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Förord 

Denna rapport är skriven för att utifrån Trafikverkets behov av BIM 

(byggnadsinformationsmodellering) beskriva relaterade standardiserings-

arbeten, med fokus på IFC (Industry Foundation Classes). Syftet med rapporten 

är att genomföra en inventering av berörda standarder, organisationer och 

format. Rapporten ska ge läsaren en god förståelse av varför Trafikverket 

arbetar med framtagande av öppna standarder samt stödjer buildingSMART i 

arbetet med IFC. 

”Standardisering; systematisk ordnings- och regelskapande verksamhet 

med syfte att uppnå optimala tekniska och ekonomiska lösningar på 

återkommande problem.”1  

Rapporten kan fungera som beslutsunderlag för marknadsaktörer samt stödja 

arbetet som bedrivs i CEDR (Conference of European Directors of Roads) och 

EU-projektet V-Con (Virtual Constructions for roads).  

Rapportens innehåll är av teknisk karaktär och kräver att läsaren besitter goda 

kunskaper om BIM och relaterade standarder. 

Rapporten är skriven av Eddie Ljungwe, Rejlers Sverige AB med handledning av 

Mikael Malmkvist, Trafikverket. Rapporten har remissats. Vi tackar samtliga 

remittenter för sin medverkan. Omfattande bidrag till texten har mottagits från 

Lars Häggström (Systematiktjänst), Anders Ekholm (Professor em i 

Projekteringsmetodik) och Klas Eckerberg (Projektengagemang). 

 

Version 

Skillnaden mellan version 1 och 1.1 är främst stavfel och att den senare 

versionen har aktualiserat i form av bildandet av BIM Alliance.  

 

  

                                                           
1 (Nationalencyklopedin, 2013) 
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Läshänvisning 

För att underlätta för läsaren av den digitala versionen av rapporten har 

hänvisningar till hemsidor på Internet gjorts genom hyperlänkar där länken är 

understruken. Den fullständiga adressen anges i sidfoten på samma sida som 

hyperlänken förekommer, så att även den analoga versionen ska ha full 

spårbarhet.  

Nedan följer en kort beskrivning av respektive kapitel. Läshänvisningar avser 

hjälpa läsaren som snabbt vill få en överblick över rapportens innehåll.  

Kapitel 1 Inledning 

I kapitlet presenteras rapportens syfte, mål och målgrupp. Utöver detta ges en 

kort bakgrund av Trafikverkets inställning till BIM och IFC.  

Kapitel 2 Allmänt om information 

I kapitlet redovisas en allmän beskrivning om information och behovet av 

informationsutbyte, öppen information, standardiserad information och så 

vidare. Använda grundbegrepp definieras, vilka är essentiella för läsaren att 

förstå för att få en god förståelse av rapportens samtliga delar. 

Kapitel 3 Trafikverkets behov av information 

I kapitlet framgår Trafikverkets behov av information i olika processer, vilka 

krav som ställs på att informationen kan arkiveras, är öppen och standardiserad 

med mera. 

Kapitel 4 Utveckling av standarder för BIM 

I kapitlet framgår behov, nuläge och vad som behöver göras för att Trafikverket 

ska kunna använda BIM och IFC i sin verksamhet fullt ut. 

Kapitel 5 Beskrivning av IFC 

I kapitlet ges en beskrivning av IFC-standardens olika delar. 

Kapitel 6 Förklaringar och förteckningar 

I kapitlet ges en förklaring av begrepp kopplade till BIM och IFC, och förtecknas 

källor och figurer. 

Bilaga 1 Internationella standarder 

I bilagan presenteras internationella standarder som har anknytning till IFC och 

BIM. 

Bilaga 2 Svenska branschstandarder 

I bilagan ges en genomgång av svenska branschstandarder som berör BIM. 

Bilaga 3 Fil- och dataformat 

I bilagan redovisas relevanta fil- och dataformat. 

Bilaga 4 Organisationer 

I bilagan listas och beskrivs de organisationer som omnämns i rapporten. 
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1 Inledning 

I kapitlet presenteras rapportens syfte, mål och målgrupp. Utöver detta ges en 

kort bakgrund till Trafikverkets inställning till BIM och IFC.  

1.1 Allmänt 

Trafikverket kräver BIM (byggnadsinformationsmodellering2) för att kunna 

hantera stora mängder information, så att olika verksamheter kan samverka 

effektivare. Samverkan med hjälp av BIM förutsätter att information lagras och 

redovisas på standardiserade sätt och kan tolkas maskinellt på ett enhetligt sätt.  

IFC (Industry Foundation Classes) är den idag mest utvecklade internationella 

öppna standarden för BIM. Den har för närvarande status som ISO/PAS 

(Publicly Available Specifikation3), med målet att bli fastställd som formell ISO-

standard.  

Att formatet är öppet innebär att IFC är leverantörsoberoende. Samtliga 

programvaruutvecklare kan därmed implementera standarden i sina 

applikationer. 

Trafikverket kommer i sin verksamhet att använda BIM enligt IFC-formatet. Det 

består av följande delar:  

 IFC-datamodell (Industry Foundation Classes): standardens formella 

begreppsmodell 

 IFD (International Framework for Dictionaries): en flerspråkig lista för 

begrepp, objektklasser, egenskapsklasser och relationer 

 IDM (Information Delivery Manual): beskrivning av 

leveransspecifikationer 

 MVD (Model View Definition): delmängder av IFC-datamodell för speci-

fika informationsleveranser. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att utifrån Trafikverkets behov av BIM beskriva 

relaterade standardiseringsarbeten, med fokus på IFC. 

1.3 Mål 

Målet med rapporten är att genomföra en inventering av berörda standarder, 

organisationer och format. För att ge läsaren en god förståelse av varför 

Trafikverket ska arbeta med framtagande av öppna standarder samt IFC. 

1.4 Målgrupp 

Rapporten kan fungera som beslutsunderlag för marknadsaktörer samt stödja 

arbetet som bedrivs i CEDR (Conference of European Directors of Roads) och 

EU-projektet V-Con (Virtual Constructions for roads). 

 

                                                           
2 Ordledet byggnad används i betydelsen byggnadsverk, som omfattar både hus och 
anläggning. (Se förklaringar i kapitel 6.) 
3 Ett normativt dokument som representerar konsensus inom en arbetsgrupp. 
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2 Allmänt om information 

I kapitlet redovisas en allmän beskrivning om information, behovet av informa-

tionsutbyte, öppen information, standardiserad information med mera. 

Använda grundbegrepp definieras för att underlätta förståelsen av rapporten. 

2.1 Bakgrund 

Informationshantering handlar om skapande, förmedling, tolkning och lagring 

av information. Informationshanteringen i det sammanhang som beskrivs i 

denna rapport sker via datoriserade system, informationssystem. Det ställer 

krav på att informationssystemen ges en uppbyggnad så att de kan hantera data 

korrekt, dels vid lagring och dels vid utbyten, då risken för förvanskningar ökar.  

För att åstadkomma detta krävs definition och standardisering av 

 ingående begrepp 

 förekommande datautbyte  

 utbytesformat och datamodeller.  

2.2 Grundbegrepp för informationshantering 

I detta dokument används termer med följande betydelse. I kapitel 6 förklaras 

begrepp, organisationer och annat förknippat med BIM. 

Kursiverade definitioner är hämtade från Rikstermbanken (RTB)4, 

Nationalencyklopedin (NE)5 eller angiven källa. Motsvarande definitioner på 

engelska anges inom [hakparantes] i de fall det bedömts ge ett mervärde. 

objekt 

object 

Något föreställt, tänkt eller menat.6 

[ISO 12006-2: any part of the perceivable or conceivable 

world], med tillägget att byggobjekt [construction object] är 

objekt av intresse i samband med planering, byggande och 

förvaltning av byggd miljö [object of interest in the context of 

a construction process]. 

konkret objekt Objekt som kan uppfattas med sinnena (RTB), dvs. ting, eller 

primär egenskap hos ting.7  

abstrakt objekt Objekt som inte kan uppfattas med sinnena (RTB), dvs. 

mental konstruktion, t.ex. idé eller begrepp. 

begrepp 

concept 

Mental föreställning om ett objekt (RTB). 

Begrepp är mentala konstruktioner (föreställningar) som 

refererar till och kan representera egenskaper hos objekt som 

helhet. Begrepp som refererar till objekt som helhet benämns 

klassbegrepp, medan begrepp som representerar egenskaper 

hos objekt benämns attribut.  

klass 

class 

En grupp eller samling av objekt av något slag (NE).  

Begreppet klass refererar till en mängd likartade objekt. 

                                                           
4 http://www.rikstermbanken.se/ 
5 http://www.ne.se 
6 (Filosofilexikonet, 1988) 
7 (Filosofilexikonet, 1988) 

http://www.rikstermbanken.se/
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Klasser i informationssystem kan referera till objekt som 

helhet eller representera deras egenskaper.  

egenskap 

property 

Påvisbart förhållande hos ett objekt (RTB), uppgift om 

egenskap hos objekt (RTB). Egenskaper är kännetecken hos 

objekt, som till exempel att en vägbana är svart.  

attribut 

attribute 

Uppgift om egenskap hos objekt (RTB). 

I informationssystem representeras egenskaper av attribut. 

Exempel på attribut är kulör, byggdel, brandklass. Attribut är 

primärt relaterade till ting. De kan även relateras till 

varandra, exempelvis kan svart vara en typ av kulör, det vill 

säga svart relateras (som typ-av) till kulör.  

attributgrupp 

property set 

Grupp av attribut som tillsammans kännetecknar ett objekt. 

relation 

relationship 

Förhållande mellan två objekt. 

Relationer är ömsesidiga egenskaper hos relaterade objekt. 

Relationer kan vara påverkande och icke-påverkande. En 

relation kan vara ett objekt i ett informationssystem. 

betydelse 

meaning 

Tankemässigt innehåll (RTB). 

