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Syfte
Syftet med detta dokument är att skapa förutsättningar för användningen av kravdokumentet för
objektorienterade informationsmodeller.

Omfattning
Detta dokument omfattar Trafikverkets tekniska råd avseende upprättande av objektorienterade
informationsmodeller vid investeringsprojekt.

Definitioner
Se TDOK 2015:0181 Objektorienterad Informationsmodell.

TMALL 0172 Råd v 1.0

Se även Bygghandling 90 del 7 Bilaga A Begreppsdefinitioner. Trafikverkets benämningar gäller
före Bygghandlingar 90 del 7 Bilaga A i de fall där lika benämning används.
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1

Gemensamma krav
Under detta kapitel beskrivs krav som är gemensamma och övergripande för samtliga
ämnesområden oberoende av tillämpning, produktframställning eller
informationshanteringssystem.
Objekt som ingår i informationsmodellen utgör en central källa för olika tillämpningar
och informationsvyer som t.ex. ritningar, mängder och tekniska beskrivningar.
I investeringsprojekt upprättas och hanteras objektorienterad information som
anläggningsinformation, landskapsinformation och information från övriga
informationsägare. För att säkerställa kvalitet och funktionalitet märks samtliga objekt
med attribut. Attributen lagras i attributbärare för vidare användning mellan olika skeden
i investeringsprocessen.

Figur 1. Denna bild beskriver hur ämnesområdesspecifika krav samspelar med gemensamma och
tillämpningsspecifika krav.

TMALL 0172 Råd v 1.0

Objektorienterade informationsmodeller består av strukturerad och centraliserad
information baserad på klassificering och värdelistor. Denna information relateras objekt
som vidare redovisas i ämnesområdesmodeller i förhållande till ämnesområdesspecifika
krav. Den objektorienterade informationsmodellen har ett flertal ändamål, i TDOK
2015:0181 uttryckt genom tillämpningsspecifika krav.
Varje enskilt ämnesområde bör vara möjlig att studera i programvara för interaktiv 3Dvisualisering (VR). Verifiering av att beskrivna geometrier kan användas för att
kontrollera kollisioner och för utsättningsdata och maskinstyrning görs i samråd med
beställaren.
En samordningsmodell bör vara av samma karaktär oavsett projekteringsverktyg.
Innehållet i projekteringsverktygets databas får avvika från beställarens riktlinjer endast
efter beställarens godkännande. Detta ställer krav på hur en projektör upprättar sin
anläggningsmodell, både vad det gäller kodning, kvalité och innehåll.
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1.1 Objektorienterad informationsmodell
Objekt som ingår i informationsmodellen utgör en central källa för olika tillämpningar
och informationsvyer som t.ex. ritningar, mängder och tekniska beskrivningar. Objekt
kan lagras i databas, modellfil eller som kombination av dessa.

1.1.1 Klassificering
Strukturplatsen är en sida på Trafikverket PPi som har som syfte att förmedla värdelistor
för uppbyggnad av SB11 cad-lagerstandard samt en rutin för framtagande av saknade
elementkoder.
Sidan innehåller Byggdelskoder, elementkoder för landskapsinformation, ansvarigpart
som är kompletterad med EST samt presentation och status som är ”orörda”.
Sidan är öppen för alla som har ett Trafikverket konto och kommer att användas av
investeringsprojekt.
Strukturplatsen innehåller även en jämförelse med kodhandboken för järnväg BVH.584.
Notera att det inte enbart är cad lager-version och ursprung som ska finnas i RFA.
Ambitionen är att järnvägsspecifika namnkonventionsvärdelistor även ligger här samt att
anläggningsdata per disciplin och objektstyp i framtiden även finns här.
PDBi1.3 finns det möjlighet att ändra filnamn beroende på vilka attribut som bygger upp
filnamnet, ex projektering av signal handlingar har filnamn uppbyggd av attributen
Kontrakt-BSAB-Dokumentkod- Delområde och anläggningsdel–Löpnummer och
vid leverans till underhåll väljer man istället att visa attributen
Signalanläggningsnummer-signalundernummer-Löpnummer i filnamnet.
Vilken klassifikationstabell som tillämpas då CAD-lager SB11 gäller styrs av projektets skede och
projektspecifika anvisningar (Objektspecifik handledning för digital projekthantering).

1.1.1.1

Befintliga förhållanden

TMALL 0172 Råd v 1.0

Befintliga förhållanden består av befintlig anläggningsinformation från
förvaltningssystem, befintlig anläggningsinformation från inmätning,
landskapsinformation via datainsamling och undersökningar och information från övriga
informationsägare.
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1.1.2 Detaljeringsgrad anläggningsinformation
Detaljeringsgrad avseende objektorienterad anläggningsinformation kan beskrivas med
två typer. Detaljeringsgrad avseende geometrisk utveckling av objekt samt dess
detaljeringsgrad/omfattning avseende klassificering (kodning och attribut). Förhållandet
mellan dessa två kan beskrivas som utvecklingsgrad.

