsarbetet skall bedrivas och att kravställningen på 

BIM kan skilja sen en hel del utifrån vem som är ansvarig från Trafikverkets sida. Här känns 

det som att en större tydlighet skulle behöva finnas från Trafikverkets sida, för att på något 

sätt få en röd tråd i sitt arbete med detta. Detta tror vi även skulle underlätta för konsulterna 

om Trafikverket hade en tydligare linje man följer i alla projekt. Detta är högst bidragande 

orsaker till att denna guide inte kunde slutföras. 

Från Swecos sida ser man det inte som något negativt att denna guide inte kunde framställas 

som först var planerat. Tvärtom ser man det som något positivt att ett första steg tagits mot att 

ta fram denna guide. Detta är ett pågående arbete hos Sweco och med detta arbete har man nu 

fått en tydligare lägesbild utifrån vilka oklarheter som kvarstår och hur man kan jobba vidare 

med dessa. Vidare säger man att en fullständig guide kommer behöva färdigställas av ett antal 

specialister inom olika teknikområden och programvaror på Sweco Civil. 

Angående otydlig kravställning så har vi insett att det är något vi stundtals kommer stöta på i 

vårt framtida arbetsliv och här har vi funderat på hur man ska gå tillväga med det eller om 

man på något sätt kan undvika det. Vi har insett att det inte går att undvika och det bästa sättet 

att hantera detta är att försöka föra en så tydlig dialog som bara möjligt med beställare för att 

verkligen vara införstådd i de krav som denne har. Inte bara de uttalade kraven utan även det 

outtalade. På detta sätt ser man till att bidra till en god framtida relation. 
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5.2 Förslag på fortsatt arbete 

Som förslag på fortsatt arbete skulle vi föreslå att man till en början gör en djupare 

intervjustudie. Under vårt arbete har vi bara hunnit med två stycken intervjuer. Här hade man 

gärna sett att man gjorde en större intervjustudie för att få en bättre helhetsbild om hur arbetet 

med BIM ser ut. Vidare förslag är även att titta på större projekt där man vet att man kommit 

längre fram i arbetet med digitalisering och BIM, hur har det fungerat på dessa projekt? Ser 

man några nackdelar/fördelar? Hur har man arbetat med BIM? Hur ser kravställningen ut för 

dessa projekt osv. Ett förslag på ett projekt att titta närmare på skulle t.ex. kunna vara 

”förbifart Stockholm”.  

Andra förslag för fortsatt arbete är att utbilda människor i nyttorna med BIM. Detta för att få 

bort bilden som fortfarande finns av att BIM enbart skulle vara en 3D modell. Mer utbildning 

i ämnet tror vi också skulle leda till att alla generationer börjar se nyttorna och på så vis även 

vågar ändra sitt arbetssätt mot att arbeta mer digitalt.  

I rapporten om ”Trafikverkets implementering och utveckling av BIM- 

projekteringsprocessen utifrån ett sociotekniskt perspektiv”  (Hallén, 2018), framkommer det 

att workshops är det som fungerat bäst när det kommer till utbildning i BIM. 

Även en fortsatt fördjupning och vidareutveckling av guiden som vi börjat ta fram är ett 

förslag till fortsatt arbete. Detta ser vi dock som problematiskt innan kravställningen från 

Trafikverket är tydligare. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1 – Digitaliseringsnivå bas (Utkast) 

 

  
 

Digitalisering Civil - Checklista inför uppdragsstart 

 
  

 

 

1.  Kartlägg kundens krav  
Swecos BIM-principer ska följas om inte kunden ställer andra krav 
 
 
Swecos BIM-principer 

(Länk till Swecos BIM-principer) 

 

2. Trafikverkets basnivå BIM 
 

Information sker filbaserat mellan beställare och leverantör 
Information ska komma från modeller via datafiler, nedan finns utbytesnivåerna från TDOK 
2015:0181 
                  

DokumentID       

 TDOK 2015:0181   

Dokumenttitel 

Objektorienterad   
Informationsmodell  

Version 

3.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://swecopedia.sweco.se/BIM-principer%2C_Bygg_och_Fastighet
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9.3   Utbytesnivå B – Verktygsneutrala format 
• För utbytesnivå B ska endast filformat enligt Tabell 2 användas vid leverans av 

modeller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 Format, utbytesnivå B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverantör/programvara   Filändels

e   
(suffix)   

