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• Erfarenhet inom forskning, projektledning 

och företagsledning. 

• Doktorsexamen från KTH 1996 inom 

geografisk informationshantering 

• Lednings- och utvecklingsfrågor i Digpro, 

2000-2013. Delägare.

• Projektledning och kundansvar, ex 

Stockholms Stad

• Erfarenhet från bland annat offentlig 

verksamhet samt energi- och 

telekomföretag.

• Specialist/strateg BIM och informations-

försörjning

Peter Axelsson

BIM och Geografisk Informationshantering

5550 möh

(geoiden)
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Digitalisering av samhällsbyggnadssektorn

• Vad innebär det för Trafikverket?

• BIM och GIS – olika perspektiv på samma värld?

• Smart Built Environment – satsning från stat och näringsliv

• BIM på Trafikverket

• CoClass - ett av verktygen för Trafikverket  

• Utmaningar i Trafikverkets informationsperspektiv
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Digitalisering av vårt samhälle

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

• Lagar och direktiv –

Avreglering av elmarknaden 1996, EU-direktiv (INSPIRE)

• Affärsmöjligheter – Mobilen som ”livshubb”, UAV för insamling och 

analys av data, autonoma fordon, röststyrning, säkerhet

Samla in, analysera och distribuera information digitalt
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Mary Meeker, 2016

kpcb.com/InternetTrends
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• Vi befinner oss mitt i en transformation till ett helt nytt 

samhälle, där digitaliseringen är motorn

• Teknikutvecklingen är en tredje industriell revolution 

efter mekaniseringen och ångkraften (1700-talet), 

elektriciteten och förbränningsmotorn (1800-talet)

• Digitaliseringen kommer snabbt att förändra 

förutsättningarna i samhället och är den största 

förändringsfaktorn åtminstone fram till år 2025
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Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Det datadrivna samhället –

rapport från Digitaliseringskommissionen, juni 2016

”..På det personliga planet är mitt råd att fundera på hur ens egna kompetenser och 

färdigheter ser ut i förhållande till den föränderliga omvärlden. Kanske viktigast är att 

fundera kring hur olika frågor som rör digitaliseringen diskuteras på den egna 

arbetsplatsen.”

Fredrik Söderqvist, Digitaliseringskommissionen
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Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

I februari 2016 fick Lantmäteriet 

regeringsuppdraget Digitalt först – för en 

smartare samhällsbyggnadsprocess.

Nationella geodata i 3D

Bättre underlag för krisberedskap, 

samhällsplanering och infrastrukturprojekt samt 

snabbare byggprocesser. Under 2016 tar man fram 

ett ramverk för ökad standardisering av 3D.

http://cityplanneronline.com/agency9/SmartBuiltProjekt-3Dkartan

http://lantmateriet.agency9.com/demo7/160818/

http://cityplanneronline.com/agency9/SmartBuiltProjekt-3Dkartan
http://lantmateriet.agency9.com/demo7/160818/
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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”

• Koll på anläggningen, Alexandersson, 2015

– Trafikverket bör tydliggöra ansvar och metod för insamling och ajourhållande 

av data. Arbetet bör bedrivas metodiskt och långsiktigt, med en tydlig 

hemvist i organisationen.

• Projekt för bättre informationshantering

– ANDA, GUS, Ebbot, PDB Investera, Anpassat regelverk, Analys och 

handlingsplan för informationshantering, CoClass (BSAB 2.0)

– BIM

• Data om anläggningen i ett livscykelperspektiv
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Information ska ses som en anläggningstillgång

• Information om anläggning är en del av anläggningen på samma sätt 

som den fysiska anläggningen

• Informationen om anläggningen förändras under anläggningens 

livscykel. Det är inte något som levereras en gång.

