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Abstract 

Building Information Modelling (BIM) has in recent years begun to be applied 
more and more in the construction industry. Building sector has made more 
progress than the civil engineering sector but it is difficult to compare the two 
sides because the condition at the civil engineering side varies from project to 
project. 

To exchange data between different actors in projects and make detailed analyses 
requires common coding systems and standards. 

The purpose of this report is to highlight the importance of a common coding 
system for BIM-based working method in civil engineering projects, which will 
create understanding and simplify the BIM-work between different actors in the 
future. 

The report deals with the following issues:  

1. How does the Nordic countries uses BIM in civil engineering projects? 

2. How do the Nordic countries solve the code problems? 

3. Are there any obvious connections between how developed the BIM 
method is and how the code problems are solved? 

To answer these questions, a literature study and interviews with contacts in 
Sweden, Norway, Denmark and Finland has been made.  

Today is 3D models mainly used for visualization but also to perform collision 
checks, stakeout and machine control. All Nordic countries have embarked on so-
called pilot projects to develop the use of BIM. Through pilot projects can errors 
be detected and corrected. Pilot projects will also contribute to the development 
of standards for encoding. 
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Sammanfattning 

Building Information Modelling (BIM) har de senaste åren börjat tillämpas mer 
och mer i byggbranschen. Husbranschen har kommit längre än 
anläggningsbranschen men det är svårt att jämföra då förutsättningarna på 
anläggningssidan varierar från projekt till projekt. För att data ska kunna bytas 
mellan olika aktörer i projekten och djupare analyser ska kunna göras krävs det 
gemensamma kodsystem och standarder.   

Rapportens syfte är att belysa betydelsen av ett gemensamt kodsystem vid BIM-
baserat arbetssätt i anläggningsprojekt, vilket ska skapa förståelse och förenkla 
BIM-arbetet mellan olika aktörer i framtiden. 

Rapporten behandlar följande frågeställningar:  

1. Hur ser BIM-arbetet ut i anläggningsbranschen i de nordiska länderna 

idag?  

2. Hur har man löst kodproblematiken i de olika nordiska länderna?  

3. Finns det några uppenbara kopplingar mellan hur utvecklat BIM-

arbetssättet är och hur man löst kodproblematiken?  

För att svara på dessa frågor har en litteraturstudie gjorts och intervjuer med 
kontaktpersoner i Sverige, Norge, Danmark och Finland genomförts. Sedan har 
litteraturstudien och intervjuerna sammanställts i rapporten. 

Idag används 3D-modeller för visualisering av projekt och för att genomföra 
kvalitetskontroller samt till utsättning och maskinstyrning. De Nordiska länderna 
har i stor grad kommit lika långt med att tillämpa BIM. Nästa steg för att utveckla 
BIM-arbetet är att bestämma kodstandarder för att senare kunna framställa 
objektkataloger med intelligenta objekt. Alla Nordiska länderna har påbörjat så 
kallade pilotprojekt för att utveckla tillämpningen av BIM. Genom pilotprojekt 
kan brister och fel upptäckas och korrigeras. Pilotprojekten bidrar också till att ta 
fram standarder för kodning. 

 

Nyckelord 

 

 BIM 

 Kodsystem 

 Intelligenta objekt  

 Pilotprojekt 
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Begreppsförklaringar  
 
 
2D –   2 dimensioner 
 
3D –   3 dimensioner 
 
4D –   3 dimensioner samt integrerad tid 
 
5D –   3 dimensioner samt integrerad tid och kostnad 
 

BIM –   Building Information Modeling 

 
CAD -   Computer Aided Design 
 
GIS -   Geographic Information System 
 
Metadata –   Information om data 
 
OpenBIM –   Sektorsgemensamt utvecklingsprogram i byggbranschen
    

Landskapsinformation - Kartor 
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1 Inledning 
Examensarbete i byggnadsteknik, en del av utbildningen Husbyggnadsteknik/ 
Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Högskolan i Jönköping. Arbetet har utförts 
under våren 2012 med Vectura Consulting AB som uppdragsgivare. Syftet är att 
arbetet med BIM i anläggningsbranschen ska förenklas genom en sammanställning 
av hur det ser ut i Sverige och de övriga nordiska länderna med avseende på 
kodning av projekterande data samt befintlig situation. 

1.1 Problembeskrivning 

Anläggningsbranschen har stort fokus på BIM och utvecklingen går framåt då det 
finns ett antal större försöksprojekt som tillämpar BIM. Några av dessa projekt är 
Förbifart Stockholm, Ådalsbanan, Dovrebanen, Marselis Boulevard samt Crusell 
bridge.  

Anläggningsbranschen jämförs ofta med husbyggnadsbranschen med avseende på 
hur långt man kommit i utvecklingen när det gäller BIM. Ofta påstås det att 
husbyggnadsbranschen kommit längre i utvecklingen, men det är svårt att göra 
jämförelser då förutsättningarna är olika. 

I anläggningsbranschen varierar förutsättningarna från projekt till projekt. På 
anläggningssidan hanteras rena markarbeten i väldigt stor utsträckning där man 
måste förhålla sig till befintliga förhållanden på ett helt annat sätt än vid 
projektering och uppförande av rena byggnader. På vägsidan har digitala modeller 
av väganläggningen skapats sedan 60-talet. Ur dessa har mängder, utsättningsdata, 
ritat perspektiv mm räknats fram. Modeller av väganläggningar har byggt på 
tvärsektioner och i de snitt som bestämts, normalt var tjugonde meter. Idag finns 
det möjlighet att göra 3D-modeller av de objekt som tas fram av respektive 
teknikområde och samredovisa dessa i en gemensam 3D-presentation. De största 
fördelarna med detta är att man får en kontroll på att de olika delarna passar ihop. 
Man får även ett bra presentationsmaterial att använda vid olika möten. De 
modeller som skapas i projekteringen kan användas för maskinstyrning och annan 
utsättning. Dock är dessa modeller i vissa fall rena visningsmodeller som i stort 
sett saknar intelligens d.v.s. de objekt som skapas saknar information om typ och 
andra egenskaper som kan vara av intresse när man vill göra djupare analyser av 
det som projekteras. Eller om framtida databaser ska användas som underlag till 
det som projekteras för drift och underhållsskedet. 

För att data ska kunna bytas mellan olika aktörer, i konsultgrupper, mellan 
teknikområden, behövs ett gemensamt kodsystem. Vid djupare analyser i flera 
dimensioner måste det finnas ”intelligenta” objekt som vet vad dem är och vilka 
egenskaper de har. De nordiska länderna har olika angreppssätt när det gäller ett 
gemensamt kodsystem. En sammanställning av hur arbetet bedrivs i de olika 
nordiska länderna skulle kunna öka förståelsen för vilka som är de viktigaste 
framgångsfaktorerna.  
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1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Rapportens syfte är att belysa betydelsen av ett gemensamt kodsystem vid BIM-
baserat arbetssätt i anläggningsprojekt, vilket ska skapa förståelse och förenkla 
BIM-arbetet mellan olika aktörer i framtiden. 

1.2.2 Mål 

Målet med rapporten är att göra en sammanställning av hur BIM används i Sverige 
och de övriga nordiska länderna inom anläggningsbranschen och hur 
problematiken med kodning av projekterad data och data av landskapsinformation 
har lösts. 

1.2.3 Frågeställningar 

 

Frågeställning 1  
Hur ser BIM-arbetet ut i anläggningsbranschen i de nordiska länderna idag?  

 

Frågeställning 2  
Hur har kodproblematiken lösts i de olika nordiska länderna?  

 

Frågeställning 3  
Finns det några uppenbara kopplingar mellan hur utvecklat BIM-arbetssättet är 
och hur kodproblematiken har lösts?  
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1.3 Metod 

 

1.3.1 Frågeställning 1  

Hur ser BIM-arbetet ut i anläggningsbranschen i de nordiska länderna 
idag?  

För att försöka besvara denna frågeställning har en litteraturstudie gjorts samt en 
informationssökning. Intervjuer av sakkunniga inom området har gjorts.   

 

1.3.2 Frågeställning 2  

Hur har kodproblematiken lösts i de olika nordiska länderna?  

Denna frågeställning har försökts besvarats genom litteraturstudie, 
informationssökning samt intervjuer. 

 

1.3.3 Frågeställning 3  

Finns det några uppenbara kopplingar mellan hur utvecklat BIM-
arbetssättet är och hur kodproblematiken har lösts? 

Denna frågeställning har försökts besvarats genom att utgå från frågeställning 1 
och 2 och analysera kopplingen mellan hur utvecklat BIM-arbetssättet är och hur 
kodproblematiken har lösts. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi avgränsar arbetet till att endast behandla hur BIM-arbetet ser ut på 
anläggningssidan i norden. Kodningsproblematiken behandlas men ej andra 
problem med BIM. 

 

1.5 Disposition 

Rapporten är disponerad enligt följande. Först en teoretisk bakgrund och 
förutsättningar. Sedan följer genomförandet. Där beskrivs hur vi har utfört arbetet 
med litteraturstudie och intervjuer. Efter genomförandet följer resultatet. Där 
besvaras frågeställningarna ovan, utifrån de uppgifter som framkommit under 
genomförandet. Efter resultatet diskuteras svaren på frågeställningarna och 
utvärderas utifrån syfte och mål under rubriken diskussion. Slutsatser och 
rekommendationer avslutar rapporten  
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2 Bakgrund och förutsättningar 
Detta kapitel tar upp bakgrundsfakta om BIM som är användbar för att lättare 
förstå rapporten. 

 

2.1 Myndigheters krav på BIM i Norden 

 

I de nordiska länderna finns det krav från vissa statliga byggherrar på BIM-baserat 
arbetssätt. I Danmark har staten tagit initiativ till ”Den digitale byggeri”. Vilken 
innebär att alla lämpliga offentliga husbyggnadsprojekt ska följa en standard för 
digitalt arbete.  Standarden innefattar bland annat att upphandlingen ska ske 
digitalt och all projektering ska omfatta 3D-modeller. I Norge har det statliga 
fastighetsbolaget Statsbygg ett program som innebär att man ska arbeta med BIM 
i statliga byggen. Information ska i största möjliga mån hanteras digitalt och i 3D. 
I Finland har det statliga fastighetsbolaget Senaatti krav på att BIM ska tillämpas.  
1 

 

2.2 Kodning och BIM 

I BIM-baserade projekt finns ofta önskemål att kunna göra automatiska 
mängdberäkningar och koppla objekt till tekniska beskrivningar. För att göra detta 
krävs att objekten är klassificerade och kodade korrekt. Ett objekt i en BIM-
modell har egenskaper. Egenskaperna kan till exempel vara beskrivning av 
geometri eller kvaliteter. Ett objekt kan också ha relationer till andra objekt eller ha 
ett bestämt läge i byggnadsverket. Dessa relationer beskrivs genom klassifikation. 2 

Ett av det största problemet med införandet av BIM är bristen på standardisering 
gällande kodning av objekt. I Sverige finns ingen bestämmelse hur kodning av 
objekt ska se ut utan det utarbetas i princip i olika projekt. Att beställare och 
myndigheter ställer krav kan vara en framgångsfaktor för BIM-arbetet.3 

 

2.3 BIM 

 

BIM står för Building Information Modeling, Byggnadsinformationsmodell.  I 
Bygghandlingar 90 Del 7, utgåva 2 förklaras BIM på följande sätt. 

 

                                                 
1
 Artikel ”Effektivare byggprocess med BIM , hämtad 20120301 

http://www.byggtjanst.se/images/om_sb/byggdebatt/bim.htm  
2
 SB11 CAD-lager Klas Eckerberg, Jan-Olof Edgar 2011. ISBN: 9789173334877 

3
 BIM i infrastrukturprojekt- Kartläggning av VDC-användning i Sverige , Tim Johansson 2012  

http://www.byggtjanst.se/images/om_sb/byggdebatt/bim.htm
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Byggnadsinformationsmodell:  

”digital modell av den information som genereras och förvaltas under ett byggnadsverks livscykel. 
Informationen omfattar såväl fysiska objekt (byggdelar) som abstrakta objekt (utrymmen, 
kostnader, energibehov, produktionsplanering, förvaltningsbehov med mera), liksom relationen 
mellan dem.”4 

Byggnadsinformationsmodellering:  

”processen att generera, nyttja och förvalta information om ett byggnadsverk under dess 
livscykel.”5 

Rogier Jongeling ger följande definition av BIM:  

”BIM är ett samlingsbegrepp på hur information skapas, lagras, används på ett systematiskt 
och kvalitetssäkrat sätt” 6  

Om BIM-modellen även används i produktionen vid kalkylering, planering, 
organisation och genomförande kan beteckningen VDC(Virtual Design and 
Construction) användas. Då talar man om dimensionering i 4D (tid) och 5D 
(ekonomi). 7 

All information i ett projekt sammanställs och visualiseras i en 3D-modell. I denna 
modell visas objekt där information som t.ex. material, kvalitet, kostnad, 
mängdbeskrivning och tid finns lagrad.  

Resultatet av all information blir en byggnadsinformationsmodell (BIM) som 
beskriver byggnadsverket så långt som det bedöms praktiskt och ekonomiskt 
lämpligt i varje enskilt fall.8 

Informationen kan sedan användas till det som är relevant för projektet under hela 
livscykeln såsom planering, projektering, mängdavtagning, kalkylering, 
energiberäkning, byggande, förvaltning o.s.v. 9 

Denna modell kan hållas tillgänglig för alla aktörer i projektet. För att en 3D-
modell ska kunna bli en BIM måste den vara objektorienterad och innehålla 
information om byggprocessen och produkten.10 I en BIM-modell kan man 
definiera ett objekt som ett paket med data. Egenskaper beskrivs såsom bredd, 
höjd och längd men även egenskaper såsom brandklass, hållfasthet, ingående 
material m.m. Objektens relation till varandra beskrivs genom strukturer ex. 

