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SAMMANFATTNING
Projektet har genomförts inom ramen för Smart Built Environment som är ett strategiskt
innovationsprogram, vilket i sin tur är en gemensam satsning mellan Vinnova,
Energimyndigheten och Formas. Andra finansiärer i projektet är SBUF (Svenska
Byggbranschens Utvecklingsfond) och Sven Tyrens stiftelse
Projektet syftar till att försöka kartlägga processer och metoder som effektiviserar byggprocessen i byggbranschen generellt och i infrastrukturprojekt specifikt genom att förtydliga
de anläggningsmodeller som i projekteringsskedet levereras till entreprenören skall vara
anpassade direkt för utförandet. Modellerna ska baseras på en ändamålsenlig kodstruktur i
CoClass.

Den finns stora samhällsnyttor i infrastrukturprocesserna om dessa olika anläggningsmodeller
som levereras från en aktör anpassas till den mottagande entreprenörens behov och genom att
följa dess krav på information.
Arbetet

i

utvecklingsprojektet

”Etappvisa

BIM-modeller”

har

resulterat

i

en

processkartläggning av framför allt delprocesser där både projektören och entreprenören är
involverade. Från detta har fem syften/användningsområden valts ut för det fortsatta arbetet.
Huvuddelen av arbetet har omfattat analys av hur uppdelningen av informationen skulle
kunna ske med avseende på etapper, delområden, anläggningsdelar.

I utvecklingsarbetet har ingått att ta fram en struktur för hur kravställandet skall ske från
entreprenör till projektör. Kraven och modelluppbyggnaden har sedan prövats mot ett antal
pågående delmoment. Utvecklingsarbetet har huvudsakligen drivits i form arbetsgrupper både
av entreprenör och konsult.
Utvecklingsarbetet startade med en inventering av kravställningen från olika leverantörer, där
undersökningen har begränsats till att omfatta Sverige, Danmark och Norge. Denna
genomgång kan utgöra en bas för det fortsatta arbetet med att ta fram en KMI för
infrastrukturprojekt.
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Projektets resulterat till:
• Exempel på kravställandet av informationshanteringen mellan projektör och
entreprenör.
•

Ett förslag på hur olika etappindelningar kan hanteras i projekterings- och
Produktionsprocessen.

•

Förslag på indelning av informationsmängder och modeller i gränssnittet mellan
projektör och entreprenör. I SBUF-projektet har det utvecklats, kravställts och
produktionsanpassats fem olika ämnesområdesmodeller.

Projektet

har

resulterat

till

att

det

finns

stora

möjligheter

att

effektivisera

informationshanteringen mellan projektör och entreprenör. En framgångsfaktor är att se till att
ha ett tydligt och systematik i kravställandet gentemot informationsproducenterna, både på
projektörssidan och hos entreprenören. Där viktiga parametrar är möjligheten att hantera
indelning av informationen i b.la. produktionsetapper.
För att nå i hela vägen i mål krävs fortsatt arbete inom bland annat samarbetsformer,
programutveckling och nya metoder för informationshantering i avtal såsom i tillämpning.

3

INNEHÅLL
1.

INLEDNING .................................................................................................................................. 6
1.1
BAKGRUND ................................................................................................................................ 6
1.2
SYFTE ........................................................................................................................................ 6
1.3
MÅL ........................................................................................................................................... 7
1.4
EFFEKTMÅL ............................................................................................................................... 7
1. Minskad miljöpåverkan ...................................................................................................... 7
2. Minskning av total tid från planering till färdigställande av byggnad eller
anläggning .................................................................................................................................... 7
3. Minskning av de totala byggkostnaderna ...................................................................... 8
4. Affärsmodeller ...................................................................................................................... 8
1.5
METOD ...................................................................................................................................... 8
Nulägesbeskrivning .................................................................................................................... 8
Analys av nulägesbeskrivning och framtagning av förslag på hur processen ska
förändras ....................................................................................................................................... 8
Pilotförsök ..................................................................................................................................... 9
Modifiering av metodik och teknik efter pilottester ............................................................ 9
Aktiviteter ...................................................................................................................................... 9
1.6
FÖRVÄNTAD RESULTAT ............................................................................................................ 12

2.

KRAVSTÄLLNINGEN PÅ INFORMATIONSMODELLER ................................................ 13
GENOMGÅNG AV KRAVSTÄLLNING ...................................................................................................... 14
2.1
BIM INFRA.DK......................................................................................................................... 14
2.2
BANE DANMARK ...................................................................................................................... 17
CAD Manual – Bane Danmark ............................................................................................... 17
Appendix 1 – Naming model-, drawing- and discipline data files ................................. 17
Appendix 3 – Requirements discipline models .................................................................... 18
Summering .................................................................................................................................... 19
2.3
STATENS VEGVESEN - MODELLGRUNNLAG HÅNDBOK V770 .................................................... 20
Summering .................................................................................................................................... 26
2.4
BANE NOR .............................................................................................................................. 27
Summering .................................................................................................................................... 31
2.5
MMI ........................................................................................................................................ 31
Summering .................................................................................................................................... 35
TRV KRAVDOKUMENT ....................................................................................................................... 35
Summering .................................................................................................................................... 37
2.6
SMIL ....................................................................................................................................... 38
Avgränsningar ........................................................................................................................... 39
Leveransspecifikation .............................................................................................................. 40
Summering .................................................................................................................................... 42

3.

ETAPPINDELNING .................................................................................................................. 43
3.1
PRODUKTIONSETAPPER ........................................................................................................... 44
3.2
EXEMPEL PÅ INDELNING I PRODUKTIONSETAPPER .................................................................. 46
3.3 TEKNISK LÖSNING ........................................................................................................................ 48
3.3
BEGRÄNSNINGAR ..................................................................................................................... 48

4. FÖRSLAG PÅ STRUKTUR FÖR KRAVSTÄLLANDE AV
INFORMATIONSMODELLER ....................................................................................................... 49
4

5.

RESULTAT .................................................................................................................................. 51

6.

FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE ..................................................................................... 52
6.1
6.2
6.3
6.4

STANDARDISERING .................................................................................................................. 52
SAMARBETSFORMER ................................................................................................................ 52
PROGRAMUTVECKLING ............................................................................................................ 53
NYA METODER ......................................................................................................................... 53

7.