Betydelsen hos ett begrepp är dess mening [intention] och 

dess referent [extension], dvs. det objekt eller den egenskap 

som avses, samt en kontext bestående av andra begrepp som 

bildar ett sammanhang, t.ex. en berättelse eller en teori. 

symbol 

symbol 

Tecken, som betecknar något genom konvention.8 

Begrepp förmedlas via symboler. Symboler (tecken) kan 

kombineras till t.ex. termer, tal (siffror) och bilder som kan 

tolkas som begrepp. Betydelsen av en symbol eller en term, är 

det eller de begrepp som bestämts i ett socialt sammanhang. 

Symboler lagras via kodsystem på minnesmedia vars minsta 

enheter är 0 (av) eller 1 (på). Exempel på kodsystem för 

symboler är Unicode och exempel för grafik är Tif, Jpeg, Gif 

med flera. 

term 

term 

Benämning för ett begrepp inom ett visst fackområde (RTB). 

En term består av symboler, ett ord är en term som står för 

ett begrepp. 

modell 

model 

Förenklad representation av verkliga eller tänkta företeelser 

(RTB). 

En modell är en avbildning som i något avseende liknar ett 

annat objekt, t.ex. ett ting eller en process, och dess 

egenskaper. Avbildningen kan vara fysisk (och då utgöra en 

del av verkligheten) eller mental (begreppsmässig). 

Avbildningen kan vara statisk eller dynamisk. Dynamiska 

modeller representerar vanligen processer. Processer kan 

inkludera transformationer som t.ex. asfalt före utläggning 

och efter hårdnande på en vägyta. 

En fysisk avbildning görs utifrån en mental föreställning och 
                                                           
8 (Filosofilexikonet, 1988) 
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är beroende av det medium som används. Fysiska 

avbildningar representerar vanligen egenskaper hos den reala 

verkligheten och är i mindre skala eller en fullskalemodell. 

Avbildningar i olika material kan t.ex. vara skisser på papper, 

av papp, trä eller cellplast men också digitala. Digitala 

avbildningar ligger på lagringsmedia som kan tolkas av 

datorer eller dylikt. Avbildningarna är vanligen i flera skalor 

och kan representeras något olika i de olika skalorna. 

information 

information 

Det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation 

(NE). 

Vid kommunikation överförs symboler som måste tolkas av 

mottagaren på ett överenskommet vis för att förstås. 

Överenskommelsen kan innebära att tolkningen skall ske 

t.ex. enligt allmänspråket, enligt definierande eller 

förklarande text eller enligt andra definierade begrepp, t.ex. 

en teori.  

Information är ofta uttryckt som data (utsagor). De kan vara 

enskilda data som ”Körbanan lutar 2 promille” eller system 

av data. Exempel på ett sätt att gruppera dessa system av data 

är i meningar, stycken, kapitel och avsnitt. I datoriserade 

informationssystem uttrycks data med stöd av en 

begreppsmodell. 

data Representation av fakta, idéer eller liknande i en form 

lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av 

människor eller av automatiska hjälpmedel (RTB). 

Data är utsagor om egenskaper hos objekt. Termerna data 

och information används ofta överlappande. Enligt 

definitionen här är information data som överförs vid 

kommunikation. Det innebär således att data består av 

begrepp som kan kommuniceras. Exempel på data i 

betydelsen utsaga om egenskap är: vattentemperaturen är 

21°, motorn har 120 hk, säkringen är på 5 amp och bilen är 

röd. 

informations-

system 

System som behandlar, dvs. insamlar, bearbetar, lagrar och 

distribuerar information (NE). 

Informationssystem består av en begreppsmodell, en 

informationsbas samt en informationsprocessor med 

funktioner för in- och utdatahantering (SIS 1985). 

begreppsmodell 

datamodell  

Formaliserad beskrivning avseende ett kunskapsområde 

(efter SIS 1985).9 

En begreppsmodell består av objektklasser och relationer, 

som kan läsas som allmänna utsagor om objekt av intresse, 

t.ex. byggnadsverk. Benämningen datamodell syftar på att 

modellen består av utsagor (data). En BIM, 

byggnadsinformationsmodell, är en byggnadsdatamodell, och 

kan representera ett byggnadsverk. 

                                                           
9 (SIS, 1985) 
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Informationsbas Mängd av data med en gemensam struktur, lagrade på ett 

sätt som möjliggör sökning och presentation enligt olika 

kriterier (RTB). 

Informationsbas (databas) består av data, dvs. specifika 

utsagor om objekt av intresse som skapats med hjälp av 

informationsprocessorn i ett informationssystem. 

Instans 

instance 

Objekt i informationsbasen i ett informationssystem.  

Instans, förekomst, i ett informationssystem är ett objekt som 

skapats i informationsbasen av motsvarande objektklasser i 

begreppsschemat. Instansen har identitet och attributvärden 

och är medlem av objektklassen. Som exempel är det möjligt 

att forma utsagan ”cykelbanan är blå” genom att i 

informationsbasen skapa instanserna ”cykelbana” och ”kulör” 

samt välja värdet ”blå” i den värderymd som definierats för 

kulören. 

En instans kan representera en del av ett byggnadsverk eller 

hela byggnadsverket, den kan vara allmän, t.ex. vägg eller 

specifik, t.ex. vägg nr 3, på plan 4 i hus 5, av 1-stens tegel.  

dataformat Dataformat är symboler och regler för kombination av 

symboler för att uttrycka data. 

Dataformat består av tecken, termer och numeriska tal samt 

regler för hur de kan kombineras. Ett dataformat är ett 

formellt språk. 

Exempel på dataformat är filformat som IFC part 21, och 

olika varianter av xml, t.ex. ifcXML, fi2XML, sbXML, 

gbXML. Ett dataformat har en bestämd syntax, det vill säga 

regler för hur tecken ska kombineras för att kunna läsas 

korrekt. 

Exempel på dataformat (i XML) för datat “Gatuadressen är 

Sveavägen 1”: <gatuadress> Sveavägen 1 </gatuadress>. 

Strukturen med tecken <>/, ”taggar” [markup] och det sätt 

dessa kombineras utgör syntaxen medan det semantiska 

innehållet består av klasser, egenskaper och värden på 

egenskaper, till exempel ”gatuadress” och ”Sveavägen 1”. 

XML-standarden i sig omfattar endast syntaxen även om 

vissa semantiska begrepp omfattas. 

Ett annat exempel på dataformat är de naturliga språkens 

grammatik och syntax. 

filformat Specifikation för hur data lagras i en fil (RTB). 

Filformat är ett dataformat i form av en fil (datorfil). Ett 

filformat har en bestämd syntax, det vill säga regler för hur 

tecken ska kombineras för att kunna läsas korrekt. Tekniken 

och standardiseringen och typerna av filformat är alltför 

komplex för att beskrivas här men det räcker långt att skilja 

mellan filformat med hjälp av datorfilens ändelse. Exempel: 

txt, xml, dxf, dwg, pdf, doc, docx. 

standard Dokument som är upprättat i konsensus och fastställt av 



14 
 

erkänt organ och som för allmän och upprepad användning 

ger regler eller riktlinjer för aktiviteter (1) eller deras resultat, 

i syfte att nå största möjliga enighet i ett visst sammanhang 

(RTB). 

2.3 Informationsutbyte  

Fungerande informationsutbyte kräver att sändare och mottagare har en 

överenskommelse om hur data ska överföras. Överenskommelsen kan gälla 

inom olika områden eller för varje utbytesbehov mellan parterna.  

För informationsutbyte via datorsystem gäller att informationen ska vara 

entydig och utan upprepningar, det vill säga inte överflödig (redundant) och 

vara lagrad på endast ett ställe i datamodellen. För att detta ska fungera behövs 

entydiga objektklasser och attribut samt entydiga utsagor. Vid utbyte måste det 

säkerställas att data i sändande och mottagande informationssystem är 

överensstämmande (kongruenta). 

I de fall överenskommelser saknas kan data behöva ersättas genom 

nyinskrivning, vilket leder till duplicering, med tillhörande risk för fel. 

Alternativt måste ambitionsnivån sänkas genom uteslutande av vissa funktioner 

och med användning av utbytesformat som klarar det akuta behovet. 

Kostnaderna för sådana kompromisser är svåra att kvantifiera, men är erkänt 

stora. 

2.4 Öppna format 

Dataformat är det sätt som data uttrycks med hjälp av symboler och regler för 

kombination av symboler. Med öppna dataformat avses att data är 

maskinläsbart på ett publikt dokumenterat sätt. Dokumentationen kan vara en 

publicerad specifikation eller ett programmeringsgränssnitt. Publiciteten kan 

vara begränsad av behörighetssystem. Beroende på behörighet kan datorsystem 

läsa ut eller skriva in information. Utvecklingen går mot att allt fler dataformat 

blir öppna. 

2.5 Standardiserad information 

Med standardiserad information avses här att informationen är baserad på en 

standard. Standarderna kan vara formella (ISO, IEC, EN, SIS med flera), 

branschstandarder eller företagsstandarder. 

Ett antal företagsstandarder har blivit de facto-standarder, till exempel dwg för 

CAD-filer. Pdf var ursprungligen en företagsstandard utvecklad av Adobe, men 

har i vissa delar formaliserats till ISO-standard. 

2.6 Objekt, objektklasser, egenskaper och attribut 

När den komplexa fysiska världen ska representeras av digitala data krävs 

förenklingar och definierade strukturer: 

 Objekt beskrivs utifrån sina egenskaper. 

 Egenskaperna representeras i attribut. 

 Likartade objekt samlas i objektklasser. 

 Objektklasserna och attributen används i informationssystemet. 
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Objektklasser och attribut bör vara stringent ordnade och samlade i 

förteckningar där de ligger organiserade i strukturer. Exempel på struktur är 

klassifikationssystem och attributgrupper (Property Sets). 

Klassifikationssystem är vanligen hierarkiska, så att generella objektklasser 

används som den gemensamma nämnaren för en grupp av underliggande 

objektklasser. Se figur nedan, där en generellare objektklass (klass 1), har 

underliggande objektklasser (klasserna 1.x), vilka i sin tur innehåller de 

individuella tänkta eller existerande (instansierade) konkreta objekten (1.x.y). 

