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ETAPPVISA BIM-MODELLER 

Förord 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-
byggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som 
realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built 
Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom 
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för 
Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar.  

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår be-
byggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att 
förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför 
samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp 
över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för 
spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller. 

Programmets mål är att till 2030 uppnå: 

• 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och 

renovering 

• 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och 

renovering 

• 33 % minskning av de totala byggkostnaderna 

• flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, 

plattformar samt nya konstellationer av aktörer 
 
I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter, 
bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi 
den kunskap som tas fram i programmet.  

Etappvisa BIM-modeller är ett av projekten som har genomförts i programmet. Det har 
genomförts av personer från Tyréns AB och från Skanska. Projektet har genomförts 
med hjälp av samfinansiering från Smart Built Environment/Formas, Sven Tyréns 
Stiftelse samt SBUF. 

Den bärande idéen i projektet är att effektivisera informationshanteringen mellan 
projektör och entreprenör. 

Malmö, 1:e oktober 2021  
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Sammanfattning 

Projektet har genomförts inom ramen för Smart Built Environment som är ett 
strategiskt innovationsprogram, vilket i sin tur är en gemensam satsning mellan 
Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Övriga finansiärer i projektet är Sven Tyréns 
stiftelse och Skanska (SBUF). Tyréns har fungerat som värd för projektet. 

Projektet syftar till att försöka finna processer och metoder som effektiviserar bygg-
processen i infrastrukturprojekt genom att de anläggningsmodeller som i 
projekteringsskedet levereras till den byggande entreprenören är direkt anpassade för 
produktion. Modellerna ska baseras på en ändamålsenlig kodstruktur i CoClass [5,6]. 
Det finns en stor samhällsnytta att utvinna ur infrastrukturprocesserna om de olika 
anläggningsmodellerna som levereras från en aktör till en annan anpassas till den 
mottagande aktörens behov och tillhörande krav på informationen. 

Arbetet i FoU-projektet ”Etappvisa BIM-modeller” har resulterat i en processkart-
läggning av framförallt de delprocesser där både projektören och entreprenören är 
involverade. Från detta arbete har sedan fem ämnesområdesmodeller valts ut för det 
fortsatta arbetet. En del av arbetet har omfattat en analys av hur uppdelningen av 
informationen skulle kunna ske med avseende på etapper, delområden, 
anläggningsdelar etc. 

I arbetet har även ingått att ta fram ett system för hur kravställandet ska ske från 
entreprenör till projektör. Kravställandet och modelluppbyggnaden har sedan prövats 
mot ett antal pågående delprojekt. Arbetet har huvudsakligen drivits i formen av ett 
antal arbetsgrupper med en bred bemanning av projektörer och entreprenörer. 
Underlaget för kravställandet bygger på en inventering av idag förekommande KMI-
upplägg (Kravspecifikation för Modell- och Informationshantering). Undersökningen 
har begränsats till att omfatta Norden. Denna genomgång kan utgöra en värdefull 
grund för det fortsatta arbetet med att ta fram en KMI för infrastrukturprojekt. 

Projektets huvudsakliga resultatet är: 

1. Ett förslag på hur kravställandet av informationshanteringen mellan projektör 
och entreprenör kan ske. Detta har bl.a. resulterat i en utveckling av en KMI-
mall.  

2. Ett förslag på hur olika etappindelningar kan hanteras i projekterings- och 
produktionsprocessen, förslag på benämningar samt hur dessa kan 
implementeras i CoClass [5,6].  

3. Förslag på förbättrade metoder för hantering av informationsmängder och 
modeller i gränssnittet mellan projektör och entreprenör. I FoU-projektet har 
det utvecklats, kravställts och produktionsanpassats fem olika 
ämnesområdesmodeller. 

Slutsatsen är att det finns stora möjligheter att effektivisera informationshanteringen 
mellan projektör och entreprenör. En framgångsfaktor är att se till att ha ett tydligt 
kravställande gentemot informationsproducenterna. Viktiga parametrar är 
möjligheten att hantera indelning av informationen i b.la. produktionsetapper. För att 
nå ända fram krävs fortsatt arbete inom bl.a. standardisering, samarbetsformer, 
programutveckling och nya metoder för informationshantering.  
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Summary 

The project has been carried out within the framework of Smart Built Environment, 
which is a strategic innovation program, which in turn is a joint venture between 
Vinnova, the Swedish Energy Agency and Formas. Other financiers in the project are 
the Sven Tyréns Foundation and Skanska (SBUF). Tyréns has hosted the project. 

The project aims at finding processes and methods that will streamline the 
construction process in infrastructure projects. This will be done by using design 
models prepared already in the design phase, adapted for the contractor and the 
production phase. The models should be based on an appropriate code structure in the 
CoClass [5,6] system. In the infrastructure process there is a societal benefit to be 
gained if the various models that are delivered from one part to another are adapted to 
the receiving part's needs and associated requirements concerning the information 
content. 

The work in the R&D project “BIM design models customized for the different 
construction phases in infrastructure projects” (Swedish title: Etappvisa BIM-modeller 
anpassade för byggskedet i infrastrukturprojekt) has resulted in a process mapping of, 
above all, the sub-processes in which both the designer and the contractor are 
involved. From this work, five areas have been selected for the continued work. Part of 
the work has included an analysis of how the division of the information concerning an 
infrastructure project could take place regarding stages, sub-areas, plant parts, etc. 

The work has also included developing discipline model specifications of how the 
requirements should be set from contractor to designer. These specifications and the 
models have been tested in ongoing projects. The work has mainly been conducted in 
the form of working groups with a broad staff of designers and contractors. 

The basis for the layout of the specifications are based on an inventory of currently 
existing BIM specifications. The survey has been limited to the Nordic countries. This 
review can form a valuable basis for the continued work of developing BIM 
specifications for infrastructure projects. 

The main results of the R&D project are:  

1. A proposal on how the specifications for information management between designer 
and contractor can be set. This has i.e. resulted in the development of a specification 
template. 

2. A proposal on how different production stages can be handled in the design and 
production process, proposals for naming these stages and how this can be 
implemented in CoClass [5,6]. 

3. Suggestions for improved methods for handling information and models at the 
interface between designers and contractors. In the R&D project, five different 
discipline area models have been developed, including documents specifying the 
requirements. These models have then been adapted to production. 
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The conclusion is that there are great opportunities to streamline information 
management between designer and contractor. A success factor is to ensure that there 
is a clear set of requirements for the information producers. Important parameters are 
the ability to handle the sectioning of the information into i.e. production stages.  

To reach the full potential of the scope, continued work is required within 
standardization of model specifications, forms of collaboration, software development 
and new methods for information management. 
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1 Inledning 
Nedan beskrivs projektets bakgrund, nuläge, problemformulering, syfte, förväntade 
effektmål, metod, organisation och aktuella arbetspaket. Eventuella kopplingar till 
närliggande kunskap och projekt sker genom en referenslista.    

1.1 Bakgrund 
I många infrastrukturprojekt (antag TRV-projekt) har det levererade resultatet från 
projekteringen, dvs konsulternas leverans till TRV/Entreprenör, varit en färdig 
anläggningsmodell (vilket är rimligt eftersom det är projektörens uppdrag). Men vad 
entreprenören behöver är framför allt en nerbruten modell för de olika delskedena i 
produktionsprocessen, dvs modeller som är anpassade för olika produktionsetapper 
och vars informationsinnehåll också är anpassade för produktion.  

I praktiken innebär det att entreprenörerna inleder sin produktionsprocess med att 
omarbeta  den anläggningsmodell som de får och anpassar den till sina behov. Den 
aktiviteten bedömes som ett ineffektivt omtag och har genererat nedan föreslagen idé 
om en förbättrad process. 

Under arbetet i tidigare utförda FoU-projekt har insikten vuxit fram att respektive 
aktör har digitaliserat och delvis automatiserat sina egna arbetsprocesser. Denna 
utveckling bedrivs dagligen inom respektive organisation, som en naturlig utveckling. 
Vad som däremot identifierats som ett glapp är att när informationen levereras från en 
aktör till en annan finns det stora effektiviserings- och kvalitetsvinster att göra. En 
grundförutsättning för att realisera denna potential är att förståelsen för de olika 
aktörernas behov klargörs.   

En annan förutsättning är tillgången till ett gemensamt språk för att klassificera de 
informationsmängder som används. CoClass [5,6] utgör ett sådant gemensamt språk. 

1.1.1 Problemformulering 
Projektetresultatet avser att besvara nedanstående frågor.  

Hur ska de olika typerna av anläggningsmodeller, som levereras av projektörerna till 
entreprenörerna: 

• vara uppdelade? 
• vilken information ska dessa innehålla? 
• i vilket format ska leveransen ske? 
• hur ska leveransinnehållet säkerställas för att uppnå en effektivitet i 

infrastrukturprocessen? 

1.1.2 Nuläge 
I de flesta av dagens infrastrukturprojekt använder branschens aktörer BIM-metodik 
med tillhörande verktyg för att skapa informationsmodeller.  Modellerna och de olika 
verktygen används idag för att effektivisera och automatisera varje aktörs verksamhet 
var för sig. Idag saknas det oftast initiativ till att, istället för att optimera varje aktörs 
informationshantering, lyfta blicken och optimera informationshanteringen i hela 
processen och anpassa informationsleveranserna till den mottagande aktörens behov. 
Här finns stora effektivitetsvinster att göra. 
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1.1.3 Samhällsnytta 
Samhälls- och branschnyttan bedöms kunna bli stor om projektresultatet blir 
implementerat i branschen. Nedan listas ett antal nyttor som kan realiseras. 

Minskad miljöpåverkan 

Den effektivisering av produktionsprocessen som de byggbara modellerna och den 
färdiga anläggningsmodellen medför kommer att resultera i en minskad 
miljöpåverkan, genom bland annat färre omtag i byggskedet, en snabbare total process 
och en effektivare förvaltning av anläggningen. 

Minskning av total tid från planering till färdigställande 

Genom att entreprenören som utgångsprodukt kommer att få tillgång till 
produktionsanpassade modeller från den projekterande parten kommer tiden från 
produktionsplanering till byggande att minska.  

Minskning av de totala byggkostnaderna 

Med en effektivisering av processen från projektering till byggande och det förväntade 
minskade antalet omtag i flera delar av den totala byggprocessen är möjligheterna 
goda för att byggkostnaderna ska minska. 

Nya affärsmodeller 

I arbetet med att utveckla de byggbara modellerna kommer processen från 
projektering till produktion att beskrivas på ett betydligt mer detaljerat sätt än tidigare 
och förståelsen mellan de olika aktörerna kommer att öka (främst konsult-
entreprenör). Detta medför att det öppnas möjligheter för ett utökat samarbete i 
framför allt totalentreprenader. Detta öppnar i sin tur upp för möjligheter att hitta nya 
affärsmodeller för de olika aktörerna. 

1.2 Syfte 
Projektet syftar till att effektivisera byggprocessen i infrastrukturprojekt genom att de 
anläggningsmodeller som levereras till den byggande entreprenören är direkt 
anpassade för byggprocessen. Modellerna ska baseras på en ändamålsenlig 
kodstruktur i CoClass [5,6] och ska beakta alla skeden i byggprocessen, inkl drift och 
förvaltning. 

Det finns en stor samhällsnytta att utvinna ur infrastrukturprocesserna om de olika 
anläggningsmodellerna som levereras från en aktör till en annan anpassas till den 
mottagande aktörens behov och krav på informationen. 

1.2.1 Resultatmål 
Förväntat resultat ifrån projektet är huvudsakligen en dokumentation av ett antal 
metoder som möjliggör effektiviseringsvinster och högre kvalitet i framtida 
anläggningsprojekt. Genom att göra en översyn av gränssnittet mellan projekterings- 
och byggskedet och anpassa projekteringsmodellerna till inte bara färdig anläggning 
utan också till byggbara modeller kommer den totala projekttiden och antalet 
transformationsfel att minska.       



 
 

13 
 
 

ETAPPVISA BIM-MODELLER 

1.2.2 Effektmål 
Nyttan av projektet är tredelad. Den projekterande aktören inom mark- och 
anläggningsbranschen kommer att kunna leverera byggbara modeller som ett 
komplement till dagens anläggningsmodell, vilket är en för aktören delvis ny produkt. 
Den byggande aktören kommer tidigare i processen att få tillgång till en flexiblare och 
mer färdig produkt, vilket förenklar arbetet och minskar den ekonomiska risken i 
projektet. Den beställande aktören kommer att få en slutprodukt på kortare tid och ett 
mer komplett underlag för fortsatt drift.     

1.3 Metod 
Arbetsupplägget i FoU-projektet bygger på att man mixar olika kompetenser från 
projekterande organisationer med kompetenser från byggande organisationer. En 
nära samverkan och en ökad förståelse för varandras verkligheter och behov har 
utgjort grunden för en lösning av aktuellt problem. Organisationen har bemannats 
brett med många olika experter, såsom vägprojektörer, geotekniker, VA-projektörer, 
BIM-experter, GIS-experter, mättekniker, produktionsplanerare och IT-experter. 

1.3.1 Projektledning  
Mats Svensson på Tyréns har varit sammanhållande för hela FoU-projektet. Pål 

Hansson har varit projektledare för Tyréns del av arbetsgruppen och för Skanska har 

Ahmad Alomran haft motsvarande roll. 

1.3.2 Arbetsgrupper 
Arbetet i projektet har till största del genomförts i form av ett antal arbetsmöten med 
experter inom olika områden. Vid dessa arbetsmöten har följande personer deltagit: 

• David Wesström – Tyréns 
• Magnus Svensson – Tyréns  
• Olof Friberg – Tyréns 
• Pål Hansson – Tyréns 
• Ahmad Alomran – Skanska  
• Anders Magnander – Skanska 
• Jacob Schachtschabel – Skanska 
• Olof Hellborg – Skanska 

Utöver dessa personer har experter av olika slag också medverkat. Här kan nämnas: 

• Anders Kullingsjö – Skanska 
• Mats Svensson – Tyréns 
• Rasmus Trygg – Tyréns 
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1.3.3 Arbetspaket 
Projektarbetet delades in i fem arbetspaket B-F. De olika arbetspaketen delades sedan i 
sin tur in i olika aktiviteter eller leveranser, se figur 1.3.3–1 nedan. 

 

Figur 1.3.3–1 Arbetspaket med leverablar. 

1.3.4 Förväntat resultat 
Resultatet från projektet förväntas omfatta fyra olika delar enligt nedan: 

1. Dokumentation av processer och informationsmängder 
2. Dokumentation av metoder för kravställande av informationsmängder 
3. Definition av produktionsetapper 
4. Dokumentation av ett antal olika pilotexempel med avseende på 

produktionsmodeller 

Dessa resultat beskrivs i de efterföljande avsnitten. 