Version   Anmärkn

ing   

Autodesk AutoCAD   DWG   2013 eller   
nyare   

Båda formaten – även 

I kombination – tillåtna 

vid leverans.  Bentley MicroStation   DGN   V8i   

LandXML.org (organisation)   XML   1.1   Används bland annat 

för   
punkt- och linjeobjekt   
(linjekonstruktion/berä

kni  
ng) samt ytobjekt 

(terräng-   
och markmodell)   

Esri ArcGIS   SHP   -   Används primärt för 

utbyte   
av 

landskapsinformation   
(fastighetsinformation,   
natura 2000)   

MS Excel   XLSX/CSV    2010 

2013   
Avser prodokument I 

form av kalkyldokument 

(exempelvis laddmallar 

för attributdata)  

MS Word DOCX 2010, 2013 Avser produktdokument 

i form av textdokument 

 LAS, PXY, 

GEO 

 Filer från exempelvis 

geodetisk mätning 
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• För utbytesnivå B ska endast grafiska elementtyper enligt tabell 3 användas vid 

leverans av model

Objettyp Elementtyp Enkel definition (CAD) Utbytesniv

å 

Punkt Punkt (point) Objekt lägesbestämt som en 

punkt i två eller tre 

dimensioner. 

B   

   Text   Text kopplad till en punkt.   B   

   Block/Cell   Typ av punktobjekt som redovisas   
i 2D eller 3D. Icke-grafisk   
information kan knytas till   
block/cell i form av attribut.   

 

   B 

   B   

   B   

   Block/Cell   Typ av volymobjekt som   
redovisas i tre dimensioner med   
relation till specifik   
definitionspunkt. Icke-grafisk   
information kan knytas till   
block/cell i form av attribut.   

B   

Tabell 3 Grafiska elementtyper, utbytesnivå B   

Linje   Linje (breakline) Utsträckt objekt, lägesbestämt   
som två eller flera punkter i två   

eller tre dimensioner,   
sammanbundna med raka   
och/eller bågformade segment.   

B   

Yta  Yta (breakline)            Utsträckt objekt, lägesbestämt   
som tre eller flera punkter i två   

eller tre dimensioner,   
sammanbundna med raka   
och/eller bågformade segment.   

Volym  Volym (solid)  Objekt som representerar   
volymen av ett objekt.   
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Ritningar framställs ur modellen   

Skapa CAD-filer som sedan kopplas ihop via en ritningsdefinition. Ritningsdefinitionerna 
plottas sedan till PDF-ritningar.  

 

Mängdförteckning framställs ur modellen  

Skapa CAD-filer som sedan kopplas ihop via en ritningsdefinition. Ritningsdefinitionerna 
plottas sedan till PDF-ritningar.  

 

Presentationsmodell framställs ur modellen 

Nedan finns utbytesnivå C 

 

9.4 Utbytesnivå C- Publiceringsformat   

•     För utbytesnivå C ska endast filformat enligt Tabell 

4 användas vid leverans av   
modeller.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 Utbytesnivå C, Publiceringsformat   

 

 

 

Leverantör/programvara    Filändelse   
(suffix)   

Version   Anmärkning   

Kostnadsfria viewer som ska 

finnas tillgänglig i 

Trafikverkets IT-miljö eller 

kunna visas i webbläsare IE 

v11 

*   *   Avser exempelvis   
tillämpningar som   
samordning,   
granskning,   
simulering, kontroll   
och analys   

Adobe Acrobat Reader   PDF   PDF/3D   

Adobe Acrobat Reader   PDF   PDF/A   Avser exmepelvis   
ritningsframställning   

   JPG      Avser exempelvis   
rendering av bilder   

   AVI      Avser exempelvis   
framställning av film   
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Kollisions-och utformningskontroll genomförs med stöd av 
samordningsmodell 

Oklar kravställning  

 

Redogörelse för modell RFM- tillämpas som leveransmeddelande  

På Trafikverket finns TMALL 0402 att använda sig av  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor Trafikverket 

Intervjufrågor Trafikverket 

1. Hur arbetar Trafikverket för digitalisering och implementera av digitalisering/BIM i 

branschen?  

2. Hur definierar trafikverket Basnivå BIM?  

3. Vad menas med filbaserad leverans?  

4. Vill Trafikverket att ritningsframställning, mängdförteckning och presentationsmodell 

ska se ut på ett visst sätt? Hur ser processen ut för det? Vad förväntas? 

