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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete handlar om BIM (Building Information 

Model/Modelling) och behandlar utifrån järnvägsbranschens synvinkel de 

frågor som ställs i rapporten. Begreppet har olika förankring hos olika aktörer 

i bygg- och anläggningsbranschen och det råder olika uppfattningar om vad 

BIM egentligen är och innebär. I rapporten görs ett försök till att förtydliga 

begreppet. Vidare undersöker rapporten i vilken utsträckning och hur BIM 

används i järnvägsbranschen där syftet har varit att följa upp Trafikverkets 

satsning att implementera BIM. För att åstadkomma det har Trafikverkets 

regelverk och strategier undersökts. Utöver detta har fokus lagts på att titta på 

processer i byggbranschen där syftet har varit att undersöka om det finns 

kunskap och arbetssätt som går att applicera i järnvägsbranschen. Slutligen 

behandlar rapporten kort signalprojektering med hjälp av BIM. 

 

BIM är för många ett nytt arbetssätt men det har funnits och använts under 

längre tid än vad många tror. Redan på slutet av 70-talet började vissa 

branscher i viss mån använda sig av 3D-modellering. Det är viktigt att 

poängtera att BIM inte är ett datorprogram utan att det är ett arbetssätt för hur 

man ska arbeta med framför allt flödet av 3D-modeller och den information 

som kopplas till ingående objekt. 

 

Rapporten bygger på utförd litteraturstudie där mycket av litteraturen kommer 

från byggbranschen då de ligger längre fram i utvecklingen än övriga 

branscher. Utöver litteraturstudien har ett antal intervjuer genomförts med 

personer från anläggningsbranschen där de intervjuade personerna jobbar eller 

har jobbat med BIM. 

 

I analysen diskuteras frågeställningarna med ett brett perspektiv utifrån 

sammanställd information. I resultatet ges svar på frågeställningarna: 

- Hur används BIM idag i järnvägsbranschen och i hur stor utsträckning? 

- Vilka för- och nackdelar innebär BIM för arbetet med 

järnvägsprojektering? 

- Vad innebär Trafikverkets nya regelverk gällande BIM för 

järnvägsbranschen? 

- Finns det kunskap och arbetssätt med BIM i andra branscher som går att 

applicera i järnvägsbranschen? 

- Finns det vinster i att använda BIM vid signalprojektering? 

 

Nyckelord: BIM, Byggnadsinformationsmodell, 3D-modellering, 

Signalprojektering. 



  

Abstract 
 

This thesis is about “BIM” and answer from The Railroad Industries point of 

view the questions asked in the report. There are different perceptions in the 

industry about what BIM means and what it is. This thesis will try to clarify 

the meaning of the concept BIM. Further on the thesis examines to which 

extent and how BIM is used in the Railroad industry where the purpose has 

been to follow up Trafikverkets investment on implementing BIM. To do this 

Trafikverkets strategies and regulations has been studied. Beyond that focus 

has been on processes in the building industry where the purpose has been if 

there is knowledge that can be applied on the railroad industry. Finally the 

thesis treats in short terms signalling design and BIM. 

 

To many people BIM is a new way of working but it has been around for a 

while. Already in the end of the 1970`s some industries started using 3D-

modelling. It is important to point out that BIM is not a computer program but 

it is a way of working with 3D-modelling and how to handle the information 

in those models. 

 

The thesis is based on a literature study where most of the literature is coming 

from the building industry because they are ahead in the development of using 

BIM. Beyond the literature study has interviews been performed with people 

in the railroad industry that is working or has been working with BIM.  

 

The analysis discusses the questions asked in the thesis in a broad perspective 

by the gathered information. The answers to the questions are in the result. 

- How is BIM used today in the railroad industry and to what extent? 

- Which benefits and/or disadvantages are there using BIM designing 

railroads? 

- What does Trafikverkets new regulations on BIM mean to the railroad 

industry? 

- Is there knowledge on BIM in other industries that could be applied in 

the railroad industry? 

- Are there profits of using BIM when designing signalling systems? 

 

Keywords: BIM, Building information modelling, 3D-modelling, Signaling. 



  

Förord 
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kommentarer på arbetet och för att han ställt upp och svarat på frågor som 
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1 Inledning 

Digitaliseringskommissionens mål att Sverige ska vara ledande på att ta till 

vara på digitaliseringsmöjligheter som ges av den tekniska utveckling har lett 

till att Trafikverket beslutat om att införa BIM som enhetligt arbetssätt 

(Trafikverket 2014a).  

1.1 Bakgrund 

BIM (Building Information Model/Modelling) har använts under några år av 

byggbranschen och det blir ett allt vanligare arbetssätt inom 

anläggningsbranschen. Trafikverket har valt att kalla BIM för 

objektsorienterad informationsmodell. BIM innebär att en digital modell av en 

anläggning kan skapas som omfattas av både fysiska- och abstrakta objekt där 

önskad information är kopplad till objekten. BIM sågs som något av en 

teknisk revolution för några år sedan (TRV 1; Trafikverket 2015a). 

 

Vissa av Trafikverkets investeringsprojekt har använt BIM för 

informationshantering och under 2015 togs ett beslut om att införa ett enhetligt 

arbetssätt för BIM. Ett nytt regelverk för BIM fastställdes i juni 2015 vilket 

ska driva utveckling och implementering av BIM framåt. Från de 

förutsättningar som finns i Trafikverket och i branschen, ska BIM 

implementeras i enlighet med en definierad basnivå med ambitionen om att 

utveckling ska ske. Genom att Trafikverket arbetar med standardisering på 

området används BIM allt mer (TRV 2). 

1.2 Övergripande syfte och målsättning 

I rapporten avses det att undersöka hur långt implementeringen av BIM i 

järnvägsbranschen har kommit. Då Trafikverkets regler till stor del styr hur 

branschen ska arbeta med BIM blir deras regler och ramverk betydande för 

hur nuläget ser ut och för hur utvecklingen går framåt. Därför kommer deras 

regelverk och strategier att studeras i en litteraturstudie för att förtydliga vad 

planerna är för branschen. Ur detta bör slutsatser kunna dras om lönsamhet, 

vad som är bra eller dåligt med BIM, vad som behöver göras för att föra 

utvecklingen framåt och eventuella vinster/förluster i projektering med BIM. 

Byggbranschen har kommit långt i utvecklingen och i användandet av BIM. 

Det avses att i rapporten undersöka och försöka ge förslag på effektiva 

arbetssätt med BIM hämtade från andra branscher än järnvägsbranschen. 
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1.3 Problemformulering 

- Hur används BIM idag i järnvägsbranschen och i hur stor utsträckning? 

- Vilka för- och nackdelar innebär BIM för arbetet med 

järnvägsprojektering? 

- Vad innebär Trafikverkets nya regelverk gällande BIM för 

järnvägsbranschen? 

- Finns det kunskap och arbetssätt med BIM i andra branscher som går att 

applicera i järnvägsbranschen? 

- Finns det vinster i att använda BIM vid signalprojektering? 

1.4 Avgränsning 

Studien avser att i ur järnvägsbranschens perspektiv undersöka 

frågeställningarna. Det avses att allmänt beskriva nuläge och visioner i 

branschen och inte att förklara ingående hur BIM fungerar tekniskt. Intervjuer 

hålls med personer inom Sweco vilket till viss del avgränsar svaren från resten 

av branschen. Studien är begränsad till konsultföretaget Sweco Rail, LTH och 

Trafikverket. Den är även avgränsad gällande omfattning då tiden är 

begränsad. 
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2 Metodik 

I detta kapitel behandlas metodiklära för att utföra ett examensarbete och olika 

typer av studier samt vilka val av metoder som har gjorts.  

2.1 Metodlära 

Metodiken beskriver det arbetssätt som väljs för examensarbetet. Den 

beskriver inte i detalj, men sätter upp riktlinjer för hur arbetet ska genomföras. 

Det som avgör vilken metodik som väljs är vilka mål som finns för 

examensarbetet. Ett examensarbete kan ha följande syften;  

- Beskrivande, studien tar reda på och förklarar hur något fungerar eller 

utförs. 

- Utforskande, studien går djupare in på hur något fungerar eller utförs. 

- Förklarande, studien undersöker förklaringar och orsakssamband över 

hur någonting fungerar eller utförs.  

- Problemlösande, studie som ska lösa ett identifierat problem. 

Då examensarbetet genomförs bör en eller flera lämpliga metoder användas. 

För att göra datainsamlingar och analyser används olika metoder. Vid 

datainsamling kan dessa vara intervjuer, enkäter, dokumentsanalyser eller 

observationer. Insamlad data kan vara kvantitativ eller kvalitativ. Kvantitativ 

data kan vara antal, storlek etc. Kvalitativ data kan vara ord och beskrivningar. 

Vid hantering av kvantitativ data används en statistisk analys. Kvalitativ data 

kräver sortering och kategorisering vid analysen (Höst, Regnell & Runeson 

2006). 

2.1.1 Litteraturstudie 
En bra litteraturstudie är viktig för att förhindra upprepning av tidigare misstag 

samt att den möjliggör att bygga vidare på kunskap som redan finns. I de flesta 

fall finns det ofta redan befintliga studier om ämnet och därför är det viktigt 

att skaffa en uppfattning om dessa och då få en god utgångspunkt för 

examensarbetet (Liungman 1994). 

 

Den information som samlas in till litteraturstudien har olika källor, vars 

trovärdighet är varierande. Att ifrågasätta trovärdigheten är viktigt, källor kan 

vara baserade på en persons tyckande. För varje källa bör följande ifrågasättas; 

- Är materialet granskat? Av vem och hur? 

- Vem går i god för trovärdigheten? 

- Är sammanhanget som resultatet tagits fram i relevant för rapportens 

frågeställningar? 

- Finns resultatet som referat i andra trovärdiga sammanhang? 

(Höst, Regnell & Runeson 2006) 
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2.1.2 Intervjustudie 
Intervjuer kan användas för datainsamling till examensarbetet. Dessa kan 

hållas via telefon eller möten med den intervjuade. Intervjuerna bör spelas in 

för att kunna återkoppla till vad som sagts. Att endast anteckna under 

intervjuerna kan göra att viktig information försvinner. En fördel med att 

intervjua istället för att till exempel göra en enkät är att en intervju ger mer 

utförliga svar. Den som intervjuar ges möjlighet att ställa följdfrågor för att 

kunna få ut rätt svar. En nackdel är dock att den som intervjuar kan vinkla 

intervjun till att få ut vissa typer av svar (Liungman 2006). 

 

Vid genomförandet av intervjun kan intervjun delas in i olika faser. I första 

delen beskrivs varför intervjun hålls, syftet, hur data ska bearbetas samt om 

den intervjuade godkänner att intervjun spelas in. Inledande frågorna brukar 

användas för att få igång intervjun, dessa brukar behandla utbildning och 

yrkesroll. Efter detta behandlas huvudfrågorna. Huvudfrågorna bör ställas i så 

logisk ordning som möjligt. Mot slutet av intervjun bör något lättsammare 

frågor användas för att på något sätt runda av intervjun. Avslutningsvis ges 

den intervjuade möjligheten att lägga till svar eller kommentarer på de tidigare 

svaren under intervjun (Höst, Regnell & Runeson 2006). 

 

Under intervjun bör intervjuaren föra anteckningar över de delar som anses 

viktigast samt över eventuella frågor och funderingar. Då intervjun är klar bör 

den transkriberas. Detta gör det lättare att referera och använda citat från 

intervjun (Höst, Regnell & Runeson 2006). 