 

 

  

B Nulägesbeskrivning

B1 Processbeskrivning entreprenör

B2 Processbeskrivning projektör

C Leveransspecifikation (Analys och förslag)

C1 Leveransmodell nedbruten till delmodeller

C2 Byggskedeanpassade modellstrukturer

C3 Analys av data- och överföringsformat

D Pilotprojekt 

D1 Byggskedeanpassade modellstrukturer

D2 Utvärdering av pilotprojekt

D3 Modifiering av byggskedeanpassade modeller

D4 Avslutande av test

E Dokumentation och avrapportering

E1 Vägledning för byggskedeanpassade modeller

E2 Slutrapport

F Kommunikation och implementering

F1 Artiklar - tidskrifter

F2 Konferenser - seminarier

F3 Filmer

F4 Riktade implementeringsinsatser
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2 Kravställande av 
informationsleveranser  

I arbetet med att effektivisera informationsutbytet mellan konsult och entreprenör 
måste kraven på hur levererade informationsmängder ska vara uppbyggda tydligt 
framgå av en eller flera kravspecifikationer. Dessa kravspecifikationer benämner vi 
KMI - Kravspecifikation för Modell- och Informationshantering. 

I detta utvecklingsprojekt har ambitionen varit att ta fram ett exempel på hur en sådan 
KMI skulle kunna se ut för ett infrastrukturprojekt. För att få underlag till detta arbete 
har vi analyserat ett antal initiativ kring KMI inom Norden. Följande initiativ har 
granskats: 

• KMI i Norge 
o KMI hos Statens vegvesen - Modellgrunnlag Håndbok v770 [10] 
o KMI hos Bane NOR - Ringeriksbanen E16 [2] 
o MMI - Modell Modenhets Indeks [4] 

• KMI i Danmark 
o BIM Infra.dk - Discipline Model Specification [3] 
o KMI hos Bane Danmark [1] 

• KMI i Sverige 
o KMI hos Trafikverket [16, 17, 18, 19, 20] 
o SMIL - Smarta modelleveranser i infrastrukturprojekt (SBE) [9] 
o KMI hos Skanska 

Nedan följer en summering av de olika initiativen. 

2.1 KMI i Norge 
Den utförda granskningen har fokuserat på de tre publikationerna: 

1. Statens vegvesen - Håndbok v770 [10] 
2. Bane Nor (FRE16) [2] 
3. MMI - Modell Modenhets Indeks [4]  

Danmark och Norge har under 2010-talet haft ett samarbete kring KMI men uppläggen 
som finns idag skiljer sig något åt. 

2.1.1 Modellgrunnlag Handbok v770 
Statens vegvesen är en norsk myndighet med ansvar för det norska vägnätet. Handbok 
v770 är deras KMI för vägprojekt och som också är en del av deras kvalitetssystem 
samt ett underlag för upphandlingar. 
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Figur 2.1.1–1 Håndbok v770. Källa: Modellgrunnlag Håndbok V770 [10]. 

Handbokens mål är att: 

• Tydliggöra krav på underlagsdata 
• Hantera 3D-projektering inom alla teknikområden 
• Standardisera objekt 
• Standardisera modeller 
• Främja användandet av öppna och standardiserade format 
• Främja användandet av modeller i produktionsfasen 
• Standardisera dokumentationen avseende projekts olika skeden 

Dokumentet har även tio tillägg som beskrivs i figur 2.1.1-2 

Figur 2.1.1–2 Håndbok v770 med tillägg. 
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Handboken beskriver även den arbetsmetod (process) som ska tillämpas för 
informationshantering i infrastrukturprojekt; se figur 2.1.1–3. 

 

Figur 2.1.1-3 Arbetsprocessen enligt V770 Källa: Modellgrunnlag Håndbok V770 [10].  

Arbetsprocessen består av de fyra delprocesserna: 

1. Underlagsdata (grunnlagsdata) registreras och samlas in 
2. Befintligheterna modelleras i underlagsmodellerna (grunnlagsmodellerna) 
3. Tilltänkta och nya anläggningar/objekt modelleras i olika 

ämnesområdesmodeller (fagmodeller) 
4. Informationen kring projektet i form av modeller, animationer, ritningar, 

maskinstyrningsdata med mera kommuniceras ut till de olika aktörerna 

För varje modell, grunnlagsmodeller och fagmodeller, så finns det ett avsnitt eller 
kapitel som beskriver de olika konfigurationerna för hur information ska 
representeras. Dessa modeller används sedan för att göra sammansatta modeller, som 
samordningsmodeller, visualiseringsmodeller samt relationsmodellermaterial. 
Informationsstrukturen som används i Modellgrunnlag V770 illustreras i figur 2.1.1-4. 

 

Figur 2.1.1-4 Informationsstruktur i Modellgrunnlag V770. 
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I V770 hanteras följande underlagsmodeller (grunnlagsmodeller): 

14.4 Terrengoverflate 
• Grunnforholdsmodell (Geomodell) 

14.5 Eksisterende objekter 
• Installasjoner i grunnen 
• Tematiske geodata 
• Grunnlagsdata for tunneler 

14.6 Adminstrative forhold 
4 Planstatus og rammebetingelser  
4.1 Overordnede planer  
4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
4.3 Tilgrensende planer 
4.4 Temaplaner 
4.5 Statlige planretningslinjer 
/rammer/føringer 
5 Beskrivelse av planområdet, 
eksisterende forhold 
5.1 Beliggenhet 
5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende 
arealbruk 
5.3 Stedets karakter 
5.4 Landskap  
5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende 
forhold (forts) 
5.6 Naturverdier  
5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, 
uteområder 
5.8 Landbruk  
5.9 Trafikkforhold 
5.10 Barns interesser 
5.11 Sosial infrastruktur 
5.12 Universell tilgjengelighet 
5.13 Teknisk infrastruktur 
5.14 Grunnforhold (kan inngå i 
grunnforholdsmodell) 
5.15 Støyforhold (Ljudförhållanden/Buller) 
5.16 Luftforurensing 
5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende 
situasjon)  
5.18 Næring 
5.19 Analyser/ 

Figur 2.1.1-5 Indelning av underlagsmodeller. Källa: Handbok V770 [10] 

Till varje underlagsmodell finns sedan en beskrivning  av: 

• Vad modellen innehåller och syftet med modellen (Hva er 
grunnforholdsmodell?) 

• Vilka krav som på kvaliteten på aktuell data (Kvalitet) 
• Vilka dataformat som ska användas (Dataformat) 
• Hur man kan beställa efterfrågad data (Bestilling) 
• Hur man ska bygga upp modellen (Slik skal grunnforholdsmodellen 

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

kan inngå i modellen) 
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I V770 hanteras följande ämnesområdesmodelltyper (fagmodelltyper): 

• Veg 
• Bru og konstruksjoner 
• Tunnel 
• Tekniske installasjoner  

o Elektriske installasjoner (kabelinstallationer etc) 
o VA (Pumpstationer etc)  
o Annat 

• Byggtekniske detaljer (gatuutrustning) 
• Vann og avløp (VA) 
• Drenering og vannbehandling 
• Skilt 
• Vegoppmerking 
• Belysningsanlegg 
• Signalanlegg 
• Kabelføringsanlegg 
• Landskapstiltak (landskap) 
• Geoteknikk og geologi 
• Grunnerverv 
• Ytre miljø (GIS Data, se Grunnlagsmodeller) 
• Terrengarbeider 

Figur 2.1.1-6 Indelning av ämnesområdesmodeller. Källa: Handbok V770 [10] 

För varje modelltyp finns sedan en beskrivning av: 

• Definitionen av innehållet i modellen (Definisjon og innhold) 
• Detaljeringsnivån i projekteringen (Detaljnivå i prosjekteringen)  
• Relevanta styrande dokument (Relevante styrende dokumenter) 
• Information som ska levereras med modellen (Opplysninger som skal leveres 

med modellen) 
• Projektering av utsättningsdata och maskinstyrningsdata (Prosjektering av 

stikningsdata og maskinstyringsdata) 
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Nedan följer ett exempel från V770 avseende vatten och avlopp (VA). Se figurer 2.1.1-7 
till 2.1.1-11 

Vann og avløp (VA) Definisjon og innhold 

I fagmodell VA prosjekteres alle offentlige og private vann- og avløpsledninger (VA-
ledninger). Fagmodellen skal vise omlegginger og nyanlegg med nødvendige 
detaljer. Detaljer av kompliserte konstruksjoner i betong, som krever særskilte 
statiske beregninger, prosjekteres i fagmodell konstruksjoner. Detaljer av kummer, 
lokk, pumpestasjoner mm kan prosjekteres i delmodeller eller i fagmodell for 
byggetekniske detaljer. 

VA-installasjoner: Terrengarbeid og fundamentering: 

- kummer 
 - lokk 
 - ledninger 
 - varerør 
 - kanaler 
 - pumpestasjoner 
 - renseanlegg 
 - fordrøyningsbassenger 
 - vannbassenger 

- grøfter 
 - byggegroper 
 - masseutskifting 
 - fundamenter 
 - drenering (av konstruksjoner) 
 - frostsikring 
 - omfyllingsmasser 
 - oppfyllingsmasser 
 - tilpasninger til eksisterende terreng 

Rørledningene i grøften kan blant 
annet være: 

Annet: 

- vannledning 
 - spillvannsledning 
 - overvannsledning 
 - fjernvarmeledning 
 - kjøleledninger 
 - gassledninger 
 - ledninger for søppeldistribusjon 
 - trekkerør for framtidig kryssing av veg 

- omlegging av eksisterende anlegg 
 - sikringsgjerder/rekkverk  
 - nedføring av sikringsgjerder og 
rekkverk 
 - beregnede føringslinjer for 
langsgående objekter som 
ledningsnettverk, grøfter med mer 
 - teoretiske grøfteprofiler  
 - teoretiske profiler for byggegroper 
 - avgrensing mellom eventuelle 
delmodeller 
 - grøfter som triangulerte flater 

Figur 2.1.1-7 Definition av och innehåll för teknikområdet VA. Källa: Handbok V770 [10] 
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Vann og avløp (VA) Detaljnivå i prosjekteringen 

Prosjekter kummer og andre objekter med volumgeometri, eller hent dem fra 
objektbiblioteker. Prosjekter ledninger med volumgeometri, eller hent dem fra 
objektbiblioteker. Inn- og utløpshøydene refererer alltid til bunn innvendig rør, 
unntatt for vannledning hvor høyden refererer til topp utvendig rør. Vannretning 
skal enkelt kunne leses ut av modellene. 
 
Der hvor opplysninger om omlegging av eksisterende ledninger er vesentlig for å 
kunne vurdere reguleringsplanen, bør disse opplysningene angis og det 
eksisterende systemet tas med i nødvendig utstrekning. 
 
Ledningseiere, spesielt vannverk, har ofte krav til type armatur, rørdeler og 
lignende som anvendes på sine anlegg på grunn av vedlikeholdsrutiner og 
reservedelslager. Dette bør tas opp med ledningseieren under utarbeidelsen av 
konkurransegrunnlag for å sikre at det bygges et anlegg som tilfredsstiller  
ledningseierens krav. 

 

  
 

Figur 2.1.1-8 Krav på detaljeringsgrad för teknikområde VA. Källa: Handbok V770 [10] 

Vann og avløp (VA) Relevante styrende dokumenter 

- N100 Veg- og gateutforming (017) 
 - N101 Rekkverk og vegens sideområder (231) 
 - N200 Vegbygging (018) 
 - R700 Tegningsgrunnlag (139) 
 - R761 Prosesskode 1 (025) 
 - V120 Premisser for geometrisk utforming av veger (265) 
 - V137 Veger og drivsnø (285)  
 - V138 Veger og snøskred  
 - V139 Flom- og sørpeskred 
 - V220 Geoteknikk i vegbygging (016) 
 - V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger (274) 
 - V270 Tørrmuring med maskin (182) 

Figur 2.1.1-9 Styrande dokument avseende teknikområde VA. Källa: Handbok V770 [10] 
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Vann og avløp (VA) Opplysninger som skal leveres med modellen 

Følgende opplysninger skal leveres med modellen etter metoder beskrevet i kapittel 
2.4.3 
 - kumnummer (alle kummer skal nummereres) 
 - typebetegnelse for kummer (med deleliste, enten som egenskapsdata eller i 
tekstdokument) 
 - type lokk/rist 
 - typebetegnelse for ledninger 
 - dimensjon 
 - inn- og utløpshøyder 
 - lengder (ledninger) 
 - bend (vinkel og profilnummer)  
 - forgreininger (dimensjon/profilnummer) 
 - fall (i prosent) 
 - grøftedybder 
 - terrengforhold 
 - nett- og ledningseiere 

Figur 2.1.1-10 Krav avseende attribut för teknikområde VA. Källa: Handbok V770 [10] 

Vann og avløp (VA) Prosjektering av stikningsdata og maskinstyringsdata 

Prosjekter ledninger med referanselinjer for stikning i henhold til ”Kartverkets 
norm for VA-ledningskartverk”. 

Figur 2.1.1-11 Krav avseende utsättning och maskinstyrning för teknikområde VA. Källa 

Handbok V770 [10] 

Kommentarer avseende ”Modellgrunnlag V770” 

Statens vegvesen konstaterar själva i publikationen att det finns ett antal 
förbättringsområden kring användningen av V770, som branschen behöver arbeta 
vidare med. Dessa områden är: 

• Användningen av V770 är frivillig. 
• Det finns ingen gemensam utbildningsinsats, utan tolkningen av konceptet 

varierar från projekt till projekt. 
• Andra handböcker från Statens vegvesen är inte anpassade till V770 
• Kontraktsmallarna från Statens vegvesen är inte alla anpassade till V770. 
• Kravställandet för en del teknikområden är inte färdigutvecklat. 
• Det satsas (finansiering) inte vidare på en fortsatt utveckling av V770.  

Efter genomgången blir våra kommentarer följande: 

+ Det är ett ambitiöst arbete som är nerlagt.  

+ Sammanställningen av alla typer av  underlags- och ämnesområdesmodeller 
som kan förekomma i ett infrastrukturprojekt är mycket användbart. 
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- Kanske har man ”gapat” över för mycket och man skulle istället ha gjort det i 
steg med början med att få ordning på modell- och objektshanteringen. 

- Objektstrukturen är något oklar. 

- Det saknas bra exempel på tillämpningar. 

- Det stora frågetecknet är hur det är tänkt att konceptet ska utvecklas vidare. 
Gällande dokument är inte uppdaterat sedan 2015. 
 

2.1.2 Bane NOR (FRE16 ) 
Bane NOR har valt ett något annorlunda angreppssätt för att utveckla kravställandet 
för informationsmodellering av järnvägsanläggningar. De har valt att utgå från ett 
verkligt projekt, ”Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16”, och utformat 
kravdokumentationen med utgångspunkt från hur man har löst 
informationshanteringen i detta projekt; se figur 2.1.2-1. 

Enligt Bane NOR är syftet med detta kravdokument att specificera vilka 
informationsmängder som ska produceras och levereras i samband med de olika 
skedena av projektet. 

Kravdokumentet är en förutsättning för att den information som skapas i projektets 
olika skeden ska kunna användas fortlöpande och sedan kunna förvaltas av Bane NOR 
och Statens vegvesen i sina driftapplikationer. Därutöver ska informationen leveras 
med öppna standarder.  

Kravdokumentet behandlar följande specifikationer 

• Definitioner 
• Specifikation på modellstrukturer 
• Specifikation på informationsinnehåll vad gällande objekt under projektens 

skeden 
• Leveranser till förvaltning 
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Figur 2.1.2-1 Krav för informationsmodellering. Källa: Bane NOR [2]. 