5. Hur ser en Samordningsmodellen se ut? Samt hur kravställs den?  

6. Kollisions- och utformningskontroll med stöd av samordningsmodell?  

7. Hur arbetar Trafikverket med digitalisering? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor Sweco 

Intervjufrågor Sweco 

1. Hur arbetades det ur ett BIM/digitaliseringsavseende i projektet ”bro över Kalix älv”? 

2. Uppfyller man basnivån under projektet ”bro över Kalix älv”? Fanns det några hinder?  

3. Användes RFM, redogörelse för modell, vid leverans från konsult till Trafikverket? 

4. Vad menas med informationsvy?  

5. Använde ni er av något viewerprogram? 

6. Hur arbetar man med BIM idag i projekt på Sweco Civil?  

7. Hur ser processen för ritningsframställande ut? 

8. Hur ser processen för mängdavtagning ut? 

9. Hur ser processen för presentationsmodell ut? Och vad kan den innehålla? 

10. Hur ser samverkan mellan olika bolag på Sweco ut? Använder ni er av en 

samordningsmodell?  
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Bilaga 4 – TDOK 2013:0688 (BIM-strategi) 

 

 

 

       

STRATEGIDOKUMENT  1 (8)   

 

TDOK-nummer  Dokumentdatum  Version   

TDOK 2013:0688  2017-12-21  2.0   
Fastställt av  Gäller från  Ersätter   
GD  [Gäller från]  [Ersätter]   

Skapat av    Konfidentialitetsnivå  

Lewén Ingemar, PRt    Ej begränsad   

 

 

Trafikverkets strategi för BIM   

Inledning    

Bakgrund och syfte   
BIM – Byggnads Informations Modellering eller Byggnads Informations Modell – införs  i 

Trafikverket för att bidra till ökad produktivitet1. BIM innebär en digitalisering av   
anläggningen där strukturerad, klassificerad och kvalitetssäkrad data om anläggningen   
bildar en digital anläggning. BIM omfattar hantering, användande och bevarande av   
information för att bedriva verksamhet för Trafikverkets anläggningstillgångar genom   
livscykeln. Den digitala representationen av anläggningen utgör en aktuell avbild av   
anläggningen oavsett livscykelskede.   

BIM innebär att verksamhetens informationsbehov kan tillfredsställas på alla nivåer i   

verksamheten, anpassad för olika delar av processen för förvaltning (koncept, utveckling,  

produktion, drift och underhåll, avveckling) av Trafikverkets tillgångar.    

BIM ger ett kontrollerat2 informationsflöde genom hela anläggningens livscykel3 både   

vid skapande, hantering och användande av information. Tillämpning av BIM är därmed  

en av de stora stöttepelarna för digitaliseringens möjligheter, vilket även skapar bättre   

förutsättningar att arbeta med informationssäkerhet.    

Korrekt och tillförlitlig data och information om anläggningen i dess livscykel är en   

förutsättning för effektiv förvaltning och likaså effektivt och modernt användande av   

Trafikverkets tillgångar.    

Trafikverket är inne i en förändringsprocess mot en effektivare processorienterad   

verksamhet som stöds av digitala verksamhetssystem. Den dokumentbaserade   

informationshanteringen, med ritningar, beskrivningar och förteckningar, som idag   

används framförallt mellan Trafikverket och externa parter, är inte kompatibel med den  

pågående förändringen. Därför är det nödvändigt att gå från dokumentorienterad   

information till objektorienterad information som stödjer denna förändring.   

Objektorienterad informationshantering har använts inom samhällsbyggnadsprocessen  

sedan 1990-talet, och går under namnet GIS och geodata. Industriella processer för   

produkter har också funnits länge inom tillverkningsindustrin, dess informations-  

hantering samlas ofta under begreppet PLCS (Product Life Cycle Support). PLCS   

                                                             
1 GD-beslut, TRV 2013/8035, GD-beslut, TRV 2015/53989.   

2 Med kontrollerat avses här: Med styrning utgående från standarder, skapas ett sammanhållet   
informationsflöde genom anläggningens livscykel, med hänsyn till verksamhetens varierande   
informationsbehov i olika delar av verksamheten.   

3 Anläggningens livscykelskeden enligt TDOK 2016:0281: Koncept, Utveckling, Produktion, Drift och   
underhåll, Avveckling.  