Figur 1 Objektklasser på olika nivåer av generalitet. 

Exempel på en generell objektklass (1) är Vägbro; en mer specificerad 

objektklass (1.1) kan vara Bärverk i vägbro: exempel på ett instansierat objekt 

kan vara Bärverk i vägbro nr 5 över väg 113 (1.1.1). 

Ett fungerande utbyte av objektinformation mellan olika system ställer höga 

krav på att begrepp och strukturer är korrekta. En gemensam internationell 

databas som håller ordning på begreppen (objektklasser, attribut och relationer) 

skulle vara av stort värde. BIM är i allra högsta grad beroende av sådana 

informationssystem. 

IFC innehåller en grundläggande uppsättning definitioner i form av IFD 

(Industry Foundation Dictionary). IFD-databasen är utformad för att samla och 

tillgängliggöra alla klassifikationssystem och övriga typer av förteckningar från 

alla länder. Utvecklingen av denna lista är en förutsättning för att få 

interoperabilitet i bygg- och anläggningsbranschen. 

Klassifikationssystemens klasser, liksom objekten i IFC-datamodell, förväntas 

ingå i definitionerna i IFD-databasen. Objektklasser och attribut (eller Property 

Sets) kan sedan hämtas till de informationssystem som används i projekt, till 

exempel CAD eller kalkylprogram. 
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Där kan de antingen användas direkt för att koppla egenskaper till objekten, 

eller för att tolka olika egendefinierade begrepp, till exempel egna uppsättningar 

med egenskaper. 

2.7 Byggnadsinformationsmodeller (BIM) 

En byggnadsinformationsmodell kan vara gemensam för flera 

informationssystem, och kan vara lagrad i en eller flera filer och/eller databaser. 

En BIM bestående av olika informationssystem för exempelvis anläggningsdelar 

och installationer kan användas för att generera olika sorters information: 

mängder, budgeteringsunderlag, tekniska beskrivningar, underlag för 

aktivitetsplanering och mycket annat. CAD-system kan på motsvarande sätt ingå 

i ett BIM-system, med ritningar som utdata. 

En BIM kan vara mer eller mindre komplext uppbyggd. Idag använder vanligen 

varje teknisk disciplin sitt eget informationssystem. Informationsutbytet sker 

antingen direkt mellan parterna, eller via en gemensam lagringsplats. Figur 2 

visar en sådan struktur.  

 

Figur 2 Aktörer som utbyter relevant information med varandra genom BIM. 

Exempel börjar dock dyka upp där all lagring sker i en gemensam databas. 

Bearbetning av data görs i olika verktyg – till exempel CAD och 

beräkningsprogram, med sina specifika filformat – men återlagras sedan i 

databasens format. Norska Vianova har nyligen introducerat fjärde 

generationen av sin databas Quadri, som är objektorienterad och som lagrar alla 

typer av geometriska objekt och deras egenskaper (Figur 3). Lagringen görs i 

GML-format. 
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Figur 3 Quadri Model Server (inspirerad av Vianovas bild, vilken återfinns här10), 

bygger på centraliserad datalagring. Av prestandaskäl kan modellen dock vara lokalt 

replikerad. 

Avsikten är inte att alla aktörer i sina respektive programvaror och applikationer 

ska arbeta med ett och samma filformat. Det ska istället finnas ett gemensamt 

språk för hur själva utbytet av informationen sker. Det gemensamma språket 

kan exempelvis vara IFC med IFD. 

Genom att utforma information om objekten på samma sätt – oavsett val av 

programvara – kan informationsutbytet ske utan manuell handpåläggning. 

Syftet är att informationsutbytet mellan olika program ska gå att genomföra 

automatiskt, utan att informationen förvanskas. 

För att överföra information mellan olika programvaror krävs att de använder 

sig av samma grundläggande datamodell samt att informationsutbytet sker i ett 

specificerat dataformat. Vid överföring av information mellan olika system med 

IFC-formatet ska de klasser och attribut som finns i största möjliga mån 

överföras som IFC-objekt. Omfattningen av IFC-objekt bör hållas på en rimlig 

nivå, vilket innebär att IFC inte kan inkludera alla klasser från alla länder och 

detaljeringsgrader.  

2.8 Mappning mellan begreppsmodeller 

De flesta begrepp är i praktiken olika, olika definierade eller odefinierade i de 

befintliga informationssystemen. Begrepp som kommuniceras måste vara 

definierade och entydiga samt överenskomna, till exempel i IFD. Teoretiskt sett 

är det omöjligt att mappa olika begrepp på ett entydigt sätt, det vill säga att 

exakt översätta ett begrepp till ett annat. Problemet går att lösa genom att 

mappa begreppen till ett eller flera entydiga referensbegrepp och på så sett 

klargöra hur de är relaterade till varandra. 

                                                           
10 
http://www.vianova.se/content/download/5359/65701/file/Quadri%20Model%20Serv
er.pdf 

http://www.vianova.se/content/download/5359/65701/file/Quadri%20Model%20Server.pdf
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Figur 4 Paradoxen - entydig mappning av olika begrepp (begrepp 1 och 2). 

Begrepp 1 och 2 i figuren ovan har ett gemensamt referensbegrepp. Det 

gemensamma kan till exempel vara att båda är stegar. De har dessutom de 

gemensamma referensbegreppen 1 och 2; exempelvis kan båda vara stegar som 

typiskt ingår i broar och som är av konstruktionsstål. Överensstämmelsen visas 

av det inramade området i figuren. Begrepp 1 har även betydelsen uttryckt av 

referensbegrepp 3 (till exempel att stegen är vertikal), som begrepp 2 inte har. 

Begrepp 2 har även betydelsen uttryckt av referensbegrepp 4 (till exempel att 

stegen är permanent), som begrepp 1 inte har. 

Vid informationsutbyte kan skillnaden i begreppen definieras maskinellt och tas 

hänsyn till som en restriktion av förståelsen, se figur 4 nedan. Fullständig 

entydighet om informationen kan nås genom att den delas upp på de entydiga 

referensbegreppen med det gemensamma referensbegreppet som grund. Det är 

ett vanligtvis stort arbete att dela upp information men kostnaden kan övervägas 

av nyttan med entydig kommunikation. Det kan räcka att specificera begreppet 

med sina ingående referensbegrepp, till exempel: 
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Figur 5 Information om komplexa objektbegrepp och dito enkla begrepp med 

egenskaper. 

Information om det komplexa objektet “Stegar av allmänt konstruktionsstål för 

permanent vertikal montering i broar” kopplas till objekt- och referensbegreppet 

”Stegar” (ingående i) ”Brokonstruktion”. Detta objektbegrepp kopplas sedan till 

egenskaperna (med ingående material) ”Konstruktionsstål” (med lutning) 

”Vertikal” (med varaktighet) ”Permanent”.  

IFD ägs och förvaltas av buildingSMART International och benämns numera 

bsDD (buildingSMART Data Dictionary), se vidare kapitel 5 Beskrivning av IFC. 

I Sverige ansvarar BIM Alliance Sweden för översättningen från engelska till 

svenska. För svensk del finns begrepp för virke och isolering inlagda till viss del, 

men mycket återstår och arbetet är tidskrävande. 

En del av begreppen i IFD Library kommer att vara objekt- och 

egenskapsbegreppen i IFC.11. Exempelvis finns begreppen Väggkonstruktion, 

Regelkonstruktion och Regel i IFD med var sin identifierande GUID.  

 

 

 

 

                                                           
11 (Ekholm, 2010) 
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Väggkonstruktion  Regelkonstruktion  Regel 

 

 

 

Tabell 1 Exempel på GUID för väggkonstruktion, regelkonstruktion och regel. 

Vid jämförelse med idag var arbetet före 1980-talet med begrepp i form av 

terminologiarbete relativt omfattande. ”Exempelvis är hela BSAB‐systemet 

odefinierat och begreppens betydelse framgår endast av de tolkningar man kan 

göra baserat på rubriker, begreppens hierarkiska ordning och utformningen av 

texter och mätregler i AMA samt ett fåtal begreppsförklaringar i AMA.”12  

I Sverige och internationellt är arbetet med byggklassifikation under 

kontinuerlig utveckling. I Sverige anpassas även BSAB-systemet successivt efter 

nya krav från branschen. För att utvecklingen av byggklassifikationen ska gå åt 

önskat håll är det viktigt att svenska intressen och svensk kompetens tillförs det 

internationella arbetet.13  

En grundläggande förutsättning för införande av BIM är att det finns korrekt 

definierade och namngivna begrepp. Bristande begreppsstandardisering 

motverkar användningen av modern teknik inom informationshantering, genom 

att resurser läggs på mappning mellan olika informationssystem. Om 

informationen inte tolkas automatiskt krävs manuell handpåläggning.14 

Begrepp som erfordras i BIM finns i dag utspridda i en mängd 

klassifikationssystem och övriga förteckningar. De behöver samlas och ordnas 

upp i IFD. Exempel relaterade till Sverige är: 

 
Klassifika-

tionssystem 

Täckning/ 

ansats  

Ägs/ förvaltas 

av  

Webbplats  

BK04 Byggvaror Sveriges Bygg- 
och Järn-
handlare-
förbund 

http://www.byggjarnhandlarna.se/ 

BSAB 96 Byggnads-verk 
och deras delar 

Svensk 
Byggtjänst 

http://www.byggtjanst.se/ 

CPC  Generell för 
varor och 
tjänster  

FN  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cp
c-2.asp  

CPV  Generell för 
offentlig 
upphandling  

EU  http://simap.europa.eu/codes-and-
nomenclatures/codes-cpv/codes-
cpv_sv.htm  

eCl@ss  Generell för 
varor och 
tjänster  

eCl@ss e.V.  http://www.eclass.de/  

                                                           
12 (Ekholm, 2010) 
13 (Ekholm, 2010) 
14 (Ekholm, 2010) 
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Klassifika-

tionssystem 

Täckning/ 

ansats  

Ägs/ förvaltas 

av  

Webbplats  

GPC  Generell för 
varor  

GS1  http://www.gs1.se/sv/GS1-
systemet/Klassificeringssystem/GPC/  

Svenska EBR 
systemet 

Eldistribu-
tionsanläggnin
gar  

Elbyggnads-
rationalisering 
(EBR) 

http://www.svenskenergi.se/sv/Vi-
arbetar-med/Nat/EBR/ 

UNSPSC  Generell för 
varor och 
tjänster  

GS1  http://www.gs1.se/sv/GS1-
systemet/Klassificeringssystem/UNSPSC/  

Tabell 2 Klassifikationssystem för begrepp. 