2.1.3 Analys 
I analysen analyseras data som består av antingen arkivmaterial eller 

transkriberade intervjuer. Viktigt att tänka på är att den transkriberade 

intervjun inte sammanfattas för mycket, detta kan göra att djup och precision i 

analysen försvinner (Höst, Regnell & Runeson 2006). 

2.2 Val av metod 

2.2.1 Förstudie 
Förstudiens mål var att skaffa ökad kunskap och förståelse om ämnet samt 

titta på vart problemen och fördelarna med BIM finns. Vilka arbeten som 

redan gjorts inom området undersöktes också. Metoden som valdes var den 

kvalitativa metoden. I genomförandet av förstudien ingick litteraturstudien. 

Litteraturstudien har gjorts i syfte att ge rapporten en bred bakgrundsbild av 

vad BIM är samt undersöka hur användningen i nuläget ser ut och vilka 

visioner som finns. Vid informationsinsamlingen under litteraturstudien 

användes rapporter och artiklar från internet samt tryckt facklitteratur. På 

internet användes sökmotorer som Google och LTH:s datas. Nyckelord vid 

informationssökningarna var BIM, byggnadsinformationsmodell, 

byggnadsinformationsmodellering. 
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2.2.2 Huvudstudie 
Då BIM är ett relativt nytt arbetssätt finns det förhållandevis lite studier gjorda 

på området. Detta har ställt krav på att inhämta information på andra sätt än 

från litteraturstudien. Därför har ett antal intervjuer med personer i branschen 

gjorts. Baserat på den information som hittades under litteraturstudien 

plockades intervjufrågor fram. I intervjufrågorna ifrågasattes den information 

som hittats i litteraturstudien. Även frågor kring de frågeställningar som inte 

kunde besvaras under litteraturstudien plockades fram. Intervjuerna har 

inneburit en chans att få inblick i branschens syn och visioner kring BIM. 

Huvudstudien är indelad i två delar. En fokuserar på BIM i allmänhet. Den 

andra har fokus på vilka nyttor som finns med BIM i signalprojekteringen. 

Därför har två olika typer av intervjuer genomförts. Vilken intervju den 

intervjuade får beror på yrkesroll i branschen.  

 

Intervjuerna spelades in för att inte missa något viktigt som sades under 

intervjuerna. Dessa transkriberades och sammanfattades sedan. Efter detta 

sammanställdes svaren från alla intervjuerna för att ge en översiktlig bild av 

svaren på frågorna. 

2.2.3 Analys 
Analysen bygger på kvalitativ data från intervjuerna som är transkriberad och 

sammanfattad. I analysen analyseras intervjuerna och kopplas till teorin.  
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3 Litteraturstudie 

3.1 BIM 

3.1.1 Historia 3D-modellering  
Byggnadsmodellering med hjälp av 3D-modeller är inget nytt koncept då det 

har använts sedan det möjliggjordes i slutet av 1970-talet. Det var då olika 

CAD-system började utvecklas. Denna utveckling pågick parallellt med 

framsteg i produktdesign på en rad olika områden, bland annat mekanik och 

flygteknik. 3D-modellering var dock på detta stadie avancerat och dyrt och 

även om byggbranschen såg fördelarna behövde utvecklingsarbete göras. På 

grund av det användes då hellre det arbetssätt byggbranschen var bekväma 

med och som också var det billigaste sättet, 2D-ritningar (Eastman, Teicholz, 

Sacks, & Liston 2008). 

3.1.2 Vad är BIM 
Inom byggsektorn går utvecklingen snabbt framåt och 

byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en teknisk revolution som 

förändrar arbetsprocessen. BIM innebär att en effektiv informationshantering 

genom en anläggnings livscykel eller delar av den kan erhållas. Begreppet 

BIM används ofta utan att det finns någon tydlig definition av vad det innebär. 

I de olika beskrivningarna av en byggnadsinformationsmodell som finns 

blandas verklighet och visioner. Det förekommer ofta egna olika tolkningar 

hos olika aktörer. Vad som är karakteristiskt för BIM kan sammanfattas i 

efterföljande meningar. Objektsorienterade modeller av anläggningen skapas 

vilka innehåller information om både logisk och fysisk sammansättning av 

objekten i modellen. Mellan objekten finns egenskaper och relationer 

kopplade. Den information som finns i modellen gällande ovan beskrivna 

egenskaper är kopplad på ett sätt som innebär att ändringar som görs slår 

igenom i modellen på alla ställen där objektet finns. Tid och kostnad kan 

också vara kopplat till modellen (Hansson, Olander, Landin, Aulin & Persson, 

2015; Granroth 2011). 

3.1.3 BIM i 4D & 5D 
En BIM-modell är en beskrivning av något som ska byggas. Det kan till 

exempel vara en järnvägsanläggning. Modellen byggs upp av objekt i 3D som 

beskrivs av en geometri. Objekt kan bestå av byggdelar, fysiska objekt. De 

kan också bestå av t.ex. utrymmen eller trafikflöden, alltså icke fysiska objekt.  

Till objekten kan information kopplas, typiskt egenskaper och status. Ur 3D-

modellen finns det möjlighet att skapa ritningar i 2D i olika perspektiv. Flera 

dimensioner kan kopplas till modellen, ofta 4D eller 5D. 4D brukar vara 

information om tidsplan i projektet kopplat till objekt i en modell. Det kan 

vara exempelvis information som säger när ett visst objekt kommer sättas på 

plats. 5D används till att koppla projektets kostnader till BIM-modellen (Vad 

är en modell i 3D, 4D och 5D?; Trafikverket 2015b). 
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3.1.4 Virtual Design and Construction 
Virtuell projektering och byggande är den svenska benämningen på VDC. 

VDC innefattar det som ska byggas, projektorganisationen och processen. 

Syftet med det är att effektivisera byggprocessen och att underlätta arbetet för 

alla inblandade aktörer under byggprocessens gång. Det åstadkoms genom att 

bättre förståelse och bättre planering erhålls och på så sätt minskar felen. 

Syftet med arbetssättet är att alla inblandade teknikområden i projektet deltar i 

arbetsmöten och där projektering sker i gemensam 3D-miljö. Det leder till en 

mer kostnadseffektiv process. Vidare samgranskas alla modeller regelbundet 

och alla projektörer uppdaterar sina modeller efterhand som får direkt 

genomslag i samgranskningen. Denna process gör att 

samgranskningsmodellen kan användas för att förutspå designfel och 

eventuella kollisioner mellan objekt innan byggskedet. I byggskedet 

underlättar 3D-modellen utformning och planering av arbetsplatsen och den 

kan även användas som underlag vid veckomöten. Genom att koppla tidsplan 

till modellen är det enkelt att visualisera och simulera olika tidsplaner. VDC 

anses ge fördelar på flera områden jämfört mot traditionell projektering. 

Användningen av VDC resulterar i en effektivare process från start till slut. 

Det beror på att beslutsprocessen blir mer enhetlig och att samverkan mellan 

aktörer i projektet därmed ökar. Detta leder till att aktörernas engagemang 

ökar (Hansson et al. 2015; BIM Alliance 3). 

3.1.5 Exempel på hur BIM kan förändra processer i alla skeden 
När produktivitetskommittén (2012) lade fram sin rapport att svårigheterna 

med att välja en viss lösning för bästa optimering är att dagens arbetssätt inte 

tillåter att mer än några få alternativa lösningar studeras. Det leder ofta till att 

besluten suboptimeras vilket innebär att den kortsiktigt billigaste lösningen 

väljs. Under lång tid har upphandlingar till stor del genomförts där priset har 

varit den avgörande faktorn. Detta har lett till att det saknats incitament för 

innovation. BIM kan möjliggöra att bättre hänsyn gällande helhet och 

livscykelkostnader tas vid upphandlingar. BIM kan genom att nå ut med tydlig 

och bra information om den påverkan projektet har på omgivningen minska 

tidsförskjutningar. Anläggningsarbeten innebär ofta stor osäkerhet i 

beräkningar på t.ex. schaktarbeten. Då det är dyrt och tidskrävande att göra 

heltäckande geotekniska undersökningar kan BIM bidra genom att på ett mer 

tydligt sätt klargöra förhållanden i projekt. Det ger större tydlighet för vilka 

kalkyleringsförutsättningar som finns. Ett tydligare förfrågningsunderlag 

innebär att beräkning av mängder och planering förenklas då tolkning av 

förfrågningsunderlaget minimeras. Detta leder också till att 

kontraktshandlingar blir tydligare vilket leder till mindre tvist. Okända risker i 

ett projekt blir mindre vilket leder till att riskpåslagen från anbudsgivarna blir 

mindre. Med detta erhålls en bättre jämförbarhet mellan lägre priser och 

anbud. 
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3.1.6 Observationsmetoden 
När produktivitetskommittén (2012) lade fram sin rapport som bland annat tar 

upp att anläggningsprojekt ofta löper över stora geografiska områden finns 

sällan heltäckande geotekniska undersökningar gjorda. Inte alltför sällan är 

dessutom grundförhållandena komplicerade. Det kan kräva tekniska lösningar 

där det på grund av osäkerhet på grundförhållandena innan byggstart kan vara 

svårt att veta vilken lösning som ska användas. Att upptäcka fel i byggskedet 

kostar mycket vilket helst ska undvikas. Observationsmetoden innebär att i 

projekteringen görs olika lösningar för olika scenarion. Med denna metod 

innebär det att om grundförhållandena skulle visa sig vid byggstart skilja sig 

från vad som var förväntat, finns en lösning färdigprojekterad och klar för att 

användas. Projekteringskostnader ökar med denna typ av metod, men det kan 

sparas in då förseningar i byggprocessen kan undvikas. 

3.1.7 Filformat 
En viktig del för att uppnå vinningen med BIM-modeller är att ett gott 

samarbete mellan aktörer i ett projekt finns. För att detta ska fungera krävs 

interoperalitet mellan datorverktygen, eftersom informationsutbyte mellan 

aktörerna behövs. International Foundation Classes (IFC) är ett neutralt 

filformat som finns idag och är under utveckling. IFC är ett öppet filformat 

som kan innehålla till exempel geometrisk information och information om 

material som är knutna till specifika objekt. Formatet används för att skicka 

data mellan olika CAD, beräknings, simulerings och analysverktyg. IFC-

formatet används då det finns olika programvaror med olika ändamål som är i 

behov av att utbyta data och formatet är ett steg mot en marknad där 

användare av olika programvaror kan kommunicera fritt med varandra. Det 

finns dock problem med IFC gällande att systemet inte har skapats enligt 

bygg- och förvaltningsbranschens behov. Problemet är att objektsklasserna i 

IFC är för begränsat då det endast finns ett 100-tal klasser. BSAB-systemet 

består av 15000 klasser och att översätta dessa till IFC-systemets klasser är 

praktiskt taget omöjligt. Därför bör IFC-klasserna kanske endast ses som ett 

ritverktyg och BSAB-systemet bestämmer genom sin kodning objektens 

klassificering (Granroth 2011; NCC, svensk byggtjänst, SBUF 2013; BIM 

Alliance 4). 

 

För att kommunicera krävs ett gränssnitt som kan hantera kommunikation 

mellan olika databaser. Det gränssnitt som används är en svensk standard som 

heter Fi2xml. Gränssnittet gör att information som ligger i olika 

informationssystem som till exempel CAD och ekonomi-system görs läsbar i 

andra system (Granroth 2011; BIM Alliance 4). 