                                                 
4
 Bygghandlingar 90 Del 7 Redovisning av Anläggning, utgåva 2 sid 107, Klas Eckerberg, Lars 

Andersson, Niklas Lindberg, Mica Lindfors 2011 
5
 Bygghandlingar 90 Del 7 Redovisning av Anläggning, utgåva 2 sid 107, Klas Eckerberg, Lars 

Andersson, Niklas Lindberg, Mica Lindfors 2011 
6
 Rogier Jongeling BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt -En jämförelse mellan dagens byggprocesser 

baseradepå 2D-CAD och tillämpningar av BIM. Luleå Tekniska universitet 2008 
7
 SB11 CAD-lager Klas Eckerberg, Jan-Olof Edgar 2011. ISBN: 9789173334877 

8
 Bygghandlingar 90 Del 7 Redovisning av Anläggning, utgåva 2, Klas Eckerberg, Lars Andersson, 

Niklas Lindberg, Mica Lindfors 2011 
9
 SB11 CAD-lager Klas Eckerberg, Jan-Olof Edgar 2011. ISBN: 9789173334877 

10
 Rogier Jongeling BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt -En jämförelse mellan dagens 

byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM. Luleå Tekniska universitet 2008 
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stödremsa-vägren-körbana. Denna struktur bör baseras på ett överenskommet 
klassificeringssystem för byggnadsverk.11 

2.3.1 Fördelar med BIM 

Att arbeta med BIM har generellt många fördelar. Här nedan följer fördelarna 
med BIM enligt Rogier Jongeling, 2008:  

I projekteringsprocessen leder BIM-arbetet till högre kvalitet på handlingarna. 
Effektiviteten höjs samtidigt som de blir tydligare och lättare att förstå. I 
programvaror som används kan kollisionskontroller utföras för att säkerställa att 
inga kollisioner sker mellan t.ex. rör och ledningar. Detta görs i ett tidigt skede så 
att kollisioner kan upptäckas i 3D modellerna. Vid beslutsfattande ger 3D-
visualisering en snabbare och enklare beslutsprocess. Kommunikationen blir 
enklare då en tydlig bild ges av slutresultatet. Meningsskiljaktigheterna minskar då 
3D modeller lättare tolkas av aktörerna. Detta ger även en 
konstandseffektivisering av beslutsprocessen. I samordningsprocessen uppstår 
färre missförstånd då alla aktörer har tillgång till de senaste handlingarna. 
Kostnader för mängdavtagning och kostnadskalkyler minskar då all information 
finns uppdaterad och lättillgänglig. Under planering och produktion sker 
kommunikationen snabbare mellan aktörerna på arbetsplatsen då underlaget från 
projekteringen håller högre kvalitet. Produktionen flyter på snabbare och färre fel 
uppstår. Detta bidrar till att ändrings- och tilläggsarbeten minskar. 
Areahanteringen blir snabbare och effektivare med hjälp av BIM då data enkelt 
kan tas fram och fler har tillgång till information12 

 

2.4 Samordningsmodell 

Ett anläggningsprojekt innehåller vanligtvis flera olika fackområden. Genom att 
alla aktörer i fackområdena levererar sina resultat i 3D kan resultatet redovisas i en 
gemensam 3D-modell. En sådan modell kallas samordningsmodell. 
Samordningsmodellen börjar ta form så fort projekteringen börjar och uppdateras 
kontinuerligt under projektets gång.  I modellen kan kontroller göras så att objekt 
inte kolliderar med varandra. I modellen kan rena geometrifel eller objekt som 
hindrar fri sikt upptäckas. Allt som finns i modellen ska vara projekterat och i 
slutändan kunna användas till utsättningsdata.13 

                                                 
11

 SB11 CAD-lager Klas Eckerberg, Jan-Olof Edgar 2011. ISBN: 9789173334877 
12

 Rogier Jongeling BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt -En jämförelse mellan dagens 

byggprocesser baseradepå 2D-CAD och tillämpningar av BIM. Luleå Tekniska universitet 2008 
13 Samordningsmodell Vianova, hämtad 20120301, 

ftp://80.232.45.115/Documents/Sweden/Produktblad/Samordningsmodell_SWE_2012.pdf 
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3 Genomförande 
 

 

3.1 Arbetsgång 

 

Examensarbetet inleddes med att läsa på om ämnet. En litteraturstudie av tidigare 
gjorda arbeten inom ämnet samt artiklar och information gällande BIM i 
anläggningsbranschen gjordes. Parallellt med vårt arbete har kontakt hafts med 
handledare på Vectura för hjälp och vägledning.  

Då litteraturstudien var genomförd formulerades ett antal intervjufrågor 
utformade för att besvara våra frågeställningar. Därefter letades i samarbete med 
Vectura upp lämpliga kontaktpersoner i de olika länderna. Efter att svaren på 
intervjufrågorna hade inkommit sammanställdes intervjuerna och litteraturstudien 
i rapporten.  

 

Figur 1 Arbetsgång 

 

  

Litteraturstudie 
Formulera 

intervjuvfrågor 

Leta 
kontaktpersoner/ 

få tilldelade 
kontaktpersoner 

Genomföra 
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Sammanställa 
intervjuv samt 
litteraturstudie 
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3.2 Litteraturstudie 

I litteraturstudien redovisas den vetenskapliga fakta som har tillhandahållits genom 
handböcker, artiklar, internetsidor, presentationer och har hjälp oss att besvara 
våra frågeställningar. 

3.2.1 BIM i de nordiska länderna 

Sverige 

Trafikverket har som mål att fler statliga anläggningsprojekt i Sverige ska levereras 
som BIM. Önskan är att 70 procent av alla lämpliga projekt ska levereras som 
BIM från och med 2014. 14 

Nyttor med BIM som Trafikverket vill nå är att minimera antalet fel i underlag 
som de hanterar. De vill också göra entydiga kontraktshandlingar med säkrare 
underlag för anbud. BIM är en viktig del i Trafikverkets arbete i effektivisering. 
Trafikverket uppfattas ibland som två enskilda parter, en väg- och en järnvägssida. 
Därför har de som mål att de ska agera på ett enhetligt sätt och uppfattas som 
endast en beställare.  Genom flera pilotprojekt inom BIM bildas öar som ska växa 
ihop och bilda ett enhetligt system för BIM. 15 

 

Ådahlsbanan 

Järnvägsprojekt som har använt BIM. Redan i början av projektet 
flygfotograferades hela den 10 mil långa sträckan. Flygfotograferingen resulterade i 
digitala terrängmodeller i 3D. Banverket/Trafikverket ställde krav på alla 
projektörer av markarbeten att de skulle göra anläggningsmodeller och 
terrängmodeller i 3D. Modellerna användes till maskinstyrning, mängdreglering 
samt mängdberäkning av schakt- och fyllnadsmassor. Genom att alla aktörer kan 
samgranska 3D-modellen så upptäcks eventuella fel och kollisioner fort. Detta 
leder till att kvalitén ökar. En annan fördel med 3D-modeller är att 
kommunikationen aktörer emellan eller med kommun och allmänhet blir bättre då 
det är lättare att se helhetsbilden av projektet redan i projekteringen. Både tid och 
pengar kan sparas genom att använda sig av 3D-modeller. Ett problem med BIM 
kan vara att inte alla har kompetens och har kunskap i den nya tekniken. Till 
exempel att konsulterna inte är vana att leverera i 3D. Trafikverket som beställare 
måste bli kunnigare inom BIM och ställa krav på att BIM används om arbetet ska 
gå framåt. Sammantaget har trafikverket goda erfarenheter av BIM och 3D-
modeller och de arbetar för att kunna använda BIM fullt ut i 

                                                 
14

 Artikel, Trafikverket byter papper mot bim - Per Hindersson, Hämtat 20120320 

http://www.byggindustrin.com/trafikverket-byter-papper-mot-bim__9174 

 
15

Presentation, Stefan Engdahl Trafikverket, Hämtat 20120330 

http://www.openbim.se/documents/openbim/konferens_26_mars_2012/Presentationer/120326_Stefan_

Engdahl_presentation.pdf 

 

http://www.byggindustrin.com/trafikverket-byter-papper-mot-bim__9174
http://www.openbim.se/documents/openbim/konferens_26_mars_2012/Presentationer/120326_Stefan_Engdahl_presentation.pdf
http://www.openbim.se/documents/openbim/konferens_26_mars_2012/Presentationer/120326_Stefan_Engdahl_presentation.pdf
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infrastrukturprojekt.16   

 

Hallandsåsen 

Pilotprojekt för BIM-baserat arbete i Sverige. Projekteringen sker i 3D och ett 
bibliotek byggs upp med 3D-objekt där varje objekt innehåller information. Dessa 
objekt kopplas mot BSAB och AMA. 

Trafikverkets väg respektive järnvägsprojekt använder två helt olika kodsystem. 
Vägsidan tillämpar Bygghandlingar 90 medan järnvägssidan har ett eget system. 
En grupp är tillsatt för att leda arbetet i riktning mot ett gemensamt kodsystem 
som kan ingå i Bygghandlingar 90.  17 

 

Förbifart Stockholm 

Förbifart Stockholm är ett stort anläggningsprojekt som innefattar en ny 
vägförbindelse väster om Stockholm. För att idag passera eller ta dig från södra till 
norra Stockholm med en större väg finns bara Essingeleden. Essingeleden går rakt 
genom Stockholm och är överbelastad med mer trafik än den är dimensionerad 
för. För att avlasta Essingeleden skall det byggas en ny led väster om Stockholm. 
Av vägens 21km är 18km tunnel. Detta kommer bli en av världens längsta tunnlar 
i stadsmiljö.18 

 

Figur 2, Förbifart Stockholm
19

 

                                                 
16

 Artikel, Goda erfarenheter av BIM i Ådahlsbanan, Hämtad 20120301, 

http://www.openbim.se/documents/OpenBIM/Infoblad/Goda_erfarenheter_av_BIM_i_projekt_Adalsba

nan.pdf 
17

Artikel, Goda erfarenheter av BIM i Ådahlsbanan, Hämtad 20120301, 

http://www.openbim.se/documents/OpenBIM/Infoblad/Goda_erfarenheter_av_BIM_i_projekt_Adalsba

nan.pdf 
18

 Information om förbifart Stockholm,Trafikverket, Hämtad 20120301, 

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Forbifart-stockholm/Om-projektet/ 

 
19

Bild, Information om förbifart Stockholm,Trafikverket, Hämtad 20120301, 

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6507/100519_information_om_forbifart_stockholm_pa_lattla

st_svenska.pdf 

http://www.openbim.se/documents/OpenBIM/Infoblad/Goda_erfarenheter_av_BIM_i_projekt_Adalsbanan.pdf
http://www.openbim.se/documents/OpenBIM/Infoblad/Goda_erfarenheter_av_BIM_i_projekt_Adalsbanan.pdf
http://www.openbim.se/documents/OpenBIM/Infoblad/Goda_erfarenheter_av_BIM_i_projekt_Adalsbanan.pdf
http://www.openbim.se/documents/OpenBIM/Infoblad/Goda_erfarenheter_av_BIM_i_projekt_Adalsbanan.pdf
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Forbifart-stockholm/Om-projektet/
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6507/100519_information_om_forbifart_stockholm_pa_lattlast_svenska.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6507/100519_information_om_forbifart_stockholm_pa_lattlast_svenska.pdf
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Förbifart Stockholm är ett pilotprojekt för att tillämpa BIM i 
anläggningsbranschen i Sverige.  Redan i uppdragsbeskrivningen angavs att 
projektering skulle göras i 3D-modeller. 3D-modeller ska användas i 
samordningsmodeller som sedan kan användas för granskning och 
kollisionskontroller. Projektet drivs i nära samband med inhyrd expertis för att 
definiera vad som behövs, vad som behöver utvecklas och vad som kan 
återanvändas i kommande skeden. Ett viktigt område som Förbifart Stockholm är 
pilotprojekt för är hur man ska hantera strukturer och kodning. Idag är 
Bygghandlingar 90 och BSAB inte kompletta och projektet ska ta fram det som 
saknas. Trafikverket har anlitat fyra BIM-samordnare som kommer medverka 
under hela projektet och vara tillgängliga för alla aktörer. En BIM-samordnare har 
övergripande samordningsansvar. Tre andra samordnare är delansvariga för varsin 
produktfamilj. Produkterna som används är från Bentley, Autodesk och Vianova. 
Det som projekteras i projektet ska vara användbart för förfrågningsunderlag, 
utsättning och maskinstyrning.  3D-modellerna ska också kopplas samman med 
kalkyler och tidplaner. 20 

 

  

                                                                                                                                            
 
20

Artikel, Förbifart Stockholm visar vägen mot BIM, hämtad 20120301, 

http://www.openbim.se/documents/OpenBIM/Infoblad/Forbifart_Stockholm_visar_vagen_mot_BIM.p

df 

 

http://www.openbim.se/documents/OpenBIM/Infoblad/Forbifart_Stockholm_visar_vagen_mot_BIM.pdf
http://www.openbim.se/documents/OpenBIM/Infoblad/Forbifart_Stockholm_visar_vagen_mot_BIM.pdf
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Norge 

Gemensamprojektet E6 - Dovrebanan  

 

Figur 3, Dovrebanan21 

 

E6 - Dovrebanan är ett anläggningsprojekt i Norge där BIM använts. Projektet är 
ett samarbete mellan Statens Vegvesen och Jernbaneverket. Dessa är Norges 
motsvarighet till Trafikverket. Projektet går längs med Mjösa i Eidsvoll beläget i 
Strange kommun. Projektet omfattar utbyggnad av E6 till en fyrfilig väg i 21 
kilometer samt byggande av 17 kilometer dubbelspårig järnväg. Projektets kostnad 
uppskattas till cirka 8 miljarder norska kronor och planeras vara klart 2015. I 
projektet har alla aktörer från olika fackområden använt 3D-modeller. 3D-
modellerna sammanställs i en enhetlig samordningsmodell.  Projektet består av 3 
delsträckningar som var och en är olika entreprenader. Det finns gemensamma 
rutiner för alla aktörer och det arbetas över gränserna. 22 

Krav i förfrågningsunderlaget:  

- Följa Handbok 138  

- Projektering skall ske i 3D inom alla fackområden 

- 3D-modell leveranser 

- Definierade objekt (volym, linjer, punkter) 

- Kodning av objekt 

  

                                                 
21 Bild, Projektet Dovrebanan Norge, Hämtad 20120310 , 

http://www.e6-dovrebanen.no/Prosjektet 
22

 Projektinfo- Vianova Norge. Hämtad 20120310, 

http://www.vianova.no/vnpt/pages/referanser/prosjekter.html 

 

http://www.e6-dovrebanen.no/Prosjektet
http://www.vianova.no/vnpt/pages/referanser/prosjekter.html
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HB 138 

HB 138, handbok 138 är en manual som Statens Vegvesen i Norge har arbetat 
fram. Nedan följer en beskrivning av HB 138 utifrån den senast reviderade 
versionen, februari 2012. 

Handboken ställer krav i ett antal punkter hur ett arbete ska utformas. Krav ställs 
på hur grundläggande data och modeller ska beställas, utföras och levereras. 
Beroende på om projektet genomförs modell- eller ritningsbaserat gäller olika 
delar av handboken. För ritningsbaserade projekt gäller bara kapitel 3. För 
modellbaserade projekt gäller hela HB 138. Uppdragsgivaren preciserar vilken 
version av handboken som gäller i förfrågningsunderlaget för projektet. 
Handboken är en del av Statens Vegvesens kvalitetssystem.  Den revideras varje år 
för att vara relevant. 

Tre roller beskrivs i handboken. Dessa är enligt följande: 

 Uppdragsgivaren: Statens Vegvesen  

 Konsulten: Anställda konsulter på Statens Vegvesen samt privata företag 

som utför tjänster åt för Statens Vegvesen  

 Entreprenören: Privat företag med underleverantörer som utför tjänster 

för Statens Vegvesen. 

I handboken beskrivs vad dessa tre roller har för uppdrag och skyldigheter. Detta 
uppbyggt som en checklista. 

Målet med handboken är att formalisera och sätta standarder för användningen av 
3D-modeller i vägprojekt och ställa kvalitetskrav på grundläggande data, 
inmätnings- samt utsättningsdata.  

Den ska fungera som en checklista för anställda i Statens Vegvesen samt de 
företag som utför arbeten åt dem. HB 138 ska även bidra till standardisering av 
modeller och objekt, bruk av modeller som grund i projektet samt standardisering 
av slutdokumentation från projektfasen. 

HB 138 behandlar krav på bland annat: 23 

 Projektstuktur: Definierar hur ett vägprojekt är strukturerat och vad det 

innebär. Syftet är att ordentlig dokumentation av kvalitet, utveckling och 

ekonomi ska ligga till grund för projektet. 

 Grundläggningsdata: Beskriver den aktuella situationen i projektområdet. 

Med existerande mark, berg, vägar, objekt, höjd på grundläggning i 

terrängmodell, installationer i marken, dokumentation från tidigare projekt 

och så vidare 

                                                 
23

 Handbok (HB) 138 Modellgrunnlag Krav till grunnlagsdata och modeller. Thor-Sigurd Thorsen 

Februari 2012 
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 Modelldata: Beskriver digitala modeller som är framställda genom 

planering, projektering eller konstruktion av vägar. Det finns två 

modelltyper, dessa är: Grundläggande modell, som beskriver existerande 

situation med terräng och grundförhållande, existerande objekt med mera 

samt fackmodell som beskriver projekterad situation i olika ämnesfack. 

Dessa olika fackmodeller indelas i väg, konstruktioner, tunnlar, belysning, 

signaler, kablar, linjer och så vidare.  

Den grundläggande modellen ska levereras i LandXML triangelmodell. 

Fackmodellerna ska levereras i LandXML format samt 

projekteringsverktygets orginalformat. 

De två modelltyperna grundläggande modell och fackmodell delas i sin tur 
in i verklighetsmodell, planmodell, framtidsmodell, presentationsmodell 
samt ”som utförd modell”.  

