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Syfte
Syftet med detta dokument är att skapa förutsättningar för användningen av
objektorienterade informationsmodeller i ett livscykelperspektiv genom att kravställa
vilken information som skapas samt krav på hur denna utbyts, samt för uppfyllnad av
strategiskt mål beskrivet i ”Strategi för BIM i Trafikverket”, TDOK 2013:0688.
Med objektorienterad informationsmodellering avses hanteringen av den information och
data som skapas i investeringsprocessen. Detta dokument beskriver krav på resultat från
objektorienterad informationsmodellering.

Omfattning
TDOK 2015:0181 omfattar Trafikverkets tekniska krav avseende objektorienterade
informationsmodeller. Kraven i detta dokument indelas i huvudavsnitten generella krav
och tillämpningsspecifika krav. Dessa samverkar med projektspecifik
uppdragsbeskrivning inklusive dess ämnesområdesspecifika kravbilagor.
Detta regelverk ska användas av såväl Trafikverkets egen organisation som av externa
leverantörer i investeringsprojekt.
Dokumentet omfattar krav på leveranser av objektorienterad information till Trafikverket.

TMALL 0170 Krav v 1.0

Definitioner
Objektorienterad
informationsmodell

Modell av den informationen som genereras och förvaltas under ett
byggnadsverks livscykel. Kan omfatta fysiska objekt och abstrakta objekt.
Upprättas av konsult eller entreprenör med utgångspunkt från av beställaren
ställda krav och i förekommande fall med befintlig modell som grund.

Presentationsmodell

Sammansatt ämnesområdesmodell bestående av fysiska och abstrakta objekt
från olika ämnesområden kompletterad med bland annat ytmaterial, vegetation,
modeller av människor, fordon med mera, liksom simulering av sol, himmel
och väder. En presentationsmodell baserar sig på samordningsmodellen och
har ett fokus att återge ett verklighetstroget intryck av projektet utformning.
Presentationsmodellen används i syfte att övergripande kommunicera med
projektets intressenter, allmänheten och myndigheter.
En presentationsmodell kan framställas genom både VR-teknik och CADbaserade samordningsverktyg. Från presentationsmodellen kan bilder och
animeringar genereras och de kan vara mer eller mindre interaktiva.
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RFM,
Redogörelse för modell

Beskriver den levererade modellens egenskaper och eventuella avvikelser från i
förekommande fall ställda krav. Upprättas av levererande part och bifogas vid
leverans från konsult till trafikverket och vid leverans från Trafikverket till
entreprenör. Biläggs modellen och har följaktligen samma rangordning.

Samordningsmodell

”Sammansatt ämnesområdesmodell bestående av fysiska och abstrakta objekt
från olika ämnesområden”.
En samordningsmodell redovisar ämnesområdesmodeller som representerar
projekterad anläggning, befintliga förhållanden och det verkliga utförandet i
anläggningen.

Ämnesområdesmodell

En samordningsmodell utgör en visualisering av projektets objektbaserade
information 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. En
samordningsmodell kan bestå av en eller flera modellfiler och databaser.
Samordningsmodellen behöver inte återspegla materialegenskaper, färg och
ljussättning på ett verklighetstroget sätt.
Objektorienterad informationsmodell bestående av fysiska och abstrakta objekt
från ett enskilt ämnesområde. En ämnesområdesmodell innehåller klassificerade
och statusmärkta objekt från olika ämnesområden. Objekt i
ämnesområdesmodellen kan lagras i databas, modellfil eller som kombination
av dessa.

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 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
Objektorienterade informationsmodeller återspeglar den planerade, projekterade och
byggda anläggningen genom hela investeringsprocessen.

1.1 Objektorienterad informationsmodell


En ämnesområdesmodell ska innehålla klassificerade och statusmärkta objekt från
ämnesområdet.



Objekt ska geometriskt representeras i 3D eller i 2D enligt angivna krav.



Geografisk information ska geometriskt redovisas som objekt i 3D.