 

Förteckning Täckning/ 

ansats  

Ägs/ 

förvaltas av  

Webbplats  

Ackordslistor, flera 
olika 

Byggarbeten Sveriges 
Byggindustrier 

http://www.bygg.org/ 

E-nummer Elprodukter Sveriges 
elgrossister 

http://www.seg.se/sv/ 

Kodlistor i BH 90 CAD och 
ritningar 

SIS http://www.sis.se/ 

Kodlistor i fi2 Förvaltnings-
system 

BIM Alliance 
Sweden 

http://www.bimalliance.se/ 

Kombinerade 
nomenklaturen  

Generell för 
varor  

EU  http://www.stairsec.se/taric/bin/tagHuv
udmeny.cgi  

Normtid och 
tidlista 

Glasarbeten Glasbransch-
föreningen 

http://www.gbf.se/ 

Normtid VVS VVS-arbeten VVS företagen http://www.vvsforetagen.se/ 

Nybyggnadslistan Byggarbeten Sveriges 
Byggindustrier 

http://www.bygg.org/ 

Ombyggnadslistan Byggarbeten Sveriges 
Byggindustrier 

http://www.bygg.org/ 

RSK-nummer VVS-produkter VVS företagen http://www.vvsforetagen.se/ 

Standarder Till exempel 
IEC 61346 

El-system och 
produkter 

http://www.iec.ch/ 

Standarder Till exempel 
ISO, IEC, EN, 
SIS 

System och 
produkter 

http://www.iso.org/iso/home.html 

http://www.iec.ch/ 

http://www.en-standard.eu/ 

http://www.sis.se/ 

TEiP, BaTMan, 
med flera system 

Anläggningar Trafikverket http://www.trafikverket.se/ 

Terminologier Bygg-, installa-
tion och 
anläggning 

SIS, TNC m.fl. http://www.sis.se/ 

http://www.tnc.se/ 

Tidlistor Diverse Övriga Ett stort antal tidlistor finns från många 
utgivare och många olika typer av arbeten 

Tabell 3 Förteckningar över begrepp. 

Klassifikationssystemet OmniClass (USA/Kanada) håller på att läggas in i IFD, 

och i Holland och i andra länder pågår förberedelser för detta. 

BSAB är – liksom OmniClass – baserat på ISO 12006, som definierar ett antal 

”vyer” som beskriver den byggda världen ur olika perspektiv, till exempel som 

infrastrukturella enheter, byggnadsverk, byggdelar (funktioner) och 

produktionsresultat (varor, material och arbeten). Hybriden byggdelstyp 

kombinerar funktion och teknisk lösning. 
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Systemet bygger på att objekt klassificeras och kravställs efter en vy i taget. 

Tabellen för produktionsresultat används i tekniska beskrivningar enligt AMA, 

vilket medger att krav i textform kan ställas på ingående material, varor och 

arbetsmetoder. 

Systemet klarar inte att ”kodifiera” sådana krav. De försök som gjorts att göra 

”additativa” kodsystem, som kombinerar beskrivning och kravställning ur flera 

perspektiv samtidigt, leder till svårhanterligt långa koder. En mer framkomlig 

väg torde vara att kombinera en grundläggande klassifikation av typ av objekt 

med andra sätt att lagra information: med attribut eller med databaskopplingar. 

Arbete med sådana tabeller pågår i Danmark och finns i Sverige i form av TEiP-

systemet från Trafikverket. Klasserna i dessa tabeller kan möjligen användas för 

mappning mellan klasser i existerande klassifikationssystem och IFC-

datamodell.15 

Exempelvis kan produktklassen Vägg i IFD ges attributet ”stombärande” om den 

ska hålla upp tunneltaket, och attributet ”utrymmesskiljande mellan trafik och 

driftrum” om den även ska ha den funktionen. Produktklasser kan på det sättet 

mappas mot klasser i dagens klassifikationssystem som avser delar av 

byggnadsverk. Exempelvis kan produktklassen Vägg anges som del av ett hus 

och ges attributen ”stombärande” och ”ytterklimatskiljande”, vilket motsvarar 

”27.C Stomytterväggar” i BSAB:s byggdelstabell.  

Ett annat exempel från BSAB är ”DCB.221 Förstärkningslager kategori A till 

överbyggnad med styv konstruktion”. Ur ett produktorienterat synsätt utgörs 

delen Förstärkningslager, med attributet ”kategori A” som del av Överbyggnad 

med attributet, styv. Förstärkningslagret specificeras med produktorienterat 

synsätt som sådant och är då samma begrepp som (kompatibelt mot) ”DCB.2 

Förstärkningslager för väg, plan o d”. För varje tillkommande attribut kan sedan 

det produktorienterat definierade förstärkningslagret kravställas utifrån dessa 

attribut.  

Förstärkningslagret kan alternativt klassificeras som ett skikt i byggdelen ”31.B 

Överbyggnad för väg och plan”. Varianten ”styv konstruktion” skulle kunna 

klassificeras och kravställas som en byggdelstyp. 
  

                                                           
15 (Ekholm, 2011) 
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3 Trafikverkets behov av information 

I kapitlet beskrivs Trafikverkets behov av information i olika processer, vilka 

krav som ställs på att informationen kan arkiveras, är öppen och standardiserad 

med mera. 

3.1 Allmänt 

Information i Trafikverkets olika informationssystem – såväl i helt interna 

system som i system i olika projekt – behöver kunna utväxlas maskinellt, det vill 

säga i öppna format på sätt som anges under kapitel 2.4 Öppna format samt 

standardiserad på sätt som anges under kapitel 2.5 Standardiserad information.  

Dessutom krävs att informationen kan arkiveras på sätt som beskrivs nedan 

under kapitel 3.3 Behov av arkivering av information samt att informationen är 

skyddad på sätt som beskrivs nedan under kapitel 3.4 Behov av behörigheter 

och 3.5 Behov av datasäkerhet och informationssäkerhet. 

3.2 Behov av BIM 

Mängden information som hanteras i ett byggprojekt är omfattande och liten tid 

ges till att säkerställa betydelsen av informationen. En övergång till BIM och 

därmed objektorienterad information kräver att definitionerna av begreppen är 

entydiga, inte bara för en människa utan även för olika datorsystem. Detta kan 

möjliggöras genom att använda datamodeller och begrepp med tydliga 

definitioner och genomtänkt struktur. 

Informationsöverföring styrs av såväl juridiska som praktiska behov. Processen 

kan specificeras på olika nivåer, allt från små projekt till nationell och 

internationell nivå.  

Byggnadsinformationsmodeller bör fungera som den röda tråden från utredning 

till förvaltning, det vill säga som informationsbärare i den sammanhållna 

byggprocessen. Informationen kompletteras och uppdateras samt förgrenas 

genom hela processen och ger bland annat en förvaltningshandling med hög 

grad av överensstämmelse med det som producerats. 

BIM möjliggör även styrning av behörigheter för användarna. Beroende på 

användare kan relevant information göras tillgänglig för just denna, vilket 

effektiviserar informationsflödet genom hela processen.  

Ett införande av BIM möjliggör ett helt nytt arbetssätt i hela branschen, med 

nya processer som följd. Olika aktörer måste börja samarbeta på ett tidigt 

stadium, för att fastställa initiala ramar och önskad detaljnivå på det som 

projekteras. BIM innebär att en större insats behöver läggas i ett tidigt skede än 

tidigare, men i och med en effektiv informationsåterföring kan antal nedlagda 

timmar för hela projekteringen bli avsevärt lägre. Dessutom innebär det nya 

arbetssättet att ”stafettpinne-projektering” till stor del kommer att försvinna, i 

och med att projektörerna får bättre förutsättningar för att samverka med 

varandra. 

För att säkerställa ett gemensamt regelverk för informationsleveranser krävs ett 

upprättande av leveransspecifikationer. Idag saknas överenskommelser om 

objektorienterade informationsleveranser i branschen. fi2 (Föreningen för 

Förvaltningsinformation, ingår numera i BIM Alliance Sweden) har påbörjat 
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arbetet med specifikation av leveranser från produktion till förvaltning, även om 

detta främst gäller för husbyggnads- och inte för anläggningsbranschen. 

Detsamma gäller projektet FokusI, där Svensk Byggtjänst testar överföring av 

data från projektering till produktion genom ”byggdelsrecept”. 

Informationsflödet i ett byggprojekt bör generellt vara behovsstyrt. En viss typ 

av information behövs för kalkylering och en annan för tidplanering. I en 

informationsleverans är det därför nödvändigt att precisera 

informationsmängden, med syftet att endast den information som behövs för att 

hantera de krav som ställs ingår i leveransen. 

Detta kan liknas med industrins LEAN-tänkande, som är en produktionsfilosofi 

som utvecklats inom Toyota och som syftar till minskat resursslöseri i 

produktionen samt till behovsstyrda processer. Exempel på detta tänkande har 

fått genomslag i IFC genom användningen av IDM (Information Delivery 

Manual) och MVD (Model View Definition).  

Genom att koppla förvaltningssystem till BIM kan modellerna uppdateras 

kontinuerligt med aktuell information. Modellerna kan därmed tjäna som 

underlag vid löpande drift- och underhållsarbeten, för ombyggnad och slutligen 

för rivning. Idag har Trafikverket Underhåll ingen tydlig mottagare av BIM. 

Rutiner för överlämnande av information till förvaltningsskedet måste därför 

arbetas fram. 

