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Syfte
Syftet med detta dokument är att skapa förutsättningar för hur investeringsprojektens
modellbaserade digitala information om anläggningen ska hanteras. En grundläggande
del i Trafikverkets arbete med BIM är att modellbaserad information ska kunna
överlämnas mellan skeden, parter och ämnesområden. Den digitala modellen av
anläggningen som byggs på genom olika skeden blir på så sätt bärare av
anläggningsinformationen. Kravställningen i detta dokument syftar till att få den digitala
information som tagits fram i ett skede att kunna överlåtas till nästa part utan
informationstapp.
TDOK 2015:0181, Objektorienterad Informationsmodell, innehåller krav som ska
uppfyllas avseende BIM och digitala modeller. Kraven avser Trafikverkets
investeringsprojekt. Kraven utgår från strategiska mål beskrivna i ”Strategi för BIM i
Trafikverket”, TDOK 2013:0688.

Omfattning
TDOK 2015:0181 omfattar Trafikverkets tekniska krav avseende BIM och digitala
modeller.

TMALL 0170 Krav v 1.0

Detta regelverk riktar sig till externa leverantörer i investeringsprojekt.
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Definitioner
Anläggningsmodell

Begreppet Anläggningsmodell används normalt inte längre i Trafikverkets
dokument. Om begreppet förekommer avses en eller flera
ämnesområdesmodeller som oftast beskriver den projekterade anläggningen.

Objektorienterad
informationsmodell

Objektorienterad informationsmodell används som ett samlande begrepp för de
modeller av anläggningsinformationen (ämnesområdesmodeller,
samordningsmodeller och presentationsmodeller) som omfattas av
kravdokumentet TDOK 2015:0181. En objektorienterad informationsmodell
innehåller normalt anläggningsobjektens grafiska beskrivning i 3D och attribut
men kan även innehålla information i 2D, till exempel fastighetsinformation
eller en markmodell med enbart geometrisk information.

Presentationsmodell

Presentationsmodellen används i syfte att övergripande kommunicera med
projektets intressenter, allmänheten och myndigheter. Presentationsmodellen
baseras på Samordningsmodellen eller vissa ämnesområdesmodeller.
Presentationsmodellen kan kompletteras med bland annat ytmaterial, ortofoto,
vegetation, modeller av människor, fordon med mera, liksom simulering av sol,
himmel och väder beroende på projektets behov.En presentationsmodell kan
framställas genom både VR-teknik och CAD-baserade samordningsverktyg. Från
presentationsmodellen kan bilder och animeringar genereras vilka kan vara mer eller
mindre interaktiva.
Presentationsmodellens utformning är projektspecifik och beskrivs i projektets
uppdragsbeskrivning.

RFM,
Redogörelse för modell

TMALL 0170 Krav v 1.0

Samordningsmodell

Beskriver den levererade modellens innehåll och egenskaper samt eventuella
avvikelser från ställda krav. RFM upprättas av levererande part och bifogas vid
leverans från konsult till trafikverket och vid leverans från Trafikverket till
entreprenör. RFM biläggs modellen och har följaktligen samma
rangordning.Till RFM hör en eller flera RFÄ, Redogörelse för
Ämnesområdesmodell, som beskriver de ingående ämnesområdesmodellerna.
En Samordningsmodell är en modell sammansatt av en eller flera
ämnesområdesmodeller. En samordningsmodell utgör en visualisering av
projektet och ger förutsättningar för planering, styrning och uppföljning av
projektering och byggande. Samordningsmodellen har en central roll avseende
samordning av utformning och kommunikation mellan ämnesområden.
Samordningsmodellen behöver inte återspegla materialegenskaper, färg och
ljussättning på ett verklighetstroget sätt.
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Trafikverket har definierat tre nivåer för utbyte av objektorienterade
informationsmodeller.

Ämnesområdesmodell



Utbytesnivå A är modeller i originalformat och kan innehålla
programvaruberoende komplexa elementtyper som inte enkelt kan
överföras mellan olika programplattformar, t ex parametriska objekt
och objektattribut. Till modellen ska aktuella inställningsfiler alltid
bifogas. Modeller som inte är lagrade i format för utbytesnivå B eller C
klassas som utbytesnivå A.



Utbytesnivå B består av Trafikverket betraktade verkygsneutrala
format.
CAD-filer: För utbytesnivå B används dwg- eller dgn-format.
Modellerna ska endast innehålla enkla elementtyper med begränsad
information kopplad till sig. Dwg- och dgn-filer som innehåller
systemberoende elementtyper och objekt tillhör utbytesnivå A.
Andra filtyper: För andra filtyper av digital anläggningsinformation
finns ett antal format angivna i TDOK 2012:35 och 2015:0181.



