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BIM

• BIM kräver gemensamma processer

– Inga ”småpåvar” som hanterar information effektivt för sitt område

• Hanteringen av digital information enligt BIM metodik ska ske på så 

sätt att människor och system får en entydig beskrivning av 

informationsinnehållet

– BIM bidrar på sätt till tydlighet i avtal mellan parter

– BIM blir en drivkraft i digitaliseringen av anläggningsbranschen

• BIM är principer/processer för informationshantering av den 

information som en anläggningsförvaltare behöver för att ta beslut i 

förvaltningsprocessen av anläggningen från planering till avveckling

– BIM bidrar på så sätt till en effektivare förvaltning



3

Kandidater för Trafikverkets

Informationshantering

• Processtandarder

– ISO 55000 (Decided)

– PAS 1192 (Considered) (2017: ISO 19650)

• Begreppsstandarder

– ISO 12006-2 (BSAB - Decided)

– ISO 12006-3 (bsDD)

– ISO/CD 81346 (Considered)

– ISO 10303-239 (PLCS - Decided)

– RDF/OWL (Learning how to make use of)

• Standarder för systemoberoende format 
(& “verktyg”)

− ISO 16739 IFC (ifcXML)

− ISO 191xx InfraGML/CityGML

− WMS/WFS (Inspire - Requriments)

− SPARQL

Objekt
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CAD

2D
3D

BIM

iBIM
Interoperabilitet

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

BIM-guide

BSAB, TEiP etc

V
e

rk
ty

g

Ritningar, linjer, texter etc

Dokument

Modeller, objekt, samarbete Integrerad, interoperabel data

L
iv

s
c
y
k
e
lh

a
n
te

ri
n
g

Data

Processer

Gemensamma  modeller, 

begrepp och processer

ISO-BIM

Mognad

Filbaserat samarbete
Filbaserat samarbete & 

databashantering

Integrerad webbservice

BIM-hub

Svensk byggtjänst

BH90

IFCInfra

InfraGML

CityGML

IDM

MVD

2018
Förutsättningar 

för initial nivå av 

livscykel-

hantering klart 

Informationstyp:

Beslutade utv. 

projekt; 

ANDA, NTL, 

MPK, GUS, 

SSP

…

2015
Basnivå

BIM i 

investerings-

verksamhet

Informationstyp:

Utformning

2021-2025
Livscykelhantering av 

information bygger på 

öppna 

standarder

Informationstyp: 

Data för 

Transportsystemet

Mognadsgrad för digitalisering kopplat till införande

CoClass

ISO 19650
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Informationshantering över livscykeln

Gallras
Modifieras

Skapas

Förekomst
Livscykel för 

ett dataobjekt

GallrasModifierasSkapas

Individ

Livscykel för 

ett dataobjekt

Anläggningstillgång

Re-investera

Koncept Utveckling
Drift och 

Underhåll
AvvecklingProduktion

Förflytta
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Objektifierad

Unik 

identifikation

En enskild människa, inte en 

gruppering av människor

Personnummer

621121-5812

Information

Hur?

Vilka egenskaper?

Vad?

Persondata:

Namn

Adress

Ålder

Kön

Förutsättningar för hantering över livscykeln
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Skapande och användande av anläggningsdata

Skapad 

vid 

projektering

Skapas vid

underhåll

Används vid 

underhåll

Används vid 

projektering

Används vid

planering

Data skapad vid UH men används vid 
planering.

Skapar en kostnad för underhållsverksamhet men 

möjliggör bättre beslutsfattande vid 
planeringsverksamhet. 

Är kostnaden av information motiverad?

Data som skapats vid projektering men 
som inte används

Vilken data medför onödiga kostnader, vilken data är 
nödvändig och vilken data är lämpligt att ha till hands 

vid re-investeringar eller oväntade händelser? 

Data som skapats och används vid 
projektering men  som ajourhålls vid 

underhåll

I ineffektiva organisationer uppstår dubblerat arbete 
om data inte är överförbar mellan faser i en livscykel 

eller mellan verksamhetsområden

Data som saknas vid underhåll 

För att skapa effektiva processer behöver rätt data 
vara tillgängligt för den verksamhet som har behov av 

data

• Ofta skapas data av en 
verksamhet men används av 
en annan verksamhet.

• Skapandet av data skall utgå 
från verksamhetens behov i 
relation till kostnaden för 
skapandet och ajourhållande 
av data

• Data bör vara överförbar 
mellan verksamheter,
livscykler och hanteras 
likvärdigt inom olika trafikslag

• Data bör vara standardiserad 
och tillgänglig.
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= Referens och identifikation

= Oväntad händelse

= Arkiveras

= Gallras

Egenskaper

= Används eller finns tillgänglig

= Används i flera skeden

Koncept Utveckling Drift och 
Underhåll

AvvecklingProduktion

Informationsnivå över livscykeln



10 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

Hur många objekt finns i 

Sverigeförhandlingen?

• 1 st eller 1 miljard?
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Objektorienterad informationshantering 

i Trafikverket

H-SON SK22 Philips 400W

Bro

Brofäste

Fundament

Vägbana

Hastighetsskylt

Vägbelysning

Stolpe

Armatur

körbanaTunnel

Trafikplats

VA-anläggning

Pump

Apparatskåp

Givare

TRV anläggning

Vägnät

E4

E!8

Järnvägsnät

Infrastrukturell enhet Byggnadsverk Enhet Enhet Individ Förbruknings

-artikel
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Egenskaper

Byggnadsverk

Byggnadsverks-

komplex

Förvaltnings-

aktiviteter

Konstruktivt 

system

Komponent

Funktionellt 

system

B
y
g
g
d

e
la

r

Utrymmen

Består avBestår av

Har teknisk lösning

Har funktion

Tillämpningsstruktur 

av Byggdelar (TRV)

Tillämpningsstruktur

(TRV)

Funktionellt 

system

Konstruktivt 

system

Komponent

Funktionellt system
Konstruktivt

system

Komponent

Löpnummer

Placeringskod

+

=

#

Individ

Klassifikation

CoClass

R
e
fe

re
n
s
s
tr

u
k
tu

r

F
u

n
k
ti
o

n
s
s
tr

u
k
tu

r

Individ

Individ Individ

Individ

Individ

Individ

Exempel på 

strukturer