3.1.7.1 BSAB 
För att alla inom byggsektorn på enklaste sätt ska kunna kommunicera med 

varandra behövs ett gemensamt språk där samma begrepp och beteckningar 
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används. BSAB-systemet används för att dela upp och sortera information. 

Syftet är att all bygg- och fastighetsverksamhet ska kunna använda sig av 

systemet oavsett vad informationens syfte är eller vilken aktör som vill 

använda den. Systemet ägs av och förvaltas av Svensk Byggtjänst och är ett 

klassifikationssystem. BSAB 96 är det gällande systemet och har funnits sedan 

lanseringen 1998. Då BIM används mer ställs det högre krav på det BSAB ska 

klara av. En viktig funktion i BIM är att koppla information till objekt i 

modellen för att till exempel möjliggöra mängdavtagning. För att detta ska 

fungera på ett korrekt sätt krävs att ingående objekt i modellen är uppdelade 

efter till exempel BSAB-systemet. BSAB 96 är på väg att ersättas av BSAB 

2.0 som blir anpassat för digital modellering vilket krävs för att få ut max 

effekt av BIM. BSAB 2.0 lanseras under den senare delen av hösten 2016 

(NCC, svensk byggtjänst, SBUF 2013; BSAB; Byggtjänst 1; Byggtjänst 2). 

3.1.8 Standardiseringsbehov 
En förutsättning för implementeringen av BIM är gemensamma nationella och 

internationella riktlinjer för arbetet med utvecklingen av standarder inom 

BIM. Det finns ett standardiseringsbehov för begrepp, informationsleveranser 

och datalagringsformat samt avtalsformer. Idag är problemet att det saknas 

översikt över standardiseringsbehovet samt avtalsformer för BIM som 

underlag för prioritering av utvecklingsinsatser. Ambitionen för BIM är att 

kunna utveckla standarderna så att BIM kan användas genom hela livscykeln. 

En standardisering av BIM och ett konsekvent användande av arbetssättet 

hade gett vinster på kort och lång sikt för projekteringen, upphandlingen, 

tillverkningen, byggnationsskedet och framförallt i användnings- och 

förvaltningsfasen. Alla aktörer som idag verkar inom samhällsbyggnad 

behöver en strategi för digital informationshantering. Det finns en brist på 

breda standarder som gör att arbetet blir komplicerat och anvisningar mellan 

projekten blir snabbt inaktuella. Detta gör att det läggs tid innan varje projekt 

på att matcha ihop de inblandade parternas lösningar. Inom husbyggnad har 

det genomförts ett pilotprojekt som kallas Fokus I. Resultatet av detta visade 

tydligt vilka vinster som kan göras då det finns ett bestämt 

klassifikationssystem, detaljeringsgrader, definition av egenskaper och andra 

grundläggande strukturer. Pilotprojektet visade även på vilka begränsningar 

som finns i systemet idag, alltså vilka och var utvecklingsbehoven finns. Till 

framtida utvecklingsprojekt finns det värdefulla erfarenheter från Fokus I. En 

utmaning med att arbeta med BIM innebär att förberedande arbete måste göras 

med att skapa objektsbibliotek. Utvecklingen är i olika branscher olika långt 

framme gällande användningen av BIM. Stålprojektering exempelvis ligger i 

framkant och detta beror på att antalet produkter av olika typer och former är 

relativt få. Att det är relativt få olika typer av produkter har lett till att en del 

av CAD-programvarorna har inbyggda objektsbibliotek. Objektsbiblioteken 

bekostas ofta av leverantörerna i dessa fall. Det finns exempel på 

installationsentreprenörer som använder BIM-data i sina planerings- och 
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inköpssystem. Försök till att göra liknande lösningar i byggbranschen har 

gjorts men objektsbiblioteken av byggsortimentet är ytterst begränsat. Detta 

innebär att användarna av CAD-programmen blivit tvungna att bygga upp 

biblioteken själva. Då det saknas standarder för hur detta ska ske har det 

inneburit att det skapar oreda i modellerna   

(Granroth 2011; NCC, svensk byggtjänst, SBUF 2013; BIM Alliance 5). 

 

Trafikverket arbetar med riktlinjer för att BIM ska tillämpas i 

upphandlingsprocessen av projekteringsuppdrag. För att uppnå största möjliga 

nytta med BIM strävar Trafikverket efter att det ska finnas 

branschgemensamma standarder och processer. Från och med 2015 ska alla 

investeringsprojekt välja någon av de fördefinierade BIM-nivåerna 

(Trafikverket 2015a; BIM Alliance 5). 

 

Mellan Sveriges kommuner finns idag inget gemensamt dataformat. Det finns 

många olika varianter som i sin tur varje projekt måste anpassa sig till. 

Utväxlingen av information mellan GIS(Geografisk informationssystem) och 

BIM är idag outvecklad. Informationen måste efter utväxlingen kontrolleras 

och korrigeras. Mellan GIS-modellerna och BIM-modellerna finns inte någon 

kompatibel struktur för objekt eller den information som är knuten till dem. 

Det saknas även kompatibla klassifikationssystem och terminologi. Det finns 

standarder för GIS och BIM, men det finns inga gemensamma standarder 

(BIM Alliance 5; BIM Alliance 6). 

 

Det finns ett standardiseringsbehov av arbetssättet för att kunna dra så stor 

nytta av BIM som möjligt. Om modellfilerna inte är kompatibla mellan 

teknikområdena/disciplinerna kan en viktig del av modellanvändningen inte 

nyttjas. Samordning och kollisionskontroller mellan innehållet från de olika 

disciplinerna kan då inte göras. Det behövs riktlinjer för projektering med 

BIM på nationell nivå för att uppnå en enhetlig tillämpning som möjliggör 

samverkan och hållbar information. Detta innebär ett fortsatt utnyttjande av 

befintliga standarder, men med en ökad precisering av informationsinnehåll 

och i informationshanteringsprocessen. För att införa BIM i förvaltningen har 

Trafikverket kommit en bit. För att komma vidare krävs ett stort arbete att 

synkronisera begrepp, klassifikationer och format med resten av 

byggbranschen, men även med övriga europeiska infrastrukturmyndigheter. 

För att uppnå detta behövs aktiv medverkan i olika standardiseringsprojekt 

(Granroth 2011; BIM Alliance 5). 

3.2 Fördelar med BIM 

Skapande av BIM-modeller ger möjlighet till visualisering i virtuell miljö och 

ger bättre möjligheter till samordning. Tiden för att uppnå en 

anläggning/byggnad av hög kvalitet kan minskas då BIM ger möjligheter till 
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att underlätta och förbättra samarbetet mellan projektering och byggande. En 

av de större fördelarna är att kollisionskontroll kan göras. I den traditionella 

byggprocessen kan det vara svårt att få förståelse och en översiktlig bild av en 

plan eller ett koncept. BIM-modellen ger högre produktivitet och kvalitet. 

Andra fördelar är minskad tidsåtgång i byggskedet samt en högre noggrannhet 

i beräkningarna av kostnad, tid och material. En aspekt som påverkar 

kostnaden vid jämförelse mellan byggprocessen med BIM-modeller och den 

traditionella byggprocessen är att med simuleringar, visualiseringar och 

kollisionskontroller kan man i ett tidigt skede hitta fel i anläggningen, vilket är 

billigare än att upptäcka fel i byggskedet. För att få ut de nyttor BIM ger 

möjlighet till är det viktigt att så tidigt som möjligt välja tillämpningsområden, 

att upprätta leveransspecifikationer/krav och att framför allt välja vilka nyttor 

som ska uppnås. Det är viktigt att bestämma och att vara tydlig med vilken 

detaljeringsnivå modellerna ska hålla (Eastman at el. 2008; Granroth 2011; 

BIM Alliance 2). 

3.2.1 Tidiga skeden 
Det är nödvändigt att veta innan bygghandlingar produceras om den planerade 

anläggningen/byggnaden kommer att kunna byggas enligt en given budget och 

tidsplan. Ju tidigare det går att få reda på det desto bättre är det. Att producera 

en ungefärlig byggnadsmodell av en anläggning kopplat till en 

kostnadsdatabas kan ge en tydlig bild över hur väl en given budget och 

tidsplan kan hållas. Behovet av att visa upp projektet i tidiga skeden är oftast 

på grund av att projektet kan behöva säljas in till t.ex. allmänheten eller 

myndigheter (Eastman at el. 2008; BIM Alliance 2). 

3.2.2 Senare skeden 
En 3D-modell skapad med hjälp av BIM kan under vilket skede som helst i 

skapandet av modellen visualiseras och analyseras. Vidare om modellen är 

korrekt skapad i avseende information kopplad till objekt och dess koppling 

till varandra slår förändringar igenom direkt i hela modellen om ett objekt 

förändras. Det minskar tiden som behöver läggas på designändringar. BIM 

tillåter olika teknikområden att samtidigt arbeta i en modell. Det ger 

fördelarna att det kortar ner tiden för framtagandet av en modell och det 

reducerar också antalet fel. Det ger också möjlighet att tidigare i ett projekt se 

eventuella designfel vilket ger kostnadsvinster. Om projekterade modeller kan 

användas till att ta fram mängdavtagningslistor är det en stor fördel. För att 

göra det på bästa sätt måste en dialog mellan BIM-samordaren i ett projekt och 

projektören finnas där det tidigt bestäms vad som ska levereras till kalkylen 

och på vilket sätt det ska redovisas. Det är viktigt att tänka på vilka 

byggnadsdelar ur modellen och vilka egenskaper hos dessa som är 

kostnadsdrivande. Det är också viktigt att veta hur ofta mängdavtagning ska 

ske och hur objekten ska klassificeras. Med BIM erhålls tätare 

kostnadsstyrning och exaktare mängder men erbjuder också utmaningar i att 
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överenskommelse måste ske tidigt i ett projekt på ett tydligt sätt. Det är viktigt 

att klassificering sker enligt BSAB-systemet (Eastman at el. 2008; BIM 

Alliance 2). 

 

I byggskedet kan fördelar fås då en 4D-modell kan visa upp hur anläggningen 

kommer att se ut under olika delar av byggtiden. Med 4D-simulering menas 

att en 3D-modell kopplas ihop med en tidplan. Där ges information om hur 

byggnationen fortskrider dag för dag och möjlighet ges att upptäcka olika 

potentiella problem som till exempel säkerhetsrisker. BIM erbjuder bra 

möjligheter för att förbättra säkerheten i byggnadsprojekt. För att åstadkomma 

de bästa effekterna av detta bör arbetet med det påbörjas tidigt i ett projekt och 

att modellen är i 4D. Till exempel kan skyddsräcken läggas in i en modell. För 

att en 4D-modell ska fungera som bäst bör detaljeringsnivån vara på samma 

nivå i tidplan som i 4D-modellen. Kollisionskontroller görs innan byggskedet 

vilket leder till att konstruktionsfel minskar och stillestånd i byggprocessen 

minskar. Ett sätt att få en väl fungerande kollisionskontroll är att generera ett 

nummer för varje kollision som sedan kan följas upp i protokoll. För att 

kollisionskontrollerna ska ha gjort nytta krävs det att montören följer 

byggnadsmodellen, det vill säga att montering sker i angett läge. 3D-

samordningen kan vara av stor nytta inför produktionsskedet då 

byggbarhetsgranskning kan ske tidigt i processen. Här kan entreprenören bidra 

med lösningar som underlättar produktionen. Bidrar till mindre fel i designen 

gör också de samordningsmöjligheter BIM ger i projekteringsstadiet. Då 

projektet kommit i skedet att entreprenören blir inblandad kan en så kallad 

APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan) påbörjas. Planen är entreprenörens 

3D-modell och visar till exempel i ett byggprojekt var kranar och bodar ska 

stå. Det är en disposition över hur arbetsplatsen ska användas under byggtiden 

och upprättas för att erhålla en så säker och effektiv arbetsplats som möjligt 

(Eastman at el. 2008; Hansson at el. 2015; BIM Alliance 2). 