WORKSHOP PROCESSKARTLÄGGNING .......................................................................... 54

8.

REFERENSER ............................................................................................................................ 58

5

1. INLEDNING
1.1

Bakgrund

I Detta SBUF-projektet har vi antagit Trafikverkets projekt som referens, där i många av
dessa har det levererade resultatet från projekteringen, det vill säga, projektörers leverans till
Trafikverket och Entreprenör, varit en färdig BIM/anläggningsmodell (vilket är rimligt
eftersom det är projektörens uppdrag). Men vad entreprenören faktiskt behöver är framför allt
en indelad modell för olika syfte och ändamål som levereras för olika skeden i
produktionsprocessen,

dvs

informationsmodeller

som

är

anpassade

för

olika

produktionsetapper där informationsinnehållet är också anpassade för de producerande
enheterna i utförandet.
Tidigt under utvecklingsprojektet har det identifierats att det har utvecklats fram, för de
respektive aktörer, ett eget digitaliserat och delvis automatiserat interna processer. Denna
utveckling görs dagligen inom respektive verksamhet, som är en naturlig utveckling. Vad som
däremot har identifierats som ett glapp är att när informationen levereras från en aktör till en
annan. Där finns det stora effektiviserings- och kvalitetsvinster att göra sålänge det redovisas
tydligt.
Förutsättningen för att förverkliga denna möjlighet ligger i att skapa förståelse för de olika
aktörernas behov för att kunna jobba effektivare med den material de får till sig.
En annan nödvändig förutsättning är tillgången till ett gemensamt språk för att klassificera de
informationsmängder som används. CoClass exempelvis utgör ett sådant gemensamt språk.
Resultatet av utvecklingsarbetet avser att besvara följande delar:
•

Vilka typer av ämnesområdesmodeller behöver en entreprenör för de olika skeden i
projektet?

•

Vilken information ska dessa innehålla?

•

Vilket format bör dessa modeller levereras i?

•

Hur

ska

leveransinnehållet

säkerställas

för

att

uppnå

en

effektivitet

i

infrastrukturprocessen?

1.2

Syfte

Huvudsyftet med utvecklingsprojektet är att se till att effektivisera de olika byggprocessen i
infrastrukturprojekt genom att de ämnesområdesmodeller som levereras till den byggande
entreprenören är anpassade direkt för de användningsområden som är behoven för respektive
arbetsmoment som beskrivs i byggprocessen.
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Dessa ämnesområdesmodeller skall baseras på en gemensam kodstruktur i CoClass och ska
även ta hänsyn till de olika skeden i byggprocessen, inklusive operationen och förvaltning.
Den

stora

samhällsnytta

att

identifiera

ur

infrastrukturprocesserna

de

olika

ämnesområdesmodeller som levereras från en aktör till en annan anpassas till den mottagande
aktörens behov och krav på informationen. Detta måste dock specificeras tydligt vid
upphandlingen.

1.3

Mål

Nyttan av projektet är uppdelad i tre olika delar. Konsulten och projektören för mark- och
anläggningsbranschen kommer förhoppningsvis att kunna leverera ämnesområdesmodeller
som är användningsbara direkt av entreprenören, dessa modeller ligger som ett komplement
till dagens anläggningsmodell som är förkommande i byggbranschen idag.
Den byggande entreprenören förhoppningsvis med hjälp av detta utvecklingsprojekt att
komma in tidigare i lösningsframtagningsprocessen som oftast sker mellan konsulten och
byggherren.
Med detta kommer entreprenören att få tillgång till en mer användbar ämnesområdesmodell,
vilket förenklar entreprenörens arbete samt minskar den ekonomiska risken i form av omtag
som entreprenören behöver göra för att få en anpassade leverans för sin verksamhet. Den
beställande aktören, i detta fall byggherren, kommer i sin tur att få en slutprodukt som
motsvarar kravställningen mycket bättre, mer färre omtag och förhoppningsvis med kortare
tid och ett mer komplett underlag för fortsatt underhåll.

1.4

Effektmål

1. Minskad miljöpåverkan
Den effektivisering av produktionsprocessen som de byggbara modellerna och den färdiga
anläggningsmodellen medför kommer att resultera i en minskad miljöpåverkan, genom bland
annat färre omtag i byggskedet, en snabbare total process och en effektivare förvaltning av
anläggningen.
2. Minskning av total tid från planering till färdigställande av
byggnad eller anläggning
Genom att entreprenören som utgångsprodukt kommer att få tillgång

till

produktionsanpassade modeller från den projekterande parten kommer tiden från
produktionsplanering till byggande att minskas betydligt.
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3. Minskning av de totala byggkostnaderna
Med en effektivisering av processen från projektering till byggande och det förväntade
minskade antalet omtag i flera delar av den totala byggprocessen är möjligheterna goda för att
byggkostnaderna ska minska.
4. Affärsmodeller
I arbetet med att utveckla de byggbara modellerna kommer processen från projektering till
produktionsskedet beskrivas på ett betydligt mer detaljerat sätt än tidigare och förståelsen
mellan de olika aktörerna kommer att öka (främst mellan konsult-entreprenör). Detta medför
att det öppnas möjligheter för ett utökat samarbete i framför allt totalentreprenader. Detta
öppnar i sin tur upp för möjligheter att hitta nya affärsmodeller för de olika aktörerna

1.5

Metod

Indelningen av detta utvecklingsarbete bygger på att projektet kombinerar olika kompetenser
från projekterande verksamheter med kompetenser från byggande verksamheter. Grunden för
utvecklingsarbetet är att förstå respektives verksamhet samt vardagen för att få bättre
överblick samt kunna ha bättre samverkan.
Arbetsgruppen har bemannats brett med en del olika experter inom olika områden i
byggbranschen, såsom markprojektörer, väg och järnvägs projektörer, geotekniker, VAprojektörer,