• Dynamiska data från givare och mätinstrument som kopplas direkt från 

de fysiska anläggningsobjekten under byggande och förvaltning, IoT, 

kommer att bli allt vanligare och viktigare.
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Trafikverkets anläggning

Sveriges vägar och järnvägar

11 900 km 

järnvägsspår

11 400 växlar

560 stationer för 

på- och avstigning

98 400 km 

statliga vägar 

41 000 km kommunala 

gator och vägar 

76 100 km 

enskilda 

vägar med 

statsbidrag

16 000 broar 

(3 781 järnvägsbroar) 

41 färjeleder
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Projekt på Trafikverket 2016

Nord

Mitt

Väst

Syd

StockholmÖst

Verksamhetsvolym år 2015 i kr

51 000 000 000

3 000 projekt, 14 stora projekt (> 4 miljarder kr)

1 000 nystartade projekt varje år

varav

Investeringar 21,5 miljarder

Drift, underhåll och trafikledning   19,5 miljarder

Övrigt 9 miljarder

Förbifart Stockholm

Mälarbanan

Hallandsås

OstlänkenVästlänken

Marieholmsförbindelsen

Göteborg - Borås

Driftplats 

Mertainen

Gransjö 

Bangårds-

förlängning 

Koskivaara

Bangårdsförlängning 

Malmbanan

Gullträsk 

Bangårds-

förlängning

Lappberg

Bangårdsförlängning

Kilafors 

Bangård

Nynäsbanan

Getingmidjan

Stenkumla- Dunsjö

Trafikplats RoslagsNäsby

Trafikplats Vega

Dubbelspår Hallsberg

Malmtransporter

Bergslagen

Jakobshyttan

Väg 50, Nykyrka – Brattebro Backe

Väg 44 Lidköping-Källby

Varbergstunneln

Hamnbanan

E20  Genomfart Alingsås

Flackarp- Arlöv

Ängelholm - Maria

E22 Sätraröd och Vä

E22 förbi Linderöd
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Hopkopplad

Ny teknik förändrar hela branschen 

Övervakad

Intelligent

Personer, system och anläggningsobjekt 

kan interagera med varandra på helt nya 

sätt.

Nya möjligheter att mäta och känna av det 

exakta tillståndet på anläggningen.

Processer och anläggningsobjekt kan 

reagera på förändringar snabbt och 

optimera för framtida händelser.
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Trafikverkets Fysiska anläggning

Anläggningen

Anl. del

Byggnadsverk

Byggdel
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Koppling Fysisk och Digital

Ny Informationshantering
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Anläggningsindivid

Inventarie
inventarienummer

Inventarienummer

Koppling Fysisk och Digital
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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

• CoClass för att klassificera och 

referensmärka den digitala och 

fysiska anläggningen

• Informationsägare

• Har lång historik med 

modellering och lagring av 

spatiala data i nationella system 

och databaser 

• GIS/Geodata för att 

dokumentera hur den byggda 

miljön ser ut

• Översiktlig information för 

planering och analys

• Svensk Geoprocess för att 

modellera geodata
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• Standarder finns för 

byggnader, saknas för 

infrastruktur

• CoClass för att klassificera 

och referensmärka den 

digitala och fysiska 

anläggningen

• Standardisering genom bSI, 

buildingSmart International

• IFC (OpenBIM) grund för 

datautbyte

• Standarder finns för vissa 

områden

• Standardisering genom OGC, 

Open Geospatial Consortium

• GML-baserade standarder 

(CityGML, IndoorGML)

• InfraGML ny standard från 

OGC som tas fram i 

samarbete med bSI

Standardisering
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Informationshantering över livscykeln för 

Trafikverkets anläggning

Koncept/
Planering

Utveckling/
Projektering

Drift och 
Underhåll

Avveckling
Produktion/
Byggande

BIMGIS
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Hantera information i hela 

anläggningens livscykel
BIM Strategin beskriver ett 

införande av BIM i Trafikverket 

på kort och lång sikt.

Kortsiktigt mål:

Investeringsverksamheten ska 

från och med 2015 kunna 

använda sig av BIM enligt en 

fördefinierad lägsta nivå

Långsiktigt mål:

Anläggningsinformation ska 

kunna hanteras i ett 

livscykelperspektiv

Strategin använder sig av den 

Brittiska BIM trappan för att 

beskriva olika mognadsnivåer 

som ska uppnås på kort och lång 

sikt.
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Vad är BIM?

För mig:

• Anläggningsinformation tolkbar för både människa och maskin

• Anläggningsinformation i ett livscykelperspektiv

• Standarder för att överföra anläggningsinformation mellan olika 

parter och skeden

• Klassificerade objekt med egenskaper och relationer
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Vad är ett objekt

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

• 4 stycken?

• Hur många objekt finns?