3.3 BIM ger en hållbar byggprocess 

Med hjälp av BIM kan ett hållbart byggande uppnås. Då begreppet hållbarhet 

nämns behandlar detta en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ett 

hållbart byggande innebär ur ett ekonomiskt perspektiv att kunna bygga 

billigare utan att det sker kompromisser på kvaliteten. Att bygga på ett socialt 

hållbart sätt kan innebära att skapa miljöer som ger möjlighet för hög social 

kvalitet. I begreppet ekologisk hållbarhet ingår till exempel effektiva 

transporter, smart dagvattenhantering och hög energieffektivitet (Widell 

2013). 

 

BIM gör att maskinstyrning kan användas i projekten. Maskinstyrning innebär 

att hög noggrannhet kan tas fram gällande hur stora massor som ska schaktas/ 

transporteras, vilket är både ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Som tidigare 
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nämnts så blir kostnaderna i projekteringsskedet med BIM som arbetssätt 

något högre än i traditionell projektering. Men med BIM som arbetssätt är det 

dock lättare att hitta fel redan i projekteringsskedet, vilket gör det billigare att 

rätta till än om det skulle upptäckas i byggskedet. Mängdberäkningar och 

framtagning av material kan göras med högre noggrannhet då BIM används 

som arbetssätt. Detta gör att endast den mängd material som verkligen behövs 

kan beställas. Detta främjar en ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Ett annat 

sätt som BIM-modellen kan användas på är att en projekterad byggvara kan 

göras spårbar, vilket gör att dess miljöeffekter i ett tidigt skede kan 

synliggöras (Widell 2013; Byggvärlden; Adtollo). 

3.4 Förvaltning av modeller 

Det finns en utmaning att hantera i att förvalta data för anläggningar. Stora 

delar av data går förlorad och den som finns kvar är ofta svåråtkomlig. Dagens 

metod innebär att all data är fragmenterad då stora mängder av enskilda filer 

sparas. De filerna är det viktigaste resultatet från projekteringen i 2D. 

Branschens metodik kommer i framtiden ändras till att filerna samlas i en 

samordnad modell vilken då kommer att bli lika viktig som ritningarna. Hur 

denna förändring sker och i vilken takt är oklart vilket beror på hur lösningar 

kommer se ut i framtiden. Filbaserad förvaltning innebär att informationen 

fortfarande ligger som enskilda filer, vilket ger dåliga möjligheter att slå ihop 

data med data från andra projekt. Modellbaserad förvaltning ger fördelen att 

det blir lättare att slå ihop data från andra projekt och möjlighet ges också att 

hämta ut data oavsett hur data skapats (Vianova). 

3.5 BIM Alliance 

BIM Alliance är en ideell organisation vars syfte inom 

samhällsbyggnadssektorn är att förbättra arbetet med digital 

informationshantering. De jobbar för att skapa gemensamma arbetssätt för att 

kunna utnyttja BIM-modellens fulla potential, för att vara en gemensam 

samverkansplattform och för att vara ett nätverk där medlemmarna kan enas i 

frågor gällande BIM. Organisationen vill bidra till en bred implementering av 

BIM bland sektorns aktörer samt belysa de ekonomiska nyttorna. Gällande 

informationsstandarder jobbar BIM Alliance för att befintliga standarder 

används samt att utveckla de delar som saknas. De jobbar även för att skapa 

bra internationella ramverk, där det finns nationella tillämpningar (BIM 

Alliance 1). 

3.6 Trafikverkets arbete med BIM 

Syftet med att införa BIM är att bidra till ökad produktivitet vilket lett till att 

BIM numera är ett eget sakområde i Trafikverket som omfattar krav och 

arbetssätt. En strategi har tagits fram som tydliggör Trafikverkets inriktning 

för att använda BIM i ett livscykelperspektiv och vilken roll gentemot 
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marknaden i pådrivandet av utvecklingen av BIM de har. Strategin innehåller 

både kortsiktiga och långsiktiga mål. Det långsiktiga målet är att 

anläggningsdata med hjälp av BIM ska hanteras i ett livscykelperspektiv för 

att uppnå effektivitet i hantering och nyttjande av information. Det kortsiktiga 

målet handlar om att Trafikverket ska ställa tydliga krav på att BIM nyttjas i 

investeringsverksamheten enligt en definierad lägsta nivå från 2015 

(Trafikverket 2014b). 

3.6.1 Strategier 
Strategin för BIM har införts för att bidra till ökad produktivitet. Då BIM ger 

ett obrutet flöde av information som är strukturerad och kvalitetssäkrad genom 

en anläggnings livscykel, kan detta användas till att göra mer kvalitativa 

analyser. BIM medverkar till att ge en helhetssyn på en anläggning vilket 

skapar förutsättningar för att minimera tid och kostnad vid planering, 

projektering, produktion och förvaltning av anläggning (Trafikverket 2014a). 

3.6.2 Mognadsgrad 
I väg- och järnvägsbranschen är BIM-mognaden generellt lägre än för andra 

branscher. Dock är spridningen av mognadsgraden stor inom branschen. För 

att beskriva mognadsgraden har Trafikverket med inspiration av en brittisk 

modell tagit fram en modell där olika nivåer definieras. Fyra nivåer har i 

denna modell definierats, från 0 till 3.  

- Nivå 0 innebär att arbetet sker ostrukturerat i CAD och 

informationsytbyte i form av t.ex. 2D-ritningar enligt AB 04.  

- Nivå 1 innebär delvis visuell samordning i gemensam datamiljö. Enligt 

Trafikverkets krav används någon sorts informationsstandard för delvis 

strukturerad CAD i 2D eller i 3D. 

- Nivå 2 innebär att anläggningens utformning presenteras i 3D. 

Information som rör byggnadsverk/anläggningar och deras 

förutsättningar som berörs är kravställd och enhetligt strukturerad 

objektsbaserad information. 

- Nivå 3 som är den högsta nivån innebär en helt öppen process och 

dataintegration är möjlig för kravställd strukturerad objektsbaserad 

information som berör anläggningen och dess förutsättningar. 
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Figur 1. BIM trappan. (TRV 3) 

 

Den röda streckade linjen i Figur 1 representerar den nivå Trafikverket anser 

skulle vara möjlig för dem själva och branschen att uppnå med hänsyn till de 

förutsättningar som fanns under 2015. Det ställs idag inte krav på att 

leveranser ska ske enligt nivå 2 men under 2015 togs förutsättningar fram för 

att göra det möjligt. Leverantörerna arbetar idag mellan nivå 0 och 1. Tanken 

är att kravställningen succesivt ska öka i takt med att både branschen och 

Trafikverket utvecklas och målet är att närma sig nivå 3 (Trafikverket 2014a). 

3.6.3 Kompetensnivåer 
Under 2015 har Trafikverket infört tre kompetensnivåer för BIM som 

benämns 

- Basnivå BIM 

- Utökad omfattning av BIM 

- BIM på strategnivå 

Kompetensnivåerna har kommit till för att fungera som en handledning för de 

personer inom Trafikverket som jobbar med BIM. Handledningen ger 

rekommendationer och förklaring för tillämpning av BIM avseende tekniskt 

regelverk, arbetssätt och bemanning. Basnivå BIM är den lägst definierade 

nivån. Planen är att höja kompetensnivån succesivt då Trafikverket och 

branschen tar steg framåt i utvecklingen (Trafikverket 2015c). 

3.6.4 Utbytesnivåer 
Trafikverket har definierat tre så kallade utbytesnivåer som anger hur olika 

typer av filformat beroende på ändamål och kompabilitet ska klassas. 

Nivåerna finns till för att leverantörerna ska följa dessa för att 

informationsutbyte ska fungera (Trafikverket 2015b). 
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3.6.4.1 Utbytesnivå A 
Elementtyper i nivå A beskrivs av geometriska funktioner och relationer 

kopplade till ingående komponenter. Denna nivå ska tillämpas vid 

överenskommelse mellan Trafikverket och leverantör. De format som inte 

tillhör nivå B eller C, tillhör nivå A (Trafikverket 2015b). 

3.6.4.2 Utbytesnivå B 
Nivå B är det som Trafikverket ser vara verktygsneutrala format. De 

elementtyper som ingår här är enkla objekt, utan intelligent information. 

Förutsättningen för att ett element ska tillhöra nivå B är att informationen ska 

kunna bearbetas med AutoCad och Microstation utan att riskera att data går 

förlorad (Trafikverket 2015b). 

3.6.4.3 Utbytesnivå C 
Nivå C är de format som ska användas för publicering. Objekt och information 

här har skapats i nivå A eller B. Nivå C ska gå att läsa med kostnadsfria 

programvaror och innehållet är endast läsbart (Trafikverket 2015b). 

3.6.5 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter 
Digitaliseringskommissionen har som mål att Sverige ska bli bäst i världen på 

att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Införandet av BIM bidrar till 

uppfyllelse av målet. Regeringen arbetar aktivt med att effektivisera och 

utveckla förvaltning av anläggningar. Trafikverket utgår delvis från detta i 

sina strategiska utmaningar. Att åstadkomma samverkan mellan aktörer i 

transportsektorn nämns som en del av lösningen. För att möta de strategiska 

utmaningar som finns, förväntas BIM vara en bidragande faktor (Trafikverket 

2014a). 

3.6.6 Mer nytta för pengarna 
Genom att kontroll både över den interna verksamheten och att affärsmässigt 

agera som kompetent beställare ges möjlighet att genom ökad effektivitet 

skapa större samhällsnytta för pengarna. Problem med att effektivisera den 

planerade verksamheten finns gällande exempelvis samordning, helhetssyn 

och dialog med användare. Detta gäller främst i tidiga skeden. En av 

lösningarna som finns på dessa problem är att skapa möjligheter att arbeta 

resultatorienterat. Att leverera på ett kostnadseffektivt sätt genom att leverera 

rätt tjänster i rätt tid. Genom de möjligheter BIM ger för planering och 

samordning lämpar sig BIM väl för detta ändamål (Trafikverket 2014a). 

3.7 BIM i projekt 

3.7.1 Förbifart Stockholm 
Förbifart Stockholm är ett av de projekt som ligger längst fram i arbetet med 

BIM. Arbetet med BIM har gett bättre samordning och färre fel. Projektet är 

en ny motorvägsförbindelse för E4 genom västra Stockholm. Större delen av 

vägen planeras att gå i tunnel. Syftet med projektet är att minska sårbarheten 

på Stockholms trafiksystem. Då projektet startade 2006 skedde arbetet med 
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hjälp av tvådimensionella ritningar, men en visualiseringsmodell infördes 

sedan i systemhandlingen. Att detta gjordes resulterade i ett nytt sätt att arbeta 

med samordning, förankring och information till alla berörda. Det var först 

2011 som införandet av BIM startade. Ett av målen med införandet av BIM 

var att minska det stora antalet ritningar som fanns. Detta gjorde att en 

ordentlig genomgång av samtliga teknikområden gjordes. Senare togs beslut 

om att BIM-modellen skulle användas i kontraktshandlingen och att det var 

den som det skulle byggas efter i underentreprenaderna för berggrunden. Vad 

som skulle visas för totalentreprenaderna och hur kontraktets rangordning 

skulle hanteras var ett problem under projektet (BIM Alliance 7; 

Samhällsbyggarna). 