BIM-ledare,

GIS-samordnare,

mättekniker,

planeringsspecilister

från

produktionen samt IT-experter.
Nulägesbeskrivning
Inledningsvis görs en detaljerad beskrivning av vilka aktiviteter, informationsmängder,
programvaror och dataformat som utförs och används i respektive aktörs vardag i projektering
respektive produktion i anläggningsbyggande.
Analys av nulägesbeskrivning och framtagning av förslag på hur
processen ska förändras
Baserat på nulägesbeskrivningen görs en analys med målet att identifiera de olika
aktiviteterna i byggskedet där en anpassad leverans från projektören skapar en ändamålsenlig
och effektiv produkt för direkt tillämpning. När de olika aktiviteterna är identifierade tas
förslag på metodik och teknik fram för hur detta kan genomföras.
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Pilotförsök
Framtagna förslag på metodik och teknikpilot testas i pågående (skarpa) projekt.
Modifiering av metodik och teknik efter pilottester
Baserat på erfarenheter från genomförda pilotförsök tas slutligt förslag på förändrad metodik
och

teknik

fram

för

processen

avseende

produktbestämning

(projektering)

och

produktframställning (produktion).
Aktiviteter
Projektet kommer att bedrivas enligt huvudaktiviteterna i tabellen.
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Dessa huvudaktiviteter bryts sedan ner i delaktiviteter enligt tabellen nedan.

Nedan beskrivs nyckelaktiviteterna mer i detalj.
Aktivitet B1 –Framtagning av processbeskrivning för entreprenör, nuläge, inkl
behovsanalys
Aktiviteten genomförs som en inledande workshop där ett urval av nyckelpersoner, vilka
representerar olika roller, samlas och identifierar vilka aktiviteter, informationsmängder,
dataformat och verktyg som används idag i produktionsprocessen. Därefter görs en analys för
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att utröna var rationaliseringspotentialen bedöms vara som störst. Aktiviteten resulterar i en
prioriteringsordning av vilka modeller projektet skall fokuseras mot.
Aktivitet B2 – Framtagning av processbeskrivning för projektör, nuläge, inkl
behovsanalys
Aktiviteten genomförs som en inledande workshop där ett urval av nyckelpersoner, vilka
representerar olika roller, samlas och identifierar vilka aktiviteter, informationsmängder,
dataformat och verktyg som används idag i projekteringsprocessen. I aktiviteten går
projektgruppen igenom levererade projekt där färdiga anläggningsmodeller som levererats har
byggskedeanpassats. Utifrån prioriteringsordningen studeras hur denna byggskedeanpassning
kan flyttas till, alternativt förenklas i projekteringsskedet.
Aktivitet C1 – Nedbrytning anläggningsmodell
Aktiviteten syftar till att bryta ned anläggningsmodellen till byggbara delmodeller. I
aktiviteten identifieras behovet av delmodeller för att kunna utföra byggnationen av den
färdiga anläggningen och vilka informationskrav som ställs på dessa.
Aktivitet C2– Byggskedesanpassade modeller
I aktiviteten utförs de förändringar som identifierats i föregående aktivitet, och leveransen
ifrån projekteringen anpassas i såväl struktur som format för att uppfylla identifierat behov.
Aktiviteten innehåller också hantering för behovet att hantera viss iteration där information
går från projektering->entreprenad->projektering->entreprenad.
Aktivitet C3 Analys av möjliga dataformat/överföringsformat
Aktiviteten syftar till att ta fram förslag på vilka filformat/dataformat, standardiserade eller de
facto-standard, som ska användas i överföringarna.

Huvudaktivitet D PILOTPROJEKT
Huvudaktivitet D innebär att först görs ett urval av 3-5 ”skarpa” anläggningsprojekt, som
innehåller lämpliga frågeställningar kring byggbara modeller. I dessa projekt används och
testas de metoder, modeller och dataformat som har utvecklats i föregående aktiviteter.
Därefter analyseras utfallet i pilotprojekten och denna analys används för att förändra och
förbättra föreslagna metoder och modeller. Större förändringar testas sedan på nytt i
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pilotprojekten. Testen avslutas sedan med en dokumentation av metoder, modeller och
dataformat.

Huvudaktivitet E DOKUMENTATION OCH AVRAPPORTERING
I huvudaktiviteten utvecklas en vägledning (manual) för framtagning av byggskedesanpassade
modeller, inkl. arbetsflöde och leveransspecifikation. Huvudaktiviteten omfattar också
slutrapporter till STS, SBUF och Formas/SBE.

Huvudaktivitet F KOMMUNIKATION OCH IMPLEMENTERING
Huvudaktiviteten

syftar

till

att

sprida

kunskapen

om

byggbara

modeller

i

samhällsbyggnadsbranschen. Detta sker genom publicering av minst två artiklar i
branschtidningar, deltagande på minst två lämpliga konferenser, framtagning av minst en
instruktionsfilm samt direkt riktade informationsinsatser mot olika branschföretag.

1.6

Förväntad resultat

Resultatet från projektet förväntas omfatta fyra olika delar enligt nedan:
1. Dokumentation av processer och informationsmängder
2. Dokumentation av metoder för kravställande av informationsmängder
3. Definition av produktionsetapper
4. Dokumentation av ett antal olika pilotexempel med avseende på produktionsmodeller

Dessa resultat beskrivs i de efterföljande avsnitten.
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2. KRAVSTÄLLNINGEN PÅ INFORMATIONSMODELLER
För att effektivisera informationsflödet mellan den byggande entreprenören och projektören
så måste kravställningen på dessa ämnesområdesmodeller och dess information vara tydligt
och konsekvent.
I utvecklingsprojektet har vi valt att fokusera på liknande kravställningen från Norden och
mera specifikt för infrastrukturprojekt, syftet är tillför att kunna se hur dessa krav är
uppställda samt vad är det som är gemensamt mellan dessa och det som skiljer de åt.

Nedan är en lista på vilka kravspecifikationer som ingick i studien:
•

BIM Infra.dk - Discipline Model Specification

•

Bane Danmark

•

Statens vegvesen - Modellgrunnlag Håndbok v770

•

Bane NOR - Ringeriksbanen E16

•

MMI - Modell Modenhets Indeks

•

Trafikverket

•

SMIL - Smarta modelleveranser i infrastrukturprojekt

•

KMI – Skanska Sverige AB
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Genomgång av kravställning
2.1

BIM Infra.dk

BIM infra.dk har tagit fram ett kravställande
dokument av informationsmodeller avseende
infrastrukturprojekt. Detta Kravdokument heter
”Discipline

Model

Specification

-

LOD

requirements for BIMinfra infrastructure models”
och är dansk standard som har tagit fram under
februari 2020.
Denna standard bygger på BIMForums arbete
gällande

LOD

specifikationer.