Dokumentstrukturen består av ett huvuddokument med referenser till fem andra 
dokument; se figur 2.1.2-2. 

 

Figur 2.1.2-2 Dokumentstruktur för ”Krav till informationsmodellering”. 

Här kan vi konstatera att dokumentet ”MMI – Modell Modenhets Indeks” är ett 
branschdokument och denna ”branschstandard” hanteras i efterföljande avsnitt 2.1.3. 
Det refererade dokumentet ”FRE-00-A-00068 Informasjonsstandard” behandlas 
senare i detta avsnitt. 
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I huvuddokumentet definieras ett antal olika modelltyper: 

• Grunnlagsmodell (Underlagsmodell) 
• Fagmodell (Ämnesområdesmodell) 
• Prosjektinformationsmodell (Samordningsmodell) 
• Dokumentasjonsmodell (Inmätningsmodell) 
• Kravmodell (Byggtekniska krav) 
• Styringsmodell (4D/5D-modeller) 

Informationsstrukturen illustreras i figur 2.1.2-3. 

 

Figur 2.1.2-3 Informationsstruktur för informationsmodellering vid Bane NOR. 

 

Följande underlagsmodelltyper (grunnlagsmodelltyper) hanteras i dokumentet: 

• Terrengoverflate 
• Bygg 
• Veg 
• Bane 
• Konstruksjon / bygningsteknisk  
• Landskap 
• Elektro 
• Kontakledning 
• Signal 
• Vann,avlöp og overvann 
• Fjernvarme 
• Söpelsug (Sopsug) 
• Tunnel 

• Geoteknikk 
• Geologi 
• Hydrologi 
• Stöy (Buller) 
• Skilt og oppmerking 
• Sikring (Vägutrustning) 
• Sikkerhet  
• Plansituasjon 
• Befolkning 
• Grenser 
• Grunnerverv (Markförvärv) 
• Marksikring 

Figur 2.1.2-4 Indelning av underlagsmodeller. Källa: Bane NOR [2] 

För varje underlagsmodelltyp finns det en definition av modellens innehåll och regler 
för hur modelleringen ska gå till. Nedan följer ett exempel för modelltypen VA.  Se figur 
2.1.2-5 
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Grunnlagsmodelltyper Definisjon og formål Modelleringsregler 

Vann, avløp og 
overvann 

Grunnlagsmodellen for 
vann, avløp og overvann 
skal vise eksisterende 
vann-, avløp- og 
overvannsystem i 
prosjektområdet og 
benyttes som 
utgangspunkt for 
beregninger, analyser  
og visualisering. 

Grunnlagsmodell for vann, 
avløp og overvann i 
Visualiseringssonen skal  
utarbeides med basis i 
kartdata, supplert med 
mer detaljert registrering 
der  
behovet for detaljering er 
større. Behov for høyere 
detaljering i visualiserings-
sonen skal dokumenteres 
med basis i Leverandørens 
behov for Informasjon og 
Prosjektets 
Informasjonsstandard. 
 
Grunnlagsmodell for vann, 
avløp og overvann i 
Inngrepssonen utarbeides  
basert på registreringer og 
avpasses til aktuelt nivå 
for anvendelse 

Figur 2.1.2-5 Modelleringsregler och definitioner för underlagsmodell VA. Källa: Bane 

NOR [2] 

Följande ämnesområdesmodelltyper (fagmodelltyper) hanteras i dokumentet, se figur 
2.1.2-6: 

• Veg 
• Bane 
• Skilt og oppmerking 
• Sikring (Vägutrustning) 
• Vann,avlöp 
• Overvannhåndtering 
• Kontakledning 
• Signal 
• Tunnel 
• Geoteknikk 
• Geologi 
• Marksikring 
• Stöy (Buller) 
• Rigg (APD) 

• SHA (Säkerhet Hälsa 
Arbetsmiljö 

• RAMS (Reliability, Availability, 
Maintainability and Safety) 

• Arkitekt 
• Interiörarkitekt 
• Landskapsarkitekt 
• Byggeteknikk/konstruksjon 
• Bygningsfysikk 
• Elektro 
• VVS 
• Brann 
• Akustikk 

Figur 2.1.2-6 Indelning av ämnesområdesmodeller. Källa Bane NOR [2] 

För varje ämnesområdesmodelltyp finns det en definition av modellens innehåll och 
regler för hur modelleringen ska gå till. Nedan följer ett exempel för modelltypen väg. 
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Fagmodelltype  Definisjon og formål  Modelleringsregler 

Veg Fagmodell for Veg inneholder  
ObjektTypeForekomster for 
vegkroppen og skal vise 
hvordan ny eller endret veg 
skal plasseres i terrenget og 
kobles til eksisterende 
vegsystem og annen 
infrastruktur. 

Fagmodellen for Veg beskriver 
geometri som tydelig definerer 
den enkelte  
ObjektTypeForekomst i 
vegkroppen.  
Konstruksjonslinje som 
beskriver vegens linjeføring og 
skal inneholde Informasjon 
om dens bestanddeler og deres 
verdier. Objektene skal berikes 
med unikt identifisert 
Informasjon for den enkelte 
ObjektTypeForekomst.  
ObjektTypeForekomsten skal 
berikes med Informasjon som 
gir det tilhørighet til produkt, 
system, område og anlegg 

Figur 2.1.2-7 Modelleringsregler och definitioner för ämnesområdesmodell Väg. Källa: 

Bane NOR [2] 

Dokumentet ”FRE-00-A-00068 Informasjonstandard” behandlar 
informationshanteringen avseende objekt och egenskaper för en komplett anläggning. 
Dokumentet är uppbyggt som en Excel-fil med flikar för respektive informationsdel. 
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Figur 2.1.2-8 Informasjonsstandard - FRE-00-A-00068. Källa: Bane NOR [2] 

De fem flikarna innehåller: 

• Flik 00 – Forside (Försättssida) 
• Flik 01 – Generell info (Allmänna beskrivningar och krav) 
• Flik 02 – Objektnavn HT1 (Objektnamn) 
• Flik 03 – Objektnavn HT2 (Objektnamn) 
• Flik 04 – Egenskaper GEN 

 Flik 02 – Objektnavn HT1 

Fliken innehåller informationsbärare som inte är representerade av fysiska objekt. En 
mappning görs mot motsvarande klasser i IFC4.3 standarden. Tabellen i figur 2.1.2-9 
innehåller kolumner som definierar vilket teknikområde som ansvarar för respektive 
objekt. 
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Figur 2.1.2-9 Flik 02 – Objektnamn HT1 Källa: Bane NOR [2] 

Flik 03 – Objektnavn HT2 

Fliken innehåller informationsbärare som representerar fysiska objekt. Objektnamnen 
baseras på information som har samlats in från interna kravdokument och 
vägledningar som används inom Statens vegvesen och Bane NOR. Objektnamn, 
egenskaper och egenskapstyper har stämts av gentemot Stadsbygg och Sykehusbygg. 
Tabellen i figur 2.1.2-10  innehåller kolumner som tydliggör vilken teknikrådgivare 
som har huvudansvaret för de olika objekten. 

 

Figur 2.1.2-10 Flik 03 – Objektnamn HT2. Källa: Bane NOR [2] 
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Flik 04 – Egenskaper  

Tabellen i figur 2.1.2-11innehåller en översikt över vilken generell information som 
ska tillföras till alla virtuella objekt i varierande grad beroende på vilken nivå i 
modellhierarkin de tillhör. Kraven är hämtade från interna kravdokument i Statens 
vegvesen och Bane NOR. Utöver detta har man hämtat processer och strukturer från 
FRE16 KIM-Projektet samt stämt av dessa krav mot motsvarande krav från Stadsbygg 
og Sykehusbygg. 

 

 

Figur 2.1.2-11 Flik 04 – Egenskaper. Källa: Bane NOR [2] 

Kommentarer avseende ”Krav till informationsmodellering” 

+ Upplägget med att utgå från skarpt projekt är intressant. Detta ökar chanserna 
för att kravdokumentet blir mer verklighetsanpassat än många av de 
kravdokument som finns att tillgå idag, vilka oftast har en betydligt mer 
akademisk ansats. 

+ Uppdelningen i olika modelltyper känns genomarbetad och upplevs som 
mycket användbar.  
 

- Huvuddokumentet preciserar inte hur LOD, LOI och LOG ska hanteras mer än 
via hänvisningar till MMI och dokumentet ”FRE-00-A-00068 
Informasjonsstandard”. 

- Upplägget i ”FRE-00-A-00068 Informasjonsstandard” är samordnat med 
Statens vegevesen, Stadsbygg och Sykehusbygg . Detta gör att de blir en stor 
bredd på tillämpningen samtidigt som komplexiteten ökar avsevärt. Detta kan 
i sin tur leda till att upplägget blir svårt att implementera i branschen. 

- En begränsning mot enbart ”rena” objekt för infrastrukturanläggningar 
kanske skulle kunna var ett enklare steg för att lättare få det implementerat i 
branschen? 
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2.1.3 MMI – Model Modenhets Indeks 
De tre organisationerna Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Rådgivende 
Ingeniørers Forening (RIF) och Arkitektbedriftene i Norge har tagit fram en 
publikation som beskriver MMI – Modell Modenhets Indeks (eng. Model Maturity 
Index), se figur 2.1.3-1.  När man använder sig av BIM kan detaljeringsgraden avseende 
de olika objekten variera stort. Branschen behöver därför ett gemensamt 
standardiserat språk, med gemensamma begrepp, som beskriver 
färdigställandegraden av objekten på ett entydigt sätt.  

 

 

Figur 2.1.3-1 Publikationen MMI – Modell Modenhets Indeks [4]. 

Syftet med denna publikation är att beskriva ett gemensamt språk, som kan ligga till 
grund för upprättande av interna rutiner och gemensam terminologi i egna projekt. 

MMI, eller Model Maturity Index, beskriver med hjälp av överenskomna sifferkoder 
mognadsgraden avseende de olika objekten i BIM-modellerna. Både med avseende på 
geometri och informationsinnehåll. 

Introduktionen av termen MMI avser också att begränsa den rådande osäkerhet om 
förkortningen LOD, som idag har flera och ungefär likartade lydelser, t.ex. ”Level Of 
Detail” och ”Level Of Development”. 

MMI är först och främst en metodik för kommunikation av informationsinnehållet i 
samband med genomförandet av projekteringen. Genom att planera när i processen 
objekt i hela eller delar av olika konstruktioner bör ha ett givet MMI-värde, kommer 
man att kunna kontrollera projekteringsprocessen på ett sätt som är mer i linje med de 
verktyg som idag är tillgängliga inom BIM-området. I figur 2.1.3-2 nedan visas en skiss 
där MMI-processen med en beskrivning av varje delprocess informationsinnehåll 
matchas med tilltänkta leverablar. 
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Figur 2.1.3-2 MMI-processen med tänkta leverablar. Källa: MMI – Modell Modenhets 

Indeks [4] 

För varje leverabel beskrivs sedan vilken geometri och vilka egenskaper som aktuella 
objekt ska innehålla; se figur 2.1.3-3 och 2.1.3-4.  

 

Figur 2.1.3-3 Leverabler med krav på geometri. Källa: MMI – Modell Modenhets Indeks 

[4]. 
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Figur 2.1.3-4 Leverabler med krav på egenskaper. Källa: MMI – Modell Modenhets 

Indeks [4]. 

Leveranskraven för enskilda projekt, faser och aktiviteter kan sedan utformas som 
leveransspecifikationer med angivande av aktuellt MMI; se figur 2.1.3-5. 

 

Figur 2.1.3-5 Källa: MMI – Modell Modenhets Indeks [4] 

En förenklad informationsstruktur för MMI-konceptet illustreras i figur 2.1.3-6. 
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Figur 2.1.3-6 Informationsstruktur för MMI. 

Kommentarer avseende MMI 

+ Själva upplägget är intressant och påminner en del om det danska upplägget. 
 

- Upplägget uppfattas som om att man har ersatt LOD med en ny trestavig 
beteckning MMI. 

- Finns inget större stöd för MMI i den internationella BIM-världen. (MMI 
används mest inom området affärsmodeller för att ange hur mogen 
affärsmodellen är). 

- Publikationen har mest inriktning på husbyggnation. 

- Det är lite svårt att genomskåda hela upplägget. Här finns det oklarheter kring 
hur MMI kopplat till processen hänger ihop med MMI för leveranser.  

- Det saknas ett eller flera exempel på mer genomarbetade eller genomförda 
projekt. 
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2.2 KMI i Danmark 
Banedanmark och Vejdirektoratet i Danmark, har ingått ett 5-årigt samarbete om att 
vidareutveckla den digitala transformeringen inom bygg- och anläggningssektorn med 
utgångspunkt i det internationella standardiseringsarbetet inom området.  En del av 
detta arbete bedrivs av kommissionen BIM Infra.dk som är ett branschsamarbete, 
finansieratav Banedanmark och Vejdirektoratet. 

2.2.1 BIM INFRA DK 
BIM infra.dk tillhandahåller ett dokument för kravställande av informationsmodeller 
avseende infrastruktur. Kravdokumentet har titeln ”Discipline Model Specification - 
LOD requirements for BIMinfra infrastructure models” och är dansk standard från 
februari 2020 [3]; se figur 2.2.1-1  Denna standard bygger på BIMForums arbete 
gällande LOD specifikationer. 

 

Figur 2.2.1-1 Discipline Model Specification [3]. 

I dokumentet beskrivs hur man hanterar modellinformationen med hjälp av fyra olika 
detaljeringsnivåer. Level Of Development (LOD) beskriver detaljeringsnivån för 
informationen i de s.k. disciplinmodellerna.  LOD är i sin tur uppdelad i ytterligare tre 
nivåer: 

1. LOI – Level Of Information, som beskriver informationsnivån 
2. LOG – Level Of Graphics, som beskriver detaljeringsnivån avseende grafiken 

(geometrin) 
3. LOR – Level Of Reliability, som besriver  korrektheten i angiven data 

I denna publikation finns LOD-krav specificerade för s.k. disciplinmodeller (underlags- 
och designmodeller), vilka ingår i ett i infrastrukturprojekt. I den nuvarande 
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publikationen sker kravställandet på modellnivå och inte på objektsnivå och där 
saknas även modelltyper. I det fortsatta arbetet ska man gå vidare med kravställande 
på objektsnivån samt komplettera med de modelltyper som saknas. 

I framtida version kommer även implementationsprocessen att beskrivas. 

De s.k. disciplinmodellerna delas i sin tur in i underlags- och designmodeller; se figur 
2.2.1-2. 

 

Figur 2.2.1-2 Indelning i Underlags- och designmodeller. Källa: Discipline Model 

Specifikation [3] 

Informationsstrukturen för ett infrastrukturprojekt illustreras i figur 2.2.1-3. 

 

Figur 2.2.1-3 Informationsstrukturen i ett infrastrukturprojekt. 

För varje modell, underlag (bas) eller design, tillhandahålls en leveransspecifikation, 
som innehåller en beskrivning av modellen, hur modellen är tänkt att användas och en 
beskrivning av de olika detaljeringsnivåerna för LOD, LOG och LOI; se figurerna 2.2.1-4 
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till 2.2.1-6. Notera även att begreppet ”pending” har använts för icke definierade 
informationsnivåer. 

