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Agenda

• Bakgrund och sammanhang

– Digitalisering

– begrepp

• BIM och geodata på Trafikverket

• Stadardiseringsarbete Geodata och BIM
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Oljan är inte längre vår mest 

värderade tillgång, Data är…

• Världens fem högst värderade 

företag

– amazon, 

– Google, 

– Facebook, 

– Microsoft, 

– Apple

Data är dagens olja – Big business

Källa: the Economist

https://www.economist.com/news/leaders/21721656-data-economy-demands-new-approach-antitrust-rules-worlds-most-valuable-resource


5

Digitalisering

• Hur påverkar och förändrar 

digitaliseringen våra 

arbetsuppgifter och 

arbetsprocesser?

• Vilka förändringar styr oss 

och vilka förändringar kan vi 

påverka själva?

• Är det mesta positivt eller 

finns det negativa effekter?
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Digitalisering av vårt samhälle

• Teknikutveckling – ICT/IT, IoT, Big data, lagring och överföring

• Lagar och direktiv – EU-direktiv (INSPIRE), GDPR – nya 

dataskyddsförordningen

• Affärsmöjligheter – Mobilen som ”livshubb”, drönare för insamling 

och analys av data, autonoma fordon, röststyrning, säkerhet

Samla in, analysera och distribuera information digitalt
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Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen och 

det offentliga Sverige

Många nationella initiativ

• Digitaliseringskommission -> Digitaliseringsråd 2017

• Digitaliseringen av det offentliga Sverige, rapport ESV 2017

• FoU

– Smart Built Environment, Strategiskt innovationsprogram

– Shift2Rail

– Autonoma fordon

– Digitalt först
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Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Smart Built Environment - ett strategiskt innovationsprogram, 2016

”Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de 

nya möjligheter som digitaliseringen för med sig”

200 MSEK under 5-10 år

Trafikverket är medfinansiär 

och deltar i flera utvecklings-

projekt, t ex BSAB 2.0 CoClass
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Motsvarande utveckling på Trafikverket 

Några exempel (av många) 

• Strategi för digitalisering, TDOK 

2015:0489

– Strategi 5 (av 5): Information ska 

ses som en tillgång

” Informationen blir en allt 

viktigare resurs – en tillgång som 

Trafikverket i dag inte har 

tillräckligt fokus på”

• Digitaliseringens möjligheter

PM till Nationell plan 2018-2029

• BIM – data i anläggningens 

livscykel
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Vad är BIM i Trafikverket? 

Det innebär bland annat att vi ska komma 

överens om: 

• Gemensamt språk; vad vi avser med olika 

benämningar

• Klassificering; hur vi grupperar och 

attributsätter objekt

• Överföring; hur vi kommunicerar 

information med omvärlden 

• Unika identiteter på objekt; hur vi 

namnger objekt så de blir unika 

• Ett kontrollerat informationsflöde från 

planering till trafikledning; säkerställa att 

information inte försvinner på vägen

Sakområde BIM:

”Arbetet med BIM på TRV har som mål är 

att uppnå en gemensam digital anläggning 

som möter verksamhetens 

informationsbehov” 
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BIM/Asset informationGIS/Geoinformation

Life cycle Information management

Concept Development Maintenance AvvecklingProduction
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= Referens och identifikation

= Oväntad händelse

= Arkiveras

= Gallras

Egenskaper

= Används eller finns tillgänglig

= Används i flera skeden

Koncept Utveckling Drift och 
Underhåll

AvvecklingProduktion

Informationsuppbyggnad över livscykeln

Målbild



13

Vi bygger upp den digitala anläggningen

Objektbaserad 
anläggningsinformation

> Form/geometrier
> Läge
> Färg, storlek
> Material
> Miljödata
> LCC-data
> Produktdata
> Underhållsdata
> Kopplingar till krav
> Kvalitetsmått
> Metadata

Målbild
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Projektering

3D

Bygglov

2D

Idé Planering

3D

Bygg 

3D

Detaljplanering

2D

Förvaltning

2D

Fastigh.bildn

2D/3D

Övers.plan

2D

Informationstapp i varje steg

• Standarder bristfälliga 

för anläggningsdata

• Proprietära format

• Lagkrav, ex 

planhantering

• Processer, 

Trafikverkets och 

andras, t ex kommuner 

och Lst

Utmaning
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Standarder – verktyg för att nå våra mål

Tre ”andra delar” som är viktiga:

• Digitaliseringens möjligheter –

uppkopplad anläggning, digital 

anläggning, digital tvilling mm

• Datautbyte mellan aktörer

• Hållbar lagring av data över tid

Standardisering är att skapa gemensamma konventioner eller 

sätt att arbeta för att det skall fungera smidigt med andra delar.
Wikipedia
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Smart planering för byggande
informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov

Thomas Lithén, Lantmäteriet

Peter Axelsson, Trafikverket

Martin Burrows, Symetri

Maria Andersson, Lantmäteriet

samt

Magnus Konnskog, Lantmäteriet

Klas Eckerberg, Svensk Byggtjänst mm

Pär Hagberg, Tyrens

Rapport om CoClass och Svensk geoprocess

Teknik och expertgruppen
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Idag uppstår svårigheter för myndigheter 

och kommuner att utföra sina uppgifter på ett 

effektivt sätt eftersom det inte finns någon 

standardiserad koppling mellan GIS och 

BIM.