Utbytesnivå C består av publiceringsformat med information och låsta
objekt som skapats utifrån underlag enligt utbytesnivå A och B. Dessa
ska kunna läsas med en eller flera kostnadsfria programvaror som är
godkända av Trafikverket. Innehållet i ett publiceringsformat är avsett
att endast läsas, t ex en Samordningsmodell eller presentationsmodell.

Se också kap 9, TDOK 2015:0181 Objektorienterad Informationsmodell.
Ämnesområdesmodellen är en 2D/3D-modell innehållande objekt från ett visst
ämnesområde, t ex geoteknik, vägutformning, fastighetsindelning eller
miljöinformation. Ämnesområdesmodellens struktur och innehåll beskrivs i
TMALL 0403, Redogörelse för ämnesområdesmodell, RFÄ.

Övriga begrepp som omnämns i detta dokumnet finns definierade i Trafikverkets ordlista
för BIM på trafikverket.se/bim (direktlänk).

TMALL 0170 Krav v 1.0

Se även Bygghandlingar 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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BIM i investeringsprojekt


BIM ska i projektet användas för att skapa ett sammanhängande informationsflöde
mellan skeden, parter och ämnesområden.



BIM ska i projektet användas för att ge ett förbättrat underlag för samgranskning.

Modeller för samordning


Samordningsmodellen och ämnesområdesmodeller ska göras tillgängliga för beställaren
inför projekterings- och teknikmöten.



Samordningsmodellen ska vara uppdaterad och redovisas vid varje projekteringsmöte.



Vid teknikmöten ska den senast uppdaterade samordningsmodellen redovisas.



Vyer (bokmärken/hotspots) för samordningsmodellen ska finnas definierade för minst
toppvy, sidovyer och perspektivvy.



Det ska tydligt framgå vilka objekt som är ändrade sen senast levererade version av
samordningsmodellen, t ex med revideringsmoln eller färgkodning..



Tillhörande och uppdaterade versioner av redogörelse för modell (RFM, TMALL 0402)
och redogörelser för ämnesområdesmodeller (RFÄ, TMALL 0403) ska göras tillgängliga
för beställaren inför projekterings- och teknikmöten.

Teknisk lösning för visning av modeller i
Trafikverkets miljö


Den tekniska lösningen för att tillgängliggöra och åskådliggöra ämnesområdesmodeller
och samordningsmodeller för Trafikverket ska uppfylla ett eller båda av följande krav:
1. Programvaran ska finnas tillgänglig i Trafikverkets programutbud. Förteckning över
aktuellt programutbud för BIM finns att hämta på Trafikverkets externa webbplats,
www.trafikverket.se (sök på ”viewerprogram BIM”).

TMALL 0170 Krav v 1.0

2. Modeller ska kunna visas i webbläsare IE v 11 och utan installation.

4



Programvaror ska tillhandahållas utan extra kostnad för beställaren.



Programvaror som används ska redovisas i TMALL 0405 Objektspecifik digital
projekthantering Väg eller TMALL 0406 Objektspecifik digital projekthantering
Järnväg.

Klassificering och kodning av objekt


Klassificeringen ska kunna presenteras med klartext i modellen, t ex description på
CAD-lager i utbytesnivå B och propertiesy sets i utbytesnivå C.
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Vägprojekt



Klassificering av objekt och CAD-lager (nivåer) ska utföras enligt Trafikverkets
tillämpning av byggdelar och byggdelstyper enligt BSAB, SB11.



Vid klassificering av anläggnings- och landskapsinformation ska värdelistor från
Strukturplatsen hos Trafikverket användas.

4.2


Järnvägsprojekt
Klassificering av objekt och CAD-lager (nivåer) ska utföras enligt någon av följande:
1. Trafikverkets tillämpning av byggdelar och byggdelstyper enligt BSAB, SB11.
2. TDOK 2014:0385 Kodning av geografiska objekt.



TMALL 0170 Krav v 1.0

5

Om objekt klassificeras enligt Trafikverkets tillämpning av byggdelar och byggdelstyper
enligt BSAB, SB11 ska värdelistor från Strukturplatsen hos Trafikverket användas.

Detaljeringsgrad för modeller


Objekt och företeelser med geografisk koppling ska redovisas i respektive
ämnesområdesmodell och visas i samordningsmodellen.



Ämnesområdesmodellerna ska minst omfatta vad som tidigare redovisats på ritningar,
kartor och bilder för aktuell produkt eller uppdragstyp.



Detaljeringsgraden avseende geometrisk redovisning (Level of Detail, LOD) av objekt i
3D ska motsvara innehåll för aktuell produkt och tillämpning.



Detaljeringsgraden avseende redovisning av attribut (Level of Information, LOI) på
objekt ska motsvara innehåll för aktuell produkt och tillämpning.



Attribut/egenskaper ska kopplas till motsvarande objekt och företeelser i respektive
ämnesområdesmodell.