41 

 

 

 

 

       

STRATEGIDOKUMENT  2 (8)   

 

TDOK-nummer    Version  

TDOK 2013:0688    2.0   

 

möjliggör den informationshantering som produktägare behöver för att kunna få ut så   

mycket som möjligt av en produkt under hela dess livslängd till en så liten kostnad som  

möjligt. Idag används GIS i Trafikverket, och extern geodata behövs för utförandet av   

Trafikverkets uppdrag. Det som särskiljer BIM från GIS, hanteringen av geodata och   

PLCS är att de senare inte har anläggningsägarens perspektiv som huvudsakligt fokus,   

vilket är det centrala för BIM. Införandet av BIM ska dra nytta av arbetet med GIS,   

Geodata och PLCS så att en gemensam informationshanteringsprocess för verksamheten  

kan utformas.   

BIM förenklar och förtydligar arbetet för Trafikverkets leverantörer. Den främsta   

förbättringen av förvaltningen i sin helhet med BIM anses4 dock tillfalla beställaren/   

förvaltaren. Därför är det viktigt att Trafikverket tar initiativet till utveckling av BIM där  

kravställandet mot branschen är centralt.    

Syftet med denna strategi är att tydliggöra   

 Trafikverkets inriktning för skapa förutsättningar för BIM och effektivt använda   

objektorienterad information i ett livscykelperspektiv utifrån Trafikverkets   

uppdrag.    

 Trafikverkets roll gentemot marknaden i arbetet med att driva på utvecklingen   

av BIM.   

 Trafikverkets medverkan i utvecklingen av BIM, både nationellt och   

internationellt.   

 Trafikverkets inriktning för utveckling, forskning och innovation inom BIM.    

Krav och behov från omvärlden   

Enligt Produktivitetskommitténs betänkande i SOU 2012:39 Vägar till förbättrad   

produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen uppmanas Trafikverket till   

följande;   

”Inför i Trafikverkets riktlinjer för upphandling av   
projekteringsuppdrag att man särskilt ska redovisa   
skälen om man inte i förfrågningsunderlaget har med att   
BIM ska tillämpas. För bästa möjliga nytta ska BIM-  
kraven spegla både hur man kan effektivisera byggandet   
och hur man kan ha nytta av BIM i den långsiktiga   
förvaltningen.”    

”Trafikverket bör eftersträva branschgemensamma   
standarder och processer”    

Trafikverkets införande av BIM ligger i linje med Digitaliseringskommissionen mål att   

Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.    

                                                             

4 Nyttor som lyfts inom forskningen om BIM är bland andra färre ÄTOR, bättre planerbarhet för kostnad och  
tid, bättre underlag för beslutsfattande.     
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Strategin ligger i linje med rekommendationer enligt den Europeiska handbok5 som finns  

framtagen för ett införande av BIM drivet av offentliga beställare. I den lyfts vikten av att  

använda upphandling som en hävstång för att driva utvecklingen av BIM.    

Behovet av samverkan för och utveckling av informationshantering i samhällsbyggnads- 

processen är stor utifrån de satsningar som görs inom området i Sverige och Europa,   

vilket många initiativ inom digitaliseringsarbetet påvisar.   

Branschen har uttryckligen efterfrågat dels att Trafikverket ska ta sitt ansvar som   

beställare och fastställa en BIM-inriktning med en tydlig kravbild, dels att Trafikverket   

aktivt deltar i utvecklingen av BIM.   

Utgångspunkter från Trafikverkets strategiska   
utmaningar   

Krav och behov i Trafikverket   

Denna strategi tydliggör hur Trafikverkets uppdrag, strategiska inriktning, arbetet inom  

digitalisering samt pågående utveckling som rör hantering av data i anläggningens   

livscykel bättre kan stödjas.     

TRAFIKVERKETS UPPDRAG   

För att kunna utföra vårt uppdrag att ansvara för byggande, drift och underhåll av   

statliga vägar och järnvägar och att planera för en samhällsekonomiskt effektiv och   

långsiktigt hållbar transportförsörjning krävs information om anläggningen. Bättre   

beslut fattas om de baseras på en korrekt och entydig helhetsbild av den anläggning som  

ska förvaltas.    

STRATEGISK INRIKTNING   
Strategiska målsättningar som särskilt stödjs av denna strategi är:   

 Utvecklad/Renodlad beställarroll för ökad produktivitet och innovation.   
BIM möjliggör spårbarhet i värdekedjor utifrån funktionell kravställning till   
förvaltad anläggning; neutrala, öppna format och tydlig kravställning   
möjliggör användandet av valfri programvara.     