T
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• Anläggningsägare

• Har lång historik med projektering och 

dokumentation i CAD-baserade miljöer

• BIM för att beskriva hur och vad som ska 

byggas på detaljnivå

• Detaljerad information om anläggningen för 

byggande och underhåll i ett LCC-perspektiv

• CoClass för att klassificera och 

referensmärka den digitala och fysiska 

anläggningen

• Informationsägare

• Har lång historik med modellering och lagring av 

GIS-data i nationella system och databaser 

• GIS/Geodata för att dokumentera hur den byggda 

och naturliga miljön översiktligt ser ut

• Översiktlig information för planering och analys 

samt visualisering

• Svensk Geoprocess för att modellera geodata

samordnat med SKL och kommuner - anpassat till 

INSPIRE.
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• Hierarkisk struktur

• Funktionen grundläggande

• Saknar särskild geometrimodell

• Relationsmodell

• Relation till andra objekt 

• Geometrin ingår i modellen
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• Standardisering genom bSI
o IFC (OpenBIM) grund för datautbyte

• Standarder finns för byggsektorn, 

saknas för infrastruktur

• Step eller XML

• Standardisering genom 
o OGC (tillämpningsstandarder)

o ISO 19100-serien (ramstandarder)

• Standarder finns för vissa områden 

(t ex utbyte 3D-stadsmodeller)

• GML-baserade standarder för utbyte

(CityGML, IndoorGML…)

Standardisering

• InfraGML ny standard från OGC 

som tas fram i samarbete med 

bSI
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• IFC och GML ger en gemensam grund (format) för 

informationsöverföring mellan aktörer

• CoClass ger en gemensam begreppsvärld för 

anläggningsinformation 

• CoClass används för att klassificera objekten i IFC/GML

• Mappning mot Svensk geoprocess (samt FR-info, Planer mm)

• Tillsammans ger det en systemoberoende 

informationshantering mellan aktörer

Standarder för informationsutbyte

CoClass
Svensk Geoprocess
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22IFC Rail Kickoff Beijing  24-26th January 2018 European Railway Corporation

IFC Rail

Track

Catenary

Signaling

Economist

ClientCivil Eng.

GIS

Geologist

Operator

Maintainer

Project Mngr

Digital Twin

Maintenance

Operation

Standards for rail information maintenance

Design

Construction
IFC Rail

Requirements 

LandINFRA - InfraGML
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Vad är CoClass?

– CoClass är en delvis öppen nationell ”tillämpningsstandard” för 

klassificering och identifikation av objekt i den byggda miljön

– har inte geometri 

– flexibel modell, kan även användas för

• identifiering av objekt

• egenskaper kopplade till objekt

• kravställning på objekt

• översättning mellan system

• …….

– hierarkisk modell – hanterar funktion 

– baseras på internationella och nationella ramstandarder och system 

– Fortfarande under utveckling

M
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CoClass https://coclass.byggtjanst.se/
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Exempel Dagvattenbrunn, 

CoClass: +CAH=G.JD02.XKE

Byggnadsverk

• C Trafikbyggnadsverk

• CA Trafikeringsanläggning

• CAH Väg

Funktionellt system

• G Avlopp och avfall

Konstruktivt system

• J_ Transporterande system

• JD Avloppssystem

• JD02 Dagvattensystem

Komponent

• X__ Gränssnittsobjekt

• XK_ Insamlande gränssnittsobjekt

• XKE Inloppsbrunn

+CAH=G.JD02.XKE
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Hur hanteras geometri och semantik?

– Geodata

• Utbyte av information via företagsoberoende format baserat på 

”ISO/TC211-modellen” – DPS, UML….  xml/gml-scheman

– dataägarna

• befintliga ”företagsformat” internt  (och vid utbyte i ett övergångsskede)

– BIM

• utbyte av information via företagsoberoende standarder

– IFC (byggnad)

– IFC Road, IFC Rail, IFC Bridge 2020

– InfraGML mm (väg, järnväg)

– …..

– CoClass för nationell anpassning av klassifikation

• befintliga ”företagsformat” internt  (och vid utbyte i ett övergångsskede)

T
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Unika ID – UUID och GUID: Vad är de bra för?

• Unikt ID är viktigt i Coclass & SGP-sammanhang. 

– Det ges möjlighet att koppla ihop datamängder i ett senare steg. 

– Vid redigering och borttagning av objekt.

• Kan man ha flera unika ID på ett och samma objekt? Ja

• Vem/vilka sätter det unika id:et på ett objekt? Huvudintressenterna 

• När/i vilket processteg sätts id? Tidigt i kedjan.

• Vem äger det unika id:t? Huvudintressenten.

M
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Mappning av SIS byggnadskommitté

Svårt att mappa på detaljnivå. 

CoClass består av många fler klasser, dvs det är inte 1 till 1 

förhållande.

Oftast  

Ibland är dock SGP mer detaljerad, se småhus ovan.

Ingen 1-1 matchning mellan SGP och CoClass
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Vad görs nu?

Trafikverket 

• bSI IFC Road, Rail, Bridge, Tunnel

• OGC InfraGML

• Medverkan i SIS

• Implementering av CoClass

SIS

• ISO TC/211 WG 10 Geographic

information -- BIM to GIS conceptual

mapping (B2GM)

• ISO TC/59 SC13 - TC/211 GIS 

(Geospatial) / BIM interoperability