 

Figur 2.2.1-4 Kravställande avseende underlagsmodell (Basis model) för inmätning av 

befintliga förhållanden. Källa: Discipline Model Specification [3]. 

 

Figur 2.2.1-5 Kravställande avseende underlagsmodell (Basis model) för geoteknisk 

provtagning. Källa: Discipline Model Specification [3]. 
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Design model

 

Figur 2.2.1-6 Kravställande avseende designmodell för vägkorridorer. Källa: Discipline 

Model Specification [3] 

 

2.2.2 Bane Danmark 
Banedanmark bygger sitt kravställande på de dokumentet ”CAD Manual - Bane 
Danmark, revised 2020-02-13” [1]. Detta dokument innehåller i sin tur två appendix: 

1. Appendix 1 – Naming model-, drawing- and discipline data files 
2. Appendix 3 – Requirements discipline models 

CAD Manual – Bane Danmark 

CAD-manualen kan ses som en mall för hur de projektspecifika kraven ska upprättas i 
ett infrastrukturprojekt som avser en byggnation av en järnväg. Manualen innehåller 
följande avsnitt: 

1. Information 
2. Basis for CAD production 
3. Structuring of CAD files 
4. Use of models 
5. Documentation 
6. Exchange 
7. Quality assurance 
8. Delivery 
9. References and glossary 
10. Appendix 1: Naming CAD files  
11. Appendix 3: Requirements for discipline models 
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Figur 2.2.2-1 CAD manual – Banedanmark [1]. 

Appendix 1 – Naming model-, drawing- and discipline data files 

Detta appendix beskriver namnkonventionen för de olika projektspecifika filerna i ett 
järnvägsprojekt.  

   

Figur 2.2.2-2 Appendix 1 – Naming model-, drawing- and discipline data files. 

Appendix 3 – Requirements discipline models  

Appendix 3 bygger i sin tur helt på publikationen “Discipline model Specification” [3], 
som har analyserats i föregående avsnitt. Publikationen innehåller alltså krav på vilken 
information som de olika ”disciplinmodellerna” ska innehålla, vilken 
informationsstruktur och vilka format som ska användas.; se figur 2.2.1-4 till 2.2.1-6. 
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Figur 2.2.2-3 Appendix 3 – Requirements discipline models. 

Den tänkta dokumentstrukturen för kravställande av informationshanteringen i ett 
järnvägsprojekt illustreras i figur 2.2.2-4. 

 

Figur 2.2.2-4 Dokumentstruktur för ett projekt upphandlat av Banedanmark. 
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2.2.3 Kommentarer 
 

+ Bra initiativ att Danmarks två största beställare i infrastruktursektorn går 
ihop och skapar en nationell standard för kravställande av informations-
innehållet för modeller inom infrastruktur. 

+ Bra att upplägget så långt som möjligt använder sig av internationell standard.  

+ Dokumentstrukturen avseende kravdokumenten är logisk och lättöverskådlig. 

+ Mallarna för kravställande av specifika designmodeller känns flexibla, 
lätthanterliga och lätta att projektanpassa. 

+ Upplägget att börja med kravställande på olika ”discipline models” och att inte 
direkt gå ner på objektsnivå känns som en framgångsfaktor. Detta i sin tur 
ökar chanserna för att upplägget accepteras av berörda branscher. 

- Vissa avsnitt kan kännas lite abstrakta och akademiska, vilket kan försvåra 
acceptansen av kravställandet. 

- Då dokumentet inte är färdigställt kan det upplevas som svåröverskådligt för 
de delar som ännu inte är kompletta. 

 

2.3 KMI i Sverige 
I Sverige finns det ett antal olika initiativ som berör KMI för infrastruktur/anläggning. 
Initiativen finns inom beställarledet, hos entreprenörer, hos konsulter och hos 
branschorganisationer. Detta avsnitt innehåller en granskning av följande initiativ: 

• KMI på Trafikverket 
• SMIL - Smarta modelleveranser i infrastrukturprojekt (SBE) 
• KMI på Skanska 

 

2.3.1 TRV 
Trafikverket ansvarar för båda anläggningstyperna väg och järnväg. Regelverken för 
informationshanteringen kan grupperas enligt följande: 

1. Gemensamma regelverk för väg och järnväg 
2. Styrande regelverk för väg 
3. Styrande regelverk för järnväg 

   
Figur 2.3.1-1 Styrande regelverk. Källa Trafikverket. 
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Styrdokumenten betecknas TDOK följt av ett nummer. Tillhörande mallar betecknas 
TMALL följt av ett nummer. I figur 2.3.1-2 nedan illustreras dokumentstrukturen och 
hur de enskilda dokumenten refererar till varandra. 

 

Figur 2.3.1-2 Dokumentstruktur avseende styrande regelverk. 

 

Figur 2.3.1-3 Illustration i TMALL 0402 som beskriver sambandet mellan de olika 

redogörelserna. Källa: Trafikverket. 

Vid genomgången av informationsstrukturen konstateras att  

• ”TDOK 2015:0195 CAD-miljö inom Microstation” ej finns att tillgå på TRV:s 
dokumentportal. 
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Figur 2.3.1-4 Styrande regelverk med tillhörande mallar. Källa: Trafikverket [16, 17,18, 

19, 20]. 

I det styrande regelverket ”Objektorienterad Informationsmodell - Väg och Järnväg 
TDOK 2015:0181” [17].Finns bl.a. krav avseende LOD och LOI enligt följande: 

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

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

Här kan konstateras att i jämförelse med det danska upplägget känns definitionerna 
något ålderstigna. I en mer modern tappning definieras LOD som ”Level of 
Development” och sedan har beteckningen LOG ”Level of Graphics/Geometry” 
tillkommit. 

Den föreslagna informationsstrukturen och tillhörande dokument för de gällande 
styrande regelverken visas i figur 2.3.1-5. 
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Figur 2.3.1-5 Informationsstruktur med tillhörande dokumentstruktur. 

2.3.1.1 Kommentarer 

 

+ Kravställandet sker på modellnivå med de två grupperna 
ämnesområdesmodeller och samordningsmodeller. Detta liknar de danska och 
norska initiativen. 

+ Själva kravställandet är väldigt generellt och det mer detaljerade 
kravställandet överlåts till projektets projektörer och entreprenörer. Det 
positiva med detta upplägg är att de övriga aktörerna kan anpassa detta till de 
upplägg som de är vana att använda. Nackdelen är att upprepningseffekten 
och erfarenhetsåterföringen uteblir samt att effektiviteten i en obruten 
informationskedja som slutar i arkivering och informationsinhämtning för 
drift och underhåll försvåras. 
 

- Kravställandet saknar ett modernt upplägg för att hantera objekt, egenskaper 
och geometrier (LOD, LOI, LOG). 

- Mängden av dokument och mallar för att styra informationshanteringen är 
avsevärd och svårnavigerad. Avsaknaden av en ”karta”, exempelvis figur 2.3.1-
2, för hur de olika dokumenten förhåller sig till varandra är en stor brist. 
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2.3.2 SMIL 
 

Framtagningen av SMIL (Smart modelleverans i Infrastrukturprojekt) [9] genomfördes 
under 2020, som ett projekt inom ramen för Smart Built Environment. Målet var att 
skapa praktiskt användbara specifikationer med krav på innehåll och struktur vid 
leverans av digitala modeller. 

Syftet är enligt projektets beskrivning: ”att förtydliga och specificera en lägsta nivå för 
de förfrågningsunderlag som ska levereras till entreprenören för en utförande-
entreprenad. Målet är att öka kvaliteten i leveransen och skapa en gemensam syn på 
omfattning och innehåll. Aktörer i branschen ska kunna nyttja specifikationerna som 
underlag för kravhantering och genomförande av projekt”.  

Dokumentationen består av ett huvuddokument, tre bilagor, en mall avseende en 
leveransspecifikation samt refererade standards. I figur 2.3.2-1 illustreras 
dokumentstrukturen. 

 

Figur 2.3.2-1 Dokumentstruktur avseende SMIL [9]. 

Huvuddokumentet innehåller generella rekommendationer och i bilaga 1 ges 
rekommendationer avseende de olika teknikområdena. Innehållsförteckningen är: 

Allmänna begrepp 
1. Inledning 
2. Tillämpning av SMIL 
3. Generella rekommendationer 
4. Hantering av leverans och utbytesformat 
5. Samordningsmodell 
6. Rekommendationer per teknikområde (Bilaga 1) 

Dessa avsnitt kan betraktas som en handbok som syftar till att ge rekommendationer 
kring hur man framställer (projekterar) digitala anläggningsmodeller samt kravställer 
dessa. 

En mall för att framställa en leveransspecifikation ingår i dokumentationen i form av 
xlsx-fil. 
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Den tänkta tillämpningen och avgränsningen av SMIL  med avseende på byggprocessen 
visas i figur 2.3.2-2. 

 

Figur 2.3.2-2 Översikt avseende byggprocessens olika skeden. Källa: SMIL [9]. 

SMILs rekommendationer och krav kommer att arbetas in i Nationella riktlinjer BIM 
[7] och är tänkta att användas som tillämpningsanvisningar. Dessa riktlinjer är inga 
offentligt bindande direktiv men kan användas som sådana i projekt om så önskas. 

Dokumentationen innehåller bl.a. avgränsningar, krav, rekommendationer och 
exempel på en leveransspecifikation. 

Avgränsningar  

I dagsläget hanterar dokumentationen endast förfrågningsunderlag för bygghandling 
och för upphandling av utförandeentreprenad.  

Rekommendationerna gäller för anläggningsprojekt i form av väg-, tunnel och 
broprojekt med dess ingående byggdelar för konstruktion, VA och mark.   

Krav 

Sakligt grundade uppmaningar som ska tillämpas. ”Ska” och ”skall” används för att 
tydliggöra dessa.  

Rekommendation 

Visar på god praxis som en anvisning, men som inte är krav. ”Bör” används i detta fall 
för att tydliggöra dessa anvisningar. 

Leveransspecifikation 

Informationsstrukturen för leveransspecifikationen är indelad i teknikområden där 
sedan respektive byggdel är representerad med ett antal egenskaper. Figur 2.3.2-3 
visar mallen för leveransspecifikationen och figur 2.3.2-4 illustrerar 
informationsstrukturen. 
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Figur 2.3.2-3 Mall för leveransspecifikation. Källa: SMIL [9]. 

 

Figur 2.3.2-4 Informationsstruktur avseende leveransspecifikationsmall i SMIL. 

Byggdelarna är sedan nedbrutna ytterligare i BSAB:s byggdelskoder [11], nivå 1,2 och 
3. Se figur 2.3.2-5 

 

Figur 2.3.2-5 Byggdelskoder enligt BSAB [11]. 
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Detaljeringsnivåerna på objekt styrs av LOD baserad på PAS1192-2 [ersatt med ISO 
19650-1] samt de Nationella riktlinjerna; se figur 2.3.3-6. I leveransspecifikationen 
specificeras en LOD miniminivå (LOD) för respektive objekt som bör följas. 

 

Figur 2.3.2-6 Detaljeringsnivåer. Källa: PAS1192-2 [ersatt med ISO 19650-1] samt de 

Nationella riktlinjerna [7]. 

 

2.3.2.1 Kommentarer avseende SMIL 

 

+ Väl genomarbetat dokument med avseende på projekteringsmetodiken. 

+ Många mycket användbara reflektioner och tips kring projektering av 
anläggningar. 

+ Handboksdelen är mycket välskriven och praktiskt förankrad i projekteringen 
med BIM. 
 
 

- Mallen för leveransspecifikationen upplevs som svårarbetad och svår att 
tillämpa i praktiken.  

- Informationsstrukturen i huvuddokumentet återspeglas ej i leverans-
specifikationen. Exempelvis struktureras huvuddokumentet i så kallade 
teknikområden, som dock inte används i leveransspecifikationen. 

- Informationsstrukturen i leveransspecifikationen är indelad på byggnadsdel 
och inte på modellnivå vilket ökar detaljeringsgraden men också 
komplexiteten. 

https://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030281435
https://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030281435
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- Leveransspecifikationen är indelad med avseende på BSAB Byggdelskoder på 
nivå 1 för anläggning(10 undergrund, 20 Sammansatta bärverk..) och inte på 
den nya standarden CoClass [5,6]. Detta får ses som en brist med tanke på den 
framtida utvecklingen. 

- Den pedagogiska utformningen av mallen måste anpassas till en praktisk 
tillämpning i branschen. 

- En tänkbar modifiering skulle kunna vara en indelning i modelltyper på 
samma sätt som för KMI-hanteringen i Norge och Danmark. Detta upplägg 
skulle troligtvis förenkla hanteringen av leveransspecifikationen. 
 

2.3.3 KMI på SKANSKA  
Skanska har påbörjat ett arbete kring ett KMI för infrastruktur och nedan presenteras 
detta utkast. Upplägget baseras på en del kravdokument som används idag och på 
influenser från husbyggnadssidan. Upplägget har ännu inte testats i sin helhet och det 
återstår mer utvecklingsarbete. 

Dokumentstrukturen bygger på huvuddokumentet ”Kravspecifikation” med ett antal 
bilagor och hänvisningar; se figur 2.3.3-1. 

 

Figur 2.3.3-1 Dokumentstruktur för KMI-koncept Källa: Skanska. 

Dokumentet ”Bilaga 1 Krav på LOD och LOI” är en xlsx-mall där man väljer vilka krav 
som ska ställas i aktuellt projekt; se figur 2.3.3-2. 
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Figur 2.3.3-2 Kravställande på LOD och LOI. Källa: Skanska. 

 Informationsstrukturen för ”Bilaga 1 Krav på LOD och LOI” redovisas i figur 2.3.3-3. 

 

Figur 2.3.3-3 Informationsstruktur med exempel. 

I dokumentet ”Dataflyt” anges sedan vilka olika objekt som ska ingå i de olika 
modellerna samt hur deras grafiska egenskaper ska representeras. Idag innehåller 
”Dataflyt” beskrivningar för inmätnings- och utsättningsmodeller. I figur 2.3.3-4 visas 
ett exempel. 
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Figur 2.3.3-4 Exempel från ”Dataflyt”. Källa: Skanska. 

Informationsstrukturen i ”Dataflyt” framgår av figur 2.3.3-5. 

 

Figur 2.3.3-5 Informationsstruktur som används i dokumentet ”Dataflyt”. 

2.3.3.1 Kommentarer till KMI för Skanska 

KMI-konceptet för infrastruktur är under utveckling och är idag inte komplett. Men det 
innehåller många olika delar som är användbara. Vad som framförallt krävs är en mer 
enhetlig och genomarbetad informationsstruktur för de ingående leverablerna. Här 
kan övriga granskade KMI-upplägg vara till stor hjälp för att färdigställa en mall för 
leveransspecifikation.  
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2.4 Förslag till KMI  
I det aktuella utvecklingsprojektets fortsatta arbete beslutades att kravställningen ska 
ske med hjälp av en leveransspecifikation, vilken baseraspå det danska upplägget 
ovan. Detta upplägg känns som den mest framkomliga vägen och skapar en möjlighet 
att börja med kravställning på modellnivå genom att använda sig av olika modelltyper. 
Därefter kan man öka detaljeringsgraden och för varje modelltyp kravställa på 
objektsnivå. Det danska upplägget har stora likheter med det norska upplägget, men 
det danska upplägget bedöms som modernare och mer livskraftigt. 