3.3 Behov av arkivering 

Lagkraven för arkivering av digital information bör ses över så att de anpassas 

till de nya arbetsprocesser som BIM innebär. Det saknas idag riktlinjer för hur 

BIM ska arkiveras, vilket i bästa fall innebär att pdf-ritningar i 2D genereras ut 

ur modellerna i förvaltningsskedet. Detta resulterar i att all information som är 

knuten till de ingående objekten i modellen inte tas tillvara. Trafikverket bör 

därför vara en kravställare för hur informationen ska lagras över tid, för att även 

dra nytta av fördelarna med BIM i förvaltningsskedet. 

I RA-FS 2009:2, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för 

elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) framgår 

hur digital information bör arkiveras. Även om olika lagringsalternativ baseras 

på ISO-standarder är det svårt att garantera att exempelvis pdf/a kan läsas om 

hundra år. Den digitala utvecklingen är oförutsägbar och går snabbt framåt. 

Läsbarheten säkras i större utsträckning än tidigare genom att lagringsformaten 

standardiseras. Detta bör Trafikverket ha i åtanke inför kommande utveckling 

mot att spara informationen i ett e-arkiv.  

3.4 Behov av behörigheter  

Utbyte av data mellan olika förvaltningsprogram och BIM kan även behöva 

styras av olika behörigheter. Samtliga användare har inte behov av eller rätt att 

se all information. Användarna bör därför tilldelas olika behörigheter, så att 

endast relevant information tillgängliggörs för den enskilda användaren. Detta 

innebär också en effektiv selektering av informationen och därmed effektivare 

processer. 
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3.5 Behov av datasäkerhet och informationssäkerhet 

Ett införande av BIM innebär ett förändrat arbetssätt för såväl individ som 

projekt och kräver en ökad tillit till informationsteknik. Denna tillit kräver en 

del åtgärder i form av kontroller för nyttjanderätt, brandväggar, bandbredd, 

kompabilitet och så vidare. 

I takt med att mer och mer information om Trafikverkets anläggningar lagras 

digitalt är informationssäkerheten en viktig aspekt för det fortsatta arbetet. En 

risk- och sårbarhetsanalys för att kartlägga vilken säkerhetsnivå som ska gälla 

för skyddet av Trafikverkets information och informationssystem bör 

genomföras. Som underlag för hur säkerhetsåtgärderna ska utformas bör 

Trafikverket även göra en bedömning av hur sannolikt det är att olika typer av 

störningar ska inträffa och vilka konsekvenser det i så fall skulle få.  

3.6 Behov av öppna format 

Trafikverket har behov av att utväxla information mellan interna 

informationssystem och i relationer till system i olika projekt och externa system 

som till exempel meterologiska system, trafikinformationssystem och system för 

samhällsinformation. För effektiv hantering krävs att utväxlingen använder 

öppna format, det vill säga är maskinläsbar på ett publikt dokumenterat sätt. 

Projekten hanterar stora mängder information. Det kostar mycket för aktörerna 

inklusive Trafikverket att skaffa och leverera nödvändig information i 

processerna och ta fram erforderlig dokumentation. Onödigt höga kostnader har 

sin grund i att informationen inte lagrats i öppna format samt att den är 

utspridd i många olika informationssystem hos konsulter, entreprenörer och 

myndigheter samt i regelsystem och standarder med mera.  

Generellt kan konstateras att information i öppna format underlättar effektiv 

hantering av informationsutbyte.  

3.7 Behov av standardisering 

Information i Trafikverkets olika informationssystem behöver så långt som 

praktiskt möjligt vara definierad enligt standarder eller breda 

branschöverenskommelser för att få effektivare processer (se kapitel 2.5). Detta 

gäller såväl i helt interna system som i projektspecifika system, liksom vid 

kommunikation med externa system.  

Att dokumentationen är uppbyggd i enlighet med standarder är ett steg mot en 

ökad öppenhet. Teknikerna för dokumentationen måste vara överenskommen 

innan informationsutbytet ska ske. Därmed kan sändande och mottagande 

informationssystem och programvaror som ska processa informationen i förväg 

utformas för behoven. I takt med att gemensamma arbetssätt slår igenom 

minskar startkostnaderna för varje projekt – under förutsättning att alla parter 

använder standarderna. 

För Trafikverket innebär införande av en standardiserad informationshantering 

bättre möjligheter att både hämta och lämna information till 

informationssystem och programvaror inom och utanför verket. 

Informationssystemen och programvarorna kan dessutom utformas för att 

utöka behovsuppfyllelsen och tillgodose behov som inte varit möjliga att 

realisera tidigare av till exempel ekonomiska skäl.  
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Standardiserad information kan anses bestå av delarna begrepp, 

begreppsmodell och informationsöverföring. I IFC-standarden finns 

motsvarande delar. IFD definierar begreppen, IFC-datamodell definierar 

begreppsmodellen och IDM specificerar den information som ska 

kommuniceras.  

Utöver IFC finns många andra standarder och format som kan behöva 

användas. Exempel är klassifikationsstandarder (klassifikationssystem) som 

BSAB, BK04 och UNSPSC, samt klassificerande och identifierande system som 

EAN-koder, RSK-nummer och E-nummer. Därutöver finns terminologier som 

utges av SIS, TNC, Trafikverket och en rad andra organisationer. 

Gemensamma begrepp för bygg- och anläggningsbranschen är nödvändiga för 

att parterna ska förstå varandra. Eventuella missförstånd där begreppens 

innebörd tolkas på olika sätt kan bland annat leda till ökade kostnader. Ett 

exempel på detta är om en ny väg kräver omdragning av befintligt 

avloppssystem. För att medge rensning av systemet krävs att brunnar placeras 

ut, vilket görs var 20:e meter. I Sverige ska brunnslock vara märkta på 

ovansidan, så att dess funktion framgår. I detta exempel med ett stort A för 

Avlopp.  

Ett problem som kan uppstå vid vanlig projektering är att brunnslocken felaktigt 

blivit märkta med en annan bokstav, exempelvis D för Dagvattenbrunn. Om 

detta fel först märks i produktion kan detta leda till stora kostnader. Att endast 

byta ut ett brunnslock resulterar inte i någon större kostnad, men att byta 

samtliga brunnslock i en hel anläggning kan leda till stora kostnader. 

Med hjälp av BIM kan denna typ av problem undvikas. Informationsleveranser 

som tolkas maskinellt minskar risken för felleveranser. I projekteringen minskar 

risken för fel genom att de olika objekten har beroenden kopplade till varandra. 

En D-brunn skulle exempelvis inte gå att sätta in i modellen om ledningarna var 

avsedda för avlopp. Det är därför viktigt att de objekt som projekteras i BIM 

verkligen tilldelas rätt egenskaper för att modellen ska representera verkligheten 

på ett helt korrekt sätt.  

Vid en korrekt framtagen modell, med rätt detaljeringsnivå på de beskrivna 

objekten, kan bedömda kostnader för material i princip bli exakta. Om en 

internationell standard för gemensamma begrepp tas fram undviks även 

eventuella missförstånd orsakade av olika definitioner och standarder. Vid 

användning av gemensamma begrepp i hela branschen kan dessutom olika 

checklistor tas fram för att kontrollera modellen på ett effektivt sätt. 

För att driva arbetet framåt behöver såväl nationella som internationella organ 

engageras. Idag arbetar endast buildingSMART med detta, men arbetet borde 

drivas effektivare genom en bättre finansering och medverkan från branschens 

olika aktörer. Trafikverkets medverkan i V-Con är ett steg i rätt riktning. 

För att informationsutbytet mellan olika dataprogram ska fungera krävs inte 

bara att de stödjer samma modelleringsspråk i form av IFC. Det behövs även en 

standardisering som beskriver gemensamma begrepp på ett entydigt sätt. Med 

gemensamma begrepp menas det gemensamma språket avseende bygg- och 

anläggningsdelar, produkter, komponenter och så vidare. Begreppen definieras 

genom IFD med internationellt överenskomna begrepp som är identifierade och 

förklarade. IFD följer ISO-standarden 12006-3, som kan liknas med ett ramverk 

för begreppsbestämning. 
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Gemensamma standarder för anläggningsbranschen är alltså nödvändiga av 

många skäl. Trafikverket bör ta ett stort ansvar för att driva utvecklingen åt 

önskat håll. 

Sammanfattning: 

 Gemensamma dataformat behövs tillsammans med gemensamma 

begrepp för att specificera hur data ska uttryckas för att vara maskinellt 

läsbar. 

 Gemensamma överenskommelser om vilken information som ska 

utbytas behövs för att inte belasta aktörerna med det problemet vid varje 

enskild leverans. 

 Överenskommelserna måste vara gemensamma eftersom de ska uttrycka 

informationsmottagarens behov inom ramarna för vad som är rimligt för 

leverantörerna att uppfylla. 

 Överenskommelserna är viktiga på många sätt som en grund för 

uppbyggnaden av informationssystem och för utveckling av 

programvaror. 
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4 Utveckling av standarder för BIM 

I kapitlet framgår behov, nuläge och vad som behöver göras för att Trafikverket 

fullt ut ska kunna använda BIM och IFC i sin verksamhet. 

4.1 Allmänt 

För att Trafikverket ska kunna tillgodose sina behov vid införandet av BIM bör 

verket vara en av aktörerna som påverkar utvecklingen av standarder inom 

samhällsbyggandet i bred mening. Standardiseringsarbetet bör ske i samverkan 

med främst BIM Alliance Sweden, SIS, ISO och IEC samt med olika pågående 

projekt, exempelvis V-Con. Om detta görs – och om arbetet förankras på alla 

plan – kan informationsstandarder på sikt bli en naturlig del av Trafikverkets 

verksamhet. 

Handlingsplan och finansieringsplan bör tas fram för utveckling av standarder 

för BIM för Trafikverket. De bör baseras på genomförande av projekt som 

huvudsakligen bör utgå från affärsbehov. Spridning och utveckling av kunskap 

inom området ska inkluderas i projekten. Handlingsplanen bör inkludera 

exempel på aktiviteter ur ett kortsiktigt (ca 3–5 år) och långsiktigt (5–10 år) 

perspektiv. 