 Mer transparent underhållsplanering med tydliggjorda effekter.    
Objektorienterad informationshantering enligt principer för BIM6 tydliggör   
underhållseffekter på olika nivåer; genom samlad kunskap om vilka skeden   

 

                                                             

5 Handbook for the Introduction of Building Information Modelling by the European Public Sector, Strategic  
action for construction sector performance: driving value, innovation and growth, EU BIM Task Group.   
6 Grundläggande principer för BIM innebär att data och information för att hantera Trafikverkets anläggning  

 

ska vara objektbaserad och ingå i en aggregerbar Trafikverksgemensam informationsmodell. Hanteringen ska  ske 
processorienterat med utgångspunkt i informationsbehovet för samtliga arbeten i anläggningens livscykel  och 
med ökad användning av anpassade IT-lösningar och digitala verktyg. Hanteringen ska också ske med stöd   

av standarder för öppna format. Trafikverkets principer för BIM utgår från definitioner som utvecklas genom  internationell samverkan, ex EU BIM Task 
Group, se fotnot 5. samt från standarden ISO 19650 (2017)   
Organization of information about construction works -- Information management using building   
information modelling.  
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anläggningens olika delar befinner sig i kan samordning för olika teknikslag   
och mellan verksamhetsområden ske vid planering av åtgärder.   

 Samlad kunskap om anläggningens tillstånd.    
Objektorienterad informationshantering enligt principer för BIM skapar en   
samlad tillståndsbild samtidigt som det möjliggör aggregerad kunskap om   
anläggningens tillstånd; antal spårväxlar samt dess placering i region Syd av   
märket x som på grund av produktionsfel behöver bytas.   

 Ökad hänsyn till klimat och miljö i byggprocessen.    
Kopplad klimat- och miljödata till objekt om anläggningen ger möjligheten att   
analysera och fatta säkrare beslut; en tydlig koppling mellan åtgärder på olika   
nivåer på anläggningen och dess påverkan på klimat och miljö möjliggör   
kravställan utifrån klimat- och miljöeffekt.    

 Ökat fokus på livscykelkostnader.    
Objektorienterad informationshantering enligt principer för BIM möjliggör   
livscykelanalyser ur ett helhetsperspektiv för anläggningen; genom att   
tydliggöra kritiska komponenter för måluppfyllnad kan dessa inkluderas i   
LCC-analyser.   

 Effektivt och modernt Trafikverk.    
En digital anläggning med dess möjligheter skapar effektivitet och ett modernt   

Trafikverk; en digital anläggning med endast en källa till sanningen innebär   

att alla system arbetar med samma information.   

STRATEGI FÖR DIGITALISERING    

Införandet av BIM innebär en digitalisering av anläggningen. Strategierna i detta   

dokument är utformade för att uppnå det övergripande målet med digitaliseringen7. De  

bidrar särskilt till uppfyllandet av delmålet ”alla berörda aktörer inom planering,   

projektering, byggande och förvaltning av Trafikverkets anläggningar har ett gemensamt  

digitalt arbetssätt”.    

STRATEGI FÖR TILLGÅNGSFÖRVALTNING   

En för Trafikverket effektiv tillgångsförvaltning kräver stöd från tillförlitlig information  

som används i effektiva processer där information hanteras enligt principer för BIM och  

därmed kan anpassas för medarbetare och leverantörer genom digitala verktyg. BIM   

hanterar information om tillgångarnas tillstånd och prestanda i en för tillgångarna   

nedbruten struktur.    

Den internationella utvecklingen av BIM, inkluderat standardiseringsarbetet inom   

området, har fokus på hantering av tillgångar.    

TRAFIKVERKETS HUVUDPROCESSER   

Trafikverkets huvudprocesskarta med en huvudprocess för informationshantering8   
kommer att generera ett större värde i Trafikverkets verksamhet om den följer och utgår  

från principer för BIM och tillgångsförvaltning.   

 

                                                             

7 Vi använder digitaliseringens möjligheter som en naturlig del i verksamheten för att skapa kundnytta,   
effektivitet och ett hållbart transportsystem.   
8 Enligt Trafikverkets huvudprocesskarta publicerad juni 2017, processen Samla in och bearbeta information  
om vägar och järnvägar.   
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VERKSAMHETSUTVECKLING   

Ett antal utvecklingsinitiativ pågår avseende verksamhetssystem med behov av digital   

informationshantering för data om anläggningen. BIM kan skapa en grund för detta med  

koppling till process och arbetssätt. Principer för BIM möjliggör en effektivisering av   

arbetet i dessa utvecklingsinitiativ och dess kommande leveranser.    