1.1.1 Klassificering och statusmärkning
1.1.1.1

Klassificering



Klassificering och statusmärkning av objekt och CAD-lager (nivåer) ska ske enligt
Trafikverkets tillämpning av byggdelar och byggdelstyper enligt BSAB.
o För järnvägsprojekt enligt basnivå BIM kan TDOK 2014:0385 Kodning av
geografiska objekt nyttjas som alternativ klassificering.



Leverantör ska vid klassificering av anläggnings- och landskapsinformation använda
värdelistor från Strukturplatsen hos Trafikverket.



Kodad information ska även kunna presenteras med klartext.

1.1.1.2

Statusmärkning - Befintliga förhållanden

TMALL 0170 Krav v 1.0

Befintliga förhållanden består av befintlig anläggningsinformation från
förvaltningssystem, anläggningsinformation från inmätning, landskapsinformation via
datainsamling och undersökningar och information från övriga informationsägare


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



Befintliga förhållanden från extern informationsägare ska där det är tillämpligt
hanteras i dess ursprung avseende innehåll och struktur.



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

Projekterad anläggning består av projekterad anläggning för Trafikverket samt
projekterad anläggning för andra anläggningsägare.


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



Ämnesområdesmodell för ändrad landskapsinformation ska ha statusmärkning för
projekterad anläggning.

1.1.1.4

Status - Byggd anläggning

Byggd anläggning består av byggd anläggning för Trafikverket samt byggd anläggning
för andra anläggningsägare.

1.1.2 Attribut


Attribut ska redovisas via attributbärare i respektive ämnesområdesmodell..

1.1.3 Attributbärare


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



Filnamn och andra metadata på digitala modeller, ritningar och ritningsdefinitioner
ska anges enligt krav på digital projekthantering, TDOK 2012:0035 Digital
Projekthantering.

1.1.3.1

CAD-lager (gruppering av objekt)

TMALL 0170 Krav v 1.0

Med CAD-lager avses lager i AutoCAD och nivåer i MicroStation.


Namnsättning av CAD-lager (och nivåer) ska följa CAD-lager SB11, utgåva 3 och
tillämpa värdelistor publicerade på strukturplatsen.
o För järnvägsprojekt enligt basnivå BIM kan TDOK 2014:0385 Kodning av
geografiska objekt nyttjas som alternativ namnsättning.



Leverantör ska dokumentera ifall CAD-lagersträngen komplettas med ytterligare
attribut.



Namnsättning av CAD-lager ska även kunna presenteras med klartext av koden..
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Blockattribut

Blockattribut används vanligen som attributbärare för utbytesformat B – verktygsneutrala
format.


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

1.1.3.3

Textflaggor

Textflaggor används vanligen som attributbärare för utbytesformat B – verktygsneutrala
format.


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

1.1.4 Detaljeringsgrad anläggningsinformation
Detaljeringsgraden för objekt kan beskrivas dels avseende dess geometri (level of detail,
LOD) dels omfattningen av information om objektet (level of information, LOI)).


Detaljeringsgraden avseende geometrisk redovisning (LOD) av objekt i 3D ska
motsvara innehåll och syfte med den aktuella produkten och tillämpningen i
investeringsprocessen.



Detaljeringsgraden avseende redovisning av information (LOI) om objekt ska
motsvara innehåll och syfte med den aktuella produkten och tillämpningen i
investeringsprocessen.

1.1.5 Noggrannhet


Objekt i ämnesområdesmodell ska vara korrekt redovisade i plan och höjd.



Punkt- och volymobjekt ska ha tydligt redovisade geometriska
definitionspunkter.

TMALL 0170 Krav v 1.0

1.1.5.1

Projekteringsunderlag



Vid inmätning av befintligheter ska TDOK 2014:0571 Geodetiska mätningsarbeten
och geografisk lägesbestämning, bilaga A följas.



Vid leverans av digitala markmodeller, oberoende av insamlingsmetod, ska dessa
kvalitetsmärkas och redovisas enligt SIS-TS 21144:2013, Byggmätning –
Specifikationer vid framställning och kontroll av digitala markmodeller, kap 9.



