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Presentation

• Karin Olsson

• Sektionen Anläggningsdata järnväg, Underhåll

• Roller:

– funktionssamordnare för Teknisk dokumentation järnväg

– systemförvaltare Geografiska anläggningsdatabasen

– arbetar i utvecklingsprojekt om arbetssätt och lagring

• Geograf och byggnadsingenjör

• karin.m.olsson@trafikverket.se

• Tel. 010-123 75 94

mailto:karin.m.olsson@trafikverket.se
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Presentation av Trafikverket
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Snabbfakta om Trafikverket

Nord

Mitt

Väst

Syd

StockholmÖst

Verksamhetsvolym år 2014 i kr

50 000 000 000
varav

Investeringar 21,5 miljarder

Drift, underhåll och trafikledning 19,5 miljarder

Övrigt 9,0 miljarder

Generaldirektör

Lena Erixon

6 300 anställda

Styrelse
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Organisation

Projektverksamhet

Avvikelser
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Underhåll
Järnvägssystem
Järnvägsdata
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Dagens ämne:

Modeller och objektorienterad data 

inom Trafikverket Underhåll -

möjligheter och utmaningar



8

BIM-strategi: Hantera information i 

hela anläggningens livscykel

GD Gunnar Malm tog beslut 

om ett BIM-införande 2013 

och 2014 fastställdes BIM-

strategin: 

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 för att 

uppnå effektivitet i hantering 

och nyttjande.

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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CAD

2D
3D

BIM

iBIM

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

BIM-guide
BSAB 96

Ritningar, linjer, texter etc

Dokument

Modeller, objekt, samarbete Integrerad, interoperabel data
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g

Data

Processer

Gemensamma  modeller, 

begrepp och processer

ISO-BIM

Mognad

Filbaserat samarbete
Filbaserat samarbete 

& databashantering

Integrerad webbservice

BIM-hub

Svensk byggtjänst

BH90

IFCInfra

InfraGML

CityGML

IDM

MVD

”Basnivå” 
IV-, PR-
Projekt

Underhåll

Bilden är en omarbetning av BIM-mognadsgrad som finns beskriven i BIM strategi där den används 

med tillåtelse från BSI (British Standards Institute)

Interoperabilitet
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Projekt BSAB 2.0
Nytt klassifikationssystem för bygg och förvaltning

I juni 2015 togs beslut att implementera den nyutvecklade 

begreppsmodellen.

MODELLBSAB

För tydligare kommunikation och effektivare processer
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Befintliga IT-system för anläggningsdata järnväg
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Anläggningsdata – Trafikverkets definition

Anläggningsdata omfattar de data Trafikverket behöver för att kunna 

planera, projektera, bygga, trafikera, underhålla och avveckla väg- och 

järnvägsanläggningen. 

Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, 

läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper

Ca 45 IT-system hanterar och lagrar anläggningsdata inom TrV



13

Befintliga system - anläggningsdata järnväg

Ca 45 databaser hanterar / lagrar anläggningsdata

Primära* system inom järnväg:

• Baninformationssystemet BIS

• Geografiska anläggningsdatabasen GAD

• IDA  / Bentley ProjectWise

• Emil / Ebbot

* huvudsystem för renodlad anläggningsdata
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Baninformationssystemet BIS

• Spårnät bestående av noder och länkar

• Anläggningsdata nätanknyts, kopplas till spårnätet

• Många attribut per objekt

• Primärt referenssystem är längdmätningssystemet. Alla länkar har en KM+M-

angivelse i längdmätningssystemet*. Alla objekt har sen ett mätt läge på en länk 

i spårnätet. 