Dokumentet

beskriver hanteringen av olika modellinformation
med hjälp av olika detaljeringsnivåer. Level Of
Development (LOD) beskriver detaljeringsnivån
för informationen för de olika levererande
discipliner.
Dokumentet är indelad i tre olika delar:
•

LOI – Level Of Information, som beskriver informationsnivån

•

LOG – Level Of Graphics, som beskriver detaljeringsnivån avseende grafiken
(geometrin)

•

LOR – Level Of Reliability, som besriver korrektheten i angivna data.

Discipline model specification är indelad i två delar som avser olika modell typer,
befintligheter och ny projekterade. Redovisas enligt nedanbild.
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Informationstrukturen för Discipline model specification är beskriven enligt nedandiagram

För varje levererad modell, tillhandahålls en
leveransspecification som i sin tur ett sätt att
beskriva

informationsinnehållet

i

de

levererande modellerna. Dessutom finns det
även en förklaring kring hur dessa modeller är
tilltänkta att användas, se exempel nedan,
källa: Discipline Model Specification.
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2.2

Bane Danmark

Bane Danmark bygger sitt kravställande på de dokumentet ”CAD Manual - Bane Danmark,
rev 2020-feb-13”. Detta krav dokument är uppbyggd av två delar:
•

Appendix 1 – Naming model-, drawingand discipline data files

•

Appendix 3 – Requirements discipline
models

CAD Manual – Bane Danmark
Manualen är en mall för hur de projektetskrav
ska upprättas i ett infrastrukturprojekt som avser
en byggnation av en järnväg. De avsnitten som
är ingående i manuallen är följande
1. Information
2. Basis for CAD production
3. Structuring of CAD files
4. Use of models
5. Documentation
6. Exchange
7. Quality assurance
8. Delivery
9. References and glossary
10. Appendix 1: Naming CAD files
11. Appendix 3: Requirements for discipline models
Appendix 1 – Naming model-, drawing- and discipline data files
Detta dokument syftar till att beskriva namnkonventionen för de olika projektspecifika filerna
i ett järnvägsprojekt i danmark.

17

Appendix 3 – Requirements discipline models
Detta

dokument

bygger

på

publikationen

“Discipline model Specification”.
Dokumentet innehåller krav på vilka information
som dessa olika discipliner ska innehålla, vilken
informationsstruktur och vilka format som ska
användas.
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Summering
Kravställningen på informationsmodeller i järnvägsprojekt i Danmark är, då där Danmarks
två största beställare av infrastrukturprojekt samarbetar för framtagandet av en nationell
standard för information i modeller. Dessutom så dokument upplägget är relativt bra då dessa
dokument är logiska och lätt överskådliga.
Mallarna för kravställande av informationsmodeller är lätta att projektanpassa då de är
flexibla i sin struktur.
Kravställningen på olika discipliner och dess modeller är ett bra upplägg då ger detta
inblandade parter en bra möjlighet att få en bra förklarande bild över informationsstrukturen.

Då dokumentet inte är färdigställt kan det upplevas som svåröverskådligt för de delar som
ännu inte är kompletta. Detta leder då till att vissa avsnitt kan kännas lite abstrakta och
akademiska, vilket kan försvåra acceptansen av kravställandet.
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2.3

Statens vegvesen - Modellgrunnlag Håndbok v770

Statens vegvesen är en norsk myndighet med ansvar för det norska vägnätet. Kravdokumentet
med benämning Handbok v770 är deras kravdokumentet för vägprojekt och som också är en
del av deras kvalitetssystem samt ett underlag för upphandlingar infrastrukturprojekt i Norge.

Handbokens mål är att:
•

Tydliggöra kravställningen på underlagsinformationen.

•

Hantering av BIM projektering inom alla discipliner.

•

Standardisering av samtliga byggda objekt

•

Standardisera ämnesområdesmodellerna

•

Främja användandet av öppna och standardiserade format

•

Främja användandet av modeller i produktionsfasen

•

Standardisera dokumentationen avseende projekts olika skeden
20

Kravdokumentet har i sin tur tio delar som beskrivs enligt nedanfigur.

Handboken beskriver även processen som skall efterföljas för informationshantering i
infrastrukturprojekt, processen består av fyre delar:

1. Underlagsdata (grunnlagsdata) registreras och samlas in
2. Befintligheterna modelleras i underlagsmodellerna (grunnlagsmodellerna)
3. Tilltänkta och nya anläggningar/objekt modelleras i olika ämnesområdesmodeller
(fagmodeller)
4. Informationen kring projektet i form av modeller, animationer, ritningar,
maskinstyrningsdata med mera kommuniceras ut till de olika aktörerna
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För varje levereradmodell, grunnlagsmodeller och fagmodeller, finns det minst ett avsnitt
eller kapitel som i sin tur beskriver dessa konfigurationer för hur informationen bör redovisas.
Dessa

modeller

används

efteråt

för

att

göra

sammansatta

modeller,

såsom

samordningsmodeller, visualiseringsmodeller samt relationsmodeller. Informationsstrukturen
som används i Modellgrunnlag V770 illustreras enligt nedanfigur:
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Till varje underlagsmodell tillkommer en beskrivning av:
•

Innehåll på modeller och syftet med den (Hva er grunnforholdsmodell?)