Handlingsplanen bör ta hänsyn till det stora utvecklingsprojektet för standarder 

inom samhällsbyggande som initierades av OpenBIM Sverige (numera BIM 

Alliance). SBUF har finansierat en förstudie som genomfördes våren 2013, 

vilken föreslår en omfattande översyn av standarderna inom området. 

Potentiella finansiärer av framtida utveckling är bland andra Formas, Vinnova, 

Trafikverket och SBUF, liksom berörda företag och organisationer. 

Utveckling pågår också i våra grannländer. Det norska Statens vegvesen har 

beslutat att från 2015 använda öppna format i alla sina projekt. Vilket format 

som ska användas är ännu oklart. Idag används GIS-formatet SOSI och 

LandXML. Kännedomen om IFC är låg. Det norska Jernbaneverket förväntas gå 

samma väg. I Finland utvecklas och anpassas LandXML och kombineras med 

IFC. 

4.2 Behov och nuläge 

Omfattningen av IFC behöver utökas till hela anläggningsområdet. Det är ett 

stort arbete och därför viktigt att komma igång med snarast. IFC-datamodell 

omfattar för närvarande design och produktion av hus och installationer, samt i 

viss mån förvaltning. IFD, IDM- och MVD-standarderna är generella och täcker 

på så sätt även in anläggningsområdet, men specificering för de olika behoven 

återstår. 

För anläggningar finns formaten LandXML och CityGML samt standarder för 

mark och installationer i mark genom olika standarder som OGC inom GIS 

(Geografiska Informationssystem).  

4.2.1 Geografisk information 

Trafikverket använder och producerar stora mängder av geografisk information. 

Information kopplad till en geografisk plats kan delas upp i två olika 

huvudområden. Det första huvudområdet är kart- och plandata, vilken i regel 
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hanteras av våra kommuner och av Lantmäteriet. Det andra huvudområdet är 

information kopplad till hus och anläggningar. Denna typ av information tas i 

regel fram vid olika hus- och anläggningsprojekt. 

Till detta kommer information om miljödata, markanvändning, markslag, 

biotoper för växter och djur, naturskyddsområden, fornlämningar, geologiska 

förhållanden, grundvatten och mycket annat. Bland producenterna kan nämnas 

länsstyrelser, SGU och antikvariska myndigheter. 

Standarder och överenskommelser finns inom GIS-området, och för utväxling 

av landskapsinformation finns bland annat LandXML. Inga av dessa system är 

helt kompatibla med IFC. 

IFC täcker idag branschen för husbyggnad relativt väl, men är kraftigt begränsat 

vad gäller anläggningsbranschen. Andra standarder inom anläggningsbranschen 

än IFC finns i princip inte. Ofta får dwg fungera som de facto-standard. 

Data från inmätningar levereras idag antingen som textfiler (filändelse pxy, xyz 

eller pnezd) eller som CAD-filer (vanligen som dwg). Kodning och symboler bör 

då följa BH90 Del 7, med Kodlista BH90 för landskapsinformation (en 

utveckling av Vägverkets kodlista).  

Sådana data kan ligga till grund för enkelt tolkningsbara terrängmodeller. 

Modeller kan produceras med en rad verktyg: Autocad, Microstation, SPG Geo 

med flera. Leverans kan göras i dwg eller i LandXML. 

IFC är också kraftigt begränsat av vad gäller hantering av geografisk information 

typ administrativa gränser, markanvändning och naturgivna förutsättningar. 

För att Trafikverket ska kunna använda geografisk information med IFC behövs 

därför utveckling av formatet. 

Nyttor över hela livscykeln förutsätter att gapet mellan IFC och de standarder 

framtagna av ISO TC211 (som idag används inom många verksamheter inom 

Trafikverket) kan överbryggas. Exempelvis vilar flera svenska standarder och 

Trafikverkets nyligen framtagna modell för Väg- och järnvägsinformation på 

ISO 19100. Detsamma gäller INSPIRE-projektet. 

Utvecklingen av IFC bör ske i samverkan med buildingSMART. Tanken är då att 

först utveckla IDM och MVD för geografisk information utan att påverka IFC-

datamodell. Utvecklingen av datamodellen hör till ett senare steg, då geografisk 

information kan integreras helt. Samverkan är viktig för kunskapsöverföring och 

återkoppling till den internationella utvecklingen av IFC. 

En hypotes är att många av de geometriska entiteterna (i till exempel LandXML) 

redan finns i IFC-datamodellen och att övriga entiteter kan använda den 

generella entiteten IfcGeographicElement. Viss utveckling av IFD torde 

behövas. 

Kodningen av objekt skulle inledningsvis kunna göras enligt Kodlista BH90 för 

landskapsinformation. På längre sikt kan nya tabeller behöva tas fram, till 

exempel inspirerat av amerikanska OmniClass, som i sin tur – liksom BSAB-

systemet – är baserad på ISO 12006. Mappning skulle i nästa steg kunna göras 

till värdetabeller i de många andra system som utvecklats hos respektive 

informationsproducent: Lantmäteriet, kommuner, länsstyrelser med flera. 

Utvecklingen bör göras i samråd med Lantmäteriet, med speciell tonvikt på 

arbetet med EU-projektet INSPIRE. 
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4.2.2 LandXML 

Det närmaste en standard för mark och anläggningar som finns är LandXML, 

som beskriver hur information om terrängförhållanden och mätpunkter ska 

struktureras. Avsikten är densamma som för IFC, nämligen att säkerställa en 

effektiv och korrekt informationsöverföring mellan olika programvaror. 

Formatet har utvecklats av bland andra Autodesk, och stöds i åtskilliga 

programvaror. För närvarande ligger dock utvecklingsarbetet nere, i brist på 

intresse och resurser. 

Organisationen buildingSMART har uppmärksammat LandXML och ser på sikt 

att det bör integreras i IFC. Strategin för detta kan enligt buildingSMART delas 

upp i ett kortsiktigt och ett långsiktigt mål. I ett kortsiktigt perspektiv kan 

LandXML användas som ett kompatibelt anslutet format till IFC. Detta kräver 

en hel del utveckling av IFD, IDM och MVD kopplat till IFC. 

I ett långsiktigt perspektiv bör utvecklingen av LandXML göras så att formatet 

blir en integrerad standard i IFC. Erfarenheter från det kortsiktiga skedet är 

viktiga för en integrerad standard. 

4.2.3 IFC 

IFC är en internationell standard för BIM. Standarden är en begreppsmodell 

som specificerar objekt och relationer för BIM-baserad information, hur den ska 

överföras (kommuniceras) och hur den ska lagras. 

Generellt kan sägas att IFC är det i dag mest lovande formatet för BIM. Det är 

genomtänkt och strikt uppbyggt, men är samtidigt omfattande och kräver 

mycket av användaren. Detta till trots är filstorleken kompakt och formatet kan 

öppnas som en vanlig textfil, vilket medger en enkel granskning av ingående 

data. 

Formatet är inte helt komplett ännu vad gäller begreppsdefinitioner (IFD) och 

processanpassade leveransspecifikationer (IDM) och definitioner av 

delmängder (MVD). Det finns för närvarande endast ett fåtal IDM:er och 

MVD:er. Inga av dessa är anpassade för Trafikverkets verksamhet. Ett stort 

arbete läggs ner internationellt på att komplettera standarden: utveckla och 

förbättra datamodellen, IDM-specifikationen, MVD-specifikationen samt lägga 

in definitionerna i IFC-datamodell i IFD. 

IFC-formatet har en del tydliga brister. Problem finns med kompabilitet mellan 

versionerna av formatet, vilket kräver manuell handpåläggning när data 

konverteras. Dessutom kan databashanteringen bli långsam vid lagring, vilket 

innebär en reducering av formatets tidsvinster. En ytterligare brist är att 

inläsning av IFC-filer i CAD-program kan ta mycket lång tid. 

En fördel med IFC är dess flexibilitet att beskriva i princip vad som helst. Detta 

är samtidigt en nackdel, eftersom det kan leda till att olika program tolkar IFC-

filerna olika. Tillämpningarna av IFC har än så länge inte lyckats med att 

överföra all information från ett program till ett annat utan att tappa en del av 

informationen. Detta beror bland annat på att de olika programvarorna har 

unika objekt som inte kan tolkas av IFC-formatet på rätt sätt. Detta resulterar 

ofta i att ett objekts geometri blir förvrängd, eller att en del av objektet saknas 

när det har exporterats till en annan programvara.16  

                                                           
16 (Lund, 2012) 
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IFC går därför än så länge inte att använda fullt ut utan viss eftertanke. Det 

krävs en manuell kontroll för att säkerställa att informationen är fullständig. 

Denna kontroll är både tidskrävande och besvärlig. 

4.2.4 Arkivering 

Arkivering av BIM-baserad information kan göras genom att den eller de 

datafiler som innehåller de instansierade datamodellerna sparas till ett filarkiv, 

tillsammans med specifikationer för senare läsbarhet. Informationssystemen 

kan löpande behöva uppdateras avseende använda standarder. Vid behov kan 

hela databaserna behöva uppdateras.  

Övriga problem med ändrade standarder är gemensamma med annan 

information som behöver arkiveras över lång tid. Filarkivet kräver också ett 

separat system för säker hantering med bland annat backuper. 

I Trafikverkets förstudie ”Arkivering investeringsprojekt” framgår att 

investeringsverksamheten inte har något digitalt arkiv (e-arkiv). Trafikverket 

skapar en stor mängd digital information som idag hanteras och lagras i flera 

dokumenthanteringssystem. Strukturerna (dokumentbibliotek, metadata med 

mera) är i regel anpassade för att driva projekt och inte för långtidslagring. 

Detta medför problem kring förvaltning och sökning av informationen eftersom 

informationen lagras i flera olika system med olika strukturer och funktionalitet. 

Behovet av att långtidslagra digital information på ett strukturerat sätt ökar 

kontinuerligt. Detsamma gäller behovet av att förenkla informationssökningen. 

Det finns ekonomiska fördelar med att göra det enkelt att återfinna eftersökt 

information. Idag är det lätt att information försvinner och därmed i många fall 

måste återskapas, med stora kostnader som följd. 