Den tänkta informationsstrukturen för utvecklingsprojektets KMI visas i figur 2.4-1. 

 

Figur 2.4-1 Vald informationsstruktur i här redovisat FoU-projekt.. 

I figur 2.4-2 visas hur den valda informationsstrukturen blir för en 
ämnesområdesmodell avseende inmätning. 

 

Figur 2.4-2 Informationsstruktur för en inmätningsmodell. 

I kapitel 5 används upplägget i fem olika pilotfall för att kravställa underlags- och 
ämnesområdesmodeller. 
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3 Processer och 
informationsmängder 

Idag är det vanligt att det levererade resultatet från produktbestämningen 
(projekteringen) i övergången från projektering till bygghandling i 
infrastrukturprojekt  oftast är en färdig anläggningsmodell. Vad entreprenören 
behöver är framför allt en nedbruten modell som är anpassad för de olika delskedena 
och etapperna i produktframställningen. 

I det aktuella FoU-projektet görs försök till att effektivisera byggprocessen i 
infrastrukturprojekt genom att de anläggningsmodeller som levereras till den 
byggande entreprenören är direkt anpassade för produktframställningen. Arbetet 
avgränsas till att omfatta enbart totalentreprenader, men delar av arbetet kan också 
användas för utförandeentreprenader. 

I figur 3-1 illustreras en byggprocess med huvudaktörer och tänkbara modellutbyten. 

 

Figur 3-1 Byggprocessen med huvudaktörer. 

Byggprocessen ovan har sedan förfinats ytterligare i delprocesser, som omfattar 
produktbestämning och produktframställning; se figur 3-2. 

 

Figur 3-2 Byggprocessen för produktbestämningen (projektering) och 

produktframställningen (produktion). 

Ovanstående processer har sedan brutits ner till aktiviteter med tillhörande 
informationsmängder. Ur den bruttolista av informationsmängder som skapades har 
sedan fem delmodeller valts ut för vidare analys och implementering. Urvalet skedde i 
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form av en workshop där de två aktörerna projektör och entreprenör var 
representerade. Ett av urvalskriterierna för vilka modeller som skulle analyseras 
vidare var där representanter menade att det idag fungerade dåligt och där det finns 
stora möjligheter till effektivitetshöjningar. De fem delmodellerna är: 

1. Utsättningsmodell 
2. Inmätningsmodell 
3. Geoteknisk modell 
4. Markmiljöteknisk modell 
5. Modell för mängdavtagning 

 

Figur 3-3 Exempel på leverabla modeller i ett infrastrukturprojekt. 

För ovanstående modeller har det därefter utvecklats tillhörande leverans-
specifikationer och metoder för framställning av de digitala modellerna. Detta arbete 
redovisas i de efterföljande avsnitten. 
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4 Etappindelning  
I många projekt behöver man ha möjligheten att dela upp projektets innehåll i olika 
delar, för att på detta vis bättre kunna planera, styra och producera projektet. Inom 
infrastrukturbranschen förekommer många olika begrepp för indelning av projekt, 
som: 

• Arbetsområde 
• Deletapp 
• Delområde 
• Etapp 
• Entreprenadjuridiskt område 
• Entreprenadområde 
• Gjutetapp 
• Produktionsetapp 
• Projektetapp 

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

BEGREPP GOOGLE TRV 

Arbetsområde 629 000 1 390 

Deletapp 144 400 370 

Delområde 369 000 3 838 

Etapp 4 550 000 1 868 

Entreprenadjuridiskt 
område 

151 000 123 

Entreprenadområde 5 480 17 

Gjutetapp 1 360 1 

Produktionsetapp 1 920 1 

Projektetapp 6150 1 

Figur 4-1 Antal träffar för olika begrepp för etappindelning i byggprojekt på Google och 

Trafikverkets hemsida. 

Här kan vi konstatera att ”etapp” är det klart vanligaste begreppet när det gäller 
sökning på Google och ”delområde” det vanligaste när man söker på Trafikverkets 
hemsida. 

Tittar vi på hur Trafikverket delar in sina projekt,  är den vanligaste indelningen: 

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

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

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

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

• Är ett mycket generellt begrepp 
• Används av olika parter för att beskriva olika uppdelningar av ett projekt, 

oftast tidsberoende eller geografiska och ibland båda delarna 
• Är otydligt för de flesta om vad som det exakt innefattar eller avser 

 

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

Tittar vi i CoClass [5,6] och letar efter begrepp för indelning av projekt, finner vi 
begreppet produktionsetapp, som definieras som en egenskap: 

• Egenskap i CoClass: TPPR Produktionsetapp, tidsmässig projektegenskap som 
anger produktionsetapp. 

I en dialog med Skanska avseende begreppet ”produktionsetapp” kan vi konstatera 
följande: 

• Begreppet används idag inte särskilt ofta i branschen 
• Oavsett CoClass kan begreppet ges en entydig definition hos entreprenörerna 
• Begreppet möjliggör en tydlig inramning mellan entreprenör och projektör 

kring vad som ska innefattas i en specifik leverans 
• Produktionsetapperna bör vara systematiskt uppbyggda 
• De olika produktionsetapperna kan innefattas i en egen hierarki 
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Figur 4.1-1 Exempel på en möjlig indelning i produktionsetapper först i ett tidigt skede 

och senare mer detaljerat i en utvecklad struktur. Källa: SKANSKA. 

När det gäller strukturen för indelningen i produktionsetapper kan vi konstatera 
följande: 

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

• Måste definieras entydigt, i tabell eller relevant format, med namn och 
innehåll/omfattning, där varje entitet är unik. 

• Konstruktivt system och funktionellt system [5, 6] är två parallella 
”produktionsetapps”-strukturer. 

 

4.2 Exempel på indelning i produktionsetapper 
Nedan följer ett antal exempel på hur indelningen i produktionsetapper kan se ut. 

 

Figur 4.2-1 Exempel på indelning av en tunnel i produktionsetapper, där varje 

tunnelsegment är en egen produktionsetapp. Källa: SKANSKA. 
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Figur 4.2-2 Exempel på indelning i produktionsetapper. Källa: SKANSKA. 

 

 

Figur 4.2-3 Exempel på indelning i produktionsetapper. Källa: SKANSKA. 

 

4.3 Teknisk lösning 
Nedan finns förslag på hur informationen avseende produktionsetapper skulle kunna 
hanteras:  

• Eventuell indelning i produktionsetapper kan ges 

o i strängen för namnsättning av dokument 

o i strängen för namnsättning av filer 

o som del i lagersträngar 

o som egenskaper/attribut på objekt (komponenter) 

 



 
 

59 
 
 

ETAPPVISA BIM-MODELLER 

4.4 Kommentarer 
När det gäller begreppen delområde och anläggningsdel, som Trafikverket använder 

för indelning av projekt, kan vi konstatera att dessa idag saknas som egenskaper i 

CoClass [5,6]. Här känns det som om dessa begrepp införlivas som egenskaper i 

CoClass, skulle de bidra till ett ökat värde för informationshanteringen i 

infrastrukturprojekt. Det är därför projektgruppens förhoppning att Svensk 

Byggtjänst, som förvaltar CoClass, tar med dessa begrepp i nyare versioner av CoClass. 

Arbetsgruppen i FoU-projektet beslutade att i det fortsatta arbetet använda sig av 

begreppet produktionsetapp för indelning av informationen med avseende på 

produktionsskedet.   
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5 Pilotprojekt med anpassade 
infrastrukturmodeller för 
produktion  

 

5.1 Modeller för utsättning 
 

5.1.1 Problemformulering, nuläge samt önskat läge 
 

Problemformulering 

Utsättning av projekterade anläggningsdelar sker för att möjliggöra för produktionen 
att i verkligheten utföra den fysiska byggnationen. Utsättning kan också avse dolda 
befintliga anläggningar t.ex. ledningar i mark. Utsättningsinformationen hämtas från 
bygghandlingsprojekteringen. Denna information kan även användas för 
maskinstyrning. Idag får entreprenören oftast lägga ner mycket arbete för att anpassa 
projekteringsinformationen, så att denna går att använda för utsättning. Ett mer 
anpassat underlag från projektörerna skulle kunna effektivisera hela processen och 
även förbättra kvaliteten på informationen. Detta kräver dock ett tydligt kravställande 
från entreprenören gentemot projektören framförallt när det gäller 
informationsleveransen. 

Nuläge 

I entreprenadledet sker arbetet med att ta fram utsättningsdata inom delprocessen 
”Produktionsplanering” och det fysiska arbetet med själva utsättningen i delprocessen 
”Utsättnings-/Inmätningsarbete”. Indata från projekteringen består av olika typer av 
informationsmängder. Genererad utdata är någon form av utsättningsmodell där data 
har anpassats till olika instrument och till olika maskiner t.ex. schaktmaskiner; se figur 
5.1.1-1 och 5.1.1-2.  

De olika informationsmängderna, som förkommer i processen, kan hanteras i ett stort 
antal olika applikationer och leveransen kan ske i många olika filformat; se figur   
5.1.1-1 och 5.1.1-2. Detta komplicerar, så klart, hanteringen ytterligare. 
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Figur 5.1.1-1 Informationsmängder, filformat och verktyg som förekommer i 

delprocessen ”Produktionsplanering”. 

 

 

Figur 5.1.1-2 Informationsmängder, filformat och verktyg som förekommer i 

delprocessen ”Utsättnings-/Inmätningsarbete”. 

Kravställandet från Skanska avseende utsättningsdata sker idag med hjälp av 
dokumentet ”Dataflyt”, som reglerar hanteringen både för utsättning och inmätning; se 
figur 5.1.1-3. 
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Figur 5.1.1-3 Innehållsförteckning för ”Dataflyt”; Källa: Skanska. 

Kravställandet och utfallet av leveranserna från projektörerna fungerar idag inte helt 
tillfredställande för entreprenören. Detta bedöms delvis bero på att kravställandet inte 
tillräckligt systematiskt tar höjd för en enhetlig struktur i form av detaljeringsgrad, 
informationsinnehåll och geometrier. Vidare saknas det en anpassning till den nya 
standarden CoClass [5,6] med koppling till komponenter och egenskaper. En annan 
faktor är projektörernas förmåga att tillgodogöra sig de krav som anges i leverans-
specifikationerna. Här finns exempel på att leveransen ibland utgörs av sådan 
information, som projektörerna alltid har levererat och att de har svårt att tolka 
kraven i leveransspecifikationen. 

Önskvärt läge 

Ett önskvärt upplägg skulle vara att projektören levererade begärda 
informationsmängder med korrekt innehåll och med rätt informationsstruktur samt 
förpackat i rätt filformat. Kraven ställs i en s.k. leveransspecifikation. I följande avsnitt 
visas exempel på delar av kravställandet för information gällande utsättning. 
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5.1.2 Kravformulering 
Nedan följer några exempel på kravställandet avseende leverablar för utsättning. 
Exemplet visar på hur en mall för kravställande skulle kunna se ut. Denna mall måste 
sedan anpassas för aktuellt projekt. Kravställandet för utsättningsinformation 
omfattar ett antal olika teknikområden, som: 

• Vatten och avlopp 
• El, tele och fiber 
• Vägutformning 
• Geoteknik 

I nedanstående avsnitt exemplifieras kravställandet med avseende på vägutformning.  

Generella krav avseende utsättningsinformation, som gäller för samtliga 
teknikområden, anges i ingressen på kravdokumentet; se figur 5.1.2-1. 

 

Figur 5.1.2-1 Generella krav för utsättningsinformation anges i ingressen till 

leveransspecifikationen. 

När det gäller teknikområdet vägutformning, innehåller detta område de två 
komponenttyperna: 

• Överbyggnader, terrasser och schaktbottnar 
• Slänter 
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Figur 5.1.2-2 Kravställande avseende komponenter som ingår i teknikområdet 

vägutformning. 

De olika kraven avser bl.a. LOD (Level Of Development), LOI (Level Of Information) och 
LOG (Level Of Geometry). Egenskaperna utgörs av klassificering enligt CoClass [5,6] 
och eventuell produktionsetapp. I efterföljande avsnitt redovisas exempel på 
informationsmängder som har projektanpassats. 

5.1.3 Exempel på informationsmängder 
I fallet med ett projektspecifikt kravställande för utsättningsdata för en slänt kan 
utfallet bli enligt nedan.  

NR PROJEKTANPASSAD DATA VÄRDE 

1 Ansvarig part: T 

2 Funktionellt system: A43 (Slänt) 

3 Komponentkod enligt CoClass: ZKB (Släntkrön) 
ZKC (Släntfot) 

4 Aktuell produktionsetapp:  AA101 

5 Geometri:  3D-polylinjer  

6 Utbytesformat:  dwg 

Figur 5.1.3-1 Projektanpassad data 

Den projektanpassade leveransspecifikationen visas i figur 5.1.3-2 nedan. 
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Figur 5.1.3-2 Exempel på en projektanpassad leveransspecifikation för utsättning av 

slänter. 

De aktuella lagernamnen, som ska användas i projektet anges i en bilaga och byggs upp 
enligt SB11 CADlager [5]; se figur 5.1.3-3. 

 

Figur 5.1.3-3 Lagernamnets uppbyggnad enligt SB11 CADlager. Källa: Svensk 

Byggtjänst [5]. 

  

TEKNIKOMRÅDE VÄGUTFORMNING

KONSTRUKTIVA SYSTEM MARKKONSTRUKTION

KOMPONENTTYPER SLÄNT

Beskrivning

Slänt sätts ut som linje i släntfot och släntkrön. Redovisas som linjer samt eventuellt 

som yta.  Utsättning av ytor redovisas som trianglar med tillhörande brytlinjer (3D 

polylinje) samt eventuellt begränsningslinjer (2D polylinje).    

Användningsområde Utsättning av slänt 

Ansvarig part T 

LOD

Komponenter Terrrängmodell

Trådmodell brytlinjer (släntkrön och släntfot)

Avgränsningslinjer för produktionsetapper

LOI

Egenskaper Produktionsetapp: AA101

Funktionellt system: A43 (Slänt)

Lagernamn för släntgeometri: Se bilaga

Lagernamn för produktionsetapper: Se bilaga

LOG

Geometri 2D polylinjer/3D polylinjer, 3D punkter

Utbytesformat dwg

Projektspecifika bilagor

Coclass kodning enligt SB11 utg4
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Exempelvis kan lagernamnet T-A--ZKBERN43---------------AA101 (släntkrön) enligt 
SB11 CADlager tydas som:  

• 1-2 Ansvarig part: T- [Väg] 
• 3-8 Elementkod: A--ZKB [Funktionellt system--Komponent] 
• 9-10 Presentation: ER [3D linje] 
• 11-11 Status: N [Nytt] 
• 12-13 CoClass typkoder:  

o FS: [A ]43 Slänt 
• 29-33 Aktuell produktionsetapp: AA101 

I figuren nedan visas geometrin för utsättning av en slänt samt tillhörande 
lagerförteckning. 

 

Figur 5.1.3-4 Utsättningsdata för en slänt med tillhörande lagernamn i dwg-format. 