•

Vilka kravställningar på kvaliteten på aktuella data (Kvalitet)

•

Vilka filformat som ska användas (Dataformat)

•

Hur går beställningen på efterfrågade data (Bestilling)

•

Hur byggs modellerna (Slik skal grunnforholdsmodellen utarbeides)

•

Annan data som kan ingå i modellen (Eksempel på andre egenskapsdata som kan
inngå i modellen)

För varje modelltyp finns sedan en beskrivning av:
•

Beskrivning av de ingående delarna i modellen (Definisjon og innhold)

•

Detaljeringsnivån i projekteringen (Detaljnivå i prosjekteringen)

•

Relevanta styrande dokument (Relevante styrende dokumenter)

•

Information som ska levereras med modellen (Opplysninger som skal leveres med
modellen)
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•

Projektering av utsättningsdata och maskinstyrningsdata (Prosjektering av stikningsdata
og maskinstyringsdata)

24
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Summering
Statens vegvesen själv noterar i publikationen att det finns ett antal förbättringsområden kring
användningen av V770, som branschen behöver ta hänsyn. Exempelvis:
•

Användningen av V770 är frivillig.

•

Det finns ingen gemensam utbildningsinsats, utan tolkningen av konceptet varierar från
projekt till projekt.

•

Andra handböcker från Statens vegvesen är inte anpassade till V770

•

Kontraktsmallarna från Statens vegvesen är inte alla anpassade till V770.

•

Kravställandet för en del teknikområden är inte färdigutvecklat.

•

Det satsas (finansiering) inte vidare på en fortsatt utveckling av V770.

Med detta så är materialet som är framtaget är bra då den tar hänsyn till de olika modelltyper
såsom

underlagsmodellen

och

projekterademodeller.

Dock

är

strukturen

på

konstruktionsobjekten är oklar så det saknas exempel på tillämpningar av dessa krav.
Det är värt att notera att dokumentet är från 2015, vilket indekerar till att det inte har hänt
något sedan dess.

26

2.4

Bane NOR

Bane NOR har valt har valt att utgå från ett verkligt projekt, ”Fellesprosjektet Ringeriksbanen
og E16”, och utformat kravdokumentationen med utgångspunkt från hur projektet har löst
informationshanteringen.
Denna metod är något annorlunda än de tidigare nämnda kravställande aktörer då utifrån E16
har det utvecklats ett kravställande för informationsmodellering av järnvägsanläggningar.

Bane NORs syftet med detta Kravspecifikationen är att förtydliga vilka informationsmängder
som ska produceras och levereras i samband med de olika skedena av projektet.
Kravspecifikationen är en förutsättning för att den mängd information som skapas i projektets
olika skeden ska kunna användas fortlöpande där sedan kunna förvaltas av Bane NOR och
Statens vegvesen i sina driftapplikationer. Utöver detta så levereras informationen med öppna
standarder.

Kravdokumentet behandlar följande specifikationer
•

Definitioner

•

Specifikation på modellstrukturer

•

Specifikation på informationsinnehåll vad gällande objekt under projektens skeden

•

Leveranser till förvaltning
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Dokumentstrukturen består av ett kravställande startdokument med referenser till fem andra
dokument som beskrivs nedan.

I huvuddokumentet definieras ett antal olika leveransmodeller för olika syften:
•

Grunnlagsmodell (Underlagsmodell)

•

Fagmodell (Ämnesområdesmodell)

•

Prosjektinformationsmodell (Samordningsmodell)

•

Dokumentasjonsmodell (Inmätningsmodell)

•

Kravmodell (Byggtekniska krav)

•

Styringsmodell (4D/5D-modeller)
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Följande underlagsmodelltyper (grunnlagsmodelltyper) hanteras i dokumentet:

För varje underlagsmodelltyp finns det en definition av modellens innehåll och regler för hur
modelleringen ska gå till. Nedan följer ett exempel för modelltypen VA.
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Följande ämnesområdesmodelltyper (fagmodelltyper) hanteras i dokumentet, se figur

För varje ämnesområdesmodelltyp finns det en definition av modellens innehåll och regler för
hur modelleringen ska gå till. Nedan följer ett exempel för modelltypen väg.
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Summering
Upplägget med att utgå från riktigt byggprojekt är intressant. Detta medför att
kravdokumentet blir mer verklighetsanpassat än många av de kravdokument som finns att
tillgå idag, vilka oftast har en betydligt mer akademisk ansats.
Upplägget i ”FRE-00-A-00068 Informasjonsstandard” är samordnat med Statens vegevesen,
Stadsbygg och Sykehusbygg . Detta gör att de blir en stor bredd på tillämpningen samtidigt
som komplexiteten ökar avsevärt. Detta kan i sin tur leda till att upplägget blir svårt att
implementera i branschen. Ytterligare begränsning mot enbart ”rena” objekt för
infrastrukturanläggningar kanske skulle kunna var ett enklare steg för att lättare få det
implementerat i branschen förmodlingen.

2.5

MMI

De tre organisationerna Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Rådgivende
Ingeniørers Forening (RIF) och Arkitektbedriftene i Norge har tagit fram en publikation som
beskriver MMI – Modell Modenhets Indeks (eng. Model Maturity Index).

När projekten använder sig av BIM kan
detaljeringsgraden

avseende

de

olika

objekten variera stort. Branschen behöver
därför ett gemensamt standardiserat språk,
med

gemensamma

kommunicerar

begrepp,

färdigställandegraden

som
av

objekten på ett entydigt sätt.
Syftet med denna publikation är att
beskriva ett gemensamt språk, som kan
ligga till grund för upprättande av interna
rutiner och gemensam terminologi i egna
projekt.
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MMI, eller Model Maturity Index, beskriver mognadsgraden avseende de olika objekten i
BIM-modellerna med hjälp av överenskomna sifferkoder. Både med avseende på geometri
och informationsinnehåll.
Introduktionen av termen MMI avser också att begränsa den rådande osäkerhet om
förkortningen LOD, som idag har flera och ungefär lika betydelser. Till exempel ”Level Of
Detail” och ”Level of Development”.
MMI är först och främst en metodik för kommunikation i samband med genomförandet av
projekteringen. Genom att planera när objekt i hela eller delar av olika konstruktioner bör ha
ett givet värde på MMI, kommer man att kunna kontrollera projekteringsprocessen på ett sätt
som är mer i linje med de verktyg som vi idag har tillgängliga inom BIM-området.

Figuren ovan, MMI-processen med tänkta leverablar. Källa: MMI – Modell Modenhets
Indeks. För varje leverabel beskrivs sedan vilken geometri och vilka egenskaper som aktuella
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objekt

ska

innehålla,

se

nedan

figur

från

MMI

dokumentet.