 

I projektet har många fördelar funnits med att jobba med BIM. Att allt 

integrerades i BIM-modellen gjorde att allting hängde samman. En obruten 

informationskedja genom hela anläggningens livscykel. Alla i projektet har 

kunnat ta del av samma information, vilket innebär att då en person gör en 

ändring i en modell slår den igenom i alla andra delar. Detta underlättar 

samordningen och kommunikationen. Bättre samordning mellan 

teknikområdena gör att det blivit enklare att upptäcka fel innan bygget är 

igång. Att produktiviteten ökar och arbetet effektiviseras sparar både tid och 

pengar. I projektet används några av de nyttor BIM ger genom att använda 

mängdberäkningar och maskinstyrning. Att arbeta med BIM-modeller är ett 

nytt arbetssätt för att granska handlingar. Istället för att ritningar läses på 

papper, granskas modeller i en dator. Det är ett annorlunda arbetssätt och kan 

ta tid att lära sig. En lärdom från projektet är att övergången till detta arbetssätt 

bör bedrivas långsamt. För ett lyckat projekt krävs det att alla är med på hur 

arbetet ska bedrivas. I branschen finns många specialister med god kompetens 

inom sina teknikområden. Dessa behöver tid att lära sig att arbeta med BIM 

och för att underlätta detta finns speciella modellsamordnare i projekten (BIM 

Alliance 7; Samhällsbyggarna). 

3.7.2 Stenkumla – Dunsjö 
Järnvägsprojektet Stenkumla – Dunsjö är en ombyggnation från enkelspår till 

dubbelspår. I projektet användes BIM genom hela byggprocessen. Parallellt 

med projektet pågick ett utvecklingsarbete med BIM. Syftet med arbetet var 

att identifiera nyttor med att kommunicera med modeller där målet är att allt 

mer ska projekteras i 3D/BIM-modeller. I projektet var målet att kommunicera 

med modellerna på mötena, samt ta reda på mognaden i branschen och de 

olika teknikområdena, för att då kunna identifiera utbildningsbehov. Andra 

mål var att kunna presentera alla teknikområden i anläggningsmodellen och 

utveckla möjligheten att använda modeller vid upphandling av entreprenörer. 

En skillnad mellan detta projekt och tidigare projekt var att här kunde BIM-

arbetet läggas upp på ett bra sätt redan från start. Erfarenheten från tidigare 
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projekt är att BIM-arbetet hade behövt komma in i ett tidigare skede av 

byggprocessen (openBIM 1). 

 

Resultatet av projektet blev att BIM-modellen gav ökad kreativitet, förståelse 

och effektivitet. En utvärdering av BIM vid projektering av järnvägsspår 

Stenkumla-Dunsjö gjordes under projektet. Där konstaterades att BIM inte 

ännu är självgående och att det krävs drivna projektledare för att arbetet med 

BIM ska fungera och utvecklas. Beställaren behöver ha rutiner och veta vad 

den vill ha för resultat, samt hur resultatet ska användas. Uppstarten av BIM-

projekt tar ofta längre tid än den traditionella byggprocessen. En annan 

framgångsfaktor i projektet var att jobba med en ”testkilometer”. Att jobba 

med en ”testkilometer” gjorde att man kunde få feedback på de olika idéer, 

problem och diskussioner som dykt upp. För att då kunna se om de var 

genomförbara. Utvärderingen visade även att BIM-modellen gav effektivare 

möten. Både på de interna mötena där de olika teknikområdena kunde se en 

gemensam modell och på Trafikverkets möten med kommuner, länsstyrelser 

och sakägare. Den gemensamma modellen i internmötena gav en ökad 

förståelse av varandras teknikområden, vilket gjorde det lättare att 

kommentera, fråga och lämna åsikter inom varandras teknikområden. Det 

konstaterades att BIM har stor potential, men det krävs att utveckling sker 

inom standarder, gemensamma ytor och programvaror (openBIM 2). 

 

Vid anbudsgivningen användes BIM-modellen för att visuellt kunna förstå 

projektet och hur järnvägsplanen var tänkt. Detta förenklade processen att ta 

fram ett konkret anbud. I projektet uppkom också vinster med BIM-modellen 

då järnvägar och vägar skulle korsa varandra. Då olika lösningsalternativ 

fanns kunde dessa lättare utredas med hjälp av BIM-modellen och på så sätt 

jobba fram bra lösningar. Ett problem med modellen är att i förvaltningsskedet 

kan det inte garanteras att modellen kan läsas i framtiden. Därför behövs det 

hittas ett sätt som garanterar att informationen kan tas fram och läsas 

(openBIM 3). 

3.7.3 Hallandsås 
Projekt Hallandsås var ett projekt med stora utmaningar där förutsättningarna 

kontinuerligt förändrades. I detta projekt kom BIM till stor nytta. Då 

informationen på ett lättare sätt kunde uppdateras gav det en högre effektivitet 

och kvalitet. BIM-modellen användes till mängdberäkning av material, 

utsättning och maskinstyrning vid byggnationen (Sweco). 

 

I projekteringen av projektet ingick bana, el, signal, tele, kanalisation, mark 

och VA, där samtliga i projektet arbetade med BIM. Den stora vinsten var att 

kunna säkerställa att det inte fanns några kollisioner mellan olika objekt, samt 

möjligheter att se om det var byggbart. Andra nyttor med projektet var att 

möjlighet gavs att se var installationerna skulle sättas in. Med hjälp av BIM-
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modellen kunde maskinstyrning/guidning användas i projektet. Detta 

resulterade i bättre masshantering och mindre överschaktning. I projekt 

Hallandsås var det möjligt med hjälp av maskinguidning att schakta ner på 

centimeternivå. Det negativa med BIM-arbetet i projektet var att det kostar att 

utveckla metodiken, samt att det tar tid. Därför är det viktigt att utvecklingen 

av BIM sker i större projekt (Byggvärlden). 

 

I projekt Hallandsås togs det fram ett centralt objektsbibliotek som tillhör 

järnvägen. Sedan tidigare fanns det ett symbolbibliotek hos Trafikverket, men 

nu knöts en stor mängd information till objekten. Dessa designades i 3D i rätt 

dimensioner. Objekten finns nu tillgängliga publikt på IDA (Trafikverkets 

system för dokument hantering) för att kunna användas i andra projekt.  

Exempel på hur BIM-modellen användes i projektet på ett fördelaktigt sätt vid 

kollisions kontroller var att alla kontroller inte gjordes i en och samma 

samordningsmodell. Ville man titta på två specifika teknikslag valdes de 

modellerna. I modellerna analyserades även objekt som låg nära varandra och 

om avståndet tilläts enligt de toleranskrav som finns. Vinster i projektet sågs 

även i samverkan över teknikområdena. BIM-modellen blev ett visuellt 

verktyg, detta underlättade diskussioner om kollisioner i modellen/projektet. 

Ett exempel ur projektet är att en elprojektör tydligt kunde se hur en ledning 

korsade en VA-brunn, vilket påskyndade processen för att hitta ett annat sätt 

att dra ledningen (Adtollo). 

 

Av projektet framgick att inom BIM finns flera utvecklingsområden både på 

kort och på lång sikt. En slutsats som kan dras av arbetet med BIM i 

Hallandsås projektet är att gränssnittet mellan projektering och produktion 

ligger långt fram, medan gränssnittet mot förvaltningen inte kommit särskilt 

långt (Netcommunity). 

3.7.4 Virtuellt byggande används i nya Slussen 
Slussen-projektet är ett stort projekt. Det stod tidigt klart att 

informationsmodeller skulle användas och att virtuell projektering och 

byggande skulle användas. I projektet görs automatiska kollisionskontroller, 

systemhandlingar granskas i den utsträckning som är möjligt digitalt och 

ritningar tas fram ur skapade digitala modeller. I projektet finns en VDC-

samordnare vars uppgift är att delta på projekteringsmöten och ser till att det 

som BIM-ansvariga lämnar in uppfyller kraven (openBIM 4; Tikab). 

3.7.5 BIM i byggbranschen 
GM (General Motors) byggde i Flint-projektet för några år sedan ut en av sina 

bilfabriker i Michigan. Här var syftet att arbeta innovativt i både designskedet 

och byggskedet för att minimera tiden för dessa processer. För att åstadkomma 

det var BIM en viktig del. Bilindustrin har generellt sett tagit till sig BIM-

teknologi väl då liknande sätt att arbeta i branschen visat sig fungera väl. GM 
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har infört ett system som innebär att alla inblandade parter i projektet måste ta 

till sig och använda BIM. Projektet fick en snäv tidsplan och för att detta 

skulle klaras av var det nödvändigt att hitta ett företag som hade erfarenhet av 

både bilfabriker och BIM. Vidare för att klara tidsplanen användes arbetssättet 

DB (Design-Build). DB innebär att beställaren väljer vilket företag som ska 

utföra jobbet. Företaget tar fram bygghandlingar och design baserat på 

kravställning. Om bygghandlingarna och designen blir godkända väljer DB-

företaget underleverantörer baserat på projektets utformning snarare än lägsta 

pris. Tillsammans bygger de projektet. Att arbeta enligt DB har visat sig vara 

ett effektivt sätt att reducera projekttiden. Med sikte på att använda BIM i ett 

livscykelperspektiv formades teamet kring projektet. Företaget som anlitades i 

detta projekt var ett företag som GM arbetat med innan där tidsvinsterna i 

projektet blev stora. I det projektet användes BIM-modeller men 

ritningsleveranser skedde i 2D-ritningar vilket konstaterades leda till att ta 

lång tid då de skulle jämföras med 3D-modellen. För att det nya Flint-

projektet skulle fungera väl drogs lärdom av det som gick mindre bra i förra 

projektet. Fokus i Flint-projektet lades på att alla i teamet var tvungna till att 

använda digitala modeller då det är en förutsättning för att få ut max av BIM. 

Vidare ansågs det viktigt att underleverantörerna regelbundet uppdaterade sina 

3D-modeller. Utmaningar i projektet var huvudsakligen samordningen 

gällande 3D-modellen, hur denna skulle distribueras till alla i projektet. Att 

konstruera en bilfabrik är ofta komplext då många system i byggnaden är 

komplexa. GM hade kravet att minimera tid och budget för projektet. 

Tidsplanen för byggnaden var 40 veckor. Ett traditionellt DB-projekt 

beräknades till att ta 60 veckor. För att åstadkomma detta stod det klart för 

teamet att det inte skulle gå att lösa genom det traditionella sättet att arbeta 

med 2D-baserade ritningar och dess flöde. Design, ingenjörsarbete och 

byggande gjordes parallellt för att hålla tidsplanen. Detta innebar att 

byggnadsmodellerna utbyttes fram och tillbaka på ett nytt sätt för att hålla alla 

inblandade parter uppdaterade. Det var ett lyckat koncept som resulterade i 

tidsvinst, projektet stod klart på 35 veckor. 5 veckor tidigare än planerat i ett 

redan pressat tidsschema. Vidare lades stor vikt på hur viljan och förmågan att 

arbeta med BIM fullt ut var hos underleverantörerna. De som valdes hade 

förutom viljan även god erfarenhet av BIM på sina respektive områden. För de 

som inte hade tillräcklig kunskap eller erfarenhet av BIM erbjöds utbildning 

och träning. Detta underlättades av att alla inblandade i projektet var samlade 

på samma plats på ett gemensamt projektkontor. Ett bra exempel på hur 

processen med 2D-ritningar förändrades till ett mer integrerat parallellt 

arbetssätt var arbetet med beställning av stål till projektet. För att leveransen 

av stålet skulle ske i tid var beställningen tvungen att läggas senast 3 veckor 

innan byggstart. Skulle deadlinen missas innebar det en 6-veckors försening. 