När den grundläggande modellen och fackmodellerna är klara kan de 
läggas samman och visualiseras i en samordningsmodell. Då blir både 
existerande situation och projekterad situation synliga samtidigt och man 
kan få en bild av slutresultatet. 

 Ritningar: Skall levereras i PDF- och eller DWG- format 

 Objektkodlista: Här definieras de digitala objekt som används till 

planering, projektering och byggande. Kodlistan är standard för 

objektkoder. 
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Danmark 

Det Digitale Byggeri 

Det Digitale Byggeriet (DDB) startades 2005 och består av Danmarks sju största 
husbyggnadsorganisationer: 

 Bygherreföreningen  

 Danske Arkitektvirksomheder  

 Föreningen af Rådgivende Ingeniører  

 Dansk Byggeri  

 TEKNIQ  

 BAT-Kartellet  

 DI Byggematerialer 

BIPS (Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet, Samarbejde) tog över driften 
av Det Digitale Byggeri 2011.24 

Projektet är ett initiativ av regeringen. Detta ger att statliga byggherrar måste ställa 
krav på konsulter och entreprenörer. Kraven indelas i fem områden. Dansk 
Byggeri Klassificering, projektweb, digitala modeller, digitalt anbud och digital 
leverans. Dessa fem områdeskrav gäller för anläggningar över 5 miljoner danska 
kronor. Syftet är att gynna utvecklingen av digitala standarder samt att höja 
effektiviteten och kvaliteten på anläggningarna i Danmark. 25 

På Det Digitale Byggeriet hemsida beskrivs dessa fem krav: 26 

 Dansk Byggeri Klassificering- Beskriver vilka krav på klassifikation som 

byggherren ska ställa i förhållande till projektets storlek.  

 Projektweb – Beskriver att byggherren måste ställa krav på att en 

projektweb ska upprättas och att alla berörda parter i projektet ska tillgång 

till den. 

 Digitala modeller – Här beskrivs de krav som byggherren ska ställa på att 

3D-modeller används i hela anläggningsprocessen.  

 Digitalt anbud – Beskriver de krav som byggherren ska ställa vid 

anbudsförfarandet. 

 Digital leverans- Här beskrivs byggherrens krav på hur digitala filer ska 

levereras vid drift och underhåll. 

DDB tillämpas i husbyggnadsbranschen i Danmark. På anläggningssidan har ett 
liknande projekt startats, ”Det digitale Anlaeg”. 

                                                 
24

 Det digitale byggeri . Hämtad 20120415 http://www.detdigitalebyggeri.dk/about/om-os 

 
25

 Det digitale byggeri – Byggherrekrav, Hämtad 20120415, 

http://www.detdigitalebyggeri.dk/public_client/bygherrekravene 
26

 Det digitale byggeri – Byggherrekrav, Hämtad 20120415, 

http://www.detdigitalebyggeri.dk/public_client/bygherrekravene 

http://www.detdigitalebyggeri.dk/about/om-os
http://www.detdigitalebyggeri.dk/public_client/bygherrekravene
http://www.detdigitalebyggeri.dk/public_client/bygherrekravene
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Det Digitale Anlaeg 

Projektet Det Digitale Anlaeg (DDA) är resultatet av ett arbete på uppdrag av 
regeringen utfört av Erhvervsstyrelsen i samarbete med Det Digitale Byggeriets 
organisationer. Bidragsgivare till projektet är förengingen BIPS och fonden Real 
Dania.Målet med projektet är att skapa en kvalitetsförbättring i 
anläggningsbranschen. Detta ska uppnås genom samarbete mellan byggherrar, 
konsulter, entreprenörer och leverantörer med 3D-modellen i fokus. Genom att 
använda sig av 3D- modeller ska anläggningsbranschen effektiviseras, minska 
byggfusk och ekonomin ska förbättras i projekten. De fyra huvudområdena i Det 
Digitale Anlaeg är, 3D-modeller, digital upphandling, projekt-web samt digital 
leverans. DDA tillämpas i anläggningsbranschen. Huvudområdena i projektet är 
samma som DDB förutom att Dansk Byggeri Klassificering inte används i 
anläggningsbranschen. 27 

  

                                                 
27

 Det digitale Anlaeg, Hämtad 20120325 

http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=184235 

http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=184235
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Marselis Boulevard 

 

Den 1 oktober 2011 lades ett förslag fram av Europeiska kommissionen om att 
transportmöjligheterna i förbindelse med 83 europeiska hamnar ska förbättras. Då 
Aarhus hamn är Danmarks största containerhamn så gynnar de förbättrade 
transportmöjligheterna Jyllands affärsutveckling och därmed hela landet. Förslaget 
från Europeiska kommissionen var startskottet till en förbättrad vägförbindelse till 
Aarhus hamn. 28   

Projektet består av två steg. Steg 1 innefattar omledningen av Åhavevej från 
motorvägen till Marselis Boulevard. Steg 2 består av att bygga en tunnel under 
Marselis Boulevard och en ny väg ovanpå denna. Detta kommer att lösa logistiska 
frågor då transporter kan ske direkt från motorvägen till hamnen. Det kommer bli 
mindre trängsel och köbildningar samtidigt som lokalbefolkningen kommer att 
störas mindre av vägen. Vägstandarden kommer bli högre och trafiksäkerheten 
kommer bli bättre.

29 

 

Figur 4, översikt över Marselistunnelprojektet
30 

 

I projektet har en 3D-modell utarbetats. För visning är Virtuel Map programvaran 
som har används vid framställandet av modellen. Modellen används till att 
visualisera anläggningen för alla aktörer. I modellen finns data om befintliga 
byggnader, mark, avlopp, uppvärmning, telekablar och så vidare. I 3D-modellen 
kan vissa kvalitetstester utföras. Programmet kan beräkna positioner och 
dimensioner. På så vis upptäcks fel i byggskedet i tid.31 

                                                 
28

 Marselistunnel info, Hämtad 20120320 

http://www.aarhushavn.dk/en/news/press_releases/eur_47_mill_to_the_marselis_tunnel.htm 

29
 Marselistunnel överblick av projektet, Hämtad 20120320, 

http://www.marselisboulevard.dk/topmenu-overblik-projekt 

30
 Bild, Marselistunnelprojektet, Hämtad 20120320,  

http://www.marselistunnel.dk/venstremenu-flyv-etape-1 
31

 Marselistunnelprojektet, Hämtad 20120320,  

http://www.marselistunnel.dk/venstremenu-flyv-etape-1 

http://www.aarhushavn.dk/en/news/press_releases/eur_47_mill_to_the_marselis_tunnel.htm
http://www.marselisboulevard.dk/topmenu-overblik-projekt
http://www.marselistunnel.dk/venstremenu-flyv-etape-1
http://www.marselistunnel.dk/venstremenu-flyv-etape-1
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Finland 

RYM Infra FINBIM 

RYM är en motsvarighet till Svensk byggtjänst. De har startat och investerat i flera 
program som ska bidra till utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen. Infra 
FINBIM heter ett projekt som har en budget på 6 miljoner euro och ska vara 
färdigt 2013. Forskningsprojektet är ett initiativ från finska entreprenörer och 
konsulter även FTA(Finnish Transport Agency) är involverad. Visionen med Infra 
FINBIM är att 2014 ska alla beställare av stora anläggningsprojekt beställa BIM-
baserade projekt. Målet är att ändra det traditionella tänkandet till ett annat 
intelligent BIM-baserat arbete som avser hela livscykeln, alla delområden, aktörer 
och funktioner. Paketet har tre delområden, utveckling av 
upphandlingsförfarandet, utveckling av standarder för kodning, ny förbättrad 
design och underhåll. Infra FINBIM kommer leda fram till utarbetade riktlinjer 
för BIM-baserat arbete. Det ska köras flera marknadsdrivna pilotprojekt som test 
för utveckling av standarder för kodning, processer och verksamhetsmodeller. 32 

 

Crusell bridge 

Crusell bridge är en snedkabelbro som har byggts på uppdrag av Helsingfors stad. 
Bron ritades av WSP och byggdes av Skanska. Den har två asymmetriska 
kabelspann som är 92,0m och 51.5m långa. Crusell bridge är ett projekt i Finland 
som har tillämpat BIM. Projektet blev ett pilotprojekt i BIM för de inblandade 
och även för de som hade erfarenhet av BIM sen tidigare eftersom det testades 
helt nya lösningar och tekniker. Brons design var väldigt komplicerad vilket 
innebar väldigt mycket stålarbete. WSP rekommenderade att det skulle användas 
3D-modeller för att förenkla arbetet. Helsingfors Stad beslutade att använda 3D-
modellering för både ståldelar och all betong med tillhörande armering. 3D-
modellering ledde till flera fördelar för de inblandade aktörerna i projektet. Enligt 
de inblandade aktörerna resulterade det BIM-baserade arbetet i att ledning och 
organisationen blev bättre samt att pengar och tid sparades. 33  

 

                                                 
32

 Infrafinbim, Hämtad 20120403, http://www.rym.fi/tutkimusohjelmat/PRE/infrafinbimtyopaketti/ 
33

 Bim Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners,2008, Managers 

 AvChuck Eastman,Paul Teicholz,Rafael Sacks,Kathleen Liston 

 

http://www.rym.fi/tutkimusohjelmat/PRE/infrafinbimtyopaketti/
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Figur 5, Crusell Bridge
34

 

3.2.2 Kodning i de nordiska länderna 

Sverige  

 

Bygghandlingar 90 

Bygghandlingar 90 är en publikation med rekommendationer från byggsektorn om 
hur bygghandlingar ska utformas enhetliga och användbara. Bygghandlingar är det 
som ligger till grund för produktionen av ett byggprojekt.  Bygghandlingar 90 
förkortas ofta till BH90 och finns i 8 delar som redovisar hur man skall utforma 
olika delar av bygghandlingar. BH90 del 7 heter ”Redovisning av anläggning” och 
senaste utgåvan kom ut 2011. Del 7 innehåller bland annat anvisningar för 
redovisningar av digitala anläggningsmodeller, landskap och 
anläggningsinformation. Del 7 innehåller också hur man kan klassificera och koda 
objekt. I anläggningsprojekt används digital information i olika CAD-program och 
för att få en effektiv användning behövs regler för kodningen av informationen. 
Dessa regler behöver vara överenskomna och följas av alla aktörer. Det finns en 
internationell standard för benämning av CAD-lager som heter SS-ISO 13567. 
För kodning av objekt hänvisas till nationella regler och praxis. I bygghandlingar 
90 del 7 finns förslag på hur kodning av landskapsinformation kan utformas. Det 
är en tabell som är en vidareutveckling av Vägverkets rithandbok. 35 

 

  

                                                 
34

 Bild Tekla -Crusell Bridge Finland, Hämtad 20120403, 

http://www.ecobuild.co.uk/var/uploads/exhibitor/2658/xsb0rviu7x.pdf 
35

 Bygghandlingar 90 Del 7 Redovisning av Anläggning, utgåva 2, Klas Eckerberg, Lars Andersson, 

Niklas Lindberg, Mica Lindfors 2011 
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BSAB 

BSAB stod förr i tiden för Byggandets Samordning AB. Idag är det ett varumärke 
från Svensk byggtjänst. BSAB är ett system för gemensam struktur för 
information i bygg och anläggningsprojekt. BSAB-systemet beskriver byggdelar 
och produktionsresultat med koder. Koderna består av bokstäver och siffror med 
tillhörande rubriker. BSAB är bygg-, anläggning- och fastighetssektorns 
gemensamma branschspråk.36 

BSAB delas upp i olika tabeller som är byggdelar, byggdelstyper, 
produktionsresultat och resurser.  

Byggdelar 

Byggdelstabellen används för att klassificera byggdelar. En byggdel är en del av ett 
byggnadsverk som fyller en huvudfunktion. De definieras utan hänsyn till teknisk 
lösning, material eller metod. Varje byggdel har ett namn med tillhörande kod. 
Koden är hierarkiskt uppbyggd vilket innebär att en mer detaljerad del innehåller 
den överordnade koden plus ytterligare tecken. 37 

Byggdelstyper 

Byggdelstyper används vanligtvis i produktbestämning och produktion men 
innehåller också information för användningsskedena. En Byggdelstyp definieras 
som en teknisk lösning av en byggdel och kan bestå av en eller flera 
produktionsresultat. Byggdelstyper är uppbyggda med en kod från byggdelen plus 
ett tillägg för den specifika lösningen.38 

Produktionsresultat 

Produktionsresultat tabellen används i första hand i produktion och är den som 
vanligtvis används för indelning av tekniska beskrivningar enligt AMA. 
Produktionsresultat beskrivs som resultatet av en aktivitet på byggplatsen för 
produktion av en del eller helt byggnadsverk. Produktionsresultat är som 
byggdelar definierade med ett namn med tillhörande kod. Koderna är också 
hierarkiskt uppbyggda.  39 

 

AMA 

AMA står för allmänna material och arbetsbeskrivningar som är en bok som ges 
ut av Svensk byggtjänst. I AMA finns texter med beskrivningar på tekniska 
lösningar för olika konstruktioner. Dessa beskrivningar ses i branschen som praxis 
och fackmanna. För att referera till AMA texter anges det i tekniska beskrivningar 
                                                 
36

 Svensk Byggtjänst- Om BSAB, Hämtad 20120301 http://bsab.byggtjanst.se/BSAB/Om 
37

 Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning utgåva 2, 2008 SIS förlag AB 

Redaktör Joachim Bowin 

38
 Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning utgåva 2, 2008 SIS förlag AB 

Redaktör Joachim Bowin 

39
 Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning utgåva 2, 2008 SIS förlag AB 

Redaktör Joachim Bowin 
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respektive i administrativa föreskrifter med koder och rubriker från AMA. Dessa 
koder och rubriker kommer från BSABs klassifikations system. AMA tillämpar 
tabeller för byggdelar och produktionsresultat från BSAB.40 

Norge 

 

SOSI 

Statens kartverk är Norges motsvarighet till Sveriges lantmäteri. Statens kartverk 
har en standard för geografisk information som heter SOSI. I SOSI finns en 
objektkatalog över landskapsinformation. SOSI används gemensamt av 
myndigheter, kommuner och ledningsägare etc. I objektkatalogen finns 
objekttyper och tillhörande attribut.41 

Danmark 

 

DSFL 

1983 gjorde Danska Sällskapet för fotogrammetri och lantmäteriteknik ett förslag 
till en standard för utbyte av digital kartinformation.42 Standarden heter DSFL och 
innehåller en beskrivning av grafiska bilder med hjälp av koordinater och koder 
som definierar linjer, ytor, kurvor, cirklar, signaturer och text.43 Digital kartdata 
utbyts i Danmark vanligtvis i DSFL format. DSFL är en accepterad standard för 
hur digitala kartor kan utbytas och kodas mellan olika användare.44 

 

BIPS 

BIPS (Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet, Samarbejde) är en förening 
som verkar för att utveckla standarder och verktyg i bygg- och 
anläggningsbranschen. BIPS har som mål att effektivisera byggprocessen och höja 
kvaliteten på byggande, men även på drift och underhåll. BIPS är en 
medlemsdriven ideell organisation. Kunderna blir medlemmar i föreningen och 
prenumererar på tjänster. BIPS-systemet används vid kodning av lager i 
ritningsfiler. 45 

 

                                                 
40

Svensk Byggtjänst – Vad är AMA, Hämtad 20120301 http://ama.byggtjanst.se/#VadArAma 

 
41

 Statens Kartverk Norge – Om Sosi, Hämtad 20120303, http://www.statkart.no/nor/SOSI/Om_SOSI/ 
42

 Geoforum – DSFL formatet – Hämtad 20120310, http://www.geoforum.dk/ressourcer/DSFL-

format.aspx 
43

 Manual – DSFL, Hämtad 20120310, 

http://dok.lifa.dk/manual/dsflind/html/index.html?1_1om_dsflformatet.htm  
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Geoforum – DSFL formatet – Hämtad 20120310, http://www.geoforum.dk/ressourcer/DSFL-
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Artikel, BIPS – hvem er bips, Hämtat 20120310 http://bips.dk/artikel/hvem-er-bips 
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Finland 

 

InfraRYL 

InfraRYL är en finsk publikation och kan jämföras med AMA Sverige. InfraRYL 
innehåller allmänna kvalitetskrav för anläggningsarbeten. Det finns beskrivningar 
av allmänt accepterad god byggpraxis. Ett kapitel i InfraRYL heter Infra 2006 och 
innehåller en nomenklatur för hur byggdelar och projekt ska klassificeras. Denna 
klassifikation är inte fullt tillräcklig för 3D-modeller.46 

Infra 2011 

Infra 2011 CAD-lagersystem heter en publikation som har riktlinjer för hur CAD-
ritningar ska kodas. I publikationen finns kodlistor över hur landskapsinformation 
och projekterad data ska kodas. Kodningen sker med nomenklatur från InfraRYL. 
47 

3.3 Intervjuer 

Här följer en sammanställning av de genomförda intervjuerna i löpande text. 
Intervjuerna har utformats för att besvara frågeställningarna. De tre 
frågeställningarna besvaras varje land för sig. Intervjufrågorna med svar återfinns 
under rubrik 9 Bilagor. 