• eller 4 miljoner?
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2015
Bas-nivå

BIM i 

investerings-

verksamhet

Informationstyp:

Geometrisk

Utformning

~2019
Förutsättningar för 

initial nivå av 

livscykel-hantering 

klart 

Informationstyp:

ANDA, NTL, 

MPK GUS

Planerings 

System

2021-2025
Livscykelhantering av 

information 

bygger på öppna 

standarder

Informationstyp: 

Data för transportsystemet
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2015 Basnivå för BIM
Öka förståelsen, förbättra kvalitén, skapa förutsättningar för samarbete, 

produktivitet och innovation
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Utmaningar

• Kravställa på rätt nivå

• Kunna använda program och metoder för granskning/kontroll, 

samordning, teknikmöten mm

• Nytt klassificeringssystem, CoClass

• Börja överföra BIM till Underhåll
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Behov av information

• När går hyresavtalet ut för 

idrottshallen på plan 4?

• När är det dags att byta 

luftfilter i 

ventilationsanläggningen?

• Vilka krav ställde vi på 

luftomsättning i 

mötesrummen?

• Det är väl bara att riva den här 

väggen?

• När är det dags att byta 

lamporna i Södra länken?

• På vilka vägsträckor har vi 

den här typen av 

överbyggnad?

• Vilket jordtryck är landfästet 

dimensionerat för?

• Hur många blinkapparater i 

kvicksilver har vi fortfarande 

kvar?
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• Gemensamt språk som alla kan tala

Klassifikation ger förutsättningar 

för bättre kommunikation



30 2017-03-28

F
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to
: 
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• Nya förutsättningar och 
behov krävde ett nytt 
system 

BSAB – hittills systemet för att klassificera 

byggnader/anläggningar och dess beståndsdelar
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Klassifikation är enkelt och svårt
• Vår första intellektuella förmåga?

• Naturgiven, men också baserad 
på erfarenheter och kultur

• Olika tolkningar trots samma 
utgångspunkt
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Hitta två 

klasser!

Tydlig indelningsgrund
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Hitta tre 

klasser!

ULD Pelare

långsträckt

bygg-

konstruktivt 

objekt som 

överför primärt 

axiell trycklast 

mellan andra 

strukturella 

objekt

FQD Skyddsräcke

förebyggande 

skyddande 

objekt mot fall 

eller kollision

NCC Golvbeläggning

beklädnadsobjekt

för golv

NCA Markbeläggning

beklädnadsobjekt

för icke 

vegetationsklätt 

utrymme på mark

Beläggning

Tydlig indelningsgrund
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Principer i 

• Tydlig indelningsgrund

− Funktion, form eller läge, eller valfri kombination

− Hierarkiska klasser

• Entydiga klasser

− Klasskoden och klassdefinitionen styr, benämningen är 

ibland en samlingsterm. Stolpe=mast

• Få men stabila klasser

− Funktionell indelning öppnar för alternativa konstruktioner
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Klass och klassdefinition

Q Styrande eller reglerande objekt

objekt avsett att öppna eller stänga eller variera  flöde eller tillträde

QQ Styrande objekt till utrymme

styrande objekt för tillträde till utrymme

QQA Fönster

styrande objekt till utrymme för ?
QQA Fönster

styrande objekt till utrymme för enbart ljus

Entydiga klasser
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CoClass – ett system för:

Förvaltningsaktivitet

Rengöres vid behov med ljummet vatten 

och diskmedel. Inga verktyg behövs för 

åtkomst.

Egenskaper

Storlek: 250

Luftflöde: 202 l/s

Ljudnivå: 30 dB(A)
Kulör: matt grå RAL 7037

Identifikation

J.JJ2.RNB3%JJ01
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H-SON SK22

Bro

Brofäste

Fundament

Vägbana

Hastighetsskylt

Vägbelysning

Stolpe

Armatur

körbanaTunnel

Trafikplats

VA-anläggning

Pump

Apparatskåp

Givare

Trafikverket

Väganl.

E4

E18

Järnväganl.

Infrastrukturell enhet Byggnadsverk Enhet Enhet Individ

Ny Informationshantering

Exempel på hierarkiskt struktur för CoClass
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Vad är Smart Built Environment?