1.1.2.1

Konceptuell utformning

Denna utvecklingsgrad motsvarar planering, utredning och konceptuell utformning av ett
byggnadsverk och/eller anläggning. Denna detaljnivå karaktäriseras av
ämnesområdesmodeller som innehåller abstrakta objekt och ett stort behov av
ämnesområdesmodeller som beskriver befintliga förhållanden.

1.1.2.2

Funktionella lösningar

Denna utvecklingsgrad motsvarar projektering av systemlösningar i förhållande till
prestandakriterier och funktionella byggdelar i ett byggnadsverk och/eller anläggning.
Denna detaljnivå karaktäriseras av ämnesområdesmodeller som innehåller fysiska och
abstrakta objekt. Vanliga tillämpningar är samordning och granskning, simulering,
kontroll och analys.

1.1.2.3

Tekniska lösningar

Denna utvecklingsgrad motsvarar projektering av tekniska lösningar i förhållande till
funktionella byggdelar i ett byggnadsverk och/eller anläggning. Denna detaljnivå
karaktäriseras av ämnesområdesmodeller som innehåller fysiska och abstrakta objekt.
Vanliga tillämpningar är samordning och granskning, simulering, kontroll och analys.
Informationsvyer i form av ritningar, mängdrapporter och utsättningsdata kan skapas.

1.1.2.4

Produktion

Denna utvecklingsgrad motsvarar objektbaserad anläggningsinformation avseende
tillverkning och montering. Denna detaljnivå karaktäriseras av ämnesområdesmodeller
som innehåller fysiska objekt klassificerade enligt produktionsresultat som vanligen
produktionsanpassas av leverantören. Informationsvyer i form av tillverknings- och
detaljritningar, mängdrapporter, utsättningsdata samt maskinstyrning/guidning.

TMALL 0172 Råd v 1.0

1.1.2.5

Byggd anläggning

Denna utvecklingsgrad motsvarar objektbaserad anläggningsinformation avseende
redovisning av byggd anläggning. Denna detaljnivå karaktäriseras av
ämnesområdesmodeller som innehåller fysiska objekt klassificerade enligt
byggdelar/byggdelstyper från leverantören. Informationsvyer i form av tillverknings- och
detaljritningar, mängdrapporter, utsättningsdata samt maskinstyrning/guidning.
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1.2 Informationsleverans mellan Trafikverket och leverantör
För anläggningsprojektering domineras marknaden av två stora CAD-plattformar,
Autodesk AutoCAD och Bentley MicroStation. De flesta programvaror och applikationer
på marknaden bygger på eller är kompatibla med dessa plattformar. Leverantörerna
Autodesk och Bentley har också egna format kopplade till sina plattformar, DWG-filer
för AutoCAD och DGN-filer för MicroStation. Dessa format anses av Trafikverket vara
verktygsneutrala.
Format enligt utbytesnivå B kan innehålla objekt som redovisats med elementtyper som
tillhör utbytesnivå A. Detta innebär då att filen tillhör utbytesnivå A.
Anledningen till detta är att plattformarna generellt är bättre på att exportera sina
verktygsberoende format till annan plattform.

2 Tillämpningsspecifika krav
2.1 Kontroll och analys
2.1.1 Kollisions- och utformningskontroll
Kollisions- och utformningskontroll ska vara baserad på ämnesområdesmodeller med
spårbarhet till datakälla och version.

3 Produktleverans
3.1 RFM, Redogörelse för modell
Redogörelse för modell är ett dokument TMALL 0402 med tillhörande bilagor TMALL
0403 som utgör leveransmeddelande och kvalitetsdeklaration av objektorienterade
informationsmodeller.
Undvik att exportera ut utsättningsdata där dubbelpunkter förekommer (dubbelpunkter
används för att fördela noder mellan olika ytmodeller)
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Skapa så stora modell- och exportdatafiler som möjligt med en filstorlek som ej
överstiger 3 Mb samtidigt som dess noggrannhet uppfyller angivna toleranser för den
aktuella byggdelen.
Vid framställning av en samordningsmodell och dess ingående objektstyper, använd
inställningsparametrarna för noggrannhet då båggeometrier ska brytas upp till brytlinjer.
Kontrollera därefter att din anläggningsmodell framställts enligt angivna värden för
noggrannhet/tolerans. Om detta inte fungerar finns möjligheten att manuellt ange ett
tätare sektioneringsvärde för att uppnå erforderlig noggrannhet.
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3.2 Överlämnande av anläggningsinformation och
förvaltningsdata
Information enligt leveranstids- och förvaltningsdatakraven för väg- och järnvägsdata ska
kunna extraheras och skapas från de ämnesområdesmodeller eller annan dokumentation
som används i investeringsprocessen vid hantering av objektorienterad
anläggningsinformation.
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