Förstudien menar att arbetet med införandet av e-arkivet kan fungera som en 

katalysator för att få igång processen; inte bara med att införa nya verktyg utan 

också att ta fram och informera om arbetssätt rörande skapande och hantering 

av digital information. Införandet blir med andra ord nära kopplat till ett 

införande av BIM. 

4.2.5 Behörighet och säkerhet 

BIM-system ska ha behörighetssystem och säkerhetssystem (datasäkerhet och 

informationssäkerhet) utifrån samma kravbild som Trafikverkets övriga 

informationssystem.  

IFC är i sig inte ett informationssystem, och har därför inget behov av 

behörighets- eller säkerhetssystem. Visst skydd av informationen är inbyggt 

genom att datamodellen kan valideras. buildingSMART har också en 

kvalitetssäkring av programvaror som hanterar IFC.17  

Med stöd av IFD kan dessutom olika checklistor tas fram för att kontrollera 

datainnehållet i modellen på ett effektivt sätt. 

                                                           
17 http://www.buildingsmart-tech.org/certification/summary 

http://www.buildingsmart-tech.org/certification/summary
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4.2.6 Öppen information 

BIM-system bör vara öppna på sätt som anges i kapitel 2.4, och uppfylla de 

behov som uttrycks i kapitel 3.6. Formatet behöver utvecklas på det sätt som 

beskrivs i kapitel 4.2.3. 

IFC är öppet utformat, vilket symboliskt visas av att buildingSMART har 

registrerat namnet OpenBIM. Information skapad med standarden kan därför 

också göras öppen. För att begränsa åtkomsten kan behörighetssystem 

användas. 

4.2.7 Standardiserade informationsmodeller 

BIM-system har vanligen proprietära format, det vill säga definierade endast 

inom ramen för det aktuella systemet. Definitionerna sker vanligen genom 

upprättande av BIM-manualer eller liknande, med hänvisning till existerande 

definitioner i standarder och branschrekommendationer. 

IFC är standardiserad på sätt som anges i 2.5 och uppfyller de behov som 

uttrycks i kapitel 3.7. Formatet behöver utvecklas på det sätt som beskrivs i 

kapitel 4.2.3. 

IFC är ett internationellt etablerat format på väg att bli standard, vilket utökar 

möjligheterna att utbyta information även med verksamheter utanför 

Trafikverkets. 

4.3 Intern utveckling 

En övergång till BIM kräver omfattande investeringar. Direkta kostnader som 

mjukvara och hårdvara är en del, medan indirekta kostnader för utbildning och 

lämplig bandbredd för informationsutbyte är en annan del. 

Utbildning och metodutveckling bör vid behov göras tillsammans med de 

konsulter som anlitas i pågående och planerade projekt. 

4.4 Utveckling av IFC 

Samtliga delar av IFC behöver utvecklas för att formatet ska kunna användas 

fullt ut inom Trafikverkets verksamhet: 

 Datamodellen: IFC-modellen innehåller många grundläggande delar, 

men är ännu inte utvecklad för anläggningsområdet. Många definitioner 

saknas därmed. 

 Informationsurval: det finns en grundstruktur för att skapa urval av 

information genom modellvyer (Model View Definition) utifrån olika 

behov. De MVD:er som finns är få.  

 Definitioner: IFD-databasen är i princip helt outvecklad för 

Trafikverkets behov och för det svenska språkområdet. Mycket arbete 

har lagts ner internationellt och en stor mängd begrepp finns inlagda. 

Många av de begrepp som erfordras finns utredda men är utspridda. För 

svenskt behov behöver de översättas till svenska och kvaliteten behöver 

höjas. 

 IFD kommer inom kort att innehålla de flesta begrepp (objekttyper och 

egenskaper/attribut) i IFC-datamodell, exempelvis objektet IfcBeam 

(balk) och egenskapen IfcSoundProperties (ljudegenskaper). Dessutom 



33 
 

inläggs Property Sets som anger grupper av egenskaper (attribut). 

Relationer finns mellan IFC-datamodell (version 4) och IFD vilket 

undviker dupliceringar. 

 Leveransspecifikationer: förutom utveckling av IDM:er anpassade 

för Trafikverket (för intern och extern kommunikation) kan behov finnas 

av utveckling av den internationella IDM-standarden och 

Bygghandlingar 90 inklusive dess kompletteringar.  

4.5 Handlingsplan 

Trafikverket bör delta aktivt i internationellt samarbete inom buildingSMART. 

En handlingsplan bör upprättas, exempelvis med följande punkter: 

 Kompetens behöver byggas upp kring IFC-formatets alla delar. 

Uppbyggnaden bör ske stegvis med varvning av teori och praktik och 

omfatta både intern personal och externa samarbetspartners. Viss del 

kan ske i projekt, men utbildning och testverksamhet behövs som 

komplement.  

 IDM och MVD. IDM:er och tillhörande MVD:er tas fram för 

specificerade behov av informationsutbyte och arkivering. Det görs i 

samarbete med andra aktörer inklusive utvecklare av datorverktyg. För 

stöd i utvecklingen bör parallell tillämpning ske i testverksamheter. 

 IFC-datamodell. Modellen utvidgas inom buildingSMART med stöd av 

IDM:er och tillhörande MVD:er framtagna inom Trafikverket. 

 IFD. Begrepp definieras och läggs in i IFD. Begreppen är de som behöver 

standardiseras i de informationssystem som har behov av att utbyta 

information med varandra inom Trafikverket eller med externa 

informationssystem. I arbetet ingår medverkan i aktiviteter rörande 

klassifikation och terminologi i Sverige och internationellt.  

 Utveckling av Trafikverkets informationssystem så att de kan klara att 

hantera IFC-formatet. Systemen behöver klara de: 

o tekniska kraven. Ställer krav på in- och utenheterna i systemen. 

o begreppsmässiga kraven. Ställer krav på systemens 

begreppsmodell och informationsinnehåll. 

 Utveckling av generella metoder och verktyg för verifiering av riktigheten 

i informationsutbyten och i användningen av de standardiserade 

begreppen.  

 Utveckling av klassifikationssystem som täcker in hela hus- och 

anläggningsbranschens behov. Systemet behöver omfatta såväl objekt 

(byggda och naturgivna) som deras egenskaper. Grunden bör vara ISO 

12006, kompletterat med tabeller liknande de som utvecklats i 

OmniClass och Uniclass. 

 Erfarenhetsåterföring och kunskapsuppbyggnad. 
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4.6 Branschgemensam utveckling 

Idag finns det ett antal delvis överlappande standarder, överenskommelser och 

rekommendationer: IFC, fi2, Bygghandlingar 90 och sbXML samt e-

handelsstandarder (EDI-standarder) som BEAST:s (och NEA:s) meddelanden, 

GS1-standarder samt en rad standarder för begrepp. 

Begreppssystemen är många och av skiftande omfattning och tydlighet. Exempel 

är klassifikationssystem som BSAB, BK04, UNSPSC samt klassificerande och 

identifierande system som EAN-koder, RSK-nummer och E-nummer med flera 

samt terminologier som till exempel de som utges av SIS, TNC med flera samt 

Trafikverkets egen terminologi och terminologier från en rad organisationer. 

Även i olika interna och kommersiella informationssystem kan utläsas att de har 

mer eller mindre egna begrepp och termer.  

För objektbaserad informationshantering sker utvecklingen av format och 

standarder på flera olika ställen, såväl nationellt som internationellt. En 

övergripande samordning mellan dessa saknas. Dessutom har en del av 

formaten enbart nationell tillämpning, exempelvis fi2 och sbXML. Andra har 

internationell omfattning men begränsning till viss tillämpning, exempelvis 

EDI-standarder och meddelanden från GS1/Beast. 

IFC har i sin tur en begränsning, eftersom den huvudsakligen är framtagen för 

byggande och teknisk förvaltning. Förvaltningsdelen är relativt outvecklad inom 

IFC, men utveckling pågår. 

Dessutom gäller att standardiseringsarbetet måste vara utbyggbart, hållbart och 

baseras på en gemensam teoretisk och begreppsmässig plattform. Denna 

plattform saknas i stor utsträckning i dag. För att standardiseringsarbetet ska 

uppnå avsedd nytta måste det samordnas, såväl inom Sverige, Norden, Europa 

som internationellt. 

Det gäller att samordningen inte drivs så långt att onödiga restriktioner uppstår 

som hämmar utvecklingen, till exempel att en part får rollen att kontrollera de 

övriga på sådant sätt att de måste avvakta beslut. 

Validering av information och juridiska aspekter vid datakommunikation bör 

även det ingå i standardiseringsarbetet.18 

 

 

 

                                                           
18 (Ekholm, 2010) 
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4.7 Samband mellan standarder 

 

Figur 6 Samband mellan standarder. 

 

Företagsstandarder bygger vanligen på en eller flera branschstandarder, eller 

direkt på en eller flera internationella, nordiska, europeiska eller svenska 

standarder. Med företagsstandarder jämställs här sådana som endast används 

av en eller flera enskilda programvaror. Exempel: dwg, dxf, dgn. 

Branschstandarder bygger vanligen på en eller flera internationella standarder 

som utges av ISO eller IEC och på EU-standarder. Branschstandarder kan tas 

fram av organisationer som är internationella (buildingSMART, W3C m.fl.), 

europeiska (CEN), nordiska (NEA) eller svenska (BIM Alliance Sweden, BEAst). 
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5 Beskrivning av IFC 

I kapitlet ges en beskrivning av IFC-formatets olika delar. Namnen på delarna är 

de som nu gäller, men namnändring pågår. Exempelvis kommer IFD (Industry 

Foundation Dictionary) att ändras till bSDD (buildingSMART Data Dictionary). 

5.1 Allmänt 

IFC är en grupp av format för beskrivning av byggnader och anläggningar. Alla 

delar baseras på ISO-standarder. 

 

 

 
IFC-format  
IFC-datamodellen 
IFD-begreppen 
IDM-informationsdelar 

 
ISO-standard  
ISO 16739 
ISO 12006-3 
ISO 29482 

Figur 7 IFC-standarder. 