Leveranskraven för enskilda projekt, faser och aktiviteter kan sedan utformas som
leveransspecifikationer med angivande av aktuellt MMI
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Summering
MMI dokumentupplägget liknar den danska Infra DK, det känns lite som att projektgruppen
har ersatt LOD med ett ny trestavig beteckning MMI.
Det finns även inget större stöd för MMI i den internationella BIM-världen. (MMI används
mest inom området affärsmodeller för att ange hur mogen affärsmodellen är). Publikationen
har mest inriktning på husbyggnation därav är den svår att applicera på infrastrukturprojekt.
Det är lite svårt att genomskåda hela upplägget. Här är det oklart hur MMI kopplat till
processen hänger ihop med MMI för leveranser. Det saknas även ett mer genomarbetat
exempel.

TRV Kravdokument
Trafikverket ansvarar för båda anläggningstyperna väg och järnväg. Regelverken för
informationshanteringen kan grupperas enligt följande:
1. Gemensamma regelverk för väg och järnväg
2. Styrande regelverk för väg
3. Styrande regelverk för järnväg

Styrdokumenten betecknas TDOK följt av ett nummer. Tillhörande mallar betecknas TMALL
följt av ett nummer. I figuren nedan illustreras dokumentstrukturen och hur de enskilda
dokumenten refererar till varandra.
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Dokumentstruktur avseende styrande regelverk.
Vid genomgången av informationsstrukturen konstateras att ”TDOK 2015:0195 CAD-miljö
inom Microstation” ej finns att tillgå på TRV:s dokumentportal

36

Styrande regelverk med tillhörande mallar. Källa: Trafikverket
I det styrande regelverket ”Objektorienterad Informationsmodell - Väg och Järnväg TDOK
2015:0181” .Finns bl.a. krav avseende LOD och LOI enligt följande:
•

”K288093 Detaljeringsnivå avseende geometrisk redovisning (Level of Detail) av objekt i
3D ska motsvara kravnivån för den aktuella produkten och tillämpningen.”

•

”K288094 Detaljeringsnivå avseende redovisning av attribut (Level of Information) på
objekt ska motsvara kravnivån för den aktuella produkten och tillämpningen.”

Här kan konstateras att i jämförelse med det danska upplägget känns definitionerna något
ålderstigna. I en mer modern tappning definieras LOD som ”Level of Development” och
sedan har beteckningen LOG ”Level of Graphics/Geometry” tillkommit. Den föreslagna
informationsstrukturen och tillhörande dokument för de gällande styrande regelverken visas i
figuren nedan.

Summering
Kravställandet sker på modellnivå med de två grupperna ämnesområdesmodeller och
samordningsmodeller. Detta liknar de danska och norska initiativen.
Själva kravställandet är väldigt generellt och det mer detaljerade kravställandet överlåts till
projektets projektörer och entreprenörer. Det positiva med detta upplägg är att de övriga
aktörerna kan anpassa detta till de upplägg som de är vana att använda. Nackdelen är att
upprepningseffekten och erfarenhetsåterföringen uteblir samt att effektiviteten i en obruten
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informationskedja som slutar i arkivering och informationsinhämtning för drift och underhåll
försvåras.
Kravställandet saknar ett modernt upplägg för att hantera objekt, egenskaper och geometrier
(LOD, LOI, LOG).
Mängden av dokument och mallar för att styra informationshanteringen är avsevärd och
svårnavigerad. Då mängd av dokumenten och hur de förhåller sig till varandra är en stor brist.

2.6

SMIL

Framtagningen av SMIL (Smart modelleverans i Infrastrukturprojekt) genomfördes under
2020, som ett projekt inom ramen för Smart Built Environment. Målet var att skapa praktiskt
användbara specifikationer med krav på innehåll och struktur vid leverans av digitala
modeller.
Syftet är enligt projektets beskrivning: ”att förtydliga och specificera en lägsta nivå för de
förfrågningsunderlag som ska levereras till entreprenören för en utförandeentreprenad. Målet
är att öka kvaliteten i leveransen och skapa en gemensam syn på omfattning och innehåll.
Aktörer i branschen ska kunna nyttja specifikationerna som underlag för kravhantering och
genomförande av projekt”.
Dokumentationen består av ett huvuddokument, tre bilagor, en mall avseende en
leveransspecifikation samt refererade standards.

Huvuddokumentet

innehåller

generella

rekommendationer

och

i

bilaga

1

ges

rekommendationer avseende de olika teknikområdena. Innehållsförteckningen är:
•

Inledning

•

Tillämpning av SMIL

•

Generella rekommendationer
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•

Hantering av leverans och utbytesformat

•

Samordningsmodell

•

Rekommendationer per teknikområde (Bilaga 1)

Dessa avsnitt kan betraktas som en handbok som syftar till att ge rekommendationer kring hur
man framställer (projekterar) digitala anläggningsmodeller samt kravställer dessa.
En mall för att framställa en leveransspecifikation ingår i dokumentationen i form av xlsx-fil.

Den tänkta tillämpningen och avgränsningen av SMIL med avseende på byggprocessen enligt
nedan.

Översikt avseende byggprocessens olika skeden. Källa: SMIL

SMILs rekommendationer och krav kommer att arbetas in i Nationella riktlinjer BIM och är
tänkta att användas som tillämpningsanvisningar. Dessa riktlinjer är inga offentligt bindande
direktiv men kan användas som sådana i projekt om så önskas.
Dokumentationen innehåller bl.a. avgränsningar, krav, rekommendationer och exempel på en
leveransspecifikation.
Avgränsningar
I dagsläget hanterar dokumentationen endast förfrågningsunderlag för bygghandling och för
upphandling av utförandeentreprenad. Rekommendationerna gäller för anläggningsprojekt i
form av väg-, tunnel och broprojekt med dess ingående byggdelar för konstruktion, VA och
mark.
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Leveransspecifikation
Informationsstrukturen för leveransspecifikationen är indelad i teknikområden där sedan
respektive byggdel är representerad med ett antal egenskaper. Figuren nedan visar mallen för
leveransspecifikationen därefter en till figur som illustrerar informationsstrukturen., Källa:
SMIL.