Lösningen blev att ståltillverkaren fick ta del av BIM-modellen. Det skedde 

genom att en gemensam 3D-modell skapad av de individuella projektörerna 
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delgavs ståltillverkaren så att mängdavtagning och modellering kunde ske. 

När det var gjort lades stålmodellerna in i modellen för kontroll. För att få ut 

full nytta av BIM krävs ett så sömlöst utbyte av data som möjligt. Därför är 

det viktigt att inte försumma vikten av samordningen i ett projekt. I projektet 

uppskattades summan upptäckta fel i genomförda kollisionskontroller i BIM-

miljö till någonstans mellan 3000-4000 fel. Viktigt att notera är att även om 

felen upptäcks innan byggskedet är det ibland svårt att finna en optimal 

lösning. De stora vinsterna i byggskedet med BIM kom från att mycket var 

prefabricerat och förmonterat. Det bidrog till att övermängder av material 

undveks och dess extra kostnader. Montörerna följde BIM-modellen vid 

byggnation vilket fungerade bra. Även fördelar med en välorganiserad 

byggarbetsplats och att material levererades efterhand var saker som bidrog 

till vinster. Sammanfattningsvis var det tack vare god kommunikation och väl 

fungerande samordning som projektet blev lyckat (Eastman at el. 2008). 
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4 Intervjustudie 

Här presenteras en sammanfattning av utförda intervjuer. Intervjuerna gjordes 

med konsulter som på olika sätt och i olika stor omfattning arbetat med BIM. 

4.1 Vad är BIM 

En byggnadsinformationsmodell är själva modellen som skapas och 

byggnadsinformationsmodellering är metodiken som beskriver hur modellerna 

ska användas i projekten. Byggnadsinformationsmodellering definieras som 

att titta på en produkt som ska tas fram, vilket kan vara en modell, handling 

eller ritning. Processen är nästa steg där beslutspunkter och hållpunkter i 

projektet studeras. Det är viktigt att tänka på att det är organisationen i ett 

BIM-projekt som ska skapa produkten. 

4.1.1 Positiva erfarenheter av BIM 
De projekt där BIM idag används är oftast pilotprojekt. Ett stort pilotprojekt är 

Mälarbanan. I detta projekt var samordningen viktig när BIM användes i 

projekteringsprocessen. Ett av målen med projektet var att projektörerna 

skulle få in projekteringsmetodiken i sitt vardagstänk, samt att de skulle få 

entreprenörerna att vilja ta del av och använda modellerna. Ett cellbibliotek 

skapades i projektet. Det cellbibliotek som fanns hos Trafikverket från Projekt 

Hallandsås saknade en del av de egenskaper som behövdes till projektet på 

Mälarbanan. I det nya cellbiblioteket togs det fram celler som inte bara 

innehåller information utan också andra egenskaper. De kan till exempel visa 

kabeldragningen i kanalisationen mellan en signal och ett skåp i modellen. 

 

Det finns möjligheter med BIM som gör att planering av kabeldragning i 

kanalisation underlättas. Till exempel kan en kabel dras från en ställverkskiosk 

till en signal där kabelvägen kan väljas i programmet. Det ger vinster som: 

- exakt kabellängd 

- exakt kabelväg där viktiga korsningspunkter syns 

- kabelförläggningslista 

- hur den kortaste vägen väljs för kabeldragningen 

- det syns när en kabelränna är full 

Det underlättar planeringen i projekteringen om hur och var objekt ska 

placeras. Anläggningen blir helt enkelt mer enhetlig. 

 

En av vinsterna med BIM är att maskinstyrning kan utnyttjas. Genom att t.ex. 

koppla AMA-koder till objekt kan maskinföraren få upp information om 

exempelvis hur det ska schaktas. Det är enkelt att skriva ut koordinatlistor och 

objektslistor för alla objekt som är modellerade i BIM. De uppgifterna kan 

användas i byggskedet och de kan då antingen användas av utsättare eller 

användas i maskinstyrning.  
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Om traditionell projektering jämförs med projektering med BIM kan det sägas 

att båda sätten är bra.  

- Traditionell projektering innebär att mycket projekteras schematiskt och 

det gör det enkelt för den enskilde projektören i projekteringsstadiet. 

Risk för kollisioner mellan objekt i de olika teknikområdena finns dock. 

- BIM hjälper till att minimera felen i projekteringen då kollisionskontroll 

finns i programmet. 

 

Idag är det kraven i upphandlingen som styr uppdragen. Trafikverket 

kravställer idag BIM i alla järnvägsplaner och systemhandlingar. Stora nyttor 

kommer finnas i drift och underhåll vid användningen av BIM. Idag nyttjas 

endast BIM i projekteringen och i byggskedet. Arbetet har kommit igång för 

att bygga upp järnvägsanläggningen som BIM-modeller, men det kommer ta 

tid eftersom det finns många objekt i anläggningen. 

 

Det behöver inte nödvändigtvis vara i stora projekt som man kan se de största 

nyttorna med BIM. Det är framförallt i komplexa projekt där BIM kan komma 

till nytta. Både i stora och små projekt har det jobbats med BIM mot 

entreprenören. Detta för att underlätta deras arbete med hjälp av till exempel 

utsättningsdata.  

 

För att driva utvecklingen framåt och på bästa sätt implementera BIM är att 

arbeta i ett projekt med en tydlig styrning. Viktigt är att uppdragsledningen 

anpassar projekt efter kompetens. Det är även viktigt att BIM-samordnaren får 

vara med för att stötta och styra. I ett lyckat projekt måste det finnas en tydlig 

målbild, samt att alla samarbetar för att nå dit. Teknikområdena behöver jobba 

kontinuerligt med utbildning i verktyget för att driva utvecklingen framåt. En 

förutsättning för att projektörer ska kunna hoppa mellan olika projekt i hela 

landet är att det finns ett enhetligt arbetssätt. 

4.1.1.1 Ekonomiskt hållbart 
Målet med BIM är att ge mer anläggning för pengarna. I projekt Gällivare 

bangårdsupprustning delades arbetet upp i etapper där en BIM-modell togs 

fram så arbetet kunde följas i de olika etapperna. Modellen gav en översiktlig 

bild av vilka objekt som skulle tas bort och behållas, samt i vilket skede av 

processen olika moment skulle genomföras. Detta resulterade i att 

entreprenörernas anbudskalkyl blev väldigt tydlig, de kunde lätt se vad som 

behövde göras och när. I de anbud som kom in från de olika entreprenörerna 

var spridningen av prisbilden liten, vilket gav bättre konkurrens för prisbilden. 

Resultatet av projektet blev att man fick mer infrastruktur för pengarna om 

mer pengar användes i projekteringen. 
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4.1.2 Tidskrävande att implementera nya arbetssätt 
Negativa erfarenheter som finns från pilotprojekt är att det är tidskrävande i 

början. Det är ett stort insteg för projektörerna. Att jobba med BIM som 

arbetssätt är en förändring och förändringar tar tid. En annan erfarenhet från 

tidigare projekt är att de olika teknikslagen har olika lätt att anpassa sig till den 

nya miljön att jobba med BIM.  

 

Olika människor har olika god förmåga att ta till sig BIM som arbetssätt, detta 

påverkar hur fort implementeringen går. Förändringsbenägenheten är inte 

alltid optimal hos en person som projekterat på det traditionella arbetssättet 

länge.  

4.1.3 Förvaltning av cellbibliotek 
Idag finns det inte någon förvaltning av cellbibliotek. Önskvärt vore om det 

fanns ett enhetligt sätt att förvalta cellbiblioteken, istället för att det är som 

idag då varje enskild konsultfirma skapar och förvaltar sina egna cellbibliotek. 

Eventuella lösningar på detta vore om det fanns ett samarbete mellan 

konsultfirmorna där samtliga kunde ta del av varandras cellbibliotek, eller att 

Trafikverket tillhandahåller och kravställer cellernas information. Alternativt 

att materialservice tillhandahåller objekt i form av färdiga celler som levereras 

tillsammans med den fysiska produkten. 

4.1.4 BIM idag 
Tittar man på andra branscher inom infrastruktur ligger järnvägen bra till. 

Detta är mycket tack vare att inom järnvägen finns en komplex miljö, det finns 

en stor mängd objekt att hantera. Det är svårt att jämföra arbetet med BIM 

inom järnväg och husbyggnad. Inom järnvägen projekteras långa smala 

korridorer enligt givna regler och standarder, samt att det finns endast en 

leverantör av material där allt ser ut på ett liknande sätt. Inom 

husbyggnadsbranschen är ingen byggnad den andra lik och varje konstruktion 

ser annorlunda ut. Det kan konstateras att järnvägsbranschen och 

husbyggnadsbranschen har olika fokus när det kommer till hur de jobbar med 

BIM, även utvecklingen går åt olika håll. Ur ett internationellt perspektiv 

ligger Sverige bra till i förhållande till resten av världen. 

 

Byggnadsbranschen har mycket kunskap om BIM och har använt det generellt 

sett längre än järnvägsbranschen. Dock är det svårt att hämta kunskap därifrån 

då branscherna skiljer sig åt där den stora skillnaden är att järnvägsbranschen 

är styrd av Trafikverket. Det kan därför vara svårt att applicera idéer och 

arbetssätt med BIM från byggnadsbranschen då det är svårt att få till det som 

en kravställning som accepteras av Trafikverket. 

 

Trafikverket gick ut hårt med krav om att alla upphandlingar skulle kravställas 

med BIM från och med 2014. Emellertid insåg de snabbt att det skulle bli ett 



 

 

25 

enormt arbete med att ställa om till det nya arbetssätt som BIM innebär. 

Resurserna skulle inte räcka till. Kravet drogs tillbaka och istället bestämdes 

att enbart järnvägsplaner och systemhandlingar skulle kravställas med BIM. 

För att driva utvecklingen framåt och för att få alla i branschen att använda 

BIM var det positivt med kravställning. Det är svårt att säga exakt hur 

branschen ligger till i utvecklingen i att jobba med BIM då varje projekt är 

mer eller mindre unikt. 

 

Gällande hur branschen ligger till på Trafikverkets BIM-trappa så ligger 

branschen snarare på nivå 2 än under. Konsulterna jobbar i Trafikverkets 

gemensamma servermiljö, PDV-invest. Det är en gemensam datakälla som 

alla projekt projekteras i. Det är en typ av filtjänst där projektörer går in och 

öppnar upp modellen som det ska projekteras i och checkar in den igen när 

arbetet är klart. Det innebär att modellen statushanteras och när en projektör 

vill dela med sig av modellen till andra projektörer i samma projekt gör man 

det i detta filsystem. Egentligen innebär detta arbetssätt att modellen inte 

levereras utan istället hela tiden får sin status uppdaterad. Enligt detta 

arbetssätt innebär det att nivå 2 på BIM-trappan uppnås.  