• Koordinater är ett sekundärt referenssystem: spårnätet är koordinatsatt och 

objektens koordinater är beräknade

• Antal objekt i BIS: ca 1,5 miljon

• Antal användare internt: 5000

• Antal användare externt: 2200
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BIS

Ban-

informations-

systemet

Trafikverkets 

primära 

system för 

objekt-

orienterad 

anläggnings-

data
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Geografiska anläggnings-

databasen GAD*

- en kontinuerlig karta som visar 

geografiska modellfilsdata 

- import- och exportfunktioner från 

databasens Sweref99 TM till Sweref

projektionszoner för utbytesdata

- få attribut på objekten

- grafisk redovisning bygger på kända 

standardiserade linjetyper och 

symboler (2D)

- spårgeometrier lagras också i GAD

- applikationer för åtkomst: Geoapp, 

Geowebb

- ca 200 interna användare

* dpSpatial, Digpro Solutions AB
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GAD – samband, status

• Ren datalagring av modellfilsdata

• Data i GAD är inte fysiskt integrerad med data i BIS

• Systemsamband är enbart WMS-tjänster/speglade data

Idag lagrar GAD modellfilstyperna: Ban, EST, Mark

Under 2016 slutförs införandet, import av modellfilstyperna: 

• Kanalisation

• El kontaktledning

• El jordning

• El lågspänning

• Signal

• Signal isoler

• Tele

Extern publicering av BAN-data planeras under 2016



20

Dagens dataflöden järnväg

Modellfiler 
(BIM/3D/2D)

BIM-modeller

2D-modeller

Ritningar 

Dokument

Laddmallar

Investeringsprojekten Lagringsmiljöer UH

Dokument

Trafiknät

Schematiska 
modellfiler

Konsumerande 
system

Schematiska 
modellfiler

BIM-modeller
Ritningar

Dokument 
IDA/PW)
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Modellfilsdata
(GAD)
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Utvecklingsprojekt mm



22

Pågående

• Implementeringsprojekt BIM Stora Projekt (PR)

• Implementeringsprojekt BIM Investering (IV)

• ANDA: utvecklingsprojekt för anläggnings- och trafiknätsdata, 2013 - 2018

(NTL och MPK: utvecklingsprojekt inom VO Trafikledning) 

• Sakområde BIM

• Förstudie BIM inom Underhåll

Uppstart 2016:

• Gemensamt underhållssystem – nytt/utökat, ska stödja Trafikverkets 

anläggningar både inom väg och järnväg

• Implementeringsprojekt BIM Underhåll (UH)

Utveckling som berör ”BIM mm” på Underhåll 
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 Ej tidseffektiv 

hantering av 

anläggnings- och 

trafiknätsdata

 Ej kostnadseffektiv 

hantering av 

anläggnings- och 

trafiknätsdata

 Felaktigt 

beslutsunderlag 

baserat på anläggnings-

och trafiknätsdata

 Bristfällig 

datakvalitet avseende 

anläggnings- och 

trafiknätsdata 

 Avsaknad av data 

avseende 

anläggnings- och 

trafiknätsdata 

 Begränsad åtkomst 

till anläggnings- och 

trafiknätsdata 

Orsaker Problem Konsekvenser

 Bristande styrning 

avseende anläggnings-

och trafiknätsdata

 Otydliga roller och 

ansvar avseende 

hantering av anlägg-

nings- och trafiknäts-

data

 Avsaknad av gemen-

sam struktur och 

begrepps-apparat

 Stuprörsorienterade 

lösningar till följd av 

stuprörsorienterad 

organisation

ANDA-projektet, problembild
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ANDA systemkartläggning - samband
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Det innebär att anläggnings- och trafiknätsdata ska:

I. Ha definierade kvalitetskrav som  ska vara uppfyllda utgående från 

Trafikverkets krav

II. Styras av verksamhetens gemensamma krav

III. Vara en gemensam och känd resurs för hela Trafikverket och vara enkelt 

tillgänglig för alla

IV. Ha ett tydligt fördelat ansvar

V. Finnas i olika tidsdimensioner – då, nu, framtid 

ANDA målbild

Trafikverket ska ha en enhetlig, tillförlitlig och effektiv hantering av 

anläggnings- och trafiknätsdata med hållbar struktur under hela 

livscykeln 
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ANDA arkitektur och omfattning
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Specificera, förbereda 

och planera för 

förändring

ANDA tidplan, september 2013-december 2017

Arbetssätt Planering
Nuläge och

huvudprinciper

Teknik

Systemstöd
Planering Kravställning och upphandling

Mottagande av leverans 

från systemleverantören

Migrering

och konsolidering
Verksamheten

Verksamheten
Information

Data till NTL/MPK

Planering

Utredning

Projektledning Planering
Styra resursallokering, risker, kvalitetssäkring, kommunikation med interna 

och externa intressenter, TKI samt övergripande projektfrågor  

Förbereda överlämning 

till verksamheten
Verksamheten

2014 2015 2016

TG 0 + 1 TG 3TG 2 TG 4

2017

Integrationstest 
ANDA-MPK-NTL

All data
framtagen

2018

Överenskommelser
med NTL och MPK

Förändrings-

ledning

Planera och

skapa

medvetenhet

Driva och frigöra 

förändringens införande

Säkerställa etablerad 

förändring
Verksamheten

Etablera projektet

Beslut huvudprinciper

TG 5

Nyanskaffning, dataanpassning, IT-anpassning, leveranser

Detaljera börläge, implementera arbetssätt och 

styrning
Verksamheten

Processer nivå 3

Designfas startar
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Modellfiler 
(BIM/3D/2D)

BIM-modeller*

2D-modeller

Ritningar 

Dokument

Laddmallar

Investeringsprojekten Lagringsmiljö ANDA

Dokument

Trafiknät

Schematiska 
modellfiler

Schematiska 
modellfiler

BIM-modeller
Ritningar

Dokument

Modellfilsdata
(GAD)

Anläggningsobjekt

Trafiknät (BIS, NVDB)

Dataflöden efter ANDA (?)
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m

Gränssnitt ANDA
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Förstudie BIM inom Underhåll
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Förstudie BIM inom Underhåll – våren 2015

• ”Tillgång till rätt information, validerad och kvalitetssäkrad, om våra 

anläggningstillgångar är det enskilt viktigaste för att lyckas med ett 

effektivt underhållsarbete.”

• ANDA och Underhållssystem ger några av de förutsättningar som 

krävs för BIM inom VO Underhåll.

• Genom BIM fylls ANDA och Underhållssystem med relevant och 

validerad information från investeringsprojekten 

• ANDA är i sin tur beroende av utveckling och implementering av 

standarder för informationsutbyte i öppna verktygsneutrala format.

• Nyttoeffekterna för ANDA och Underhållssystem är direkt beroende 

av en effektiv implementation av informationshantering och 

informationsstyrning.  

 Ett implementationsprojekt behövs 2016 inom VO Underhåll



32

Summering - utmaningar och möjligheter
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Utmaningar

• Hur ska Underhåll fånga och kravställa anläggningsdata? 

1. via BIM-modeller inkl. laddmallar

2. enbart via BIM-modellfiler (anpassning mot DGN och DWG)

Beror av om arbetet med neutrala filformat går framåt enligt plan

• Hur kan BIM-modellerna integreras mot Underhålls databaser, om 

objekt, attribut och grafik inte kan utbytas på ett standardiserat sätt?

• Är det motiverat att ajourhålla BIM-modeller, om de ska lagras filvis?
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Möjligheter

• Livscykelperspektivet på data - viktigaste idén som BIM-införandet 

skapar förståelse för

• BSAB 2.0 skapar nya möjligheter

- ett gemensamt språk är A och O

• ANDA skapar ordning och reda i Underhålls lagringsmiljöer

• ”ANDA visar vägen”: 

- föreslår bättre styrning inom informationshantering

- effektiviserar arbetsprocesser och rutiner 

• Underhållssystemets beteckningssystem ger ett unikt ID (enhets-ID) 

per objekt

– nytt för järnväg

– gemensam identifikation mellan system
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Nuläge

Önskat läge