3.3.1 De nordiska ländernas BIM-arbete 

Sverige 

Konsult i Sverige berättar om sin syn på modellsamordning och BIM i projektet 
Mälarbanan. Två nya spår ska byggas mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholm. 
Mälarbanan är det första riktiga BIM-projektet på järnvägssidan. Hela projektet 
ritas i 3D, terrängmodeller och anläggningsmodeller. Allt sammanställs sedan i en 
samordningsmodell där hela projektet visualiseras i 3D. Trafikverket ställde inga 
krav i upphandlingen att BIM skulle användas i projektet, men konsulten valde att 
jobba med BIM ändå. De programvaror som används i projektet är Microstation 
Railtrack, Bently Navigator, Microstation PROL (Power Rail Overhead Line), 
Microstation Promis-E. I programmet Bently Navigator kan kollisonskontroller 
utföras. Detta för att kontrollera att inte något kolliderar, till exempel kablar och 
fundament. Programmet känner även av och ger förslag på kopplingsvägar mellan 
exempelvis en signalstolpe och en transformator. Att hela projektet ritas i 3D 
medför inte att 2D ritningar inte används. Utifrån ovanstående programvaror kan 
listor med mängder och antal tas fram. 

                                                 
46

 InfraRYL Finland, Hämtad 20120403, http://www.rts.fi/infraryl/index.htm 
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Figur 6, Mälarbanan48 

 

Norge 

Konsult i Norge med inriktning CAD-samordnare berättar om sin syn på BIM i 
anläggningsbranschen. 

Konsulten har jobbat med många BIM-projekt sedan 2005. Idag har de på 
Vianova Plan o Trafik tio olika BIM-projekt inom anläggning. Med BIM-projekt 
avser de att samordningsmodell används. Samordningsmodeller används för 
projekt inom väg, järnväg och kraftnät. Konsulten har väldigt bra erfarenhet av 
samordningsmodeller då de funkar mycket bra med maskinstyrning och de har 
knappt haft några yrkesmässiga konflikter. I arbetet med samordningsmodeller är 
det viktigt att i starten av projektet etablera gemensamma leveransrutiner.  

Beställare i Norge berättar om sin syn på BIM.  

Fördelar med BIM ses på husbyggnadssektorn där man kommit långt med 
standardisering av objekt och regelverk för objekt. Där har man upprättat 
standardbibliotek för olika produkter så att projekteringsverktygen kan hämta 
digitala objekt med metadata/attributer direkt i modeller. Regelverk är inlagda i 
modellen så att kvalitetskontroller med mera kan köras. Detta fungerar inte helt 
perfekt menar beställaren men har en uppfattning av att man kommit längre på 
husbyggnadssidan jämfört med anläggningssidan med BIM-baserat arbete.  

På anläggningssidan finns idag goda möjligheter att beskriva terrängen och 
använda 3D-modeller i byggfasen. Målet med BIM är att de digitala 
anläggningsmodellerna ska kunna beskriva terrängen och skikten under marken 
(Jord, sand, lera o.s.v.) så bra som möjligt.  Ett annat mål är ett objektbibliotek 
över vanligt förekommande objekt ska framställas.  

                                                 
48
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Idag återstår mycket att göra innan objektbeskrivningar över standardobjekt är 
tillräcklig bra. De digitala objekten ska ha nödvändiga egenskaper och regler så att 
automatiska kvalitetskontroller och beräkningar kan köras. Ett exempel på sådana 
regler kan vara att ett vägmärkesfundament vet vilket vägmärke den ska kopplas 
till och minsta avstånd till andra objekt.  

För närvarande är det inget övergripande krav från Statens Vegvesen att jobba 
modellbaserat. Det är oftast upp till det enskilda projektet vilket arbetssätt som ska 
användas. Det blir dock allt vanligare med 3D-modellbaserat arbete och inom 
några år kommer det förmodligen bli ett krav att alla lämpliga projekt använder sig 
av HB 138 tror beställaren. 
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Danmark 

Beställare i Danmark på vägsidan berättar följande om ”Det Digitele Anlaeg”, 
BIM-arbetet i Danmark, samarbete i branschen och krav från myndigheter. 

För att öka användningen av digitala modeller har Vejdirektoratet startat ett 
projekt som heter ”Det Digitale Anlaeg”. Projektet har inspirerats av ”Det 
Digitale Byggeri” och inriktar sig på att lära ut användningen av teknologin 
gällande BIM. Slutmålet med projektet är att skapa en digital integrering av alla 
processer från planering till färdig väg. BIM tillämpas för att förbättra 
effektiviteten och kvaliteten i alla faser i livscykeln.  

 

Det Digitale Anlaeg kommer att arbeta för: 

Digitalt tillhandahållande 

Mängder skall i så stor utsträckning som möjligt tas från 3D-modeller. 
Anbudshandlingar, 3D-modeller, ritningar med mera publiceras endast i 
elektronisk form.  

Ritningsmaterial kompletteras med 3D-modeller och anbudslistan görs tillgänglig 
online under anbudsfasen.  

 

3D-Vägmodeller  

Framtida vägprojekt som ska använda sig av intelligenta objekt ska förutom 
geometrin innehålla beskrivningar av material, struktur, leverantör, kvalitet, 
dokumentation och så vidare. 

3D-modeller levereras till entreprenören, som själv tar till vara på relevant 
information som grund till maskinstyrning. Modeller ersätter ritningar juridiskt i 
framtiden.   

 

Projektwebb 

Projektmaterial och kommunikation är samlat på ett ställe. Projektwebben bör 
senast upprättas för ett projekt när det övergår från planering till byggande. 
Ansvaret för upprättandet av projektwebben har projektledaren. All tillämplig 
dokumentation för projektet finns i projektwebben.  

Arbetet kommer inledningsvis innebära att hantera arbetsflödet kring ”Det 
Digitale Anlaeg”. Fokus kommer att ligga på att strukturera och etablera ett 
samarbete som optimerar digitala data genom anläggningens livscykel. 
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Digital leverans 

Syftet med digital leverans är att uppdatera den digitala 3D-vägmodellen så att den 
innehåller mer än geometrisk information. Visionen är en "GIS 
informationsmodell" för en väg, där information som egenskaper, material, 
underhåll, manualer med mera för det enskilda vägelementet som exempelvis 
kantlinjer, skyltar och så vidare, ska vara tillgänglig i driftsprocessen.  

Arbetet med BIM i Danmark idag är fokuserat kring ”Det Digitale Anlaeg” och 
består i att tillämpa teknologi för att optimera arbetsprocesser. För att genomföra 
detta projekt delas det upp i tre delprojekt som syftar till att genomföras i hela 
organisationen. De tre faserna motsvarar tidsrymden som de ska genomföras på, 
en kort, en medellång och lång sikt. Under tiden kommer de få svar på om det 
uppstår nya möjligheter eller om det finns incitament att påskynda projekt om det 
finns utrymme. 

I nuläget arbetar Vejdiektoratet med fas 1.  

 

Fas 1  

Fas 1 handlar om grundläggande uppgradering till digitalt anbud. Den rättsliga 
bedömningen förväntas vara klar då jord- och beläggningsarbetet på Silkeborg 
motorväg etapp 6625 är klar. Motorvägen omfattar en sträcka på 29,2 kilometer 
med 35 broar. Den kommer att öppnas i etapper och beräknas vara klar 2016. 49 

 

 

Figur 7 , Processkarta Fas150 

Fas 1 är uppdelad i tre huvuddelar med underrubriker. Huvuddelarna är 
Vägmodell, anbud och tillsyn. 

 

 Digitalmodell till maskinstyrning: Vägmodellen utarbetas med sådan 
detaljeringsgrad att den kan användas till maskinstyrning 

 IKT-avtal: Gemensam informations- och kommunikationsteknik används i 
Vejdiriktoratets projekt. Avtalet omfattar även gemensam kodning i 
projekten. 

                                                 
49

 Karta över silkeborg projektet, hämtad 20120320, http://silkeborg.vd.dk/ 
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 Figur 7, bild från vejdikoratet 
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 Samarbete: Gemensamt samarbete samt kommunikation mellan 
projektdeltagarna intern och externt under hela byggfasen 

 Referenskoordinatsystem: Gemensamt referenskoordinatsystem för GPS-
utrustning. 

 Tillgång till modelldata: Det ska säkerställas att motsvarande information 
som kan tas ur tryckta ritningar kan fås utav vägmodellen, samt möjlighet 
till mer information. 

 Visualisering i fält: Förmåga att bära samt ha tillgång till data i fält. 

 Kontrollmätning: Utrustning för analys av området och volymer i 
kontrollmätningar.  

 

Fas 2  

Fas 2 handlar om användning av digitala möjligheter. Här ska utvecklingen 
förbättra effektiviteten och kvaliteten i anläggningsprocessen ytterligare. Fas 2 
beräknas vara avslutad 2015.   

Det önskas att informationen i vägmodellen lagras och att det arbetas med 
elementdata. Vejderektoratets interna system ska moderniseras. Entreprenören i 
projekten ska samla in information som sedan ska användas vid kontroller. 

 

 

Figur 8, Processkarta Fas251 

 

Bilden ovan visar vad som ska tillkomma i Fas 2. I vägmodellen ska 
ledingsinformation, skyltar samt vägutrustning vara i 3D. Dräneringsdata ska 
integreras samt elementdata skall finnas. I anbudsdelen ska IFK-avtalet från Fas 1 
uppgraderas och en modernisering av GIS ska ske. I entreprenördelen ska man 
utnyttja maskiners insamlade data i projektet. Sista delen i Fas 2 behandlar 
tillsynsdelen. Digitala noteringar samt checklistor ska utföras och en digital analys 
mellan projekterat och utfört arbete skall göras. 

 

Fas 3 

Framtida digitala anläggningar, integrering av hela livscyklen, med underhåll och 
utveckling av resultateten från Fas 2.  
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52 

 

 

 
I Fas 3 innehåller vägmodellen alla ämnesområden samt tid (4D) och ekonomiska 
kalkyler (5D). I anbudsdelen skall full integration råda mellan anbud och 
vägmodell. Vidare ska entreprenören alltid ha tillgång till vägmodellen samt 
detaljerad upplysning om utfört arbete. En 3D-modell av utfört arbete ska finnas. 
I Driften av anläggningen ska BIM-modellen användas. 

 

Samarbete i branschen 

Utöver Vejdirektoratets egna interna arbete har de tagit kontakt med andra aktörer 
i anläggningsbranschen. De samarbetar med Danske anlægsentreprenører (Dansk 
Byggeri), FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører) och Banedanmark.  

Uppdraget Det Digitale Anlaeg ska stödja användningen av digitala verktyg samt 
att informationsöverförningen mellan alla aktörer i branschen ska gå smidigt, både 
privata och offentliga. Det ska bli effektivare i hela anläggningsprocessen. Målet 
med projektet är att uppnå övergripande ekonomiska fördelar.  

 

Krav från myndigheter 

Det finns inga direkta krav på att BIM ska användas. Det finns dock en växande 
efterfrågan på 3D-modeller. Tillsammans med Bane Danmark är Vejdirektoratet 
Danmarks största byggherrar i anläggningsbranschen. Detta innebär att deras krav 
spelar stor roll för konsulter och entreprenörer. Därför hoppas Vejdirektoratet att 
de i kraft av branschsamarbete kan vara med och skapa nya standarder. 

 

Beställare i Danmark på järnvägssidan berättar om sin syn på BIM.  
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 Figur 9,Processkarta Fas3 
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Banedanmark samarbetar med The Danish Road Directory, F.R.I (The Danish 
Association of Consulting Engineers) and Danske Anlægsentreprenører (The 
Danish Association of Civil Works Constructors) för att framställa standarder i 
anläggningsbranschen. Projektet heter Det Digitale Anlaeg (DDA) och kommer 
forma basen för BIM-arbetet i anläggningsbranschen i Danmark.  

I framtiden tror beställaren att fler företag kommer uppmärksamma och börja 
tillämpa BIM. DDA kommer under 2012 forma krav som konsulter och 
konstruktörer måste följa. 

Idag finns det inga krav från myndigheter att BIM ska användas på 
anläggningssidan. De framställer egna standarder i DDA-projektet. 
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Finland 

Beställare på FTA (Finnish Transport Agency) berättar följande om deras arbete 
med införandet av BIM i anläggningsbranschen. Pilotprojekt baserade på BIM 
kommer att startas och ska ge erfarenhet i projektering- och byggfrågor. FTA 
jobbar med att ta en fram en roadmap för övergångsskedet från traditionellt 
byggande till BIM. Målet är att införa fler BIM-baserade projekt i 
anläggningsbranschen. Beställaren poängterar att BIM är en ny typ av 
arbetsprocess och inte bara ett nytt sätt att framställa ritningar.  BIM ska i det 
första steget öka produktiviteten genom att det kommer bli lättare och snabbare 
att göra ändringar i projektering, automatiska mängdberäkningar och automatiska 
kvalitetskontroller. I framtiden hoppas beställaren att BIM ska tillämpas genom 
hela livscykeln för projekteringen, byggandet och underhållet. Intelligenta BIM-
modeller och inte bara ritningar är något som beställaren hoppas på.  

 

3.3.2 De nordiska ländernas kodning  

  

Sverige 

Konsult/ författare till Bygghandlingar 90 del 7 utgåva 2 ger sin bild av BIM i 
anläggningsbranschen.  

I Bygghandlingar 90 del 7 utgåva 2 finns en kodlista över landskapsinformation. 
Kodlistan för landskapsinformation kommer knappast bli svensk standard i 
formell bemärkelse, men konsulten hoppas att den kommer bli praxis och senare 
de facto-standard för hela anläggningsbranschen. Trafikverket stödjer numera 
officiellt Bygghandlingar 90 fullt ut men det kommer ta lång tid innan den slår 
igenom helt och hållet eftersom de har så långa omloppstider på sina projekt. 

Konsulten är rådgivare till projektet Förbifart Stockholm och berättar att 
projekterad data kodas enligt BSAB:s byggdelstabell och befintlig data enligt 
kodlistan i Bygghandlingar 90. I framtiden tror konsulten att det kommer bli 
vanligast med kodning enligt BSAB:s tabell över produktionsresultat. Anledningen 
till det är att trafikverket är bekanta med koderna och att de används i AMA. 

 

Konsult i Sverige berättar att kodningen av landskapsinformation och projekterad 
data skiljer sig mellan Trafikverket järnväg och Trafikverket väg. Vägsidan stödjer 
och använder sig av BH90 samt BSAB medan järnvägssidan använder sig av ett 
antal handböcker och cellbibliotek för kodning. I projektet Mälarbanan används 
kodning från Banverkets kodhandböcker vid kodning av järnväg, geografiska 
objekt, projektering samt utsättning. Cellbiblioteket är en databas med 
standardobjekt från Trafikverket. Under projektets gång kommer biblioteket fyllas 
på med objekt som används i projektet.  

