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Övergripande

Allmänna bestämmelser Kontraktsformer Bilaga till kontrakt Leveransspecifikationer

& Leveransmeddelanden

Bygghandlingar 90 SB11 CAD-lager Fi2 Lev krav BSAB systemet, CoClass



Trafikverket Krav idag – Basnivå BIM

TDOK 2015:0181 

Objektorienterad 

informationsmodell ”OIM”

Innehållsförteckning:

1. BIM i investeringsprojekt

2. Modeller för samordning

3. Teknisk lösning för visning av modeller

4. Klassificering och kodning av objekt

5. Detaljeringsgrad för modeller

6. Mättekniska krav på modeller

7. Statusmärkning i modeller

8. Attribut

9. Leverans mellan leverantör och 

Trafikverket

10.Modell för ritning

11.Modell för mängdreglering av massor

12.Modell för utsättningsdata

13.Underlag för maskinstyrning/guidning

14.Referenser
www.trafikverket.se

…modellbaserad 

information ska kunna 

överlämnas mellan 

skeden, parter och 

ämnesområden.

Syfte:

…hur projektens 

modellbaserade digitala 

information om 

anläggningen ska 

hanteras.

http://www.trafikverket.se/


OIM – Exempel innehåll

2. Modeller för samordning

Samordningsmodeller ska göras tillgängliga för beställaren inför möten…

Vyer (bokmärken hot-spots) ska finnas definierade för minst toppvy, sidovyer, perspektiv.

…redogörelse för modell / ämnesområdesmodell ska upprättas och tillhandahållas…

3. Teknisk lösning för visning av modeller

Programvaran ska finnas tillgänglig i Trafikverkets programutbud enligt lista 

”viewerprogram BIM” eller

Modeller ska kunna visas i webbläsare IE v11 och utan installation

…redovisas i ”Objektspecifik digital projekthantering (IT-handledning för projektet) …

4. Klassificering och kodning av objekt

…ska kunna presenteras som klartext i modellen tex description på 

CAD-lager, property sets… beroende på utbytesnivå

○ Väg BSAB96, Strukturplatsen

○ Järnväg BSAB96 alternativt kodning av geografiska objekt

Tillämpning
Strukturplatsen

TDOK2014:0385
OIM

NVD, i-model

mfl.

Nationella 

Regelverk

BH90

BSAB

SB11

BH90

Internationella 

ramverks-

standarder

Begrepp Processer Dataformat



OIM – Exempel innehåll – forts.

5. Detaljeringsgrad för modeller

…ska minst omfatta vad som tidigare redovisats på ritningar… för aktuell produkt eller 

uppdragstyp

Detaljeringsgraden avseende objekts geometriska redovisning samt attribut (LOD / LOI)

ska motsvara innehåll för aktuell produkt eller uppdragstyp.

8. Attribut

Attribut ska redovisas via attributbärare, undantaget Attribut i laddmallar.

En eller flera av dessa attributbärare ska användas 

CAD-lager Textflaggor

Objektattribut Filnamn

Metadata Namnruta

9. Leverans mellan leverantör och Trafikverket

Utbytesnivå A – Verktygsberoende orginalformat

Utbytesnivå B – Verktygsneutrala format

Utbytesnivå C - Publiceringsformat

Tillämpning
Strukturplatsen

TDOK2014:0385
OIM

Rvt, dwg, dgn

nwd, i-model

mfl

Nationella 

Regelverk

BH90

BSAB

SB11

BH90

Internationella 

ramverks-

standarder

Begrepp Processer Dataformat



Krav ställda utifrån vad Trafikverket har tillgängligt och 

vad som i branschen uppfattas som standard

”Viewerprogram BIM”

Lista med, inom 

Trafikverket tillgängliga, 

viewerprogram för 

visualisering av 

publiceringsformat

www.trafikverket.se

TDOK 2012:35 

Digital projekthantering

3.1 Filformat och filversion

Problem med 

kompatibilitet redovisas i 

RFM/RFÄ 

http://www.trafikverket.se/


På gång…

• Västlänken

– Utveckling av systembeteckningar för Järnvägsprojekt

• Förbifart Stockholm

– Efter förfrågan från Entreprenörerna inför vi i nästa version

av IT-handledningen

• För ERTMS, Mälarbanan, Östlig förbindelse samt Tvärförbindelse 

Södertörn

– utreds huruvida CoClass kan användas dels för attribut i 

traditionella attributbärare men också hur vi ytterligare kan bygga 

ut komponenter och systembeteckningar med befintliga verktyg 

att omfatta CoClass även där

”IFC Accepteras i det fall 

projektering utförts i verktyg som 

stödjer strukturerad IFC-export”

Tillämpning
TDOK 

2012:1171

Nationella 

Regelverk

CoClass

Rev SB11

Internationella 

ramverks-

standarder

ISO 12006-2 IFC

Begrepp Processer Dataformat