Strategier   

Strategins omfattning   
Denna strategi omfattar och beskriver inriktning för hur Trafikverket ska utveckla,   

anpassa och implementera BIM.    

Strategin vänder sig till samtliga i Trafikverkets verksamhet9 som skapar, kravställer,   

hanterar och använder information om anläggningen.    

Övergripande mål    

Data om Trafikverkets anläggning10 ska hanteras enligt principer för BIM för att   

säkerställa en gemensam digital anläggning och därmed en effektiv förvaltning11.   

BAKGRUND TILL ÖVERGRIPANDE MÅL   

Det övergripande målet ska ses i relation till nedan mognadsmodell som definierar olika  

mognadsnivåer för BIM. Trafikverkets liksom branschens utveckling inom BIM,   

digitaliserat byggande och förvaltning ska ses som ett pågående arbete. Trafikverket   

förväntas nå objektorienterad livscykelhantering av data och information runt 2025.   

Utveckling krävs inom flera områden utpekade i denna strategi, liksom i tillhörande   

handlingsplan. Trafikverkets verksamheter befinner sig på olika mognadsnivåer och   

kommer att göra så ett antal år framöver.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Den innefattar även Trafikverkets leverantörer.    
10 Det data som krävs för att Trafikverket ska kunna utföra sitt uppdrag.    
11 Det övergripande målet är en omformulering av det långsiktiga målet formulerat i version 1.0:   
Anläggningsinformation ska med hjälp av BIM-metodik hanteras i ett livscykelperspektiv, för att information  

ska kunna hanteras och användas effektivt.   
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Modellen över mognadsnivåer för BIM är inspirerad av en brittisk mognadsmodell utvecklad av Mark Bew och  

Mervyn Richards. 12(PAS 1192-2:2013. BSI)    

Det första steget i Trafikverkets utvecklingsarbete togs 2015 när förutsättningar för att   

använda BIM i investeringsverksamheten implementerades i ledningssystemet enligt ett  

då uppsatt mål13. Nästa steg i Trafikverkets mognadsutveckling beräknas ske 2018-2019  

när förutsättningar för hantering av objektorienterad information och till viss del livs-  

cykelhantering finns framarbetade tillsammans med ett antal systemlösningar i   
Trafikverkets underhålls- och trafikledningsverksamhet.    

Strategier   
Nedan strategier beskriver hur Trafikverket ska nå det övergripande målet. Dessa   
strategier ska tillämpas i arbetet med att införa och använda BIM i Trafikverket, i takt   
med Trafikverkets utveckling och mognad av BIM.    

❖ Trafikverkets arbetssätt för BIM ska integreras i Trafikverkets huvudprocesser,   
med helhetsfokus på process, organisation och teknik.    

❖ Införandet av BIM i Trafikverket ska ske successivt och anpassas för olika   
verksamheter utifrån dessas specifika förutsättningar genom att delmål   
identifieras för införandet. Delmålen ska både förbättra del av verksamhet eller   
samarbetet mellan verksamheter och höja mognadsgraden för BIM inom del av   
verksamhet. Förbättring ska ske genom faktabaserat förbättringsarbete.   

 

                                                             
12 ”Permission to reproduce extracts form [PAS 1192-2:2013 Incorporating Corrigendum No. 1] is granted by  
BSI. British Standards can be obtained in PDF or hard copy formats from the BSI online shop:   
www.bsigroup.com/Shop or by contacting BSI Customer Services for hardcopies only: Tel: +44 (0)20 8996  

9001, Email: cservices@bsigroup.com.”   
13 Trafikverket ska ställa tydliga krav på att BIM användas i investeringsverksamhet enligt en definierad lägsta   
nivå från 2015. Definierades i Trafikverkets strategi för BIM version 1.0.   
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❖ Trafikverket ska ta rollen som drivande för förändring i branschen genom att    
o vara en tydlig beställare och kravställare av BIM,   
o föra dialog med branschen och delta aktivt i branschgemensamma   

intresseföreningar både nationellt och internationellt,   
o ta initiativ till och aktivt medverka i forskning, innovation och utveckling   

inom området generellt och inom avtal, immaterialrätt samt   
standardiseringsutveckling inom processer, begrepp och datamodeller   
specifikt.    