Enligt konsulten så är lagerbeteckningen i BH90 som vägsidan använder alltför 
komplicerad och onödigt omfattande, i vissa fall kan ett lager bestå av 27 
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beteckningar. De handböcker och bibliotek som järnvägssidan har tagit fram och 
använder är enligt konsulten mindre komplicerad och lättare att utläsa vid till 
exempel maskinstyrning.   

Att Trafikverket järnväg och väg inte använder sig av samma kodsystem kan ställa 
till med problem vid informationsöverföring mellan olika aktörer. För att ett 
gemensamt kodsystem ska komma till så måste Trafikverket enas och ställa krav 
på hur projekterad data ska kodas. 

 

Norge 

Konsult inom vägprojektering i Norge har följande erfarenheter av kodning. 

Leveranser sker som dwg-modeller och filnamn.  Lagernamn används för att koda 
detta på ett smart sätt. Lagernamnen är skilt mellan volymdata för tvärfackliga 
kontroller och fastställd data. Koderna är en fem-siffrig objektkod eller fältkod. 
De fastställda data ska entreprenören använda vidare i byggfasen och sedan spara 
som senare kan användas i drift och underhåll.  

I projekten följs HB 138 med dess principer. Koderna som används idag är en mix 
av kodstruktur från SOSI, datakataloger och bilagor i HB138. Konsulten 
understryker att det kan bli ändring i kodning i framtiden efter att praktiskt 
erfarenhet erhållits. Arbetsmetodiken med BIM i anläggningsbranschen är väldigt 
likt BIM-arbetet i husbyggnadssektorn. Men en stor skillnad är att 
anläggningsbranschen inte har fokuserat speciellt mycket på information i denna 
fas. Det viktigaste har varit hantering av geometri. Än så länge har ingen haft 
behovet av mer information än de nyckeldata som finns i 3D-modellerna och 
tillhörande lagerstruktur berättar konsulten. 

Beställare i Norge ger följande syn på hur Norge löser kodproblematiken. 

För nuvarande är inte problematiken med kodning helt löst i Norge. Statens 
Vegvesen baserar sina koder på tre källor, ”SOSI”,”NVDB” och ”Håndbok 025 
Prosesskoden”. SOSI är Norska kartverkets kodbibliotek och är i många fall för 
skralt detaljerat för projektering. NVDB står för Nasjonal vegdatabank och 
innehåller objekt som används under förvaltningstiden. Denna databas är också 
för skralt detaljerat för projektering. Handbok 025 Processkoden är en handbok 
som innehåller beskrivelser av objekt och processer som används i byggfasen. 
Dessa tre källor plus nya koder ligger till grund för en objektlista i HB 138. I 
nuläget är objektlistan bara ett excelark, men i det långa loppet ska den bli en 
databas. Databasen ska innehålla digitala objekt med geometri, egenskaper och 
metadata knutna till objektet.  
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Danmark 

En Beställare berättar följande om kodning i Danmark.  

I Danmark har Vejdirektoratet en hemsida där datastandarder beskrivs. 53  

Dessa standarder är till för ritningsproduktion men ska byggas ut för att användas 
till 3D-modeller. Leverering av vägprojektdata ska helst ske i CAD-filer med 
BIPS-koder enligt kodtabell. Det är också möjligt att leverera DFSL-koder. 

En Konsult i Danmark berättar följande om sina erfarenheter. 

När det gäller kodning av landskapsinformation används DSFL formatet (Dansk 
Selskab for Fotogrammetri og Landmålning). Till exempel så levererar geotekniker 
ofta DSFL-filer med data om landskapsinformatinon till konsulter. Men de går 
mer och mer över till att leverera ritningar, det vill säga DWG- eller DGN-format. 
Gällande projekterad data så ligger den ofta som en modell i det system som 
används för projekteringen. Härifrån tas mängder, utsättingsdata med mera. BIPS-
systemet (Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet, Samarbejde) används ofta 
vid kodning av ritningsfiler men även DSFL formatet i vissa fall. 

 

Finland 

En konsult berättar följande om BIM-arbetet i Finland. 

Det finns inga gemensamma regler för kodning av 3D-modeller i Finland. Under 
en workshop med entreprenörer, konsulter och FTA (Finnish Transport Agency) 
kom det till slutsats att ett gemensamt kodsystem behöver bestämmas. 

Konsulten tror att anledningen till avsaknaden av fullfärdigt kodsystem är att 
entreprenörerna inte har arbetat tillräcklig mycket med 3D-modeller i projekt. 
Hittills har koder används baserade på gemensamma kvalitetskrav från InfraRYL. 
I InfraRYL finns koder över byggdelar men dessa är inte fullt tillräckliga för 3D-
modeller. System för mängdberäkning och kostnadberäkning är baserade på 
samma InfraRYL koder och därför tror konsulten att dessa koder kommer bli en 
bas för 3D-modellkodning.  

Forskningsprojektet Infra FINBIM håller på att utveckla nomenklatur för 
konstruktionsdelar och projekt samt kodsystem för anläggnings BIM-modeller. 
Dessa modeller är baserade på formatet LandXML. I framtiden tror konsulten att 
organisationen BuildingSMART kommer vara en nyckelroll i utvecklingen av 
BIM-baserat arbete i anläggningsbranschen. År 2011 var ett första möte i en 
internationell grupp som heter openINFRA. Målet med openINFRA är att 
utveckla öppna BIM-formatstandarder för anläggningsbranschen. Många i 
branschen tror att LandXML är en kortsiktigt lösningen för anläggningssektorn.    

                                                 
53

 Vejdirektoratet Danmark - Data standarder, Hämtad 20120320, 

http://ts.vd.dk/SitePages/Datastandarder.aspx. 
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3.3.3 Kopplingar mellan hur utvecklat BIM arbetet är och hur 
kodningen har lösts 

Trafikverket i Sverige är beställare av både väg och järnväg och använder sig inte 
av något gemensamt kodsystem vid kodning av landskapsinformation och 
projekterad data. Enligt Trafikverket så är det självklart att de i framtiden ska ha 
ett gemensamt sätt att koda anläggningsinformation. Järnvägssidan och vägsidan 
på Trafikverket ska ha en mötesserie om Förbifart Stockholm gällande gemensam 
kodning. Dessutom menar beställaren att det är enkelt att anpassa 
järnvägskodning med tillkommande kodning då de kan välja vilken kodtabell de 
vill ta ut ifrån. Järnvägssidan jobbar i nära kontakt med underhållssidan av 
Trafikverket som har en egen kodtabell från Banverket. Det finns två vägar att 
hantera projekterad data på, baserat på byggdelar eller produktionsresultat. Enligt 
beställaren kommer produktionsresultat användas mest. Detta beror dels på att 
produktionsresultat är kopplat till AMA och dels att varje litet objekt inte behöver 
kodas. Till exempel ett broräcke, då räcker det med en kod för broräcket. 
Tillämpas kodning baserat på byggdelar kodas alla objekt till minsta skruv.  

I Norge berättar konsulten att de har goda erfarenheter i projekt där Vegvesenet 
och Jernbaneverket samarbetar. De använder i princip samma arbetsupplägg och 
kodning. I ett väg- och järnvägsprojektet som kallas Follobanan ska gemensamma 
rutiner etablerats för 3D-modell projektering. Med kodningen från vägprojekt som 
bas pågår en process att skapa gemensam kodning för väg och järnväg. Detta 
arbete är inte helt färdigställt men kommer bli klart inom en snar framtid.  

I Finland finns ingen bransch praxis för hur 3D-modeller ska kodas. Finland har 
inte BIM används i så stor utsträckning och det kan vara en faktor i varför inget 
gemensamt system för kodning finns tror Konsult. Flera projekt är under 
uppstart. De kommer behandla denna problematik med kodning och 
förhoppningsvis leda fram till en lösning. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Hur ser BIM-arbetet ut i anläggningsbranschen i de 

nordiska länderna idag?  

 

4.1.1 Sverige 

Den största beställaren av anläggningsprojekt i Sverige är Trafikverket. 
Trafikverket har som mål att 70 % av alla lämpliga projekt ska tillämpa BIM 2014. 
I dagsläget finns inget krav på BIM-baserat arbete men flera pilotprojekt ledda av 
Trafikverket har påbörjats.54 

På vägsidan nyttjas BIM till den grad att 3D-modeller används. 3D-modellerna 
från olika fackområden sammanställs i en samordningsmodell. 
Samordningsmodellen kan användas till kvalitetskontroller. Allt som finns i 
samordningsmodellen ska kunna användas för utsättning, maskinstyrning och 
mängdberäkning.55 

På järnvägssidan används 3D-modeller och samordningsmodeller samt att flera 
pilotprojekt har startats. Trafikverkets järnvägssida har påbörjat att bygga ett 
bibliotek över vanligt förekommande 3D-geometriska objekt. Detta bibliotek 
kommer att fyllas på allt eftersom.  56 

 

4.1.2 Norge 

I Norge arbetas det med BIM i den utsträckningen att 3D-modeller används. 3D-
modellerna sammanställs i en samordningsmodell. Samordningsmodeller används 
i projekt gällande väg, järnväg och kraftnät. Det finns ett objektbibliotek över 
vanligt förekommande objekt men det är inte fullständigt. Ett mål i framtidens 
arbete är att de digitala objekten ska ha nödvändiga egenskaper så att automatiska 
kvalitetskontroller och beräkningar kan köras.57 

Arbetsmetodiken med BIM i anläggningsbranschen i Norge är väldigt likt BIM-
arbetet i husbyggnadsbranschen men en stor skillnad är dock att 
anläggningsbranschen i Norge inte har fokuserat speciellt mycket på information 
utan på geometri. Än så länge har ingen haft behovet av mer information än de 
nyckeldata som finns i 3D-modellerna och tillhörande lagerstruktur.58 
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 Artikel, Trafikverket byter papper mot bim - Per Hindersson, Hämtat 20120320 

http://www.byggindustrin.com/trafikverket-byter-papper-mot-bim__9174  
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 Artikel, Förbifart Stockholm visar vägen mot BIM, hämtad 20120301, 

http://www.openbim.se/documents/OpenBIM/Infoblad/Forbifart_Stockholm_visar_vagen_mot_BIM.p
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 Konsult Sverige  20120308 
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 Konsult i Norge 20120305 
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 Beställare Norge 20120307 
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Vegvesendet har tagit fram en handbok för 3D-modellbaserade projekt som heter 
Handbok 138. Statens Vegvesen har som mål med handbok 138 att den ska 
formalisera och sätta standarder för användningen av 3D-modeller i vägprojekt 
och ställa kvalitetskrav på grundläggande data, inmätnings- samt utsättningsdata. 59 

För närvarande är det inget övergripande krav från Vegvesendet att jobba BIM-
baserat. Det är oftast upp till det enskilda projektet vilket arbetssätt som ska 
användas. Det blir dock allt vanligare med BIM-baserat arbete och inom några år 
kommer det förmodligen bli ett krav att alla lämpliga projekt använder sig av HB 
138. 60 

 

4.1.3 Danmark 

Vejdirektoratet i Danmark har startat ett projekt för att öka användningen av BIM 
och digitala modeller. Detta projekt heter ”Det Digitale Anlaeg”. Det Digitale 
Anlaeg inriktar sig på att lära ut användningen av teknologin gällande BIM. 
Slutmålet med projektet är att skapa en digital integrering av alla processer från 
planering till färdig väg. Inom projektet kommer man arbeta för utökat digitalt 
tillhandahållande. Mängder ska tas från 3D-modeller i så stor utsträckning som 
möjligt. Anbudshandlingar, 3D-modeller, ritningar med mera ska publiceras 
endast i elektronisk form. 61 

I framtiden kommer vägprojekt använda sig av intelligenta objekt som förutom 
geometrin kommer att innehålla beskrivningar av material, struktur, leverantör, 
kvalitet, dokumentation och så vidare. Det Digitale Anlaeg jobbar för att en 
projektwebb ska upprättas i projekten där allt projektmaterial och kommunikation 
är samlat på ett ställe. Upprättandet av en projektwebb ska projektledaren för varje 
enskilt projekt ansvara för. Målet med projektwebben är att strukturera och 
etablera ett samarbete som optimerar digitala data genom anläggningens livscykel. 
Arbetet kommer även att innefatta digital leverans. Syftet är att uppdatera den 
digitala 3D-modellen så att den innehåller mer än geometrisk information. 
Visionen är en "GIS informationsmodell" för en väg, där information som 
egenskaper, material, underhåll, manualer med mera för det enskilda vägelementet 
ska vara tillgänglig i driftsprocessen. 62 

För att genomföra detta projekt är det uppdelat i tre faser. Projektet har bara 
börjat och befinner sig i Fas 1. Fas 1 handlar om grundläggande uppgradering till 
digitalt tillhandahållande och behandlar vägmodell, tillhandahållande och tillsyn. 
Fas 2 handlar om användning av digitala möjligheter och är en fördjupning av fas 
1. Fas 3 behandlar framtida digitala anläggningar, integrering av hela livscykeln, 
med underhåll och utveckling av resultateten från Fas 2. 63 
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 Handbok(HB) 138 Modellgrunnlag Krav till grunnlagsdata och modeller. Februari 2012 
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 Beställare Norge 20120307 
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Det Digitale Anlaeg ska stödja användningen av digitala verktyg samt att 
informationsöverföringen mellan alla aktörer i branschen ska gå smidigt, både 
privata och offentliga. Det ska bli effektivare i hela anläggningsprocessen. Målet 
med projektet är att uppnå övergripande ekonomiska fördelar. Idag finns inga 
direkta krav från myndigheter på att BIM ska användas, det är upp till projektet. 
Efterfrågan på 3D-modeller växer och då Vejdirektoratet tillsammans med 

Baneverket är Danmarks största byggherrar i anläggningsbranschen spelar deras 
krav stor roll för att skapa nya standarder i framtiden.64 

4.1.4 Finland 

Finland satsar på BIM genom en branschorganisation som heter RYM. Genom 
RYM har entreprenörer, konsulter och Finnish Transport Agency tillsammans 
startat ett FOU projekt som ska leda fram till riktlinjer för BIM-baserat arbete 
inom anläggningsbranschen. Infra FINBIM heter ett delprojekt som ska utveckla 
upphandlingsförfarandet, standarder, ny förbättrad design och underhåll. Flera 
pilotprojekt som ska tillämpa BIM är under uppstart. Visionen med Infra 
FINBIM är att 2014 ska alla lämpliga anläggningsprojekt tillämpa BIM.  65 

Finnish Transport Agency är största beställaren av anläggningsprojekt i Finland 
och vill införa mer BIM-baserade projekt.  Ett första mål med BIM är att öka 
produktiviteten genom lättare och snabbare ändringar i projektering, automatiska 
mängdberäkningar och automatiska kvalitetskontroller. I framtiden hoppas de att 
BIM ska tillämpas genom hela livscykeln för projekteringen, byggandet och 
underhållet. BIM-modellerna ska vara intelligenta och inte bara ritningar.66 

Bro är den sektor som har tillämpat BIM mest i Finland. Där har BIM använts i 
den grad att 3D-modeller användes när de ritades och byggdes. Crusell Bridge 
blev ett pilotprojekt för BIM i Finland. 3D-modellering användes för hela 
konstruktionen, både för ståldelar och för all betong med tillhörande armering. 67  
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4.2 Hur har kodproblematiken lösts i de olika nordiska 

länderna?  