5.1.4 Kommentarer och fortsatt utveckling 
I ovan beskrivna exempel har tyngdpunkten lagts på att få fram en strukturerad 
leveransspecifikation, vilken ger förutsättningar för att rätt informationsmängder, med 
rätt egenskaper och geometri levereras i rätt format. En framtida möjlig utveckling kan 
vara att projektören levererar utsättningsdata i form av maskinstyrningsfiler, som 
direkt kan användas i produktionen. En sådan leverans kräver dock ett nära samarbete 
och en utbyggd kommunikation mellan projektör och entreprenör. 
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5.2 Modeller för inmätning 
 

5.2.1 Problemformulering, nuläge samt önskat läge 
 

Problemformulering 

Detta kapitel beskriver framtagningen av inmätningsmodeller som underlag till 
relationshandlingar. Inmätning kan också avse befintligheter och kontroll av 
nyproducerade anläggningsdelar men kravställandet avseende dessa typer av 
inmätningar hanteras inte i detta avsnitt. I nuläget läggs mycket resurser på att göra 
handpåläggning på inmätningsmodellerna för att de ska kunna användas till 
relationsmaterialet. Förhoppningen är att en mer enhetlig metod för framtagande av 
inmätningsmodeller ska kunna effektivisera processen för upprättande av 
relationsmaterial. Det är viktigt att att man i varje projekt definierar 
informationsleveranserna utifrån den projektspecifika kravformuleringen. 

Nuläge 

I entreprenadledet sker arbetet med att ta fram inmätningsdata inom delprocessen 
”Uppföljning anläggningsarbeten”. Kompletterande inmätningar kan också göras i 
delprocessen ”Stöd under produktionen”. 

 Inmätningarna består av olika typer av informationsmängder beroende på vilket 
teknikområde som avses. Genererad utdata är någon form av inmätningsmodell där 
data har anpassats beroende på vilket teknikområde och mottagare som avses; se figur 
5.2.1-1. Till skillnad från utsättning kan exempelvis inmätningsdata levereras till 
ledningsägare men den kan även levereras till projekterande konsult för att 
upprättande av relationsmaterial. Detta medför att beroende på slutanvändare så kan 
det finnas olika kravställningar på inmätningsdata. Dessa krav kan alltså variera stort 
från projekt till projekt. 

De olika informationsmängderna som förkommer i processen kan hanteras i ett stort 
antal olika applikationer, och leveransen kan ske i många olika filformat; se figur 5.2.1-
1. Detta komplicerar, så klart, hanteringen ytterligare. 
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Figur 5.2.1-1 Informationsmängder, filformat och verktyg som förekommer i 

delprocessen ”Uppföljning anläggningsarbeten”. 

Kravställandet från Skanska avseende inmätningsdata sker idag med hjälp av 
dokumentet ”Dataflyt”, som reglerar hanteringen både för utsättning och inmätning; se 
avsnitt 5.1. 

Önskvärt läge 

Ett önskvärt upplägg skulle vara att inmätande part levererade informationsmängder 
med korrekt innehåll och med rätt informationsstruktur samt förpackat i rätt filformat. 
Det är också viktigt att inmätningen sker kontinuerligt i takt med att de olika 
anläggningsdelarna färdigställs. Kraven ställs i en s.k. leveransspecifikation. I följande 
avsnitt visas exempel på delar av kravställandet för information gällande inmätning. 

5.2.2 Kravformulering 
Nedan följer några exempel på kravställandet avseende leverabler för inmätning. 
Exemplet visar på hur en mall för kravställande skulle kunna se ut. Denna mall måste 
sedan anpassas för aktuellt projekt. Kravställandet för inmätningsinformation kan 
omfatta ett antal olika teknikområden, som: 

• Vatten och avlopp 
• El, tele och fiber 
• Vägutformning 
• Geoteknik 

I nedanstående avsnitt exemplifieras kravställandet med avseende på vatten och 
avlopp.  

Generella krav för inmätningsinformation, som gäller för samtliga teknikområden, 
anges i ingressen på kravdokumentet; se figur 5.2.2-1. 
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Figur 5.2.2-1 Generella krav anges i ingressen till leveransspecifikationen. 

Nedan visas leveransspecifikation för teknikområdet vatten och avlopp avseende en 
modell med inmätt ledningsnät. 

 

Figur 5.2.2-2 Kravställande avseende komponenttyper som ingår i teknikområdet vatten 

och avlopp. 

De olika kraven avser bl.a. LOD (Level Of Development), LOI (Level Of Information) och 
LOG (Level Of Geometry). Egenskaperna utgörs av klassificering enligt CoClass [5,6].  

I efterföljande avsnitt redovisas exempel på informationsmängder som har 
projektanpassats. 
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5.2.3 Exempel på informationsmängder 
I fallet med ett projektspecifikt kravställande för inmätningsdata för en 
dagvattenbrunn kan utfallet bli enligt nedan. Observera att för inmätning är det oftast 
inte relevant med indelning i produktionsetapper. 

NR PROJEKTANPASSAD DATA VÄRDE 

1 Ansvarig part: R 

2 Funktionellt system: G21 (Dagvattensystem) 

 Konstruktivt system JD 10 (Avloppstransportsystem 
med självfall) 

3 Komponentkod enligt CoClass: XKE20 (Dagvattenbrunn) 

4 Geometri:  3D-punkt  

5 Utbytesformat:  dwg 

Figur 5.2.3-1 Projektanpassad data för inmätningsdata. 

Nedan följer ett exempel med Göteborgs Stad som mottagande part. 

 

Figur 5.2.3-2 Exempel på kravdokument från en ledningsägare; Källa: Göteborgs Stad. 

Den projektanpassade leveransspecifikationen visas i figur 5.2.3-3 nedan. 
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Figur 5.2.3-3 Exempel på en projektanpassad leveransspecifikation för inmätning av VA 

till Göteborgs Stad. 

De aktuella lagernamnen, som ska användas i projektet anges i en bilaga och byggs upp 
enligt SB11 CADlager [5]; se figur 5.2.3-4. 

 

Figur 5.2.3-4 Lagernamnets uppbyggnad enligt SB11 CADlager. Källa: Svensk 

Byggtjänst [5]. 
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Exempelvis  kan lagernamnet R-G--JD-XKEERN211020---------------- 

enligt SB11 CADlager tydas som:  

• 1-2 Ansvarig part: R- [Vatten och Avlopp] 
• 3-8 Element: G--JD-XKE [Funktionellt system-Konstruktivt system-

Komponent] 
• 9-10 Presentation: ER [3D punkt] 
• 11-11 Status: N [Nytt] 
• 12-18 CoClass typkoder för :  

o FS: [G] 21 Dagvattensystem 
o KS: [JD] 10 Avloppstransportsystem med självfall 
o KO: [XKE] 20 Dagvattenbrunn 

5.2.4 Kommentarer och fortsatt utveckling 
I ovan beskrivna exempel har tyngdpunkten lagts på att få fram en strukturerad 
leveransspecifikation, som ger förutsättningar till att rätt informationsmängder, med 
rätt egenskaper och geometri, levereras i rätt format. En framtida möjlig utveckling 
kan vara att inmätningsdata automatiskt kan generera relationsmaterial för respektive 
teknikområde. En sådan leverans kräver dock både nya tekniska lösningar och ett 
närmare samarbete mellan projektör och entreprenör 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är vem som är mottagaren av inmätningsdata. Här 
finns olika scenarior som leverans till ledningsägare alternativt leverans till projektör 
för framställning av relationsmaterial. 

Det bör finnas goda möjligheter att automatisera stora delar av leveransprocessen med 
avstamp i tydliga leveranskrav. 

En viktig del för att ytterligare öka effektiviteten är att i de programvaror som 
mätteknikerna idag använder sig av öka flexibiliteten i att hantera många olika 
kodsystem. Ett önskemål är att utveckla översättningsfunktioner som lätt kodar om 
mellan de olika kodningskraven.  
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5.3 Geoteknisk modell 
 

5.3.1 Problemformulering, nuläge samt önskat läge 
 

Detta kapitel beskriver framtagningen av geotekniska modeller som underlag för 

projektering och beräkning. Geotekniska modeller kan innehålla dels redovisning av 

fältundersökningsresultat, och dels tolkning samt ytmodellering som utförts med 

undersökningsresultaten som indata.  

I nuläget finns ingen allmänt vedertagen branschstandard som definierar vad som 

utgör en geoteknisk modell eller vilka informationsmängder som behöver inkluderas 

för att modellen ska vara användbar i de efterkommande processtegen (entreprenad 

och förvaltning). Vanligare är att den digitala informationen som levereras vidare 

utgörs av rådata från utförda undersökningar samt ritningar, utifrån vilka en ny 

geoteknisk modell återigen byggs upp.  

Ambitionen är att en mer enhetlig metod för framtagandet av geotekniska modeller 

ska möjliggöra att efterkommande tillämpningar (tex beräkning, mängduppföljning 

m.m.) kan genomföras effektivare och med bästa möjliga tillgängliga ingående 

geotekniska information. Det är dock viktigt att beakta det faktum att varje projekt har 

sina projektspecifika geotekniska utmaningar och förutsättningar varför 

informationsleveransen behöver definieras utifrån en projektspecifik kravformulering. 

Nuläge 

I projekteringsskedet sker arbetet med att ta fram den geotekniska modellen inom 

delprocessen ”Geoutredningar och projektering”. Eftersom den geotekniska modellen 

är behäftad med osäkerheter kan kompletteringar av fältundersökningar utföras även 

under entreprenadskedet i aktiviteten ”Stöd under produktionen”. 

Indata till den geotekniska modellen består av olika informationsmängder beroende på 

vilken undersökningsmetod som utförts. Den kan t ex innehålla en kombination av 

inmätt berg, utförda geotekniska sonderingar och storskaliga geofysiska 

undersökningsmetoder. Gemensamt för de flesta undersökningsresultaten är att de 

behöver någon form av tolkning alternativt processering innan de kan översättas till 

ett underlag för vidare användning (exempelvis projektering, beräkning eller 

mängdning). 

 De olika ingående informationsmängderna som förekommer i processen kan hanteras 

i ett stort antal olika applikationer och leveransen kan ske i flera olika filformat. För 

hantering av data från traditionella geotekniska undersökningsmetoder finns 

standardformat (Svenska Geotekniska Föreningens dataformat [13]) men för de flesta 

andra saknas en vedertagen standard.  Avsaknaden av standardformat samt floran av 

applikationer och format som används komplicerar en redan komplex 

informationsmängd ytterligare.  
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Figur 5.3.1-1 Informationsmängder, filformat och verktyg som förekommer i 

delprocessen ”Geoutredningar och projektering”. 

Inom entreprenadskedet nyttjas den geotekniska modellen som ett viktigt underlag för 

produktionsplaneringen. I denna aktivitet kan behov av ytterligare kompletteringar till 

följd av exempelvis osäkerheter eller förändrade val av geokonstruktioner kräva en 

kompletterande geoutredning och projektering i en iterativ process. En stor brist som 

identifierats är att framtagna geotekniska modeller från projekteringsskedet inte alltid 

når entreprenadskedet. I de fall där de geotekniska modellerna når entreprenadskedet 

medför avsaknaden av standard för den geotekniska modellen dels ett visst arbete när 

mottagaren ska förstå dess innehåll, och dels en viss osäkerhet kring dess 

tillförlitlighet.     

 

Figur 5.3.1-2 Informationsmängder, filformat och verktyg som förekommer i 

delprocessen ”Produktionsplanering”. 
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Kravställandet från SKANSKA avseende geotekniska modeller sker idag via efterfrågan 

av geoarkiv enligt SGF-standard [13] avseende utförda geotekniska undersökningar 

samt i förekommande fall framtagen bergmodell.  

Önskvärt läge 

Ett önskvärt läge vore att den geotekniska informationen [14, 15] levereras med en 
tydlig uppdelning mellan undersökningsresultat och tolkningar samt med en tydlig 
spårbarhet kring vilken information utförda tolkningar baseras på. Den geotekniska 
informationen är komplex och kommer i regel från flera olika undersökningsmetoder 
varför den också behöver struktureras på ett sätt som möjliggör för mottagaren att 
relativt snabbt kunna överblicka och förstå dess innehåll. Vidare behöver den 
geotekniska informationens struktur anpassas till efterföljande tillämpningar som 
exempelvis kompletterande geoundersökning och beräkningar etc. Kraven för att 
möjliggöra detta önskvärda läge ställs i en leveransspecifikation och i exemplet nedan 
visas delar av kravställandet för information gällande geotekniska data.          

5.3.2 Kravformulering 
Nedan följer exempel på kravställande avseende leverabler för geoteknisk information. 

Exemplet visar konkret hur en mall för kravställande kan se ut. Mallen behöver 

projektanpassas för det aktuella projektets förutsättningar och utgör således en ram 

inom vilken de projektspecifika förutsättningarna samt de geotekniska utmaningarna 

styr innehållet. Kravställandet för den geotekniska informationen kan omfatta ett antal 

olika processteg som: 

• Geoteknisk undersökning 

• Geoteknisk modellering 

• Geoteknisk beräkning och dimensionering 

I nedanstående avsnitt exemplifieras kravställandet med avseende på processteget 

geoteknisk modellering.  

Generella krav för den geotekniska informationen som gäller samtliga processteg 

anges i ingressen i kravdokumentet, se figur 5.3.2-1. 

 

Figur 5.3.2-1 Generella krav anges i ingressen till leveransspecifikationen. 
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Nedan visas leveransspecifikationen för processteget geoteknisk modellering och 

leverabel Projekteringsmodell. 

 

Figur 5.3.2-2 Kravställande avseende komponenttyper som ingår i en geoteknisk 

projekteringsmodell. 

De olika kraven avser bl.a. LOD (Level Of Development), LOI (Level Of Information) och 
LOG (Level Of Geometry). Egenskaperna utgörs av klassificering enligt CoClass 
[5,6,14,15].  

I efterföljande avsnitt redovisas exempel på informationsmängder som har 
projektanpassats. 
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5.3.3 Exempel på informationsmängder 
I fallet med ett projektspecifikt kravställande för geotekniska data för en bergmodell 
kan utfallet bli enligt nedan.  

 

NR PROJEKTANPASSAD DATA VÄRDE 

1 Ansvarig part: G 

2 Funktionellt system: A (Mark- och grundsystem) 

2 Konstruktivt system: BA (Undermark) 

3 Komponentkod enligt CoClass: UUA (Berg) 

4 Aktuell produktionsetapp:  AA101 

5 Geometri:  3D-yta 

6 Utbytesformat:  dwg 

Figur 5.3.3-1 Projektanpassad data. 

Nedan följer ett exempel med Trafikverket som mottagande part. 

 

Figur 5.3.3-2 Exempel på kravdokument från Trafikverket; Källa: Trafikverket [17]. 
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Den projektanpassade leveransspecifikationen visas i figur 5.3.3-3 nedan. 

 

Figur 5.3.3-3 Exempel på en projektanpassad leveransspecifikation för geoteknisk 

projekteringsmodell. 
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De aktuella lagernamnen, som ska användas i projektet, anges i en bilaga och byggs 
upp enligt SB11 CADlager [5]; se figur 5.3.3-4. 