Byggdelarna är sedan nedbrutna ytterligare i BSAB:s byggdelskoder
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Detaljeringsnivåerna på objekt styrs av LOD baserad på PAS1192-2 [ersatt med ISO 196501] samt de Nationella riktlinjerna; se nedan figur. I leveransspecifikationen specificeras en
LOD miniminivå (LOD) för respektive objekt som bör följas.

Källa: SMIL
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Summering
Väl genomarbetat dokument med avseende på projekteringsmetodiken med många mycket
användbara reflektioner och tips kring projektering av anläggningar. Handboksdelen är
mycket välskriven och praktiskt förankrad i projekteringen med BIM.
Mallen för leveransspecifikationen upplevs som svårarbetad och svår att tillämpa i praktiken.
Informationsstrukturen i huvuddokumentet återspeglas ej i leveransspecifikationen.
Exempelvis struktureras huvuddokumentet i så kallade teknikområden, som dock inte används
i leveransspecifikationen.
Informationsstrukturen i leveransspecifikationen är indelad på byggnadsdel och inte på
modellnivå vilket ökar detaljeringsgraden men också komplexiteten.

Leveransspecifikationen är indelad med avseende på BSAB Byggdelskoder på nivå 1 för
anläggning(10 undergrund, 20 Sammansatta bärverk..) och inte på den nya standarden
CoClass. Detta får ses som en brist med tanke på den framtida utvecklingen.

Den pedagogiska utformningen av mallen måste anpassas till en praktisk tillämpning i
branschen. En tänkbar modifiering skulle kunna vara en indelning i modelltyper på samma
sätt som för KMI-hanteringen i Norge och Danmark. Detta upplägg skulle troligtvis förenkla
hanteringen av leveransspecifikationen.
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3. ETAPPINDELNING
I många projekt behöver man ha möjligheten att dela upp projektets innehåll i olika delar, för
att

på

detta

vis

bättre

kunna

planera,

styra

och

producera

projektet.

Inom

infrastrukturbranschen förekommer många olika begrepp för indelning av projekt, som:
•

Arbetsområde

•

Deletapp

•

Delområde

•

Etapp

•

Entreprenadjuridiskt område

•

Entreprenadområde

•

Gjutetapp

•

Produktionsetapp

•

Projektetapp

Om vi söker på begreppen ovan i Google och på Trafikverkets hemsida får vi följande
resultat:

Här kan vi konstatera att ”etapp” är det klart vanligaste begreppet när det gäller sökning på
Google och ”delområde” det vanligaste när man söker på Trafikverkets hemsida.
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Tittar vi på hur Trafikverket delar in sina projekt, är den vanligaste indelningen:
•

Delområden
o Anläggningsdelar

Enligt ”Digital projekthantering - TDOK 2012:35” [16], så definieras delområde respektive
anläggningsdel som:
•

Delområde: Objekt/projekt/anläggning delas in i ett antal områden 1-9, efter behov enligt
naturliga avgränsningar, uppdelningar eller etapper som t.ex. trafikplatser, vägskäl och
konstruktionstyper.

•

Anläggningsdel: Ett delområde delas upp i anläggningsdelar enligt förutbestämd
gruppering och kodning.

För entreprenörer är det viktigt att få till ett gemensamt begrepp som möjliggör indelning av
produktionen och som också gör det möjligt att klassa tillhörande information. När det gäller
begreppet ”etapp” menar entreprenörerna att:
•

Är ett mycket generellt begrepp

•

Används av olika parter för att beskriva olika uppdelningar av ett projekt, oftast
tidsberoende eller geografiska och ibland båda delarna

•

Är otydligt för de flesta om vad som det exakt innefattar eller avser

3.1

Produktionsetapper

Det finns ett stort behov av att kunna dela in information med avseende på olika
produktionsaspekter, som tid, läge och leveranstillhörighet m.m. En sådan indelning gör det
möjligt att sedan gruppera/filtrera informationen enligt tidigare fördefinierade aspekter eller
efter nya uppkomna behov. Eftersom informationen oftast produceras i ett samarbete mellan
beställare, entreprenörer och projektörer är det viktigt att man i ett tidigt skede är överens
kring vilka begrepp som ska användas och vilka indelningar som behövs avseende projektets
information.

Tittar vi i CoClass och letar efter begrepp för indelning av projekt, finner vi begreppet
produktionsetapp, som definieras som en egenskap:
Egenskap i CoClass: TPPR Produktionsetapp, tidsmässig projektegenskap som anger
produktionsetapp.
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Källa: CoClass
I en dialog inom referensgruppen avseende begreppet ”produktionsetapp” kan vi konstatera
följande:
•

Begreppet används idag inte särskilt ofta i branschen

•

Oavsett CoClass kan begreppet ges en entydig definition hos entreprenörerna

•

Begreppet möjliggör en tydlig inramning mellan entreprenör och projektör kring vad som
ska innefattas i en specifik leverans

•

Produktionsetapperna bör vara systematiskt uppbyggda

•

De olika produktionsetapperna kan innefattas i en egen hierarki
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När det gäller strukturen för indelningen i produktionsetapper kan vi konstatera följande:
•

Kan ha en uppsättning för anbudsskede och en annan för produktionsskede, men bör
bygga på samma grundstruktur. Detta för att inte skapa missförstånd mellan parterna och
inom den egna organisationen.

•

Måste

definieras

entydigt,

i

tabell

eller

relevant

format,

med

namn

och

innehåll/omfattning, där varje entitet är unik.
•

Konstruktivt system och funktionellt system är två parallella ”produktionsetapps”strukturer.