 

4.2.1 Sverige 

I Sverige har inte kodproblematiken lösts. Trafikverket har inget bestämt 
gemensamt system för kodning. 68 

Pilotprojektet Förbifart Stockholm använder sig av BSAB och Bygghandlingar 90 
för kodning. I Bygghandlingar 90 del 7 utgåva 2 finns en kodlista över 
landskapsinformation som är en vidareutveckling av en kodhandbok från 
Vägverket. I projektet används BSAB:s tabell för byggdelar men folk från både 
väg och järnvägssidan tror att tabellen över produktionsresultat kommer bli den 
vanligaste att använda i framtiden.69

 

Järnvägsprojekt Mälarbanan har liksom Förbifart Stockholm Trafikverket som 
beställare. I det projektet tycker konsulter att BSAB och Bygghandlingar 90 kan bli 
för komplicerade och testkör därför ett eget system som ska vara enklare än det i 
Förbifart Stockholm. I projektet används en kodhandbok från Banverket och ett 
bibliotek över standardobjekt håller på att tas fram. 70 

4.2.2 Norge 

För nuvarande är inte problematiken med kodning helt löst i Norge. Statens 
Vegvesen har en kodlista för 3D-modell baserade projekt i Handbok 138. Denna 
kodlista är helt ny och har baserats på tre olika källor. Koderna kommer från den 
Nationella vägdatabanken, SOSI och Handbok 025. Koderna är en fem-siffrig 
objekt- eller fältkod. Ändringar av kodningen kan ske i framtiden då systemen har 
används praktisk och mer erfarenhet har erhållits. I nuläget är kodlistan ett 
excelark, men i det långa loppet ska den bli en databas. Databasen ska i framtiden 
innehålla digitala objekt med geometri, egenskaper och metadata knutna till 
objektet. 71 

Statens kartverks standard för geografisk information heter SOSI. SOSI har en 
objektkodlista över landskapsinformation. SOSI används bland annat av 
myndigheter, kommuner och ledningsägare. Objektkatalogen i SOSI innehåller 
objekttyper med tillhörande attribut. SOSI används av alla myndigheter och 
kommuner för kodning av landskapsinformation i Norge. 72 
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4.2.3 Danmark 

Kodproblematiken har inte lösts helt i Danmark. På Vejdirektoratets hemsida 
beskrivs standarder för kodning. Dessa standarder är framställda för 2D-
ritningsproduktion men ska bli utbyggda för att användas till 3D-modeller. 
Leverans av vägprojektdata sker för det mesta i CAD-filer med BIPS-koder enligt 
kodtabell. Det är också möjligt att leverera DFSL-koder.73 

När det gäller kodning av landskapsinformation används DSFL formatet (Dansk 
Selskab for Fotogrammetri og Landmålning)74 

Projekterad data ligger ofta som en modell i det system som används för 
projekteringen varifrån mängder, utsättingsdata med mera hämtas. BIPS-systemet 
(Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet, Samarbejde) är den vanligaste 
förekommande kodsystemet av för projekterad data. 75 

 

4.2.4 Finland 

I anläggningsprojekt används idag koder som är baserade på InfraRYL. Koderna i 
InfraRYL är framställda för 2D-ritningar, de är inte kompletta för att användas i 
3D-modeller. System för mängdberäkning och kostnadsberäkning är baserade på 
InfraRYL koder och därför är det troligt att de kommer bli en grund för framtida 
koder. Genom projektet InfraFINBIM ska koder arbetas fram som är anpassade 
för 3D-modeller. Koderna ska tas fram genom pilotprojekt som ska startats inom 
anläggningsbranschen.76 

Infra 2011 CAD-lagersystem heter en publikation som innehåller förslag på 
kodning av landskapsinformation. Infra 2011 CAD-lagersystem används av 
Finnish Transport Agency i alla vägprojekt. 77 

I samband med projektet InfraRYL skapades ett klassificeringssystem för hela 
anläggningsbranschen. Klassificeringen innehåller flera olika delar. Slutprodukt-, 
produktions-, projektelement och byggnadsdelklassificering. Dessa klassificeringar 
i InfraRYL är inte tillräcklig för BIM. De uppfyller inte krav på design, 
konstruktion och modellering. I projektet InfraFINBIM ska dessa klassificeringen 
anpassas till BIM-modeller. I den första fasen har det fokuserats på 
konstruktionsskikten av vägar, gator och järnvägar. 78 
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4.3 Finns det några uppenbara kopplingar mellan hur 

utvecklat BIM-arbetssättet är och hur 

kodproblematiken har lösts? 

 

För att utveckla BIM arbetet behövs gemensamma kodstandarder. Detta är något 
alla länder vi har undersökt jobbar med att utveckla. För att få fram koder som ska 
bli standarder måste de testköras i praktiken. Pilotprojekt har påbörjats i alla 
nordiska länder för att lösa kodproblematiken. Genom pilotprojekt kan brister 
och fel upptäckas och korrigeras. Idag kan 3D-modeller användas för 
visualisering, kvalitetskontroller, utsättning och maskinstyrning. Nästa steg i BIM 
arbetet är att skapa intelligenta objekt som kan kopplas direkt till 
samordningsmodellen. Intelligenta objekt kan innehålla data om material, 
mängder, tidsplanering, kostnader, kopplingar och så vidare. Ett bibliotek över 
standardobjekt behövs där varje objekt kodas korrekt och har egenskaper och 
regler inlagda.  

I Sverige på vägsidan används BH90:s förslag på kodning. Denna kodning med 
upp till 27 beteckningar kan ses komplicerad i jämförelse med Norges Vegvesens 
fem-siffriga koder. I dagsläget har inte Norge mer utvecklat BIM-baserat arbete i 
praktiken än Sverige, men Norge har lagt en grund för ett kodsystem som 
standard. Grunden är lagd för att väg och järnväg ska använda ett gemensamt 
kodsystem, vilket inte är löst i Sverige. Danmark och Finland står ännu i 
startgropen mellan 2D- och 3D projektering. De har precis börjat utveckla BIM-
arbetet och ska arbeta fram förslag på kodstandarder. Sammantaget finns inte 
någon uppenbar koppling mellan hur utvecklat BIM-arbetssättet är och hur man 
löst kodproblematiken eftersom inget land har löst kodproblematiken fullständigt. 
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5 Diskussion 
Rapportens syfte är att belysa betydelsen av ett gemensamt kodsystem vid BIM-
baserat arbetssätt i anläggningsprojekt, vilket ska skapa förståelse och förenkla 
BIM-arbetet mellan olika aktörer i framtiden. 

Målet med rapporten är att göra en sammanställning av hur BIM används i Sverige 
och de övriga nordiska länderna inom anläggningsbranschen och hur 
problematiken med kodning av projekterat data och data av befintlig mark har 
löst. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
 

5.1.1 Hur ser BIM-arbetet ut i anläggningsbranschen i de nordiska 
länderna idag? 

Det är svårt att definiera vad som är BIM. Genom intervjuer med olika aktörer 
inom anläggningsbranschen i Norden fås intrycket att det räcker att 3D används 
för att kalla det BIM. Alla aktörer har dock större planer med BIM och vill att i 
framtiden ska 3D-modellerna vara intelligentare bestående av objekt med 
egenskaper och regler. 
Sverige har flera projekt som tillämpar BIM. BIM används i den grad att 3D-
modeller används bland annat för visualisering, mängdberäkning, maskinstyrning 
och kvalitetskontroller. Sverige är i ett tidigt stadie när det kommer till BIM i 
anläggningsbranschen. I det här stadiet ska behov och hinder definieras för att 
senare bidra till ett mer utvecklat BIM-arbete. 
I Norge har Staten Vegvesen tagit fram en handbok i hur 3D-modellering ska gå 
till. Denna handbok kan mycket väl bidra till att det blir vanligare att använda sig 
av 3D-modeller. För att utveckla BIM arbetet måste erfarenhet erhållas och då är 
det bra att stora beställare visar vägen med riktlinjer. I Norge ser BIM-arbetet ut 
som i Sverige med 3D-modeller som används för visualisering, mängdberäkning, 
maskinstyrning och kvaliltetskontroller. 
Finland har precis startat flera pilotprojekt för BIM i anläggningsbranschen. 
Genom forskningsprojekt ska riktlinjer för BIM-arbetet tas fram. Finland har 
tillämpat BIM mest i brobyggen jämfört med vägprojekt. Brobyggen kan ses som 
enklare att använda BIM då konstruktionen är lik husbyggnadsbranschen där 
arbetet är mer utvecklad. BIM används i den grad att 3D-modeller utan objekt 
med intelligens används. 
Danmarks Vejdirektoratet och Baneverket har en utarbetat plan för hur 
anläggningsbranschen ska tillämpa BIM. Planen har använts utav 
husbyggnadsbranschen men har nu anpassats till anläggningsbranschen. Planen är 
indelad i olika faser och Danmark befinner sig nu i fas 1 som bland annat handlar 
om att 3D-modeller ska utarbetas så att den kan användas till maskinstyrning samt 
mängdberäkningar. I dagsläget används 3D-modeller till visualisering och 
kvalitetskontroller. Att Danmark har en plan med mål för BIM från de stora 
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beställarna kan komma att sätta krav på konsulter och entreprenörer vilket kan 
bidra till utveckling av BIM-baserat arbete.   

5.1.2 Hur har kodproblematiken lösts i de olika nordiska länderna?  

Inget land i Norden har löst kodproblematiken helt och hållet. I Sverige jobbar 
Trafikverket med att komma fram till en överenskommen gemensam kodning för 
både väg och järnväg. Gällande kodning av landskapsinformation finns förslag i 
BH90 som numera stöds fullt ut av Trafikverket väg. Kodning av 
landskapsinformation kommer fortfarande vara ett problem eftersom BH90 inte 
följs av alla t.ex. kommuner och ledningsägare. Många kommuner har egna 
standarder som de följer. Detta gör att det kan uppstå svårigheter vid 
informationsöverföring om båda inte använder samma standard. I framtiden 
kanske kodningen i BH90 blir praxis i Sverige på det sätt som Norge har en 
standard i HB 138. Pilotprojektet Förbifart Stockholm ska vara med och bidra till 
detta.  

Det är konstigt att inte väg- och järnvägssidan på Trafikverket har kommit 
överens om en standard för kodning nu när de är ett företag. I framtiden så tror vi 
att en gemensam standard måste bestämmas för att BIM-arbetet ska nå en högre 
nivå. Särskilt vid gemensamma projekt mellan väg- och järnvägssidan. 
Informationsöverföringen mellan olika aktörer i projekten blir mindre 
komplicerad och en stor del av problemet vore löst om väg- och järnvägssidan 
använde sig av samma kodning till landskapsinformation. Järnvägssidan kunde 
använda sig av sin kodning innanför banvallen, där bara de arbetar. Arbetet torde 
bli för omfattande om alla specialobjekt skulle kodas om. 

Norge har kommit en bra bit på vägen att lösa kodproblematiken. Där har ett 
system för kodning gällande projekterad data bestämts och ska anpassas för både 
väg och järnväg. Norge har också en standard för kodning av 
landskapsinformation som används av t.ex. kommuner och ledningsägare. 
Danmark har likt Norge en standard för landskapsinformation som används 
rikstäckande. Norge och Danmark gemensamma kodningen för 
landskapsinformation gör att problem undviks vid projektering jämfört med 
Sverige där olika aktörer har egna system för kodning. 

För projekterad data i Danmark finns bara kodsystem som är anpassade till 2D-
ritningar. Genom ”Det Digitale Anlaeg ” ska det tas fram kodsystem som är 
anpassade till 3D-modeller. Danmark har startat detta stora projekt som löper 
över många år för att införa BIM i större skala i anläggningsbranschen. Detta 
projekt är bara i starten men syftar till att genomföra stora förändringar. Gällande 
kodsystem säger IKT-avtalen att gemensamma informations- och 
kommunikationstekniker ska används i Vejdirektoratets projekt, detta gäller också 
kodning. Det händer mycket även i Danmark, men än så länge så är de bara i 
startgroparna.  

Finland har en publikation ” Infra 2011 CAD-lagersystem” som används vid 
kodning av landskapsinformation av Finnish Transport Agency i alla vägprojekt. 
InfraRYL är ett projekt som tog fram kodstandarder för hela 
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anläggningsbranschen i Finland. InfraRYL är kodning gjord för 2D ritningar.  
Denna kodning är inte tillräcklig för 3D-modeller och genom projektet 
InfraFINBIM ska koder arbetas fram som är anpassade för 3D-modeller.  

   

5.1.3 Finns det några uppenbara kopplingar mellan hur utvecklat BIM-
arbetssättet är och hur kodproblematiken har lösts? 

I en utvecklad BIM ska alla aktörer använda en gemensam samordningsmodell. 
För att aktörer ska kunna byta data med varandra behövs ett gemensamt 
kodsystem. De Nordiska länderna har som mål att i framtiden ska BIM 
modellerna innehålla intelligenta objekt som vet vad de består av och vad de är. 
För att nå denna nivå av BIM måste kodningen av dessa objekt lösas. Norges 
Vegvesen har lagt en grund till en sådan kodning och allt eftersom kommer fler 
objekt bli kodade. Denna kodning ska också anpassas till Jernbaneverket. När ett 
gemensamt kodsystem är fullständigt kan BIM användas i en större utbredning.  

Eftersom att inte något av de nordiska länderna i dagsläget har utvecklat en 
gemensam kodstandard fullt ut så är det svårt att belysa betydelsen av ett 
gemensamt kodsystem vid BIM-baserat arbetssätt i anläggningsprojekt. Norge 
som har kommit längst med kodstandarderna tillämpar inte BIM i högre grad än 
något annat land i norden. Desto mer den gemensamma kodstandarden utvecklas 
och tillämpas tror vi att BIM-arbetet kommer att förenklas mellan olika aktörer i 
framtiden.   

Genom våra litteraturstudier och intervjuer har svar på våra frågeställningar fåtts 
och kan knytas till rapportens syfte och mål.  

Alla berörda länder jobbar med att ta fram eller börja använda gemensam kodning 
till projekterad data och landskapsinformation. Detta belyser betydelsen av ett 
gemensamt kodsystem vid BIM-baserat arbetssätt i anläggningsprojekt. Att alla 
berörda länder jobbar aktivt med frågan visar att det är viktigt för den fortsatta 
utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen. Det är upp till de stora beställarna i 
länderna att driva frågan om ett gemensamt kodsystem. De behöver ge riktlinjer 
samt sätta krav på entreprenörer och konsulter.  

Vi har gjort en sammanställning av hur BIM används i Sverige, Norge, Danmark 
och Finland inom anläggningsbranschen och hur problematiken med kodning 
håller på att lösas gällande projekterat data och landskapsinformationsdata.  
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5.2 Metoddiskussion 

 

Källorna i litteraturstudien är mestadels artiklar och information om BIM i 
anläggningsbranschen. Men även Bygghandlingar 90, handböcker och manualer. 
Avsaknaden av vetenskapliga rapporter inom ämnet kan bero på att ämnet vi 
behandlar är relativt nytt i branschen. Detta kan ses som att litteraturstudiens 
trovärdighet försämras. Validiteten och reliabiliteten uppfylls ändå, då artiklarna 
och informationen är skrivna av sakkunniga med hög trovärdighet. 
Bygghandlingar 90, handböckerna och manualerna används i lämpliga projekt.  

Arbetet med BIM och problematiken med koder och standarder är i startskedet i 
de nordiska länderna. Därför valdes att fokusera på intervjuer för att besvara 
frågeställningarna. Detta lyckades väl. Syftet och målet kunde uppfyllas.  

Intervjuerna skedde via telefon- eller mailkontakt. Mailkontakterna med Danmark, 
Norge och Finland skedde mestadels på engelska för att minska 
språkförbistringar.  

Mailintervjuvernas fördelar var att svaren blev oss tillhanda skriftligen. Svaren 
kunde läsas igenom i lugn och ro. Nackdelar med mailkontakt var att det ibland 
kunde vara svårt att översätta mailen då de inte alltid var på engelska. Vidare så 
kunde svaren dröja och i vissa fall utebli trotts påminnelser. 

Intervjuerna via telefon fungerade bra då följdfrågor kunde ställas. Det var lätt att 
föra en dialog med intervjupersonerna. Nackdelarna med telefonintervjuerna var 
att det var svårt att hänga med och anteckna allt då samtalet flöt på snabbt.  