❖ Trafikverket ska ha en gemensam anläggningsinformationsmodell för all data   
och information som avser tillgångar, nedbrutna till den nivå som krävs för att   
stödja Trafikverkets verksamhetsprocesser, inklusive tillgångsförvaltning.   
Investerings- och reinvesteringsåtgärder ska kunna hanteras i egna separata   
informationsmodeller enligt samma struktur och principer.    

❖ Trafikverket ska ha gemensamma14 datamiljöer för förvaltningsdata vilka utgör   
en tydlig källa för det data som krävs för att Trafikverket ska kunna utföra sitt   
uppdrag. Data och information ska vara objektorienterad, spårbar och av känd   
kvalitet med utpekad ägare under hela anläggningens livscykel.    

❖ Trafikverket ska tillgodose den egna verksamhetens behov av specifika   
tillämpningar av systemoberoende standarder samt använda neutrala och öppna   
format. Trafikverket ska dra nytta av harmoniseringen av standarder inom BIM,   
GIS och PLCS. Informationsutbytet internt och med omvärlden ska   
automatiseras.   

❖ Trafikverket ska vid inköp, använda objektorienterad informationsmodell som   
kontraktshandling samt kravställa informationsleveranser som följer principer   
för BIM. Digital information ska användas i avtal mellan parter, med samma   
status som analog information.   

❖ Digital arkivering ska utgå från principer för BIM och i verksamhetens processer   
utgöra ett naturligt steg i livscykeln för data om anläggningen där information   
kan återanvändas.   

❖ Vid införande av verksamhetssystem som hanterar och/eller använder data om   
anläggningen ska kravställning utgå från principer för BIM.   

❖ Trafikverket ska i arbetet med samhällssäkerhet och informationssäkerhet   
använda ett holistiskt perspektiv och nyttja det kontrollerade informationsflöde   
genom livscykeln, som BIM skapar.   

❖ Trafikverket ska utveckla BIM så att tydliga kvalitativa, ekonomiska och sociala   
nyttor, såsom säkrare arbetsmiljö, klimatmål, sysselsättning uppnås.    

❖ Trafikverket ska i avtal med andra myndigheter, landsting och kommuner främja   
användandet av BIM.    

 

 

 

 

                                                             
14 Innebär att förvaltningsdata ska gå att nå för samtliga i verksamheten som har behov av den.    
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Uppföljning av strategierna   

En handlingsplan finns framtagen för att definiera de Trafikverksövergripande   

aktiviteter som behöver utföras för att uppnå det långsiktiga målet, med tillhörande   

ansvarig per aktivitet. Nyckeltal för att mäta kostnad, tid, kvalitet och säkerhet kopplat   

till BIM är under implementering i Trafikverkets investeringsverksamhet. Handlingsplan  

och nyckeltal ska följas upp kontinuerligt och revideras årligen. Mätningar av upplevda   

effekter och kunskap i verksamheten samt tillämpning av arbetssätt utförs kontinuerligt.  

Uppföljningen utgör underlag för faktabaserat förbättringsarbete för att uppnå önskad   

effekt. Ansvarig för BIM i Trafikverket, ansvarar för uppföljningen av denna strategi.   

Carlstedt,   
Jennie, PRtd   
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9.3 Utbytesnivå B – Verktygsneutrala format   

 För utbytesnivå B ska endast filformat enligt Tabell 2 användas vid leverans av   

modeller.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                                                              Tabell 2 Format, utbytesnivå B   

 
 För utbytesnivå B ska endast grafiska elementtyper enligt tabell 3 användas vid leverans   

av modeller:  

Leverantör/programvara   Filändelse   

(suffix)   

Version   Anmärkning   

Autodesk AutoCAD   DWG   2013 eller   

nyare   

 

Bentley MicroStation   DGN   V8i   

LandXML.org (organisation)    XML   1.1   Används bland annat för   

punkt- och linjeobjekt   

(linjekonstruktion/beräkni  

ng) samt ytobjekt (terräng-   

och markmodell)   

Esri ArcGIS   SHP   -   Används primärt för utbyte   

av landskapsinformation   

(fastighetsinformation,   

natura 2000)   

MS Excel   XLSX/CSV    2010   

2013   

 

    

    

Avser produktdokument i   

form av kalkyldokument   

(exempelvis laddmallar för   

attributdata)   

MS Word  DOCX  2010, 2013 Avser produktdokument i   

form av textdokument   

  LAS, PXY,   

GEO    
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TDOK 2015:0181    Objektorienterad Informationsmodell  3.0   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   B   

   Text   Text kopplad till en punkt.   B   

   Block/Cell   Typ av punktobjekt som redovisas   

i 2D eller 3D. Icke-grafisk   

information kan knytas till   

block/cell i form av attribut.   