Inmätta objekt, oberoende av insamlingsmetod, ska kvalitetssäkras enligt SIS-TS
21143:2013, Byggmätning – Geodetisk mätning, beräkning och redovisning av
byggnadsverk och infrastruktur, kap 8.
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1.2 Leverans mellan Trafikverket och leverantör
1.2.1 Generellt


Vid informationsleverans ska data klassificeras enligt avsnitt Error! Reference
source not found..



Informationsleverans ska alltid kunna göras med verktygsneutrala format
enligt 1.2.2.2.



För att en fil ska anses utgöra ett verktygsneutralt format får den endast innehålla
elementtyper som tillhör klassen verktygsneutrala format enligt avsnitt 1.2.3.



CAD-lager/nivåer i verktygsneutrala format ska följa CAD-lagerstandarden enligt
avsnitt 1.1.3.1.



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



Samordningsmodell ska förses med fördefinierade vyer (plan, sektion och
isometrisk).

1.2.2 Utbytesnivåer

TMALL 0170 Krav v 1.0

Utbytesnivåer innebär att olika typer av filformat klassas i förhållande till ändamål och
kompabilitet vid informationsutbyten. Denna klassning beskrivs under avsnitt 1.2.3.

Figur 1. Pyramiden visar exempel på hur information flödar mellan nivåerna
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Leverantören ska följa krav beträffande filformat vid informationsutbyte med
Trafikverket.

1.2.2.1

Utbytesnivå A – Verktygsberoende format

Utbytesnivå A består av komplexa elementtyper som beskrivs av ett antal geometriska
funktioner och relationer till ingående punkter och komponenter. Elementtypen kan
bibehålla den information som är kopplad till objektet. Alla format som inte tillhör
utbytesnivå B eller C tillhör därmed utbytesnivå A.


Informationsutbyte avseende utbytesnivå A ska tillämpas vid överenskommelse
mellan Trafikverket och leverantör.

1.2.2.2

Utbytesnivå B – Verktygsneutrala format

Utbytesnivå B består av Trafikverket betraktade verkygsneutrala format. De består av
enkla elementtyper, ofta ren grafik med begränsad information kopplad till sig. En
förutsättning för att tillhöra utbytesnivå B är att de går att läsa och bearbeta med CADplattformarna AutoCAD och/eller MicroStation utan att data förvanskas.


TMALL 0170 Krav v 1.0

Filformat enligt Tabell 1, Filformat, ska för utbytesnivå B användas vid
informationsleverans:
Leverantör/programvara
Filändelse
Version
Anmärkning
(suffix)
Autodesk AutoCAD

DWG

2013

Bentley MicroStation

DGN

V8i

LandXML.org (organisation)

XML

1.0

Esri ArcGIS

SHP

-

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

MS Office

XLSX/CSV

2010

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

MS Office

DOCX

2010

Avser produktdokument i
form av textdokument

LAS, PXY,
TXT, GEO

Båda formaten – även i
kombination – tillåtna vid
informationsutbyte
Används bland annat för
punkt- och linjeobjekt
(linjekonstruktion/beräkni
ng) samt ytobjekt (terrängoch markmodell)

Filer från exempelvis
geodetisk mätning
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GeoSuite

Filer från exempelvis
geotekniska
undersökningar

Tabell 1. Filformat.

Format enligt utbytesnivå B kan innehålla objekt som redovisats med plattformsberoende
elementtyper som tillhör utbytesnivå A. Detta innebär då att filen tillhör utbytesnivå A.


Vid konvertering av filformat mellan plattformarna AutoCAD och MicroStation ska
export ske från den plattform som även hanterar det verktygsberoende formatet.

Figur 2. Övergångar mellan plattformarna utförs genom export från den plattform som även hanterart det
verktygsberoende formatet

1.2.2.3

Utbytesnivå C – Publiceringsformat

Utbytesnivå C består av publiceringsformat med information och låsta objekt som skapats
utifrån underlag enligt utbytesnivå A och B. Dessa kan läsas med en eller flera
kostnadsfria programvaror. Innehållet i ett publiceringsformat är endast läsbart och
redovisar resultat från tillämpningar och informationsvyer.