Intervjuerna utfördes med en beställare och en konsult i varje land. De utvalda 
intervjupersonerna ansågs ha hög trovärdighet. För att öka reliabilitet ytterligare 
kunde ett större antal intervjupersoner ha valts ut för att underbygga svaren. Men 
valda intervjupersoners trovärdighet ansågs hög och svaren tillräckliga.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Hur ser BIM-arbetet ut i anläggningsbranschen i de nordiska länderna 
idag? 
De nordiska länderna använder BIM i anläggningsbranschen i den grad att 
samordningsmodeller används. Samordningsmodellerna består av olika 3D-
modeller och används för kvalitetskontroller. Maskinstyrning och 
mängdberäkningar kan idag använda 3D-modellerna. 3D-modellerna innehåller 
idag inte objekt med intelligens utan alla kvalitetskontroller görs manuellt. 
Hur har kodproblematiken lösts i de olika nordiska länderna?  
Inget land i norden har idag helt löst kodproblematiken med BIM.  
Sverige ska genom pilotprojekt bestämma ett fungerande kodsystem som är 
anpassat till både väg och järnväg. I Norge har de största beställarna bestämt 
system för hur kodningen ska se ut. Kvar återstår att koda alla delar som används i 
väg- och järnvägsprojekt. Danmark ska genom projektet ”Den Digitale Anlaeg” 
bestämma standard för kodning och anpassa kodning till BIM-modeller. Finland 
ska genom projektet ”InfraFINBIM” utveckla kodstandarder som är lämpade för 
BIM-modeller.     
Finns det några uppenbara kopplingar mellan hur utvecklat BIM-
arbetssättet är och hur kodproblematiken har lösts? 
Alla nordiska länder har insett vikten av ett kodsystem anpassat för BIM och 
börjat med att lösa den problematik. För att ta vidare BIM arbete till ett nästa steg 
behövs kodproblematiken lösas. 
 
Rekommendationer till andra arbeten är att ta upp våra frågeställningar igen om 
några år och se om de nordiska länderna löst kodproblematiken olika och hur 
utvecklat BIM-arbetet blivit. Vidare så kan uppbyggnaden av de olika 
objektkatalogerna och kodsystemen behandlas och hur de fungerar mer ingående.
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1  Frågor och svar intervjuer konsult Bro Finland 

 

What encoding are you using in terms of projected data in BIM-models?  
Are standards to be followed? BIM requirements from authoritys? 
 
That's a good and current question. 
The truth is that now there are not common rules for bridge modeling coding. This question came 
out also here last week when we had bridge workshop organized by FTA (Finnish Transport 
Agency). Actually that was organized by ongoing R&D project funded by FTA and consulting 
companies. 
The conclusion there was that we have to find coding system. I think the reason is that contractors 
have not done much model based work on site. What we have used recently is coding based on 
common quality requirements InfraRYL, Part 3 Bridges. 
In InfraRYL there are codes for all bridge structure parts including structures, equipments, 
isolation etc. System for quantity takeoff and cost estimation are based on the same InfraRYL 
codes. So now we think that InfraRYL would be base for model coding. 
I'm not familiar with Swedish codes but I'm afraid AMA is something same than InfraRYL.  
 
Do you know if InfraRYL includes codes for roads and railways aswell? 

InfraRYL is including 5 parts: 

Part 1 “Ways” and regions (I’m not sure but should include roads and railways) 

Part 2 Systems and additional parts for roads 

Part 3 Bridges 

Part 4  Structures for physical exercise and recreational areas 

INFRA2006 Nomenclature (names) for structure parts and projects 

 
The codes in InfraRYL isnt fullfilled to use in a 3d-modell and it needs to be 
complemented? 

That’s right. 

But FINBIM R&D project have developed nomenclature (names) for structure parts and 
projects and also code system for civil BIM model (based on LandXML data transfer) 

I attach here some examples (in finnish) of Inframodel-coding to be used for LandXML data 
transfer. 



    Bilaga 1 

54 

 
The R&D project RYM FINBIM is it a initiative of the authorities or the private 
sector? 
 
Yes, private sector (constructors, consulting companies) is active but public sector (Finnish 
Transport Agency, biggest cities) is also involved. The aim is to develop national BIM standard 
for infrastructure. You can compare that to the building sector, there national common 
requirements for BIM projects was published on Tuesday this week. These will be published also 
in English soon.
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Bilaga 2 Intervju med beställare från Finland  

 
Hur jobbar Finland med BIM inom infrastruktursektor? I vilken grad arbetar man 
med BIM? 
One of six work packages in Built Environment Process Re-engineering 
(PRE) research program, is financied by companies, FTA and Tekes (The 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation) 
Hur ser ni på framtiden och BIM? 
Year 2014 large owners of infra structures are ordering just model-based 
services, which are used in all stages of project, beginning from order of 
design and ending to maintenance stage. 
The goal is to develop and realize a new information modelling and 
automation based process and model. 
In the process the needed intelligent and information contents of different 
models can be created, used and utilized throughout the infra construction, 
maintenance, rehabilitation and maintenance process and work phases. 
The process reaches the whole life cycle of the main infra products, i.e. 
highways, railways and bridges. 
The aim is to create and establish a systemic change into infra sector in 
Finland, which is needed to enable and support the comprehensive 
development and utilization of information modelling and automation 
potentials and possibilities. 
Also, the aim is to develop international competiveness into Finnish infra 
companies, other infra participants and research organizations. 
Har du ett exempel på ett anläggningsprojekt i Finland som tillämpat BIM? 
Until now no large infrastructure projects haven’t been totally BIM-based. One good bridge 
project was Crusell bridge in Helsinki 
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Bilaga 3 Intervju med konsult från Norge 
 
Hur arbetar ni med BIM i Norge? I vilken grad? 
 
Jeg har jobbet med dette temaet siden 2005 - OPS/totalentreprise for E18 ved Kristiansand i 
regi av Skanska - og etter som årene har gått har det blitt standard på mange prosjekter. I dag 
jobber vi med over 10 ulike BIM-prosjekter innen infrastruktur - det vi kaller 
samordningsmodell - for både veg, jernbane og utbygging av kraftnettet. Flere av prosjektene er 
under bygging og en får se effekten av dette i praksis. Totalt sett er det veldig gode erfaringer på 
byggeplass, en oppnår god dataflyt ut på kikkert/maskinstyring og de har så langt vært neste fri 
for tverrfaglige konflikter. 
  
Vi har kollat på projektet Dovre -E6 som verkar vara ett projekt som kommit 
långt med tillämpning av BIM. Kan du berätta lite om projketet? 
 
Det er helt korrekt at E6 Dovrebanen er et slikt prosjekt som har benyttet samordningsmodell 
gjennom hele planprosessen. Dette prosjektet består av 3 delstrekninger (entrepriser) og et er 
etablert felles rutiner for alle parter på tvers av grensene. Alle strekningene har levert 
konkurransegrunnlag til kalkulasjon for entreprenører og byggestart er nært forestående. På disse 
prosjektene er fagtemaet Landskap viktig og helt sikkert noe dere kan hente informasjon fra i 
forbindelse med arbeidet. 
 
Hur hanterar ni kodning av projekterat data?? HB138 är den färdigställt och kan 
bli standardiserad? 
  
I arbeidet følger vi prinsippene i Håndbok 138. Denne håndboka er ennå ikke offentlig ennå - 
men helt i sluttfasen, men det vill ikke bli store endringer i arbeidsmetodikk som følge av slik det 
utføres i dag. Det kan bli noen en endringer i koding av objektene, men det har liten betydning i 
praksis, da det viktigste er ikke hva koden heter, men at det blir kodet unikt. Endring av navn 
på kodene endres enkelt i Geodataforvalter i driftsfasen med krysstabeller i eksempelvis 
EXCEL. Kodene vi benytter i dag (5-sifret kode) er en miks av kodestrukturer fra SOSI, 
datakataloger etc. og i henhold til vedlegg i HB 138, men kan som sagt bli endret i. 
 
Hur hanterar ni kodning av landskapsinformation? Är SOSI tillräcklig  
 
I arbeidet med 3D Fagmodeller/Samordningsmodell er det viktig at man i starten av prosjektet 
etablerer felles leveranserutiner. Av erfaring foregår leveransen som dwg-modeller og en benytter 
filnavn og ikke minst lagnavn for å kode dette på en smart måte. I lagnavnene er det skilt 
mellom volumdata til tverrfaglig kontroll og stikningsdata som kodes med en 5-sifret objektkode 
eller feltkode som følger anlegget. Disse stikningsdataene skal entreprenør da benytte videre i 
byggefasen i forbindelse med å etablere "Som bygget"-data som igjen distribueres til 
drift/vedlikeholdsfasen og forvaltning av kartdata. fremtiden etter praktisk erfaring.  
 
Vad har du för erfarenhet och syn av BIM? 
 
Arbeidsmetodisk er det veldig mange likheter til de BIM-prosessene en kjenner igjen fra 
byggsektoren. Vi har derimot helt bevisst ikke fokusert spesielt på Informasjon i denne fasen, 
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men det viktigste er håndtering av geometri. Så langt på de anleggene som benytter dette 
grunnlaget i dag er det ingen som har etterspurt mer informasjon utover de nøkkeldataene en 
finner gjennom 3D Fagmodeller og tilhørende lagstrukturer. 
 
Vi undrar om du har en inblick i hur det fungerar på järnvägssidan?  
 
Vi har etter hvert også god erfaring med prosjekter i regi av Jernbaneverket og en benytter i 
prinsippet samme arbeidsopplegg og koding som beskrevet under. Vi jobber nå med prosjektet 
Follobanen der det har blitt etablert felles rutiner for alle delprosjektene (4 ulike entrepriser) for 
modellbasert prosjektering. En har her tatt utgangspunktet i kodingen en har på vegprosjektene 
og det pågår nå prosesser med felles koding for alle spesielle elementer knyttet til jernbanetekniske 
fag. Dette arbeidet er under utvikling og dermed ikke ferdigstilt, men det vil skje mye her i nær 
fremtid.  
 
Tror dette er det nærmeste en kommer for prosjekter hos Jernbaneverket i Norge, og det vil nå 
framover bli jobbet videre med kodesystemet med mål om en felles standard for alle JBV-
prosjekter i fremtiden. Derfor ikke så mye konkret per dags dato, men det jobbes med og vil bli 
mer konkret i nær framtid. 
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Bilaga 4 Intervju med beställare Väg från Norge 
 
Hur ser du på BIM idag? Hur långt har ni kommit? Hur vill ni att BIM-arbetet ska 
se ut i framtiden? 
 
Fordelen med BIM slik jeg ser det er at man på byggsiden har kommet langt med 
standardisering av objekterog regelverk i modellene. Det er opprettet standardbiblioteker for ulike 
produkter, slik at man i prosjekteringsverktøyene kan hente digitale objekter med 
metadata/egenskapsdata direkte inn i modellen. Regelverk er lagt inn i modellene slik at man 
kan kjøre kvalitetskontroller med mer. Selv om dette ikke fungerer perfekt ennå er mitt 
inntrykk at her har man kommet lengerenn anleggssiden.  
På anleggssiden har vi god mulighet for beskrivelse av terreng, og vi får benyttet modelldata i 
byggefasen.  
Det gjenstår mye før objektbeskrivelsene er gode nok (standardobjekter for f. eks kum, rekkverk 
osv med tilhørende metadata/egenskapsdata). Men det kommer nok.  

Målet er at de digitale anleggsmodellene har best mulig nøyaktighet i beskrivelse av terreng og 
lagdelingen under bakken (jord, sand, fjell, leire osv). I tillegg biblioteker med standardiserte 
objekter der det er hensiktsmessig (kum, lysmast, armatur, tre osv).  

De digitale objektene må ha nødvendige egenskapsdata og regler slik at man kan kjøre 
automatiske kvalitetskontroller og beregninger. (Skiltfundament må vite hvilke skilt det kan 
kobles til, hva som er minimums avstand til andre objekter osv).  

Vilka krav ställer ni på Vegvesen att BIM ska användas? 
  
Foreløpig er det opp til det enkelte prosjekt å bestemme om man skal jobbe modellbasert eller 
tegningsbasert.  
Det vil være slik  i en overgangsfase. Men stadig flere prosjekter jobber modellbasert, og om et 
par år vil nok  
kravet bli at “alle” prosjekter skal det. (Alle prosjekter hvor det er hensiktsmessig, dvs de aller 
fleste). 
 
Vilka krav på kodning av projekterat data och landskapsinformation ställer ni?  Finns 
standarder som ska följas? 

Foreløpig er ikke koding helt på plass. Vi jobber med å utarbeide objektdefinisjoner nå. Vi 
baserer foreløpig kodingen på tre kilder:  
SOSI-koder: http://www.statkart.no/nor/sosi/. Dette er kartverkets kodebibliotek, og i 
mange tilfeller er det for lite detaljert i forhold til prosjektering.  

NVDB: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank 

Objekter som benyttes i forvaltningssystemet Nasjonal Vegdatabank. I mange tilfeller er det for 
lite detaljert i forhold til prosjektering.  

http://www.statkart.no/nor/sosi/
http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank
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Håndbok 025 Prosesskoden: 
http://www.vegvesen.no/Fag/Veg+og+gate/Prosjektering+og+bygging/Prosjektering/Prosess
koden 

Inneholder beskrivelse av objekter og prosesser som benyttes i byggefasen.  

Disse tre kildene + nye koder (hvor vi mangler objektbeskrivelser) vil til sammen danne 
grunnlaget for objektlisten.  

Foreløpig er det kun en excel-liste, men på sikt må dette bli en database med digitale objekter 
hvor geometri, egenskaperog metadata ligger knyttet til objektene.  

http://www.vegvesen.no/Fag/Veg+og+gate/Prosjektering+og+bygging/Prosjektering/Prosesskoden
http://www.vegvesen.no/Fag/Veg+og+gate/Prosjektering+og+bygging/Prosjektering/Prosesskoden
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Bilaga 5 Intervju med Konsult/Författare BH90  från Sverige 
 
Tror du att förslagen i Bh90 kan bli standard i Sverige? Varför tillämpar inte 
trafikverket detta i sina projekt?  

Kodlista BH90 för landskapsinformation som vi kallat den kan knappast bli svensk standard i 
formell bemärkelse, lika lite som BSAB är det för klassificering av byggnadsverk och deras 
delar. 

Däremot tror och hoppas jag att koderna kan bli praxis, och så småningom de facto-standard 
för anläggningsbranschen. Trafikverket stöder numera officellt BH90 fullt ut, men det kommer 
att ta tid innan det slår igenom helt. De har ju lång omloppstid på sina projekt! 

 
Då det gäller projekterad data finns det något förslag som slagit rot än i hur man 
skall hantera data? 

Vad gäller kodning av projekterat gäller BSAB för hela branschen. De tabellerna används till 
exempel för namngivning av CAD-lager  

Jag är rådgivare till Förbifart Stockholm, och där kommer vi koda projekterat enligt BSAB:s 
byggdelstabell (befintligt enligt Kodlista BH90). Annars tror jag det kommer att vara vanligast 
med kodning enligt tabellen för produktionsresultat. En fördel är att koderna är bekanta för 
folk, eftersom de används också i AMA. 

Jag har gjort flera försök att samordna kodning mellan kartering, projektering och planering, 
men det har hittills varit trögt. Ett nytt försök gör vi om några veckor, då företrädare för 
OpenBIM träffar lantmäterifolk och planerare för att diskutera frågor som ligger i gränslandet 
mellan GIS och BIM, eller mellan planering och byggande. 
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Bilaga 6 Intervju beställare från Sverige 
 
Hur är er syn på järnvägssidan angående gemensam kodning och BIM? 
 