 

    

   B   

   B   

   Block/Cell   Typ av volymobjekt som   

redovisas i tre dimensioner med   

relation till specifik   

definitionspunkt. Icke-grafisk   

information kan knytas till   

block/cell i form av attribut.   

B   

Objekttyp Elementtyp  Enkel definition (CAD)  Utbytesnivå  

Punkt  Punkt (point)  Objekt lägesbestämt som en punkt   

i två eller tre dimensioner.   

B   

Linje  Linje (breakline) Utsträckt objekt, lägesbestämt   

som två eller flera punkter i två   

eller tre dimensioner,   

sammanbundna med raka   

och/eller bågformade segment.   

B   

Yta  Yta (breakline)  Utsträckt objekt, lägesbestämt   

som tre eller flera punkter i två   

eller tre dimensioner,   

sammanbundna med raka   

och/eller bågformade segment.   

Volym  Volym (solid)  Objekt som representerar   

volymen av ett objekt.   

Tabell 3 Grafiska elementtyper, utbytesnivå B   

Kostnadsfri viewer som ska  

finnas tillgänglig i   

Trafikverkets IT-miljö eller  

kunna visas i webbläsare IE  

v 11.    
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Basnivå BIM  
Tyngdpunkten i Trafikverkets basnivå ligger på objektorienterad anläggningsinformation 
samt tillämpningar som innebär att dess kvalitet säkerställs.   
  

Basnivå BIM innebär att dagens arbetssätt där information om anläggningen presenteras 
genom ritningar, förteckningar och beskrivningar, påverkas och styrs mot en 
objektorienterad hantering av anläggnings- och landskapsinformation. Information om 
anläggningen samlas i en eller flera modeller, vilket ger möjlighet till en helhetsförståelse 
för anläggningen.   
  

En övergripande sammanfattning av basnivå BIM görs nedan.   
  

• Trafikverket har en objektorienterad syn på sin anläggning.  

• Vid kravställning ska objektorienterad informationsmodell användas framför 
ritningar och förteckningar.  

• Vid kravställning ska BSAB-systemet tillämpas och vara en 
trafikverksanpassning av BH90.  

• Detaljeringsgraden med avseende på utformning och övriga attribut för objekt 
ska vara anpassad utifrån produkt i investeraprocessen samt underlag och 
förutsättningar,   

• Ett objekts geometri ska ha anpassad utformning utifrån  o  tillämpning 

såsom förväntad gestaltning för presentation,   

o  objektets anspråk på utrymme, o 

 investeringsprojektets komplexitet.  

• Investeringsprojektet och de leverantörer som knyts till projektet ska ses som 
separata parter1.   

• Alla i investeringsprojektet som hanterar anläggnings- och landskapsinformation 
berörs av BIM och ska därmed förstå sin del i arbetssättet avseende hantering 
och leveranser av BIM.   

• Ändamålet med att använda BIM är att information kopplat till anläggning ska 
kunna användas i ett livscykelperspektiv.   

• Presentationer/vyer baserade på objektsorienterad informationsmodell ska 
användas i samordning mellan parter samt vid samråd.  
  

De begränsningar som ligger till grund för basnivån, är de tekniska begränsningar som 
ännu finns och ett relativt omfattande behov av utveckling av standarder. Även 
kompetens är en begränsande faktor.   
  

Basnivå BIM syftar även till att skapa förutsättningar för Trafikverkets leverantörer att 
uppnå en högre kvalitet samt effektivisera sin verksamhet. Trafikverket ska i sin kontakt 
med leverantör alltid främst efterfråga objektifierad information framför ritningar. 
Basnivå BIM säkerställer att implementeringen av BIM i Trafikverkets 
investeringsverksamhet å ena sidan följer verksamhetens förutsättningar likväl som 
branschens, samtidigt som den å andra sidan driver på utvecklingen både internt och 
externt.   

                                                             
1 Leveranser till och från Trafikverket ska utgå från arbetssätt/metodik enligt mognadsnivå 2, se 

Mognadsmodell i Strategi TDOK 2013:0688, BIM i Trafikverket.   