TMALL 0170 Krav v 1.0



Filformat enligt Tabell 2, Publiceringsformat, ska för utbytesnivå C skapas med
utgångspunkt från avsnittet 2 tillämpningsspecifika krav:

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

Adobe Acrobat Reader

PDF

PDF/A

Avser exmepelvis
ritningsframställning
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JPG

Avser exempelvis
rendering av bilder

AVI

Avser exempelvis
framställning av film

Tabell 2. Publiceringsformat.

1.2.3 Geometrisk representation
Objekt kan geometriskt representeras på olika sätt. Dessa representationer benämns i
Bygghandlingar 90 – del 7 anläggning som geometriska objekttyper och utgöres av
punkt-, linje-, yt- och volymobjekt. Objekttyperna redovisas genom elementtyper och
klassas enligt tabellen nedan in i olika utbytesnivåer. De olika utbytesnivåerna används
vidare för olika typer av informationsutbyte.


Grafiska elementtyper ska anses tillhöra följande utbytesnivå enligt tabell 3,
utbytesnivå, nedan:

Objekttyp
Punkt

Elementtyp
Punkt (point)
Text
Block/Cell

Linje

Linje (breakline)

Yta

Yta (breakline)

TMALL 0170 Krav v 1.0

Linjekonstruktion/
linjeberäkning
Parametrisk
normalsektion
Volym

Volym (solid)
Block/Cell

Enkel definition (CAD)
Objekt lägesbestämt som en punkt
i två eller tre dimensioner.
Text kopplad till en punkt.
Typ av punktobjekt som redovisas
i 2D eller 3D. Icke-grafisk
information kan knytas till
block/cell i form av attribut.
Utsträckt objekt, lägesbestämt
som två eller flera punkter i två
eller tre dimensioner,
sammanbundna med raka
och/eller bågformade segment.
Utsträckt objekt, lägesbestämt
som tre eller flera punkter i två
eller tre dimensioner,
sammanbundna med raka
och/eller bågformade segment.
Beräknat linjeobjekt som
definierar läge och/eller form för
sammansatta objekt i plan och
profil.
Normal- och/eller typsektion som
beskriver relationer och
funktioner mellan ingående
punkter och komponenter.
Objekt som representerar
volymen av en företeelse.
Typ av volymobjekt som
redovisas i tre dimensioner med

Utbytesnivå
B
B
B

B

B

A

A

B
B

12 (16)

KRAV
DokumentID

TDOK 2015:0181

Dokumenttitel

Version

Objektorienterad Informationsmodell

2.0

relation till specifik
definitionspunkt. Icke-grafisk
information kan knytas till
block/cell i form av attribut.

TMALL 0170 Krav v 1.0

Tabell 3. Utbytesnivå.
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2 Tillämpningsspecifika krav
Under detta kapitel beskrivs krav som är tillämpningsspecifika. Krav under detta kapitel
gäller endast tillsammans med hänvisningar eller referenser från projektspecifik
uppdragsbeskrivning.

2.1 Underlag för ritning
Ritningar kan framställas från ämnesområdesmodeller, enskilt eller samrefererade som
samordningsmodeller, eller som enskilda ritningar utan relationer till
ämnesområdesmodeller.
Ritningar, som inte bygger på modeller, är i huvudsak schematiska ritningar, typritningar,
detaljritningar och kopplingsschema. Ritningar, som bygger på modeller, utgår från
ritningsdefinitioner och utsnitt ur använda ämnesområdesmodeller.

2.1.1 Ritning från ämnesområdesmodell


Underlag till ritning ska utgå från ämnesområdesmodell



Ritningsframställning ska följa TDOK 2012:0035 Digital Projekthantering.

2.2 Underlag för mängdförteckning
Ämnesområdesmodell utgör underlag till upprättande av mängdförteckning.


Ytobjekt för mängdavtagning i ämnesområdesmodell som korsar annat ytobjekt ska
levereras i separata modellfiler.