Måttangivelser som inte är åtkomliga som attribut eller liknande och som normalt skrivs
ut på ritningar ska presenteras i modellen i klartext.



Måttangivelser i klartext ska kopplas till respektive objekt.



Om typritning används ska hänvisning till typritningen anges i ämnesområdesmodellen.



Det ska vara möjligt att efter eget val kunna tända och släcka lager eller motsvarande i
ämnes- och samordningsmodellen.



Symboler i 2D och 3D ska ha tydligt redovisade geometriska definitionspunkter/
insättningspunkter, rotation och skala.
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Mättekniska krav på modeller


Befintliga objekt i ämnesområdesmodell ska vara inmätta och redovisade enligt TDOK
2014:0571.



Linjeberäkningar och koordinatförteckningar för beräknade geometrier ska medfölja
modellen.



Markmodeller ska kvalitetsmärkas och redovisas enligt TDOK 2014:0571.



Markmodeller får ej innehålla trianglar med lutning lodrätt eller överstigande lodrätt.



Koordinatangivelser och måttsättning i modeller ska stämma överens med mätningar
som kan göras digitalt eller på ritningskopia.



Koordinatangivelser ska överensstämma med eventuella grundkartor, polygonpunkter
och fixar.

Statusmärkning i modeller


Objekt i en ämnesområdesmodell ska vara statusmärkta.



Statusmärkning av CAD-lager (nivåer) ska utföras enligt SB Rekommendationer CADlager, utgåva 3, tabell 6A.



Järnvägsobjekt klassificerade enligt TDOK 2014:0385 Kodning av geografiska objekt
(kodhandboken) ska statusmärkas .



Statusmärkning för handlingstyp och granskningsstatus/syfte ska följa TDOK 2012:35
Digital projekthantering och anges i ämnesområdesmodellens metadata.

7.1

Befintliga förhållanden



Ämnesområdesmodell som redovisar befintlig anläggning från inmätning och
datainsamling ska ha statusmärkning för befintliga förhållanden.



Ämnesområdesmodell för inom projektet byggd anläggning ska statusmärkas på
motsvarande sätt som den projekterade anläggningens.

7.2
TMALL 0170 Krav v 1.0

Dokumenttitel

Projekterad anläggning



Ämnesområdesmodell som redovisar projekterad anläggning ska ha statusmärkning för
projekterad anläggning.



Ämnesområdesmodell för ändrad landskapsinformation ska ha statusmärkning för
projekterad anläggning.
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Ämnesområdesmodell som redovisar Byggd anläggning ska ha statusmärkning för
byggd anläggning. Byggd anläggning består av byggd anläggning för Trafikverket samt
byggd anläggning för andra anläggningsägare.

Attribut


Attribut ska redovisas via attributbärare i respektive ämnesområdesmodell.



Attribut som redovisas i laddmallar till Chaos eller IDA omfattas inte av dessa krav.



En eller flera av följande attributbärare ska användas:
CAD-lager
Textflaggor
Objektattribut
Filnamn
Metadata
Namnruta



Attributbärare ska redovisas i ifylld Redogörelse för modell, RFM (TMALL 0402 med
underdokument TMALL 0403).



CAD-lager som attributbärare ska namnsättas enligt kap 4 i detta dokument.



Text som beskriver egenskap hos ett objekt ska placeras som attributuppsättning i
relation till objektet.



Objektattribut ska placeras som attributuppsättning i relation till objektet, t ex property
sets, blockattribut och celltags.

Leverans mellan leverantör och Trafikverket
9.1

TMALL 0170 Krav v 1.0

Version

Byggd anläggning








9
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Generellt



Utöver krav i detta dokument gäller krav i 2012:35 Digital projekthantering vid
leveranser till Trafikverket.



För att en modell ska anses vara levererad i ett verktygsneutralt format får den endast
innehålla elementtyper som tillhör Utbytesnivå B.



Vid leverans ska ämnesområdesmodeller endast innehålla för leveransen relevant data
vilket innebär att överflödiga geometrier, tomma lager, extra data, frysta lager ej tillåts.

9.2


Utbytesnivå A – Verktygsberoende originalformat
Grafiska elementtyper ska anses tillhöra utbytesnivå A enligt exempel i Tabell 1:
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Elementtyp
Linjekonstruktion/
linjeberäkning

Enkel definition (CAD)
Beräknat linjeobjekt som
definierar läge och/eller form för
sammansatta objekt i plan och
profil.
Parametrisk
Normal- och/eller typsektion som
normalsektion
beskriver relationer och
funktioner mellan ingående
punkter och komponenter.
Exempel på grafiska elementtyper, utbytesnivå A



A

Utbytesnivå B – Verktygsneutrala format
För utbytesnivå B ska endast filformat enligt Tabell 2 användas vid leverans av
modeller.
Leverantör/programvara

Filändelse
(suffix)

Version

Anmärkning

Autodesk AutoCAD

DWG

2013 eller
nyare

Bentley MicroStation

DGN

V8i

Båda formaten – även i
kombination – tillåtna vid
leveranser.