4.1.5 Framtid 
Utvecklingen förs framåt av att ett standardiserat sätt att arbeta med BIM 

finns. Gemensamma modeller, begrepp och processer bör vara definierat i ett 

ISO-standard system. Om internationella standarder hade funnits skulle det 

öka förutsättningarna för ökad konkurrens då olika arbetssätt beroende på i 

vilket land projektet finns i inte skulle vara ett hinder. 

 

Den fulla potentialen med BIM uppnås då det kan användas i ett 

livscykelperspektiv, alltså nivå 3 i BIM-trappan. För att nå upp dit behöver 

BSAB 2.0 komma i bruk och kravställning på drift och underhåll måste 

formuleras. BSAB 2.0 kommer att styra arbetssättet för hur lagernamn och hur 

information struktureras gällande objekt och benämningar av objekt. Det är 

viktigt med kravställning då utveckling av verktyg inte kommer att ske om det 

är osäkert om de kommer att funka i framtiden. 

 

Aktiv design är ett bra exempel på hur BIM kan utnyttjas i tidiga skeden. När 

det i ett tidigt skede ska utredas till exempel vilken korridor som ska väljas, 

studeras olika alternativ där hänsyn tas till allt från markförhållanden till hur 

mycket byggnadsverk som måste byggas för att färdigställa anläggningen. 

Detta arbetssätt blir allt vanligare också i senare skeden, typiskt i järnvägsplan 

och systemhandlingar. Det kravställs oftare att det ska jobbas med en 

spårlinjeutredning i dessa skeden och då är BIM ett bra verktyg att ta hjälp av 

då en BIM-modell ger en tydlig bild av projektet.  
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4.1.6 Signalprojektering 
Med hjälp av BIM kan de ritningar som finns inom järnvägens teknikområden 

redovisas mer överskådligt, då ritningar kan väljas i modellen. Detta gäller 

inte bara signalprojektering utan inkluderar projektering av hela området El-

Signal-Tele (EST). Till exempel kan ett signalskåp väljas i modellen för att 

sedan kunna få upp ritningar ur modellen över skåpets 

information/egenskaper. Detta är en så kallad Hypermodell.  

  

De största vinsterna som görs med BIM som arbetssätt i jämförelse med 

traditionell EST-projektering är list-hantering och mängdförteckningar. Med 

hjälp av BIM kan listor lätt genereras i byggbeskrivningar. Andra vinster som 

görs är att objektsplaceringen kan fås exakt från början, och då slipper 

entreprenören lösa problemet på plats då till exempel kontaktledningsstolpar 

kan användas för att hänga upp signalen istället för att komma i vägen. Detta 

möjliggör även att kunna bestämma kabellängden med en högre noggrannhet. 

Vad som skulle fungera sämre eller vara svårare med BIM som arbetssätt 

inom EST-projektering hänger ihop med de allmänna nackdelarna för BIM 

som hanterats tidigare i rapporten. 

4.1.6.1 Gullträsk 
Gullträsk är ett exempel på projekt som visar på hur en ombyggnad kan 

visualiseras genom att göra en informationsfilm med hjälp av BIM. 

 

Längs Malmbanan behövs ett nytt signalsystem då det befintliga är slitet. 

Trafikverket har valt att byta till ERTMS, vilket gör att EU direktiven om 

gränsöverskridande tågtrafik till Norge följs. För att illustrera hur införandet 

av ERTMS påverkar en driftsplats har trafikverket tagit fram en kort film om 

driftsplats Gullträsk som ligger på Malmbanan. För att illustrera detta i filmen 

har en BIM-modell använts. Ombyggnaden skedde från reläbaserat 

signalsystem med ATC, till ett datorbaserat signalsystem med ERTMS.  

 

Filmen visualiserar verkligheten med hjälp av modellen. I modellen syns 

befintliga signaler och baliser från signalsystemet med ATC. Även hur 

ERTMS fungerar och används redogörs i filmen. Först visas modellen av 

Gullträsk med det befintligt signalsystem, där de optiska signalerna visar 

optiska körbesked och ATC-baliserna skickar information till lokdatorn. ATC-

systemet stoppar tåget automatiskt om lokföraren missar en signal. Där 

hastighetsförändringar ska ske är tavlor och baliser placerade. I detta system 

förmedlas tågets högsta hastighet på banan via fasta punkter bestående av 

hastighetstavlor och ATC-baliser.  

 

I nästa steg visas de objekt som ska tas bort vid införandet av ERTMS med 

rödfärg. Samtliga ATC-baliser och hastighetstavlor tas bort. ATC-baliserna 

ersätts med nya eurobaliser som illustreras med grön färg. Eurobaliserna är 
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programmerade med information om dess geografiska position samt 

uppdaterar tågets inbyggda längdmätning. Hastighetsinformation fås via 

GSM-R till loket. En fördel med ERTMS är att hastighetsinformationen 

skickas för en längre sträcka framåt, detta ger bättre planering av körningen.  

 

Signalerna från ATC-systemet byts ut till de Signalpunktstavlor som används i 

systemet för ERTMS. Med hjälp av BIM-modellen som visualiserar all ny 

utrustning så kan kontroll av siktsträckan för lokföraren göras. Vid införandet 

av ERTMS rivs befintliga teknikhus från det gamla signalsystemet då de ofta 

är föråldrade och inte uppfyller de utrymmeskrav som finns för den nya 

utrustningen. BIM-modellen gör det möjligt att räkna ut de nya 

kabellängderna som dras via kanalisationen med högre noggrannhet. Filmen 

över Gullträsk avslutas med att redogöra alla åtgärder som behövs göras för 

införandet av ERTMS på driftplatsen. 
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5 Analys 

I denna del av rapporten utförs en analys av de frågor som ställts under 

arbetet. 

5.1 Definitionen av BIM 

Den allmänna uppfattningen från både litteraturstudien och intervjustudien är 

att BIM definieras så som Trafikverket väljer att definiera uttrycket. 

Trafikverket definierar BIM som då objektsorienterade modeller av 

anläggningen skapas vilka innehåller information om både logisk och fysisk 

sammansättning av objekten i modellen. Mellan objekten finns egenskaper 

och relationer kopplade. Den information som finns i modellen gällande ovan 

beskrivna egenskaper är kopplade på ett sätt som innebär att ändringar som 

görs slår igenom i modellen på alla ställen där objektet finns. 

 

Arbetet med BIM i projekten ger alla aktörer ökad förståelse för vad som ska 

göras samt vilka problem som finns i projekten. Det blir lättare att samarbeta 

och diskutera mellan olika arbetsgrupper inom ett projekt. Vid de projekt där 

modellen används till maskinstyrning sparas både tid och pengar. 

5.1.1 Hur används BIM idag i järnvägsbranschen och i hur stor 
utsträckning? 
BIM syftar till att bidra till ökad produktivitet och det är därför Trafikverket 

numera har infört ett eget sakområde i sin verksamhet som omfattar krav och 

arbetsätt för BIM. Trafikverket gick ut hårt med krav om att alla 

upphandlingar skulle kravställas med BIM från och med 2014. Detta beslut 

reviderades till att kravställningen om användning av BIM endast gäller, sedan 

2015, nya järnvägsplaner och systemhandlingar.  

 

I vilken utsträckning BIM används beskrivs av Trafikverket i deras BIM-

trappa där olika nivåer definierar mognadsgraden i branschen. Enligt 

Trafikverket ligger användningen någonstans mellan nivå 0 och nivå 1 medan 

personer som jobbar med BIM i branschen snarare anser att redan idag arbetar 

man på nivå 2 i stor utsträckning. Det verkar finnas en god vilja att ta 

utvecklingen framåt och komma vidare i trappan till nivå 3. Det är inte 

genomförbart idag då tekniska hinder finns. Det som framför allt krävs för att 

ta steget till nivå 3 är att BSAB 2.0 behöver komma på plats, vilket är beräknat 

att tas i drift hösten 2016 och med ett krav om att senast 2018 ska användare 

av BSAB ha börjat använda BSAB 2.0. Men även enligt nivå 3 måste 

kravställningar på drift- och underhåll formuleras. Trafikverket arbetar aktivt 

med att ta utvecklingen framåt genom att ha satt upp strategier för hur uppsatta 

mål ska nås. Det konstateras att det kortsiktiga målet om att BIM ska nyttjas i 

investeringsverksamheten enligt en definierad lägsta nivå från 2015 är nådd. 
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Det långsiktiga målet är att anläggningsdata ska med hjälp av BIM hanteras i 

ett livscykelperspektiv, då skulle nivå 3 uppnås på BIM-trappan.  

 

I ett BIM-projekt är det viktigt att välja rätt detaljeringsgrad. Om 

detaljeringsgraden blir för låg kommer inte egenskaperna som finns i objekten 

vara tillräckliga. Att jobba med för hög detaljeringsgrad är inte heller bra då 

det är mycket tidsödande och kräver mycket datorkraft. I varje projekt innan 

projektstart bör det tas reda på vilka nyttorna ska vara för att modellerna ska 

hålla rätt detaljeringsnivå. 

5.1.2 Vilka för- och nackdelar innebär BIM för arbetet med 
järnvägsprojektering? 
I traditionella ritningar och projekteringar kan det vara svårare att hitta objekt 

än i en BIM-modell. Ett problem som kan komma med den nya tekniken i 

implementeringsprocessen av BIM är att granskare kan få problem med att 

hantera modellerna. En lösning på det är att det bör satsas på utbildning för att 

de som jobbar med BIM ska känna sig bekväma i arbetet. Det är viktigt att få 

med sig alla för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt. 

 

Enligt litteraturstudien och intervjustudien konstaterades att en av de stora 

nyttorna med BIM var att kollisionskontroller kan göras. Då olika 

teknikområden arbetar i samma BIM-modell kan kollisioner i ett tidigt skede 

av projektet upptäckas och åtgärdas. Genom att undvika kollisioner och andra 

fel innan byggskedet kan stora och dyra åtgärder undvikas. Även om en BIM-

modell inte uppdateras automatiskt uppdateras den i nuläget regelbundet och 

därmed minskar risken för dubbelarbete vid arbete i en modell. 

 

I litteraturstudien och intervjustudien konstaterades också att material och 

massor kan beräknas noggrannare då en BIM-modell ger en mer exakt 

mängdförteckning, i jämförelse med uträkningar som görs efter traditionell 

projektering där det är svårare att få till hög noggrannhet. Beräkningarna går 

även fortare vid användning av BIM-modellen. 

 

Hantering av massor och material förbättras med användningen av BIM. Om 

modellen används för att plocka ut mängder och material kan miljömässiga 

vinster göras. Genom att använda 4D-projektering kan en tidsplan göras i 

projekteringsskedet för att massor och material ska hanteras på rätt sätt och på 

ett så effektivt sätt som möjligt. Högre noggrannhet i mängdförteckningarna 

resulterar i att rätt mängd material och massor beställs, vilket minskar spill på 

arbetsplatsen. 

 

Vi tror att stora vinster kan göras genom att använda BIM-modellerna som 

kommunikationsverktyg mellan teknikslagen. Modellen förenklar möten 

mellan teknikslagen så att de berörda lätt kan få en översiktlig bild över hur 
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det kommer se ut i verkligheten och var de kritiska punkterna i projektet finns. 

BIM-modellerna kan också användas för att visualisera projekt för 

allmänheten. De kan på ett tydligt sätt visa vad som ska byggas och hur de 

som verkar och bor i området kommer bli berörda. 

 

Vid analys av vad som är negativt med BIM och svårigheterna med att införa 

arbetssättet så kan det faktum att det inte finns något standardiserat arbetssätt 

nämnas. 