• Ett av 17 strategiska innovationsprogram för svensk 
konkurrenskraft

• Ett 12-årigt strategiskt FoI-program

• 100 + 100 Mkr för en startperiod till och med 2018
myndigheterna + aktörerna

• Kansli hos IQ Samhällsbyggnad 

• IQ Samhällsbyggnad, Sveriges Bygguniversitet, 
Lantmäteriet, BIM Alliance m.fl. har drivit fram 
programmet

• Bakom satsningen står nära 40 företag och 
organisationer i sektorn
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En gemensam strategi för digitalisering för 

hållbart samhällsbyggande
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Programmets mål – 2030 

• 40 % 
minskad miljöpåverkan 

i nybyggnad och renovering

• 33 %
minskad tid från planering till färdigt projekt

• 33 %
minskade byggkostnader

• Förnyad affärslogik
nya värdekedjor och affärsmodeller 

Sektorn:

• Årliga investeringar > 300 miljarder kr

• Över 500.000 anställda

• Över 20.000 företag, många SME, 290 

kommuner

• Från tidig planprocess till färdigt projekt > 8 år

• Bostäder och service – 40 % av Sveriges totala 

energibehov
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Informationsförsörjning för planering, 
fastighetsbildning och bygglov

- ett utvecklingsprojekt inom Smart Built Environment

Elisabeth Argus - projektledare



42 2017-03-28

Våra utmaningar!

 Vi arbetar med 3D-stadsmodeller för planering, redovisning och 

visualisering i samhällsbyggandsprocessen

 Vi har utvecklat kommun- eller leverantörsspecifika rutiner för

• Inmätning, lagring och leverans

• (Detta även om vi använder delar av befintliga standards som 

City-GML m fl)

 Vi får lägga mycket tid på att anpassa data såväl vid mottagande 

som vid leveranser till såväl interna som externa användare

 Våra data utnyttjas inte alltid externt på grund av bristande 

standardisering

 Vi kan inte hantera BIM-modeller i stadsbyggnadsprocessens olika 

faser
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Mål• En strategi för förbättrat informationsflöde genom hela 
processen mellan intressenterna som använder och förädlar 
3D-geodata. 

Projektering

3D
Bygglov

2D

Idé Planering

3D

Bygg 

3D

Detaljplanering

2D

Förvaltning

2D

Fastigh.bildn

2D/3D

Övers.plan

2D

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7ht_5gNLLAhVqAZoKHRzHDp8QjRwIBw&url=http://klubb.golf.se/golfklubbar/hogbogk/historik.html&psig=AFQjCNFvlz0DlmKI8WLKc_BK3CdFgv75xQ&ust=1458657502545358
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7ht_5gNLLAhVqAZoKHRzHDp8QjRwIBw&url=http://klubb.golf.se/golfklubbar/hogbogk/historik.html&psig=AFQjCNFvlz0DlmKI8WLKc_BK3CdFgv75xQ&ust=1458657502545358
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Samhällsbyggnadsprocessen
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Tidplan

 Uppstart av delprojekt, Q1 2017

 Leveranser, Q3-Q4 2017

 Slutrapport Q1 2018
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Hur ska det 

organiseras?

 Ansvaret för respektive arbetsgrupp 

fördelas regionalt. 

 Varje arbetsgrupp tilldelas 3-4 månader

 Före överlämning till nästa arbetsgrupp 

utförs tester och verifieringar som tas 

tillvara när nästa grupp startar sitt arbete

 Gruppledare och dess projektstöd 

ansvarar för kommunikation och 

samordning av arbetsgruppernas arbete 

och tester Stockholm med omnejd

3. BIM och fastighetsbildning

Umeå/Skellefteå med omnejd

5. Återföring/förvaltning

Göteborg med omnejd

1. Produktpaket

Skåne med omnejd

2. 3D detaljplaner

Falun/Borlänge med omnejd

4. BIM och bygglov
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Digitalisering av vårt samhälle

Bard DN
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Digitalisering av vårt samhälle

Bard DN

• Integritetsfrågor

• Säkerhet

• Tillgänglighet för alla
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49

Kunskaps- mognadstrappa

Nya medier, klienter, möjligheter

Ledning

Styrelse

Vi, dagens 

användare

Våra barn

Nästa generation
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Framtid i en digitaliserad värld..

Ny/om -byggnation Underhåll/Planering