 

Figur 5.3.3-4 Lagernamnets uppbyggnad enligt SB11 CADlager. Källa: Svensk 

Byggtjänst [5]. 

Exempelvis kan lagernamnet G-A--BA-UUAEYE---------------------- 

enligt SB11 CADlager tydas som:  

• 1-2 Ansvarig part: G- [Geoteknik] 
• 3-8 Element: A--BA-UUA [Funktionellt system-Konstruktivt system-

Komponent] 
• 9-10 Presentation: EY [3D-yta] 
• 11-11 Status: E [Befintligt] 

5.3.4 Kommentarer och fortsatt utveckling 
I ovan beskrivna exempel har tyngdpunkten lagts på att definiera en strukturerad 
leveransspecifikation, vilken ger förutsättningar för att rätt informationsmängder, med 
rätt egenskaper och geometri, levereras i rätt format. Huvudfokus har alltså varit att 
möjliggöra för vidare användning av den ofta komplexa och omfattande geotekniska 
data som insamlas och förädlas. Den geotekniska informationen är av sin natur 
behäftad med osäkerheter, vilket medför att det inom projekten, ibland med kort 
varsel, kan uppstå behov av vidareförädlingar av informationsinnehållet. Inom ramen 
för detta projekt har en arbetsprocess från fältundersökning hela vägen till underlag 
för beräkning nyttjats som underlag för framtagen kravspecifikation. Under arbetet 
har flera ytterligare utvecklingsspår identifierats som genomförbara avseende den 
geotekniska informationsmängden: 

1. Att vidareutveckla mottagande beräkningsapplikationer till att också kunna 
motta egenskapsuppsättningar för olika material (exempelvis densitet etc.) 
skulle öka effektiviteten. Att börja arbeta strukturerat även kring egenskaper 
vore ett naturligt nästa steg nu när geometrierna för beräkningar har 
strukturerats enligt ovan. Även utdatadelen från beräkningarna är intressanta 
att strukturera och automatisera. Framräknade geotekniska konstruktioner 
(exempelvis spontläge och spontprofil) bör kunna genereras direkt som objekt 
ifrån beräkningsresultaten för vidare användning i processen (utsättning).    

2. Att vidareutveckla arbetet med produktionsetapper skulle kunna vara av 
intresse för beräkningsarbetet. Dels finns ett behov av att hålla reda på hur det 
ser ut innan arbetet påbörjas (geomodell), hur det ser ut när exempelvis 
sponten ska installeras (om någon avlastningsschakt genomförts exempelvis) 
och hur det ser ut efter. Vidare finns här moment som borde kunna beskrivas 
via denna egenskap om en viss arbetsordning ska utföras, som exempelvis 
avlastningsschakt först och därefter spont o s v.  
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3. Att vidareutveckla nyttjandet av egenskapen osäkerhet på våra geotekniska 
modeller skulle öka ingenjörens möjligheter att identifiera bästa möjliga 
lösning och skulle kunna utgöra en viktig information för såväl beräknings- 
som mängdningsarbeten framöver. En strukturerad hantering av geotekniska 
osäkerheter hela vägen från undersökning till leverabel bedöms kunna höja 
nyttjandegraden av de geotekniska leverabler som tas fram inom 
samhällsbyggnadsprojekten.  

 

5.4 Markmiljötekniska modeller - marksanering  
 

5.4.1 Problemformulering, nuläge samt önskat läge 
 

Problemformulering 

Detta kapitel beskriver framtagningen av markmiljötekniska modeller som underlag 

för projektering, beräkning och maskinstyrning.  

Markmiljötekniska modeller kan innehålla resultatredovisning av fältundersöknings- 

och laboratorieresultat samt tolkningar som gjorts utifrån dessa resultat. Med dessa 

resultat som indata utförs volym- och ytmodellering, vilket ger modeller för 

volymberäkning och maskinstyrning av marksaneringsarbeten. I nuläget finns ingen 

allmänt vedertagen branschstandard som definierar vad som utgör en 

markmiljöteknisk modell eller informationsmängder som behöver inkluderas för att 

modellen ska vara användbar i de efterkommande processtegen (entreprenad och 

förvaltning). Vanligare är att den digitala informationen som levereras vidare utgörs av 

datasammanställningar i tabellform från utförda undersökningar samt ritningar 

utifrån vilka en ny markmiljöteknisk modell återigen byggs upp.  

Ambitionen är att en mer enhetlig metod för framtagandet av markmiljötekniska 

modeller ska möjliggöra att efterkommande tillämpningar (tex volymberäkning, val av 

åtgärdsmetod, marksanering m.m.) kan genomföras effektivare och med bästa möjliga 

tillgängliga ingående markmiljötekniska information. Det är dock viktigt att beakta det 

faktum att varje projekt har sina projektspecifika markmiljötekniska utmaningar och 

förutsättningar, varför informationsleveransen behöver definieras utifrån en 

projektspecifik kravformulering. 

Nuläge 

I projekteringsskedet sker det huvudsakliga arbetet med att ta fram den 

markmiljötekniska modellen inom delprocessen ”Geoutredningar och projektering”. 

Eftersom den markmiljötekniska modellen är behäftad med osäkerheter och svår att i 

förväg fullödigt beskriva krävs i regel kompletteringar av fältundersökningar och 

kontroller av utförda saneringsarbeten även under entreprenadskedet i aktiviteten 

”Stöd under produktionen”.  
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Indata till den markmiljötekniska modellen består av olika informationsmängder 

beroende på vilken undersökningsmetod som har utförts. Oftast kombineras till 

exempel screeningmetoder som XRF (X-Ray Flourescence) och PID (Photo Ionization 

Detector, för detektering och mätning av flyktiga organiska kolväten) med 

laboratorieresultat, vilket tillsammans med fältobservationer (lukt- och synintryck) 

ger projektets markmiljötekniska modell. Undersökningsresultaten behöver därefter 

ställas i relation till dels planerad markanvändning och dels olika typer av riktvärden, 

för att avgöra hur marksaneringen ska utföras. De olika ingående 

informationsmängderna som förekommer i processen kan hanteras i ett stort antal 

olika applikationer och leveransen kan ske i flera olika filformat. För markmiljöteknisk 

information och modeller saknas idag en vedertagen standard.  Avsaknaden av 

standardformat samt floran av applikationer och format som används komplicerar en 

redan komplex informationsmängd ytterligare. 

 

 

Figur 5.4.1-1 Informationsmängder, filformat och verktyg som förekommer i 

delprocessen ”Geoutredningar och projektering”. 

Inom entreprenadskedet nyttjas den markmiljötekniska modellen som ett viktigt 

underlag för produktionsplaneringen. I denna aktivitet kan behov av ytterligare 

kompletteringar till följd av exempelvis osäkerheter eller förändrade val av 

åtgärdsmetod kräva en kompletterande geoutredning och projektering i en iterativ 

process. En stor brist som identifierats är att framtagna markmiljötekniska modeller 

från projekteringsskedet inte alltid når entreprenadskedet. I de fall där de 

markmiljötekniska modellerna når entreprenadskedet medför avsaknaden av 

standard för den markmiljötekniska modellen dels ett visst arbete när mottagaren ska 

förstå dess innehåll, och dels en viss osäkerhet kring dess tillförlitlighet.     
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Figur 5.4.1-2 Informationsmängder, filformat och verktyg som förekommer i 

delprocessen ”Produktionsplanering”. 

Kravställandet från SKANSKA avseende markmiljötekniska modeller sker idag via 

efterfrågan av utredningar i dokumentform med tillhörande ritningar och data i 

tabellsammanställningar. Här bör dock poängteras att det i branschen idag är relativt 

ovanligt att regelrätta markmiljötekniska volymmodeller framtas i de tidigare skedena, 

varför en dokumentleverans i regel är det enda som kan tillhandahållas entreprenören.    

Önskvärt läge 

Ett önskvärt läge vore att den markmiljötekniska informationen levereras med en 
tydlig uppdelning mellan undersökningsresultat och tolkningar, samt med en tydlig 
spårbarhet kring vilken information utförda tolkningar baseras på. Den 
markmiljötekniska informationen är komplex och kommer i regel från flera olika 
undersökningsmetoder, varför den också behöver struktureras på ett sätt som 
möjliggör för mottagaren att relativt snabbt kunna överblicka och förstå dess innehåll. 
Vidare behöver den markmiljötekniska informationens struktur anpassas till 
efterföljande tillämpningar, som exempelvis kontrollarbeten och maskinstyrning vid 
schaktsanering. För branschen vore det önskvärt att i högre grad nyttja modeller som 
ett naturligt leveransformat av markmiljöteknisk information. Kraven för att 
möjliggöra detta önskvärda läge ställs i en leveransspecifikation och i exemplet nedan 
visas delar av kravställandet för information gällande markmiljötekniska data. 

En egenskap som är fundamental för den vidare användningen av miljötekniska 
modeller är att undersökningsresultatet, från den markmiljötekniska specialisten, 
klassificerats till typer. Denna klassificering är viktig för att mottagaren av 
informationen direkt skall kunna förstå och använda resultatet till efterföljande 
aktiviteter. Klassificeringen kan antingen göras mot Naturvårdsverkets generella 
riktvärden [8] eller projektanpassade platsspecifika riktvärden.  
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Exempel på klassificering kan vara: 

• FA – Farligt avfall 
• MKM – Mindre känslig markanvändning 
• KM – Känslig markanvändning 
• MRR – Mindre än ringa risk 
• >MÅM – överstigande mätbara åtgärdsmål 
• <MÅM – understigande mätbara åtgärdsmål 
• IFA – Icke farligt avfall   

5.4.2 Kravformulering 
Nedan följer exempel på kravställande avseende leverabler för markmiljöteknisk 

information. Exemplet visar konkret hur en mall för kravställande kan se ut. Mallen 

behöver projektanpassas för det aktuella projektets förutsättningar och utgör således 

en ram inom vilken de projektspecifika förutsättningarna samt markmiljötekniska 

utmaningarna styr innehållet. Kravställandet för den markmiljötekniska informationen 

kan omfatta ett antal olika processteg som: 

• Markmiljöteknisk undersökning 

• Volymmodellering 

• Maskinstyrningsmodell 

I nedanstående avsnitt exemplifieras kravställandet med avseende på processteget 

maskinstyrningsmodell.  

Generella krav för den markmiljötekniska informationen som gäller samtliga 

processteg anges i ingressen i kravdokumentet; se figur 5.4.2-1. 

 

Figur 5.4.2-1 Generella krav anges i ingressen till leveransspecifikationen 

Nedan visas leveransspecifikationen för processteget Markmiljöteknisk modellering 

och leverabel Maskinstyrningsmodell. 
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Figur 5.4.2-2 Exempel på en mall för en leveransspecifikation avseende 

markmiljöteknisk modell avsedd för maskinstyrning. 

  



 
 

85 
 
 

ETAPPVISA BIM-MODELLER 

5.4.3 Exempel på informationsmängder 
I fallet med ett projektspecifikt kravställande för markmiljötekniska data för en 
maskinstyrningsmodell kan utfallet bli enligt nedan. 

NR PROJEKTANPASSAD DATA VÄRDE 

1 Ansvarig part: MG 

2 Funktionellt system: A (Mark- och grundsystem) 

2 Konstruktivt system: BA (Undermark) 

3 Komponentkod enligt CoClass: UUK20 (Förorening Jord) 

4 Aktuell produktionsetapp:  A1 

5 Geometri:  3D-yta 

6 Utbytesformat:  trm 
Figur 5.4.3-1 Exempel på informationsmängder. 

Den projektanpassade leveransspecifikationen visas i figur 5.4.3-2 nedan. 
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Figur 5.4.3-2 Exempel på en projektanpassad leveransspecifikation för en 

markmiljötekniksmodell. 
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De aktuella lagernamnen, som ska användas i projektet, anges i en bilaga och byggs 
upp enligt SB11 CAD lager [5]; se figur 5.4.3-3. 

 

Figur 5.4.3-3 Lagernamnets uppbyggnad enligt SB11 CAD lager. Källa: Svensk 

Byggtjänst [5]. 

Exempelvis kan lagernamnet MGA--BA-UUKEYE------------------FA---enligt SB11 CAD 
lager tydas som:  

• 1–2 Ansvarig part: MG [Miljögeoteknik] 
• 3–8 Element: A--BA-UUK [Funktionellt system-Konstruktivt system-

Komponent] 
• 9–10 Presentation: EY [3D-yta] 
• 11–11 Status: E [Befintligt] 
• 18–19 KO-Typ: 20 (Förorening jord) 
• 29–31 Egenskap: Klassificering av typ, Farligt avfall. 

5.4.4 Kommentarer och fortsatt utveckling 
Den markmiljötekniska informationen är till sin natur en komplex och svårhanterlig 

informationsmängd. Det finns otaliga typer av ämnesgrupper som exempelvis metaller, 

oljekolväten, bekämpningsmedel, och klorerade lösningsmedel i mark och 

grundvatten, vilka alla kan påverka anläggningsarbeten för ett specifikt projekt. Vidare 

är det också kombinationen av planerad markanvändning, de markmiljötekniska 

förutsättningarna och vald åtgärdsmetod som ställer kraven på hur informationen 

skall struktureras i syfte att skapa värde i efterkommande projektskeden. 

Informationens komplexitet kan vara en delförklaring till varför branschen historiskt 

sett sällan ställt krav på modelleveranser av markmiljöteknisk information. Likväl 

finns det för projekt stora nyttor att utvinna genom en kravställning av leveranser 

liknande det exempel som tagits fram inom detta projekt.  

En förhöjd digitaliseringsgrad av den markmiljötekniska informationen skulle 

möjliggöra en bättre produktionsplanering, en effektivare hantering av 

saneringsarbetet och en möjlighet att också förvalta informationen kring utförda 

åtgärder och eventuellt kvarlämnade restföroreningar för efterkommande projekt. 

Vidare skulle den förhöjda digitaliseringsgraden också öppna upp möjligheter för 

många vidareutvecklingar av tillämpningar kring t ex smartare masshantering i 

projekt, utvärdering av olika åtgärdsmetoder efter hållbarhetsparametrar och 

optimerade saneringsarbeten etc.      
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5.5 Modell för mängdavtagning  

 
5.5.1 Problemformulering, nuläge samt önskat läge 
 

Problemformulering 

En av de stora utmaningarna för det traditionella mängdningsarbetet är att hitta en 
projektspecifik metod med tillhörande leveransspecifikation, som projektören kan 
förhålla sig till vid leverans av underlag för mängdhantering. Projektören framställer 
underlaget som sedan t.ex. kan bearbetas av en kalkylerare hos en entreprenör.  

I dagsläget baseras beskrivningstexterna i mängdningsarbetet på AMA [12], vilken är 
uppbyggd kring fritextbeskrivningar.  AMA är dock dåligt förberett för digitalisering. 
För att kunna automatisera mängdhanteringen fullt ut så behöver 
fritextbeskrivningarna i AMA ändras till unika mängdartiklar. 

 

Figur 5.5.1-1 Exempel på AMA-kod med tillhörande fritextbeskrivning. Källa: Svensk 

Byggtjänst [12]. 