3.2

Exempel på indelning i produktionsetapper

Nedan följer ett antal exempel på hur indelningen i produktionsetapper kan se ut, exemplen är
tagen från projekt Hamnbanan där Trafikverket är beställaren och Skanska är entreprenören. I
projektet har Skanska valt att bygga på Trafikverkets krav med egna tilläggskrav på sina
projektörer i syfte att kunna maximera nyttan med 3d projekteringen och informationen på
modeller för utförandefasen.
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Exempel på indelning av en tunnel i produktionsetapper, där varje tunnelsegment är en egen
produktionsetapp. Källa: SKANSKA

Exempel på indelning i produktionsetapper. Källa: SKANSKA.
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3.3 Teknisk lösning
Nedan finns förslag på hur informationen avseende produktionsetapper skulle kunna hanteras:
•

Eventuell indelning i produktionsetapper kan ges
o i strängen för namnsättning av dokument
o i strängen för namnsättning av filer
o som del i lagersträngar
o som egenskaper/attribut på objekt (komponenter)

3.3

Begränsningar

När det gäller begreppen delområde och anläggningsdel, som Trafikverket använder för
indelning av projekt, kan vi konstatera att dessa idag saknas som egenskaper i CoClass. Här
känns det som om dessa begrepp införlivas som egenskaper i CoClass, skulle de bidra till ett
ökat värde för informationshanteringen i infrastrukturprojekt.
Det är därför projektgruppens förhoppning att Svensk Byggtjänst, som förvaltar CoClass, tar
med dessa begrepp i nyare versioner av CoClass.
Arbetsgruppen i FoU-projektet beslutade att i det fortsatta arbetet använda sig av begreppet
produktionsetapp för indelning av informationen med avseende på produktionsskedet.
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4. FÖRSLAG PÅ STRUKTUR FÖR KRAVSTÄLLANDE AV
INFORMATIONSMODELLER
I det aktuella utvecklingsprojektets fortsatta arbete beslutades att kravställningen ska ske med
hjälp av en leveransspecifikation, vilken baseraspå det danska upplägget ovan. Detta upplägg
känns som den mest framkomliga vägen och skapar en möjlighet att börja med kravställning
på modellnivå genom att använda sig av olika modelltyper. Därefter kan projekten öka
detaljeringsgraden och för varje modelltyp kravställa på objektsnivå.
Det danska upplägget har stora likheter med det norska upplägget, men det danska upplägget
bedöms som modernare och mer livskraftigt.

Den tänkta informationsstrukturen för utvecklingsprojektets är enligt nedanfigur.

49

Det finns också behov av att koppla informationen på modellerna till aspekten tid. Detta kan
göras genom att projekten använder sig av begreppen produktionsetapp respektive delområde
om denna indelning avser tid. En ytterligare möjlighet är att koppla mängderna till andra
tidsattribut. De olika egenskaperna som behövs vid mängdning kopplas förslagsvis som
attribut på aktuella objekt. Dessa attribut är oftast projekt- och leveransspecifika; se
nedanfigur.
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5. RESULTAT
FoU-projektet har framför allt genererat resultat inom följande delområden:
1. Ett förslag på hur kravställandet av informationshanteringen mellan projektör och
entreprenör kan ske.

Detta har bl.a. resulterat

i

en utveckling av en

informationsstrukturmall. Underlaget för kravställandet bygger på en inventering av
idag förekommande kravupplägg. Undersökningen har begränsats till att omfatta
Norden. Denna genomgång utgör en värdefull grund för det fortsatta arbetet med att ta
fram en KMI för infrastrukturprojekt.
2. Förslag på hur olika etappindelningar kan hanteras i projekterings- och
produktionsprocessen, förslag på benämningar samt hur dessa kan implementeras i
CoClass
3. Förslag på förbättrade metoder för hantering av informationsmängder och modeller i
gränssnittet mellan projektör och entreprenör. I FoU-projektet har det utvecklats.
4. En sammanställning av behovet avseende nya insatser för att öka digitaliseringen av
de gemensamma processerna hos projektörer och entreprenörer
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6. FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE
I arbetet med aktuellt FoU-projekt har ett antal olika områden inom digitaliseringsagendan
pekats ut där framtida insatser skulle kunna leda till ökad effektivitet och bättre kvalitet i
infrastrukturbranschen.
Dessa områden är:
•

Standardisering

•

Samarbetsformer

•

Programvaruutveckling

•

Nya metoder

6.1

Standardisering

I alla infrastrukturprojekt är mängdning en central del. Idag sker mängdningen oftast med
koppling till AMA . För att lyckas med automatiseringen av mängdhanteringen behövs det en
vidareutveckling av AMA. Detta innebär bl.a. att fritextbeskrivningarna måste förses med
artikelnummer. Denna vidareutveckling är fundamental för att åstadkomma en automatiserad
och effektiv mängdningsprocess.

Ett annat pågående arbete, som inte får tappa fart, är utvecklingen av IFC (Industry
Foundation Classes) för infrastrukturprojekt. Detta format kan bli helt avgörande för bl.a.
utbyte av modellinformation.

Kravställandet av informationsleveranser är fundamentalt för digitaliseringen. Här hade det
varit en stor fördel om de svenska beställarna hade gått samman och tagit fram en struktur för
en svensk KMI. Det arbete som är gjort i Danmark och Norge utgör en utmärkt grund att utgå
ifrån.

6.2

Samarbetsformer

För att öka effektiviteten i anläggningsprocessen är det viktigt att samarbetet och utbytet av
information mellan t.ex. projektör och entreprenör ökar och effektiviseras. Detta ställer krav
bl.a. på nya samarbetsformer, upphandlingsformer, gemensamma digitala nätverk, gemensamt
kravställande och ökad förståelse för varandras verkligheter.
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6.3

Programutveckling

Programvaruutvecklarna

behöver

öka

insatsen

för

att

skapa

mer

kompletta

samordningsmodeller och för att bredda användningsområdet av dessa. Exempelvis skulle
möjligheten att kunna använda samordningsmodellen för mängdning av samtliga
teknikområdes komponenter avsevärt effektivisera mängdhanteringen.

6.4

Nya metoder

I fallet med utsättningsmodeller kan en framtida möjlig utveckling vara att projektören
levererar utsättningsdata i form av maskinstyrningsfiler, som direkt kan användas i
produktionen. En sådan leverans kräver dock ett nära samarbete och en utbyggd
kommunikation mellan projektör och entreprenör
För mängdmodellerna kan ett scenario innebära att man ur en och samma mängdmodell ska
kunna generera information för olika ändamål. Här finns behov av att kunna ta fram
mängdinformation avseende olika perspektiv, som kalkylering, inköp, beräkning av CO2belastning, logistik, produktionsplanering, montering och demontering.

53

7. WORKSHOP PROCESSKARTLÄGGNING
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