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Objektorienterad Informationsmodell

1.1

Omfattning
Dokumentet innehåller tekniska krav avseende objektorienterade
informationsmodeller.

1.2

Ansvar och förvaltning
Dokumentet tillhör och förvaltas av Trafikverkets förvaltningsobjekt ”Samla in och
bearbeta information om vägar och järnvägar / Informationshantering”.
Eventuella frågor och förslag på förbättringar av dokumentet ställs till den
gemensamma brevlådan fo.informationshantering@trafikverket.se.
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Termer och definitioner
Termer med definitioner för detta dokument redovisas i tabell 2. Termerna ska inom
teknikområdet användas med angiven definition.
Tabell 2
Term

Definition

Objektorienterad
informationsmodell

Objektorienterad informationsmodell används som ett samlande
begrepp för de modeller av anläggningsinformation
(ämnesområdesmodeller, samordningsmodeller och
presentationsmodeller) som omfattas av Trafikverkets
kravdokument. 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 i 3D 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 som kan vara mer eller mindre
interaktiva. Presentationsmodellens utformning är
projektspecifik och beskrivs i projektets uppdragsbeskrivning.

Redogörelse för
modell, RFM

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.

Samordningsmodell

En samordningsmodell är en modell sammansatt av en eller
flera ämnesområdesmodeller. En samordningsmodell utgör en
visualisering av i projektet ingående modeller 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.

Utbytesnivå

Trafikverket har definierat tre nivåer för utbyte av
objektorienterade informationsmodeller.
- Utbytesnivå A är modeller i orginalformat och kan innehålla
programvaruberoende komplexa elementtyper som inte enkelt
kan överföras mellan olika programplattformar, t ex
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parametriska objekt och objektattribut. För korrekt presentation
och vidare bearbetning av modellen behövs oftast
programspecifika inställningsfiler.
- Utbytesnivå B består av Trafikverket betraktade
verktygsneutrala format. För CAD-filer i utbytesnivå B används
dwg- eller dgn-format. För andra filtyper innehållande digital
anläggningsinformation finns ett antal format angivna i
Trafikverkets kravdokument Data om anläggningen.
- Utbytesnivå C består av publiceringsformat med information
och låsta objekt som skapats från underlag enligt utbytesnivå A
och B. Publiceringsformat kan läsas av en eller flera
programvaror som är godkända av Trafikverket. Innehållet i ett
publiceringsformat är inte avsett att redigeras utan är enbart till
för visning.
Ämnesområdesmodell

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
Redogörelse för ämnesområdesmodell, RFÄ.
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Förkortningar
Förkortningar redovisas i tabell 3.
Tabell 3
Förkortning

Betydelse

RFM

Redogörelse för modell

RFÄ

Redogörelse för ämnesområdesmodell

LOD

Level of detail

LOI

Level of information
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Allmänna krav
K288089 Kravställda objekt och företeelser med geografiskt läge ska redovisas i respektive
ämnesområdesmodell och visas i samordningsmodellen.
K287731 Kravställda objekt och företeelser med geografiskt läge ska redovisas som volym-, yt-,
punkt- eller linjeobjekt i tre dimensioner i skala 1:1
K288091 Ämnesområdesmodellerna ska minst omfatta vad som tidigare redovisats på ritningar,
kartor och bilder för aktuell produkt eller uppdragstyp.
K288093 Detaljeringsnivå avseende geometrisk redovisning (Level of Detail, LOD) av objekt i
3D ska motsvara kravnivån för den aktuella produkten och tillämpningen.
K288094 Detaljeringsnivå avseende redovisning av attribut (Level of Information, LOI) på
objekt ska motsvara kravnivån för den aktuella produkten och tillämpningen.
K457526 Måttangivelser som inte är åtkomliga som attribut eller liknande och som normalt
skrivs ut på ritningar ska presenteras i ämnes- och samordningsmodellen i klartext.
K288097 Måttangivelser som presenteras i ämnes- och samordningsmodellerna ska kopplas
till respektive objekt eller företeelse.
K288098 Hänvisning till typritning ska anges i ämnesområdesmodellen när typritning används
för objekt eller tekniska lösningar.
K288099 CAD-lager eller motsvarande ska kunna tändas och släckas i ämnesområdesmodell
och samordningsmodell.
K288100 Symboler ska ha tydligt redovisade geometriska insättningspunkter, skala och rotation.
K287955 Inmätt data för relationshandling ska redovisas i separata ämnesområdesmodeller.
K288066 Vyer (bokmärken/hotspots) för samordningsmodellen ska finnas definierade för minst
startvy i 3D och plan, positioneringsvyer i 3D och plan, sektionsvyer samt kritiska
vyer per ämnesområden.
K288067 Det ska framgå vilka objekt som är ändrade efter föregående version av
samordningsmodellen.
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Klassificering och kodning av objekt
K482959 Objekt ska klassificeras enligt TDOK 2012:35.
K288079 Klassificering av objekt ska presenteras med klartext som attribut på objekt i ämnesoch samordningsmodeller.
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Statusmärkning i modeller
K288109 Objekt i en ämnesområdesmodell ska vara statusmärkta.
K288110 Statusmärkning av CAD-lager ska utföras enligt SB11.