Idag är det i branschen ett starkt fokus på 3D-projektering. De modeller som framställs 
för t.ex. samordning är idag dock dåligt rustade för att hantera mängdegenskaper. 
Objektsindelningen som behövs för att kunna hantera egenskaperna kostnad eller 
mängd är inte den samma indelning som används för att visualisera funktion och 
samordning. Detta innebär att samordning och mängdning oftast är två olika vyer av 
anläggningen och som har olika syften. 
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Nuläge 

Ett vanligt scenario idag är att projektören under anläggningsprojekteringen 
framställer bl.a. anläggningsmodell och mägdförteckning; se figur 5.5.1-2. 

 

Figur 5.5.1-2 Delprocessen anläggningsprojektering. 

Dessa informationsmängder vidareförädlas sedan av entreprenören så att 
informationen passar för t.ex. deras kalkylarbete; se figur 5.5.1-3. 

 

Figur 5.5.1-3 Delprocesser under produktions skedet. 

I dagsläget kommer deltagarna överens inom projektet om vilka mängder som ska 
levereras och på vilket sätt. 

Mängdavtagningen görs idag i projekteringsverktygen istället för att extraheras ur 
samordningsmodellen. Anledningen till detta är att projekteringsverktygen idag har 
bättre förutsättningar för att hantera efterfrågad mängdinformation än de verktyg och 
funktioner som finns att tillgå avseende samordningsmodeller.  

Effektiviteten att hantera efterfrågade mängder är oftast mycket större i 
projekteringsverktygen. Att extrahera samma mängder från en samordningsmodell 
kan vara mycket mer komplext och ibland omöjligt. Anledningen till detta är att 
projekteringsverktyget innehåller inbyggda funktioner som använder sig av 
matematiska beräkningar mellan olika projekteringsobjekt. Detta kräver tillgång till 
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källdatan i projekteringsmodellen. Ett exempel är mängdningen av resterande fyllning 
i en ledningsgrav, vilket medför en hög komplexitet i beräkningen.  

Svårigheten är att det traditionellt är entrprenören som hanterar mängderna med  
tillhörande prislistor. Om mängderna ska hämtas direkt från projekteringsmodellerna 
kräver detta oftast att arbetet utförs av projektören. Detta upplägg kräver ett ökat 
samarbete mellan projektör och entreprenör vid eventuella ändringar och tillägg. 

Leverabeln är en mängdförteckning, oftast i ett tabulerat format, t.ex. csv, som 
innehåller projektöverenskomna egenskaper. 

Önskvärt läge 

För att en komplett digitalisering av mängdning ska kunna genomföras behöver AMA-
kodernas detaljeringsgrad ökas på samma sätt som har skett med byggdelar i CoClass 
[5,6]. Här måste fritextbeskrivningarna omformas till mängdartiklar, dvs det behöver 
byggas upp ett komplett bibliotek av unika mängdkoder. 

Ett scenario är att ur en och samma mängdmodell kunna generera information för 
olika ändamål. Här finns behov av att kunna ta fram mängdinformation avseende olika 
perspektiv, som: 

• Kalkylering 
• Inköp 
• Beräkning av CO2-belastning 
• Logistik 
• Produktionsplanering 
• Montering 
• Demontering 

 

Figur 5.5.1-4 Mängdmodell och tänkbara perspektiv av denna. 
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Möjligheten att kunna kombinera olika typer av mängder är också viktigt. Det är även 
viktigt att kunna knyta de olika mängderna till olika geografiska indelningar, som: 

• Utrymmen (t.ex. rum) 
• Indelningen av väglinjer 
• Rutnät (för t.ex. sanering) 
• Produktionsetapper 
• Delområden 

Det finns också behov av att koppla mängderna till aspekten tid. Detta kan göras 
genom att man använder sig av begreppen produktionsetapp respektive delområde 
om denna indelning avser tid. En ytterligare  möjlighet är att koppla mängderna till 
andra tidsattribut. 

De olika egenskaperna som behövs vid mängdningen kopplas förslagsvis som attribut 
på aktuella objekt. Dessa attribut  är oftast projekt- och leveransspecifika; se figur 
5.5.1-5. 

 

Figur 5.5.1-5 Egenskaper kopplade till objekt i samband med mängdning. Källa: 

Skanska 

5.5.2 Kravformulering 
Nedan följer exempel på kravställande av leverabeln ”Produktionsresultat” för 
teknikområde Väg. Mallen utgör ett underlag för kravställande i anläggningsprojekt. 
Observera att mallen i sin tur måste anpassas till behoven i varje enskilt projekt. 

Mallen innefattar: 

• Produktionsresultat 
• Tillhörande modell avseende produktionsresultat 

Produktionsresultat 

Detta är den faktiska leverabeln som kan bestå av en textfil, t.ex. en csv-fil eller en 
databas, som innehåller underlaget för kalkylarbete och en mängdning. 
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Modell 

Denna modell kan användas i kvalitetssyfte för att säkerhetsställa och beskriva 
produktionsresultatet visuellt. Denna används endast vid sektionsbaserad 
mängdavtagning. 

I nedanstående avsnitt exemplifieras kravställandet. 

 

Figur 5.5.2-1 Mall för kravställande av mängdhantering. 

I efterföljande avsnitt redovisas exempel på projektanpassade informationsmängder. 

5.5.3 Exempel på informationsmängder 
I fallet med ett projektspecifikt kravställande för produktionsresultat kan utfallet bli 
enligt nedan.  

NR PROJEKTANPASSAD DATA VÄRDE 

1 Ansvarig part: T 

2 Anläggningsdel T602A0Q3 

3 Produktionsetapp A101 

4 Sektion 23420 

5 AMA_kod CBB.11 

6 AMA_Beskrivning:  CBB.11 / Jordschakt för väg, plan o d 

7 Enhet Kubikmeter m3 

8 Mängd Antal 

Figur 5.5.3-1 Exempel projektanpassade egenskaper för ett mängdobjekt. 



 
 

93 
 
 

ETAPPVISA BIM-MODELLER 

 

Figur 5.5.3-2 Exempel på en projektanpassad leveransspecifikation för 

produktionsresultat Väg. Källa: Tyréns. 

NR PROJEKTANPASSAD DATA VÄRDE 

1 Ansvarig part: T 

2 Funktionellt system: A40 Sidoområde för trafik, slänt 

3 Konstruktivt system CD10 Överbyggnad för sidoområde 

 Komponentkod enligt CoClass: UTA40 Släntutfyllnad 

4 Geometri:   yta 

5 Utbytesformat:  dwg 

Figur 5.5.3-3 Exempel Egenskaper Produktionsresultat – Modell CoClass. 

För modellerna, som används i den grafiska kvalitetskontrollen, finns idag inget 
standardiserat sätt att lagerhantera produktionsresultatet. Nedan följer ett exempel på 
hur man kan påföra ett attribut som beskriver den unika mängdartikeln. Attributet kan 
påföras som en del av en lagersträng eller tilldelas attributet. 

  

Figur 5.5.3-4 Exempel på en projektanpassad kod för en artikel. 
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5.5.4 Kommentarer och fortsatt utveckling 
I detta kapitel redovisas två olika spår för att hantera mängder i ett infrastruktur-
projekt.  

I det ena spåret används projekteringsmodellen och de mängdningsverktyg som är 
inbyggda i programvaran och som används i projekteringen. Denna typ av hantering 
har till exempel använts av Tyréns i projekten E20 Bälinge - Vårgårda och 
Tvärförbindelse Södertörn, Systemhandling.  

Det andra spåret är att försöka använda sig av samordningsmodellen. Här finns det 
idag en del svårigheter som beror på att modellen är skapad med syftet att visualisera 
och att upptäcka kollisionskontroller och inte skapad för mängdning. För att detta ska 
fungera måste programutvecklarna förändra innehållet och strukturen avseende 
samordningsmodellerna. Ett annat initiativ som kan lösa problemet är utvecklingen av 
IFC för infrastruktur. 

Oavsett vilket spår som man försöker använda behövs det en vidareutveckling av AMA, 
så att fritextbeskrivningarna kompletteras med artikelnummer. Denna utveckling är 
fundamental för att åstadkomma en automatiserad och effektiv mängdningsprocess. 

Spåret med att projektören levererar kompletta mängder till entreprenören är idag 
den mest effektiva metoden med tanke på digitaliseringen. Men denna metod gör det 
svårare för entreprenören att komplettera mängderna. Detta får göras av projektören i 
projekteringsverktyget. Upplägget innebär att ett nära samarbete måste etableras 
mellan projektör och entreprenör. 
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6 Resultat och måluppfyllelse 
FoU-projektet har framförallt genererat resultat inom fyra delområden: 

Resultat I) Ett förslag på hur kravställandet av informationshanteringen mellan 
projektör och entreprenör kan ske. Detta har bl.a. resulterat i en utveckling av en KMI-
mall. Underlaget för kravställandet bygger på en inventering av idag förekommande 
KMI-upplägg. Undersökningen har begränsats till att omfatta Norden. Denna 
genomgång utgör en värdefull grund för det fortsatta arbetet med att ta fram en KMI 
för infrastrukturprojekt. 

Resultat II) Förslag på hur olika etappindelningar kan hanteras i projekterings- och 
produktionsprocessen, förslag på benämningar samt hur dessa kan implementeras i 
CoClass [5,6].  

Resultat III) Förslag på förbättrade metoder för hantering av informationsmängder 
och modeller i gränssnittet mellan projektör och entreprenör. I FoU-projektet har det 
utvecklats, kravställts och produktionsanpassats fem olika ämnesområdesmodeller, se 
kapitel 5. Dessa modeller avser: 

• Inmätning 
• Utsättning 
• Geoteknik 
• Markmiljöteknik 
• Mängdning 

Resultat IV) En sammanställning av behovet avseende nya insatser för att öka 
digitaliseringen av de gemensamma processerna hos projektörer och entreprenörer. 

Resultatet från FoU-projektet stäms av mot i ansökan angivna projektmål och 
effektmål, se nedan. 

Projektmål 

Förväntat resultat i från projektet är huvudsakligen en dokumentation av ett antal 
metoder som möjliggör effektiviseringsvinster och högre kvalitet i framtida 
anläggningsprojekt.  

+ Detta mål får anses vara uppfyllt genom bl.a. resultatet som anges i punkt 
”Resultat III)” ovan. 

  



 
 

96 
 
 

ETAPPVISA BIM-MODELLER 

Effektmål 

Nyttan av FoU-projektet är tredelad:  

1. Den projekterande aktören inom mark- och anläggningsbranschen kommer 
att kunna leverera byggbara modeller som ett komplement till dagens 
anläggningsmodell, vilket är en för aktören delvis ny produkt. 
 

+ Detta mål får anses vara uppfyllt genom resultaten som redovisas i punkterna 
”Resultat I) II) och III)” ovan. 
 

2. Den byggande aktören kommer tidigare i processen att få tillgång till en 
flexiblare och mer färdig produkt, vilket förenklar arbetet och minskar risken i 
projektet.  
 

+ Detta mål får anses vara uppfyllt genom resultaten som redovisas i punkterna 
”Resultat I) II) och III)” ovan. 
 

3. Den beställande aktören kommer att få en slutprodukt på kortare tid och ett 
mer komplett underlag för fortsatt drift.   
 

+ Delar av målet får anses uppfyllt genom resultatet i punkt ”Resultat III)” ovan. 
Målet med att åstadkomma ett mer komplett underlag för fortsatt drift har 
dock inte uppnåtts. 
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7 Förslag på fortsatt arbete 
 

I arbetet med aktuellt FoU-projekt har ett antal olika områden inom 
digitaliseringsagendan pekats ut där framtida insatser skulle kunna leda till ökad 
effektivitet och bättre kvalitet i infrastrukturbranschen. Dessa områden är: 

• Standardisering 
• Samarbetsformer 
• Programvaruutveckling 
• Nya metoder 

 

7.1 Standardisering 
• I alla infrastrukturprojekt är mängdning en central del. Idag sker 

mängdningen oftast med koppling till AMA [12]. För att lyckas med 
automatiseringen av mängdhanteringen behövs det en vidareutveckling av 
AMA. Detta innebär bl.a. att fritextbeskrivningarna måste förses med 
artikelnummer. Denna vidareutveckling är fundamental för att åstadkomma 
en automatiserad och effektiv mängdningsprocess. 

• CoClass [5,6] behöver kompletteras med hantering av etapper, delområden 

och anläggningsdelar. Om dessa begrepp införlivas som egenskaper i CoClass, 

så skulle detta bidra till ett ökat värde för informationshanteringen i 

infrastrukturprojekt.  

• En ökad användning av CoClass skulle gynna digitaliseringsagendan. Det är 
därför viktigt att beställare, t.ex. TRV och entreprenörer, snarast börjar ställa 
krav på att CoClass ska användas i projekten. 

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

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

7.2 Samarbetsformer 
• För att öka effektiviteten i anläggningsprocessen är det viktigt att samarbetet 

och utbytet av information mellan t.ex. projektör och entreprenör ökar och 
effektiviseras. Detta ställer krav bl.a. på nya samarbetsformer, 
upphandlingsformer, gemensamma digitala nätverk, gemensamt 
kravställande och ökad förståelse för varandras verkligheter. 
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7.3 Programvaruutveckling 
• Programvaruutvecklarna behöver öka insatsen för att skapa mer kompletta 

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

• En viktig del för att ytterligare öka effektiviteten är att i de programvaror som 
mätteknikerna idag använder sig av öka flexibiliteten i att hantera många olika 
kodsystem. Vilka kodsystem som ska användas i projektet styrs inte enbart av 
beställaren utan även av t.ex. olika ledningsägare. Ett önskemål är att få till 
översättningsfunktioner som lätt kodar om mellan kraven på olika kodsystem. 

• När det gäller programvara för geoteknik kan en vidareutveckling av 
beräkningsapplikationerna så att dessa inte bara ska kunna ta emot 
geometrier utan också kunna motta egenskapsuppsättningar för olika material 
(exempelvis densiteter, hållfastheter m.m.) öka effektiviteten. 
 

7.4 Nya metoder 
• I fallet med utsättningsmodeller kan en framtida möjlig utveckling vara att 

projektören levererar utsättningsdata i form av maskinstyrningsfiler, som 
direkt kan användas i produktionen. En sådan leverans kräver dock ett nära 
samarbete och en utbyggd kommunikation mellan projektör och entreprenör.  

• När det gäller inmätningsmodeller kan en framtida möjlig utveckling vara att 
från inmätningsdata automatiskt generera relationsmaterial för respektive 
teknikområde. En sådan leverans kräver dock både nya tekniska lösningar och 
ett närmare samarbete mellan projektör och entreprenör.  

• För våra geotekniska modeller kan en strukturerad hantering av geotekniska 
osäkerheter, hela vägen från undersökning till leverabel, höja nyttjandegraden 
av de geotekniska leverabler som tas fram inom samhällsbyggnadsprojekten. 
Detta skulle också innebära en ökad möjlighet att identifiera bästa möjliga 
lösning och skulle kunna utgöra en viktig information för såväl beräknings- 
som mängdningsarbeten. 

• För mängdmodellerna kan ett scenario innebära att man ur en och samma 
mängdmodell ska kunna generera information för olika ändamål. Här finns 
behov av att kunna ta fram mängdinformation avseende olika perspektiv, som 
kalkylering, inköp, beräkning av CO2-belastning, logistik, 
produktionsplanering, montering och demontering. 
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