Självklart skall vi inom TRV ha ett gemensamt sätt att koda anläggningsinformation.En 
mötesserie mellan Järnväg och Förbifarten ett möte angående gemensam byggdelskodning och även 
produktionsresultat enligt BSAB. Dessutom är det enkelt att anpassa jvg-kodning med 
tillkommande kodning så att vi kan välja och selektera vilken kodtabell man vill ta ut ifrån. 
Inom jvg jobbar vi också nära förvaltaren (Underhåll) som äger kodtabellen (BVF 584.01).  
 
Används Bygghandlingar 90 del 7 utgåva 2 kodlista för landskapsinformation? 
 
Nja, den har nog inte börjat att användas i så stor utsträckning än men eftersom den bygger på 
Trafikverket (Väg) gamla Rithandbok Mät- och Kartering (Publ 2000:5B) blir det enkelt för 
alla att ta till sig den. Det som ska till nu och är påbörjat är att programvaruleverantörer som 
Vianova, SBG-Geo, mfl ska lägga in templates och kodlistor som följer den nya kodlistan. 
 
Används BSAB för projekterat? 
 
a, det har börjat att användas i ännu större utsträckning än tidigare. Ny mallar finns och de 
ska göras mer lättåtkomliga samt att rutiner för underhåll av mallarna ska fram. Detta för att 
branschen tillsammans ska kunna komplettera och justera mallarna. 
 
- Koderna för byggdelar i BSAB systemet har av exempelvis Vianova använts länge som 
grundstomme för lagernamn. I daglig tal säger man ”gamla Point-lager” när man pratar om 
dessa lager. 
 
Vi har förstått att det finns olika vägar att hantera projekterat beroende på 
byggdelar eller produktionsresultat etc, finns det någrot förslag som slagit rot? 
 
- Produktionsresultat är det som kommer att användas mest och troligen kommer byggdelar 
användas mer sällan. Av den enkla anledning att vi använder AMA för kostnadskalkyler och 
att våra BIM-modeller hanterar information på objektnivå, oftast med hjälp av attribut. 
 
Ett exempel för att förklara varför jag tror att det är produktionsresultat som blir mest använt: 
 
Ett räcke i en BIM-modell kan bestå av en massa objekt, från minsta skruv till topp- och 
mellanföljare. När jag ritar upp räcket på en ritningsmodell för planritning ritar jag ett streck 
med en speciell linjetyp på ett lager T-DEG121E-N. Koden DEG.121 berättar att det är ett 
räcke för vägbroar och det räcker som information på en ritningsmodell. På en ritningsmodell 
med normalsektion ritar jag räcket på lager DEG121EDN och på en ritningsmodell med 
profil hamnar räcket på lager DEG121EPN.  
 
I BIM-modellen kan alla objekten som hör till broräcket ha kodats med DEG.12111 som ger 
mer detaljerad information och i och med att vi gör kostnadskalkylen med AMA Anläggning 
ingår även arbetet i koden. Respektive byggdel som ingår räcket kan dessutom ges ytterligare 
information med hjälp av attribut där byggdelskoden skulle kunna vara ett eget attribut men det 
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blir onödigt i vårt fall då koden DEG.12111 innehåller information om både material och 
jobb. 
Skulle vi använda byggdelar måste vi koda varje objekt för sig och dessutom beskriva arbetet. 
Vi använder produktionsresultat så mycket som möjligt för de objekt som vi projekterar.
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Bilaga 7 Konsult Sverige Projekt Mälarbanan 
 
I vilken utsträckning använder ni er av BIM i Mälarbananprojektet?  
Två nya spår ska byggas mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholm. Mälarbanan är det 

första riktiga BIM-projektet på järnvägssidan. Hela projektet ritas i 3D, terrängmodeller och 

anläggningsmodeller. Allt sammanställs sedan i en samordningsmodell där hela projektet 

visualiseras i en 3D modell. Trafikverket ställde inga krav i upphandlingen att BIM skulle 

användas i projektet, men Vectura valde att jobba med BIM fullt ut ändå. 

De programvaror som används i projektet är Microstation Railtrack, Bently Navigator, 

Microstation PROL (Power Rail Overhead Line), Microstation Promis-E. I programmet 

Bently Navigator kan kollisonskontroller utföras. Detta för att se så att inte något kolliderar, 

till exempel kablar och fundament och så vidare. Programmet känner även av och ger förslag på 

kopplingsvägar mellan exempelvis en signalstolpe och en transformator. Att hela projektet ritas i 

3D medför inte att 2D ritningar inte används. Utifrån ovanstående programvaror kan listor 

med mängder och antal tas fram. 

 
Finns det någon uppenbar skillnad mellan BIM-arbetet på väg- och 
järnvägssidan?   
Kodningen av landskapsinformation och projekterad data skiljer sig mellan Trafikverket järnväg 

och trafikverket väg. Vägsidan stödjer och använder sig av BH90 samt BSAB medan 

järnvägssidan använder sig av ett antal handböcker och cellbibliotek för kodning. I projektet 

Mälarbanan används BVH 584.012 och 584.016 vid kodning av järnväg, geografiska objekt, 

projektering samt utsättning. Cellbiblioteket är en databas med standardobjekt från 

Trafikverket. Under projektets gång kommer biblioteket fyllas på med objekt som används i 

projektet.  

Enligt John Häll så är lagerbeteckningen i BH90 som vägsidan använder alltför komplicerad 

och onödigt omfattande, i vissa fall kan ett lager bestå av 27 beteckningar. De handböcker och 

bibliotek som järnvägssidan har tagit fram och använder är enligt John Häll mindre 

komplicerad och lättare att utläsa vid till exempel maskinstyrning.   

Att Trafikverket järnväg och väg inte använder sig av samma kodsystem kan ställa till med 

problem vid informationsöverföring mellan olika aktörer. För att ett gemensamt kodsystem ska 

komma till så måste Trafikverket enas och ställa krav på vilket system som ska användas. 
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Bilaga 8 Intervju med konsult från Danmark 
 
What encoding are you using in terms of projected data and landscape 
information? Are standards to be followed? 
Mht. landskabsinformation har man i mange år brugt DSFL formatet (Dansk Selskab for 
Fotogrammetri og Landmåling, se http://www.geoforum.dk/Gaveboden/Vejledninger-og-
specifikationer/DSFL-formatet.aspx )  til information vedr. eks. forhold - og til en vis grad også 
projektdata. F.eks. leverede landinspektørerne ofte DSFL-filer med opmåling af eksisterende 
forhold til rådgiverne. Man går dog mere og mere over til at levere tegninger, dvs. DWG eller 
DGN filer.  
Projekterede data ligger ofte som en model i det system, der er benyttet til projekteringen. Herfra 
trækkes så mængder, afsætningsdata (stake out data) m.m. En del rådgivere anvender BIPS-
standard (BIPS = byggeri - informationsteknologi - produktivitet - samarbejde, se 
www.bips.dk)  til navne på lag i tegningsfilerne - hvis man ellers kan kalde det en kodning. 
 

http://www.geoforum.dk/Gaveboden/Vejledninger-og-specifikationer/DSFL-formatet.aspx
http://www.geoforum.dk/Gaveboden/Vejledninger-og-specifikationer/DSFL-formatet.aspx
http://www.bips.dk/
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Bilaga 9 Intervju med beställare från Danmark 
 
How do you see BIM today? How far have you got?  
Arbejdet med Det Digitale Anlæg består i implementering af anvendelig teknologi til optimering 
af arbejdsprocesser. Der tages udgangspunkt i en række mindre projekter, som tilstræbes 
implementeret på tværs af organisationen. Ud over at effektivisere arbejdsopgaver, har projekterne 
også til formål at introducere Det Digitale Anlæg i Vejdirektoratet, samt at styrke det interne 
og eksterne samarbejde.  
Implementeringen af Det Digitale Anlæg sker over 3 faser svarende til en kort, mellem og lang 
tidshorisont. Opstår der nye muligheder, eller er der incitament at fremskynde projekter er der 
plads til dette. Ligeledes er der en flydende overgang mellem faserne. Vi er på nuværende 
tidspunkt i gang med fase 1  
Fase 1 – Basis opgradering til digitalt udbud  
Der arbejdes med omstilling af produktionen til digitalt udbud - herunder en løbende juridisk 
vurdering i forhold til digitaliseringen. De overordnede linjer i fase 1 forventes afsluttet i 
forbindelse med udbud af jord- og belægningsentreprise på Silkeborgmotorvejens etape 6625 
september 2012. 
Fase 2 – Udnyttelse af digitale muligheder  
I fase 2 uddybes de digitale tiltag med henblik på yderligere at højne effektiviteten og kvaliteten i 
anlægsprocessen. Fase 2 forventes afsluttet 2015.  
Det ønskes at informationer der gemmes i vejmodellen øges, og der arbejdes med elementdata. 
Tilbudslisterne gøres mere interaktive, og Vejdirektoratets interne systemer moderniseres. 
Entreprenøren indsamler informationer om udført arbejde som efterfølgende kan bruges til 
kontroller. Tilsynet kan føre digitale noter og tjeklister, samt udføre digital analyse mellem 
projekteret og udført arbejde. 
fase 3 arbejdes med integration af hele vejes livscyklus, samt vedligeholdelse og udvikling af 
resultaterne fra fase 2. Projekterne afhænger af de opnåede resultater og bygger på den 
teknologiske udvikling og kan derfor kun præciseres overordnet. 
Samarbejde i branchen  
Ud over vores arbejde internt i vejdirektoratet, har vi taget kontakt til anlægsbranchen i 
Danmark med henblik på at oprette et samarbejde om Det Digitale Anlæg. I samarbejdet 
deltager følgende parter  

 Danske anlægsentreprenører (Dansk Byggeri)  

 FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører)  

 Banedanmark  

 Vejdirektoratet  

 
Missionen for samarbejdet om Det Digitale Anlæg er at understøtte brugen af digitale værktøjer 
og en sømløs informationsdeling blandt alle sektorens interessenter, såvel private som offentlige, for 
at skabe effektiviseringer i forhold til den samlede anlægsproces. Målet er at opnå en samlet 
økonomisk gevinst ved gennemførelse af anlægsarbejder.  
Vi har desuden øje for de internationale standarder, og har i den forbindelse deltaget i følgende 
workshop: http://www.infrabim.fi/nordic20111130/ 
 
How do you expect the BIM process look like in the future?  
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 For at igangsætte brugen af de digitale modeller har vi startet et projekt som vi kalder Det 
Digitale Anlæg. Projektet er inspireret af det Det Digitale Byggeri, hvor man i længere tid har 
arbejdet med implementeringen af digitale værktøjer i byggeriet.  
Arbejdet med Det Digitale Anlæg har fokus på læring og implementering af anvendelig 
teknologi. Det endelige mål er en digital integrering af samtlige processer fra den første 
planlægning til den færdige vej. Målet skal dog ses som en vision og et pejlemærke hvorimod der 
arbejdes. Teknologien indføres, for at effektivisere og øge kvaliteten af vejanlægget i alle dets faser 
gennem livscyklusen, som illustreret på følgende figur:  
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Der vil i Det Digitale Anlæg blive arbejdet hen imod:  
Digitalt udbud  
Mængder skal i videst muligt omfang udtrækkes automatisk fra 3d modellerne.  
Udbudsmateriale som beskrivelser, tilbudsliste, 3D modeller, tegninger m.v. udgives kun i 
elektronisk form. Tilbud afgives ved digital udfyldning af tilbudsliste.  
Udbud flyttes fysisk fra Vejdirektoratets hjemmeside til et anlægsWEB, som understøtter krav 
til udbud ved bl.a. at adskille tilbudsgivere fra hinanden og udelukker udbyderen i at se med, 
indtil tilbud er afgivet.  
Tegningsmaterialet suppleres med 3D modeller af særlig interesse, og tilbudslisten gøres aktiv med 
online adgang til tilbudslister under tilbudsfasen. Generelt laves beskrivelser mere læsevenlige via 
aktive links og bogmærker for klarlæggelse af posternes oprindelse.  
3D-vejmodeller  
Fremtidens vejprojekter projekteres ved hjælp af intelligente objekter, der foruden geometri 
indeholder beskrivelser, materialevalg, opbygning, grænseflade til naboobjekter, leverandør, 
kvalitet, dokumentation m.m. 3D modeller udleveres til entreprenøren, som selv udtrækker 
relevante informationer som for eksempel råjordsplanum til maskinstyring. Modellerne erstatter 
tegninger som det juridiske grundlag i fremtidens udbud.  
Projektweb  
Projektmateriale og kommunikation er samlet ét sted, og bør senest oprettes/overdrages for et 
projekt, når det flyttes fra Planlægning til Anlæg. Ansvaret for oprettelse og udbredelse placeres 
hos projektlederen.  
Al gældende dokumentation for et anlægsprojekt, skal kun eksistere i projektweb’en. Det skal 
undersøges nærmere, hvordan sammenspillet med arkivering og eksempelvis elektronisk sags- og 
dokumenthåndtering forløber hensigtsmæssigt.  
Arbejdet vil i første omgang bestå i, at styre arbejdsprocessen omkring Det Digitale Anlæg. Der 
vil blive sat fokus på strukturering og oprettelse af en samarbejdsform, som optimerer digital data 
gennem vejens livscyklus.  
Digital aflevering  
Formålet med digital aflevering er, at opdatere den digitale 3D vejmodel til en as-built model, 
som til sidst indeholder mere end geometriske informationer. Visionen er en ”GIS 
informationsmodel” for et vejanlæg, hvor oplysninger om egenskaber, materialer, vedligeholdelse, 
manualer, eftersyn, m.m. for de enkelte ”vejelementer” som eksempelvis vejudstyr, afstribning, 
skilte m.m. er tilgængelig i driftsprocessen. 
 
Are there any requirements from the authorities that BIM will be used? 
Der er ikke et direkte krav til, at der anvendes BIM modeller inden for anlægsbranchen. 

Vi kan dog mærke en stigende efterspørgsel efter 3d-modeller, hvorfor vi arbejder med 

Det Digitale Anlæg. Vi er sammen med Bane Danmark de største bygherrer inden for 

anlægsbranchen i Danmark, hvilket betyder at kravene vores udbud har en stor rolle i 

forhold til rådgivere og entreprenører. Vi håber der for, at vi i kraft af vores 

branchesamarbejde kan være med til at danne nye standarder. 
What encoding are you using in terms of projected data and landscape 
information? Are standards to be followed? 
Vi har en hjemmeside ts.vd.dk som beskriver de data standarder som vi benytter: 

http://ts.vd.dk/SitePages/Datastandarder.aspx. Standarderne er baseret på 

tegningsproduktion, men bliver løbende udbygget til også at understøtte modeldata. 
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Bilaga 10 Intervju med beställare Järnvägssidan från Danmark 
 

How do you see BIM today?  

As the building industry standard, which is not covering civil works, like railways and 

roadworks probably. 

How far have you got? 

Banedanmark are in collaboration with The Danish Road Directory, F.R.I (The Danish 

Association of Consulting Engineers) and Danske Anlægsentreprenører (The Danish 

Association of Civil Works Constructors) working on creating a standard for Danish civil 

works, analogous to BIM, called Det Digitale Anlæg (DDA). BIM is more then only 3D, but 

with our work in DDA will form the basis for BIM.  

How do you expect the BIM process look like in the future?  

I expect that more companies are aware of BIM and will start using it. If we manage to create 

some requirements in the DDA group, the consultants and constructors need to follow these 

specifications. We expect to form the basis during this year, 2012. 

Is there any requirements from the authorities that BIM will be used? 

In our case: Yes, but as long as BIM doesn’t cover civil works – which is our discipline – we 

need to make our own standard. (civilBIM – if you like. We will probably call them DDA-

standards.) 

What encoding are you using in terms of projected data and landscape 

information?  

I am not sure of your question, but as far these objects are not defined yet in Denmark. 

Are standards to be followed? 

In our case: Yes, but as long as BIM doesn’t cover civil works – which is our discipline – we 

need to make our own standard. (civilBIM – if you like. We will probably call them DDA-

standards.) 

 