6.1

Befintliga förhållanden
K288114 Ämnesområdesmodell som redovisar befintlig anläggning ska statusmärkas med E, O,
R eller U.

6.2

Projekterad anläggning
K288117 Ämnesområdesmodell som redovisar projekterad anläggning eller ändrad
landskapsinformation ska statusmärkas med F, N, P eller T.

10 (17)

KRAV
DokumentID

Version

TDOK 2015:0181

4.0

7

Attribut
K288123 Attribut ska redovisas genom attributbärare i respektive ämnesområdesmodell.
K288125 En eller flera av följande attributbärare ska användas för redovisning av attribut:
·

CAD-lager

·

Textflaggor

·
·

Objektattribut
Filnamn

·

Metadata

·

Namnruta

K288127 Användning av Attributbärare ska redovisas i TMALL 0402, RFM, Redogörelse för
modell och TMALL 0403, RFÄ, Redogörelse för ämnesområdesmodell.
K288095 Attribut ska kopplas till respektive objekt och företeelser i ämnesområdesmodell.
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Modell för ritning
K288154 Ämnesområdesmodeller ska utgöra underlag för ritningsproduktion.
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Modell för utsättningsdata
K288160 Information som behövs för utsättning ska levereras som punkter och linjer för de ytoch volymobjekt som de representerar.
K288161 Punktobjekt för utsättning ska levereras som koordinatlista eller modellfil innehållande
X, Y och Z-koordinater för samtliga punktobjekt.
K288162 Cirkulära geometrier ska ritas som bågformade polylinjer.
K288163 Objekt som representeras av 2D/3D-symboler ska innehålla definitionspunkter.
K288164 Ämnesområdesmodell för utsättningsdata får inte innehålla dubbelpunkter med samma
koordinater.
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Underlag för maskinstyrning/guidning
K288166 Data för maskinstyrning/guidning för långsträckta objekt ska levereras som trådmodell
redovisad som brytlinjer.
K288167 Data för maskinstyrning/guidning av schakter och liknande ska levereras som
trådmodell redovisad som brytlinjer och triangelmodell på separata CAD-lager.
K288168 Objekt för maskinstyrning/guidning i ämnesområdesmodell som korsar annat ytobjekt
ska separeras på olika CAD-lager eller i separata modeller.
K288169 Data får inte bestå av slutna polylinjer eller cirklar.
K288162 Cirkulära geometrier ska ritas som bågformade polylinjer.
K288171 Produktionsresultat ska separeras på olika CAD-lager eller separata modeller.
K288172 Ämnesområdesmodell för maskinstyrning/guidning får inte innehålla dubbelpunkter
med samma koordinater.
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Modell för mängdreglering
K288156 Ämnesområdesmodell ska redovisa överyta och underliggande lagerytor i projekterad
konstruktion.
K288157 Anslutningar och övergångar för överytor och underliggande lagerytor i projekterad
konstruktion ska vara samordnade mot angränsande linje- och ytobjekt.
K288158 Överlappande yt- och linjeobjekt i ämnesområdesmodell tillåts inte utan godkännande
från beställare.
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Informationsleveranser
K287932 Ämnesområdes- och samordningsmodeller levereras enligt TDOK 2012:35.

12.1

Utbytesnivå A - Verktygsberoende originalformat
K482855 Vid leverans av ämnesområdesmodeller enligt utbytesnivå A ska endast filformat
enligt TDOK 2012:35användas.
K288053 Vid leveranser enligt utbytesnivå A ska inställningsfiler som krävs för modellens
funktion i originalprogramvaran ingå i leveransen.
K339241 Vid leveranser enligt utbytesnivå A ska filer sparas i komprimerad mapp enligt
Windowsstandard med den mappstruktur som krävs för modellens funktion i
originalprogramvaran.

12.2

Utbytesnivå B - Verktygsneutrala format
K288145 Vid leverans av ämnesområdesmodeller enligt utbytesnivå B ska endast filformat
enligt TDOK 2012:35 användas.
K360554 Vid leverans av ämnesområdesmodeller enligt utbytesnivå B ska tomma eller frysta
CAD-lager vara rensade.
K288147 För utbytesnivå B ska endast grafiska elementtyper enligt tabell 12.2 användas vid
leverans av objektorienterade informationsmodeller.
Tabell 12.2
Objekttyp

Elementtyp

Enkel definition (CAD)

Punkt

Punkt (point)

Objekt lägesbestämt som en punkt i två eller tre
dimensioner.

Punkt

Text

Text kopplad till en punkt.

Punkt

Block/Cell

Typ av punktobjekt som redovisas i 2D eller 3D. Ickegrafisk 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
segment.

Volym

Volym (solid)

Objekt som representerar volymen av ett objekt.

Volym

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.
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12.3

Utbytesnivå C - Publiceringsformat
K288151 Vid leverans av modeller enligt utbytesnivå C ska endast filformat enligt TDOK
2012:35 användas.
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