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



Överlapp i ämnesområdesmodell tillåts ej utan godkännande från beställare.

TMALL 0170 Krav v 1.0

2.3 Underlag för utsättningsdata


Vid informationsutbyte av utsättningsdata ska ämnesområdesmodell utgöra underlag
för utläsning av utsättningsdata.



Objekt som representeras av volymer ska innehåll definitionspunkter.



Leverantören ska kunna utläsa utsättningsdata i form av punkt-, linje- och yt-objekt
direkt från ämnesområdesmodell.
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2.4 Underlag för maskinstyrning/guidning


Vid informationsutbyte av data för maskinstyrning/guidning ska linje- och yt-objekt
utgöra underlag för utläsning till utsättningsdata i form av ämnesområdesmodell.



Vid utläsning av utsättningsdata i form av ämnesområdesmodell (tråd- och/eller ytmodell) ska respektive modellfil endast innehålla ett produktionsresultat



Utsättningsdata i form av ämnesområdesmodeller tillåts ej innehålla dubbelpunkter.



Utsättningsdata i form av ämnesområdesmodeller tillåts ej innehålla trianglar med
lutning lodrätt eller överstigande lodrätt.

2.5 Underlag för presentation
2.5.1 Presentationsmodell


Presentationsmodeller ska vara baserad på ämnesområdesmodeller eller
samordningsmodell med spårbarhet till datakällan.

2.5.2 Bild (renderingar)


Rendering av bilder ska vara baserad på underlag i form av ämnesområdesmodeller.

2.5.3 Film (rörliga sekvenser)


Rörliga sekvenser i form av film ska vara baserade på underlag i form av
ämnesområdesmodeller.

2.6 Kontroll och uppföljning
Förteckningar som redovisar kontroll- och analysresultat utgör kvalitetsdeklaration.

TMALL 0170 Krav v 1.0

2.6.1 Kollisions- och utformningskontroll


Samgranskning ska endast genomföras på kvalitetssäkrat underlag från respektive
ämnesområde.



Vid kollisions och utformningskontroll ska abstrakta och fysiska objekt redovisas
som yt- och volymobjekt.



Samordningsmodell ska förses med fördefinierade standardvyer (plan, sektion och
isometrisk).



Lokaliserade konfliktpunkter i samordningsmodell ska identifieras med
fördefinierade vyer med koppling till förteckning.

15 (16)

KRAV
DokumentID

TDOK 2015:0181



Dokumenttitel

Version

Objektorienterad Informationsmodell

2.0

Kollisions- och utformningskontroll ska redovisas som fil, utbytesnivå C, enligt
avsnitt 1.2.2.3.

2.6.2 Successiv uppföljning


Vid successiv uppföljning ska objekt som representerar byggd anläggning redovisas
i form av punkt-, linje- och yt-objekt.



Objekt som representerar byggd anläggning ska kodas så att information om
lokalisering/placering och klassificering framgår.

2.7 Simulering

TMALL 0170 Krav v 1.0

2.7.1 Visuell tidplan


Detaljeringsgraden avseende klassificering av objekt och dess geometriska
representation ska minst återspegla detaljnivån i det aktuella skedet.



Ingående objekt i den anläggning som visualiseras mot aktuellt skede ska redovisa
status i förhållande till byggprocessen.



Rörliga sekvenser ska redovisas i form av film, fil utbytesnivå C enligt avsnitt
1.2.2.3.
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3 Produktleverans
3.1 Generella krav


Revideringar i ämnesområdesmodellerna ska vara spårbara.

3.2 Redogörelse för modell, RFM


Vid informationsutbyte ska en Redogörelse för modell, RFM (TMALL 0402 med
underdokument TMALL 0403), upprättas för att utgöra leveransmeddelande och
kvalitetsdeklarationenför ämnesområdesmodeller och samordningsmodell..



Kompletterande information, saknad information och/eller avvikelser ska beskrivas i
Redogörelse för modell, RFM.

3.3 Överlämnande av information


Leverans av data ska ske enligt krav i förfrågningsunderlag.
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