 

Enligt litteraturstudien kan det konstateras att förändringsbenägenheten i 

branschen inte alltid är vad som önskas. Vi tror att det är viktigt att lägga stort 

fokus på utbildning för att få med sig alla i implementeringen av det nya 

arbetssättet. Att lyckas med detta är viktigt för att branschen ska fortsätta 

utvecklas. 

 

De typer av projekt som är mest lönsamma att använda BIM i enligt 

intervjustudien beror inte på om det är ett stort eller ett litet projekt, utan 

snarare på komplexiteten på projektet. Större nytta erhålls ju mer komplext 

projektet är. Att uppfattningen är att det främst är de stora projekten som 

finner vinning i att jobba med BIM beror på att det ofta är de stora projekten 

som är de mest komplexa. Att använda sig av BIM och 3D-modellering 

innebär i nuläget ofta att cellbibliotek måste antingen kompletteras eller 

skapas från grunden. Det innebär att startsträckan i ett projekt kan bli lång. 

När BIM blivit ett standardiserat sätt att arbeta på och då det finns en befintlig 

BIM-modell för hela anläggningen anser vi att alla projekt kan bli lönsamma 

med BIM som arbetssätt.   

 

Effektiviteten hos projektörer som arbetar med BIM-modeller tror vi kommer 

öka i takt med att deras erfarenhet ökar. Det är en process att lära sig ett nytt 

arbetssätt. En av de stora nyttorna med BIM är samarbetet som möjliggörs 

mellan teknikområdena. Då branschen applicerat arbetssättet kommer man 

också få ut mer av nyttorna BIM erbjuder. Framförallt inom förvaltning och 

underhåll finns det potential för att använda BIM-modeller i större 

utsträckning.  

 

I samband med Hallandsås-projektet togs ett gemensamt objektsbibliotek 

fram, men enligt intervjustudien är biblioteket inte komplett och 

informationen i objekten är i viss mån bristfällig. Det innebär att konsulter tar 

fram egna objektsbibliotek som de själva använder och av förklarliga skäl inte 

vill dela med sig av. För branschens skull är det inte optimalt. Det finns tre 

idéer om hur det kan lösas. En lösning kan vara att konsulter själva tar fram 

objektsbiblioteken och förvaltar dessa gemensamt där all information är 

tillgänglig för de som behöver den. En annan idé är att Trafikverket tar fram 
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objektsbibliotek och förvaltar dessa. Slutligen finns det en idé om att 

materialservice ska tillhandahålla färdiga celler för varje objekt som finns i 

järnvägsanläggningen. Vi tror att den sistnämnda lösningen skulle fungera väl. 

Tillverkarna av objekten har rätt uppgifter om egenskaper och dimensioner 

och det bör inte innebära mycket extra arbete att leverera det fysiska objektet 

tillsammans med digital ritning. 

5.1.3 Vad innebär Trafikverkets nya regelverk gällande BIM för 
järnvägsbranschen? 
Trafikverket kravställer att BIM ska användas i alla nya järnvägsplaner och 

systemhandlingar enligt en definierad lägsta nivå sedan 2015. Från början 

kravställdes användning av BIM i hela investeringsverksamheten, från tidiga 

skeden till förvaltningsskede. Detta reviderades då det var en stor satsning till 

vilket det saknades både resurser och tekniska möjligheter. I nuläget kravställs 

enbart nya järnvägsplaner och systemhandlingar. Trafikverket är med i BIM 

Alliance, som verkar för en ökad standardisering. Arbetet med 

standardiseringen fortsätter och när BSAB 2.0 är på plats och kravställning för 

drift- och underhåll är definierad kommer man vara närmre målet att uppnå 

nivå 3 på BIM-trappan. 

 

Angående filformat finns det i det utgivna regelverket definierade 

utbytesnivåer som beskriver hur olika typer av filformat ska användas och 

klassas beroende på ändamål och kompabilitet.  

5.1.4 Finns det kunskap och arbetssätt med BIM i andra branscher 
som går att applicera i järnvägsbranschen? 
I litteraturstudien är det huvudsakligen byggbranschen som har studerats då 

den ligger i framkant i användandet och utvecklingen av BIM. Arbetssätt och 

processer är inte direkt överförbara mellan branscherna, mycket på grund av 

att Trafikverket styr hur järnvägsbranschen ska förhålla sig till BIM. 

Komponenter i järnvägsanläggningen är standardiserade och anläggningen är 

oavsett var man befinner sig i landet byggd enligt en standard satt av 

Trafikverket. Det skiljer järnvägsbranschen från byggbranschen där det inte 

finns några fördefinierade standarder för hur en byggnad ska konstrueras. 

Detta innebär att Trafikverket har en viktig roll och att järnvägsbranschen 

kanske har en fördel. Eftersom Trafikverket är beställare är det de som kan 

besluta om vilka standarder som ska användas och borde på så sätt vara en 

fördel för att få gemensamma standarder för branschen. 

 

Som exempel finns i litteraturstudien ett projekt från USA beskrivit där 

General Motors uppfört en tillbyggnad på en bilfabrik på ett lyckat sätt med 

hjälp av BIM. Nycklarna till framgång i projektet var dels att tydliga krav 

ställdes på att BIM skulle användas genom hela projektet och att alla aktörer 

var tvungna att arbeta i 3D-modeller. Dels att kommunikationen och 
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samordningen i projektet var god. Vidare erbjöds det utbildning på det 

gemensamma projektkontoret för de aktörer som behövde detta. Projektet 

hade en snäv tidsplan och därför var det viktigt att leveranser inte skulle bli 

försenade. Det innebar ett krav på att beställningarna av dessa kom in i tid. 

Beställningen av stål var ett exempel där man lyckades utnyttja BIM på ett 

smart sätt. Här delgavs BIM-modellen till ståltillverkaren så de kunde göra 

mängdavtagning och modellering. När det var gjort lades stålmodellerna in i 

modellen för kontroll. Det bidrog till en stor del av vinsterna att 

stålmodellerna var prefabricerade och redo för att monteras vid leverans. I 

projektet uppskattades upptäckta kollisioner mellan objekt till någonstans 

mellan 3000-4000 fel.  

 

Även i byggbranschen finns det standardiseringsbehov. Att standardisera 

något handlar om att få alla att dra åt samma håll. Som exempel kan IFC tas 

upp som är ett neutralt filformat. Det finns dock problem i att IFC-formatet 

inte har skapats enligt branschens behov. Det innebär ett problem med hur 

lager o.s.v. ska döpas i modellerna då det inte finns några korrekta och 

inbyggda standarder för det. Istället rekommenderas från bland annat NCC att 

IFC bör användas som utbytesformat och där BSAB-systemet används för 

klassificering. 

5.1.5 Finns det vinster i att använda BIM vid signalprojektering? 
Enligt intervjustudien och litteraturstudien kan simuleringar och 

visualiseringar av projekten göras i modellen. Det skapar möjlighet att inom 

de olika teknikområdena göra kontroller och simuleringar av hur det senare 

kommer att fungera och se ut i verkligheten. Inom signal kan siktsträckor 

kontrolleras i modellen, vilket gör att åtgärder kan göras redan i 

projekteringsskedet.  

 

I ERTMS-projekt där BIM används som arbetssätt blir nyttorna möjligtvis 

mindre då det är mindre objekt som ska hanteras, då det nya signalsystemet 

skickar all information in i förarhytten, vilket gör att de optiska signalerna 

försvinner.  

 

Sammanfattningsvis kan BIM förenkla list-hantering och att ta ut 

mängdförteckningar vid signalprojektering. Dock ska det inte glömmas att 

generellt sätt underlättar BIM samordning mellan de olika teknikslagen och 

det är egentligen här de stora nyttorna kommer fram. 
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6 Slutsats 

När BIM blir ett standardiserat sätt att arbeta på kan listan med fördelarna 

göras lång. Att med hjälp av BIM skapa en simulerad tidsplan, budget, 

maskinstyrning och att få ett effektivt informationsutbyte och 

kommunikationsverktyg mellan skedena gör att arbetet effektiviseras för alla 

projekt. Framförallt ur ett livscykelperspektiv, från planering till förvaltning. 

För att åstadkomma detta krävs att de som jobbar med BIM har god kunskap i 

ämnet och det är därför viktigt att satsa på kompetensutveckling. 

 

Trafikverkets strategier för att implementera BIM och kravställningen på BIM 

för systemhandlingar och järnvägsplan är ett steg i rätt riktning. För att 

utvecklingen av BIM som arbetssätt ska fortsätta måste hela branschen 

samarbeta. En prestigelöshet genom hela branschen kommer kunna driva 

utvecklingen av arbetet med BIM fortare framåt. En god erfarenhetsåterföring 

i hela branschen där alla delar med sig av sina misstag och lärdomar i projekt 

kommer göra att implementeringen av BIM kommer förenklas. Det är just det 

faktum att det är samarbete i hela branschen som krävs som försvårar 

processen med att standardisera då alla aktörer skyddar sina egna intressen av 

ekonomiska och konkurrensmässiga skäl. 

 

Ur ett internationellt perspektiv ligger Sverige i framkant. Detta skulle kunna 

vara en anledning till att utvecklingsarbetet går långsamt. Det är svårt att titta 

på andra länder för att se hur de använder BIM som arbetssätt för att 

utvecklas. 

6.1 Utbildning 

Det är viktigt på alla nivåer i ett projekt att alla medarbetare arbetar på ett 

enhetligt sätt. För att åstadkomma det är en viktig del utbildning. Det är inte 

bara branschen som måste satsa på utbildning för att uppnå ett enhetligt 

arbetssätt. Eftersom BIM är en del av framtidens arbetssätt tror vi att skolor 

bör satsa på utbildning i ämnet. 

6.2 Smarta lösningar i projekt 

6.2.1 Testkilometer 
Viktigt i startgroparna av framförallt stora projekt med många aktörer är att 

samtliga inblandade arbetar på ett enhetligt sätt, för att få en så bra produkt 

som möjligt. En bra metod för att lyckas med det är att jobba med en 

testkilometer. Testkilometern blir då sedan en form av mall för resten av 

projektet så att alla jobbar på samma sätt. Detta skapar en enhetlig produkt. 

Om en testkilometer tas fram kan brister eller överflödig data i modellen redan 

i ett tidigt skede av projekteringsarbetet konstateras. Används denna metod 
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anser vi att stora tidsbesparingar kan göras redan i projekteringsskedet av ett 

projekt.  

6.2.2 Observationsmetoden 
Observationsmetoden bygger på att flera olika lösningar tas fram på samma 

sträckning. De olika lösningarna har olika utformning baserat på till exempel 

markförhållanden. Om flera olika lösningar finns färdigprojekterade redan vid 

byggstart kan det alternativ som bäst lämpar sig för projektet väljas. Det sparar 

mycket tid och pengar eftersom ett stopp i projektets byggskede är dyrt.  

6.2.3 Erfarenhetsåterföring med hjälp av en tidslinje 
Ett smart sätt att jobba med erfarenhetsåterföring i BIM-projekt är att använda 

en tidslinje över projektet. På tidslinjen finns notiser med information kring 

positiva och negativa erfarenheter i projektet. Detta innebär att då ett liknande 

projekt ska startas upp kan de titta på den gamla tidslinjen för att därifrån ta 

med sig viktiga erfarenheter för att undvika gamla misstag. 

6.3 Förslag till vidare studier 

Vi anser att det vore intressant att undersöka hur problemet med vem som ska 

producera, ansvara och förvalta ett gemensamt cellbibliotek på bästa sätt kan 

lösas? 
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