LandXML.org (organisation)

XML

1.1

Används bland annat för
punkt- och linjeobjekt
(linjekonstruktion/beräkni
ng) samt ytobjekt (terrängoch markmodell)

Esri ArcGIS

SHP

-

Används primärt för utbyte
av landskapsinformation
(fastighetsinformation,
natura 2000)

MS Excel

XLSX/CSV

2010
2013

Avser produktdokument i
form av kalkyldokument
(exempelvis laddmallar för
attributdata)

MS Word

DOCX

2010, 2013

Avser produktdokument i
form av textdokument

LAS, PXY,
GEO
Tabell 2

Utbytesnivå
A

Filer från exempelvis
geodetisk mätning

Format, utbytesnivå B
För utbytesnivå B ska endast grafiska elementtyper enligt tabell 3 användas vid leverans
av modeller:
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Elementtyp
Punkt (point)

Enkel definition (CAD)
Objekt lägesbestämt som en punkt
i två eller tre dimensioner.
Text
Text kopplad till en punkt.
Block/Cell
Typ av punktobjekt som redovisas
i 2D eller 3D. Icke-grafisk
information kan knytas till
block/cell i form av attribut.
Linje
Linje (breakline)
Utsträckt objekt, lägesbestämt
som två eller flera punkter i två
eller tre dimensioner,
sammanbundna med raka
och/eller bågformade segment.
Yta
Yta (breakline)
Utsträckt objekt, lägesbestämt
som tre eller flera punkter i två
eller tre dimensioner,
sammanbundna med raka
och/eller bågformade segment.
Volym
Volym (solid)
Objekt som representerar
volymen av ett objekt.
Block/Cell
Typ av volymobjekt som
redovisas i tre dimensioner med
relation till specifik
definitionspunkt. Icke-grafisk
information kan knytas till
block/cell i form av attribut.
Grafiska elementtyper, utbytesnivå B

Utbytesnivå
B
B
B

B

B

B
B

Utbytesnivå C – Publiceringsformat
För utbytesnivå C ska endast filformat enligt Tabell 4 användas vid leverans av
modeller.
Leverantör/programvara

Filändelse
(suffix)

Version

Anmärkning

Kostnadsfri viewer som ska
finnas tillgänglig i
Trafikverkets IT-miljö eller
kunna visas i webbläsare IE
v 11.

*

*

Adobe Acrobat Reader

PDF

PDF/3D

Avser exempelvis
tillämpningar som
samordning,
granskning,
simulering, kontroll
och analys
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Adobe Acrobat Reader

PDF

PDF/A

Avser exmepelvis
ritningsframställning

JPG

Avser exempelvis
rendering av bilder

AVI

Avser exempelvis
framställning av film

Tabell 4 Utbytesnivå C, Publiceringsformat

10 Modell för ritning


Ritning ska framställas från ämnesområdesmodell.

11 Modell för mängdreglering av massor


Ämnesområdesmodell för mängdförteckning ska redovisa överyta och underliggande
lagerytor i färdig konstruktion.



Anslutningar och övergångar ska samordnas mot angränsande linjeobjekt
(begränsningslinjer) och ytobjekt.



Överlapp i ämnesområdesmodell tillåts ej utan godkännande från beställare.

12 Modell för utsättningsdata


Yt- volym- och linjeobjekt för utsättning ska levereras som trådmodell.



Punktobjekt för utsättning ska levereras som koordinatlista eller modellfil.



Cirkulära geometrier ska ritas som bågformade polylinjer.



Objekt som representeras av 2D/3D-symboler ska innehålla definitionspunkter.



Ämnesområdesmodell för utsättningsdata får ej innehålla dubbelpunkter.

TMALL 0170 Krav v 1.0

13 Underlag för maskinstyrning/guidning


Data för maskinstyrning/guidning för långsträckta objekt ska levereras som trådmodell
(brytlinjer).



Data för maskinstyrning/guidning av schakter och liknande ska levereras som trådmodell
(brytlinjer) eller triangelmodell.



Objekt för maskinstyrning/guidning i ämnesområdesmodell som korsar annat ytobjekt
ska separeras på olika lager eller separata modellfiler.
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Data får inte bestå av slutna polylinjer eller cirklar.



Cirkulära geometrier ska ritas som bågformade polylinjer.



Produktionsresultat ska separeras på olika lager eller separata modellfiler.



Ämnesområdesmodell för maskinstyrning/guidning får ej innehålla dubbelpunkter.
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