IFC-datamodellen är indelad i ett antal delar (parts), där: 

 part 11 avser EXPRESS och används som språk från 

informationsmodellering 

 part 21 är dataformat för textfiler med radnumrering 

 part 28 är dataformat för textfiler med XML-representation 

 part 41 definierar grunderna för produktbeskrivning 

 part 42 innehåller de geometriska beskrivningarna.  

Ett tidigt beslut hos IAI (buildingSMART) var att IFC skulle skrivas i EXPRESS, 

eftersom det även används av STEP. Här finns datadefinitionsspråk gemensamt 

för modellering inom flera olika branscher som mekanik, elektronik, olja och gas 

och rymdfart. Vid utveckling av IFC-modellen används EXPRESS och dess 

språkliga symboler som entitet, attribut och relationer.19 

5.1.1 Informationsöverföring med IFC 

IFC är ett komplett verktyg för informationsöverföring.  

På den semantiska nivån – begreppsnivån, det vill säga tecknens (ordens) och 

deras betydelse – finns IFD (begreppsdatabasen) och IFC-datamodell. 

På den tekniska nivån finns överföringsformaten p21 och p28. 

                                                           
19 (Bjørkhaug, 2005) 
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Som hjälpmedel på den semantiska nivån finns IDM och MVD.  

Överföring kan även specificeras med ett API (programmeringsgränssnitt) 

baserat på dessa delar för direktkoppling mellan informationssystem.  

Dagens mjukvaruutvecklare använder sig av olika filformat, vilket innebär att 

det ibland är omöjligt att överföra information från en programvara till en 

annan. En lösning på detta är att mjukvaruutvecklarna möjliggör ett stöd för ett 

neutralt filformat i sina programvaror, exempelvis IFC:s filformat p21 eller p28. 

För att möjliggöra detta krävs att programmet har en funktion som gör det för 

att importera och exportera data med hjälp av modeller i IFC-format; en parser, 

vars uppgift är att tolka informationen mellan IFC-syntaxen och programmets 

egen syntax (i Sverige benämns parser vanligen tolk). 

5.1.2 Grafik i IFC 

Objektens geometriska egenskaper kan beskrivas utförligt med IFC. Det finns 

däremot inga regler för hur den grafik som visas på ritningar ska utformas. Olika 

länder har sin egen praxis gällande linjebredder med mera. I Sverige används 

vanligen rekommendationerna i Bygghandlingar 90, som till stor del är 

baserade på ISO-standarder. För att detta ska fungera krävs att reglerna 

implementeras i det system som genererar ritningarna. 

5.1.3 Objekt och attribut i IFC 

IFC-modellen kan förutom fysiska objektbeskrivningar innehålla information 

rörande exempelvis aktivitetsplanering, mängder, budgetering och tekniska 

beskrivningar. IFC kan hantera i princip alla typer av objekt och attribut, med 

mer eller mindre utvecklat stöd. 

De geometriska egenskaperna är väl implementerade, medan de övriga behöver 

kompletteras ur definitionerna i IFD. Stöd för denna komplettering ingår i IFC. 

IFC hanterar objekten som Entities (definierade delar), exempelvis IfcBeam för 

balkar.  

Attributen benämns Properties (egenskaper). Varje objekt kan ha en 

uppsättning egenskaper, eller Property Sets. Dessa är fördefinierade för varje 

objekt och kräver nationella anpassningar beroende av nationella standarder 

och praxis. 

För tekniska beskrivningar inom svenska anläggningsområdet används 

Trafikverkets TEiP-system för totalentreprenader och Trafikverkets 

komplement till Byggtjänsts AMA-system för utförandeentreprenader. Om 

objekten önskas kopplas till kraven i beskrivningar kan sådana TEiP- eller AMA-

koder20 införas som attribut. Koderna kan även kopplas till objekten för att 

indikera typ av objekt. Identifierade egenskaper (attribut) finns i TEiP och 

saknas i AMA.  

Samtliga typer av objekt och attribut kommer att finnas i IFD, inklusive de som 

är fördefinierade i IFC, som till exempel IfcBeam. 

IFC-datamodell innehåller ett stort antal entiteter (653 stycken i version 2x3) 

som uttrycker olika begrepp. IFC-datamodell är egentligen ingen datamodell 

utan ett system av objektklasser och attribut organiserade i ett system med typ-

                                                           
20 AMA-koderna är i sin tur baserade på BSAB-systemet. 
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av struktur. IFC-objekten avses användas för att uttrycka den information som 

skall överföras mellan informationssystem. Exempelvis uttrycker objektet 

IfcBeam begreppet balk och IfcSoundProperties uttrycker egenskapen ljudtryck.  

Det finns ett stort antal Property Sets (317 stycken i version 2x3) som anger 

egenskaper (attribut) som är ”vanliga” för olika objekttyper. Exempelvis har 

objektet IfcBeam Property Set ”Pset_BeamCommon” som samlar nedanstående 

egenskaper med specificerad användning enligt en ”Definition” och med 

angivande av vilka attribut och datatyper som ska användas:  

 
Namn 

(Egenskap) 

Attribut Datatyp Definition 

Reference  

(Littera) 

IfcPropertySin

gleValue 

IfcIdentifier Reference ID for this specified type in this project (e.g. 

type 'A-1') 

Span  

(Spännvidd) 

IfcPropertySin

gleValue 

IfcPositiveLen

gthMeasure / 

LENGTHUNI

T 

Clear span for this object. The shape information is 

provided in addition to the shape representation and the 

geometric parameters used within. In cases of 

inconsistency between the geometric parameters and the 

shape properties, provided in the attached property, the 

geometric parameters take precedence. 

Slope  

(Lutning) 

IfcPropertySin

gleValue 

IfcPlaneAngle

Measure / 

PLANEANGL

EUNIT 

Slope angle - relative to horizontal (0.0 degrees). The 

shape information is provided in addition to the shape 

representation and the geometric parameters used 

within. In cases of inconsistency between the geometric 

parameters and the shape properties, provided in the 

attached property, the geometric parameters take 

precedence. 

IsExternal  

(Inomhus eller 

utomhus) 

IfcPropertySin

gleValue.  

IfcBoolean Indication whether the element is designed for use in the 

exterior (TRUE) or not (FALSE). If (TRUE) it is an 

external element and faces the outside of the building. 

LoadBearing 

(Bärande eller 

inte) 

IfcPropertySin

gleValue. 

IfcBoolean Indicates whether the object is intended to carry loads 

(TRUE) or not (FALSE). 

FireRating 

(Brandklass) 

IfcPropertySin

gleValue 

IfcLabel Fire rating for this object. It is given according to the 

national fire safety classification. 

Figur 8 Egenskaper för objekttypen ifcBeam Property Set ”Pset_BeamCommon”. 

5.1.4 Relationer i IFC 

IFC använder sig av objektifierade relationer, vilket innebär att de är identifie-

rade som egna objekt, benämnda relationsobjekt. Relationsobjekten möjliggör 

att objekten eller attributen inte alltid behöver vara direkt kopplade, vilket ger 

en mer kraftfull och flexibel datamodell. Nackdelen är att den blir svårare att 

förstå och tillämpa på ett enhetligt sätt. 
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Figur 9 Schematisk bild av semantik i IFC och övrig semantik som behöver överföras. 

För att överföra information mellan systemen behövs relationsobjekt som kopplar ihop 

begreppen. (Bilden inspirerad av BIM Alliance Sweden). 

Som hjälpmedel för att göra information maskinellt förståelig i ett BIM-system 

kan IDM användas för att specificera informationen ur användarperspektiv. En 

MVD är den delmängd av IFC som krävs för att överföra informationen i en 

informationsleverans specificerad i en IDM.  

Varje MVD kan sägas utgöra en liten IFC-datamodell. Information som på detta 

sätt specificerats med IDM, IFD och MVD blir direkt tolkningsbar (maskinellt 

förståelig) av de informationssystem som använder IFC-standarden.  

Därmed är grunden lagd för öppen tillgång till informationen i en BIM. För 

informationsutbyte behövs sätt att skapa den fysiska överföringen. Här finns ett 

flertal datatekniska möjligheter. I huvudsak finns två vägar: den ena är ett API 

(programmeringsgränssnitt) som delges mottagaren; den andra att skapa en 

IFC-fil (p21 eller p28) som sänds till mottagaren.  

Vid fysisk dataöverföring (skriva eller läsa) måste brandväggar finnas mellan 

informationssystemen för att säkerställa deras dataintegritet. Motsvarande 

gäller den gemensamma semantiken. 

Varje informationssystem som ska kommunicera enligt IFC-formatet behöver 

utvecklas enligt ovan. Med ökad användning torde allt kraftfullare hjälpmedel 

och kanske även stödsystem tas fram på marknaden för att lösa dessa behov. 

Utvecklingen skulle påskyndas av att tyngre aktörer som Trafikverket går först 

och bereder vägen. 
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5.2 Grundläggande standarder för IFC 

IFC utvecklas och underhålls av buildingSMART och baseras på ISO-

standarderna:  

 ISO 10303 (STEP, grundstandarderna) 

 ISO 12006-2 

 ISO 12006-2 (grundbegrepp för att beskriva byggd miljö) 

 ISO 12006-3 (datamodellen för IFD) 

 SN/TS 3489 (kommande ISO-standard för koppling av begrepp till IFC) 

 ISO 16739 (”IFC-standarden”) 

 ISO 29482 (IDM, ”informationsleveranser”). 

Grundläggande för IFC är de så kallade STEP-standarderna. Dessa standard-

iserar begrepp för de flesta typer av produkter som fordon, flygplan, fartyg, olje- 

och gasanläggningar, processanläggningar samt byggnader. De är inte lika 

kompletta inom alla produktområden.   

5.2.1 Allmänt 

IFC-datamodell (version 2x3 här21 och version 2x4 här22) baseras på ISO 16739. 

5.2.2 Objektklasser 

IFC är i grunden en dataformatstandard, men innehåller även objektklasser och 

egenskaper för domänen byggd miljö. Vid överföring av information mellan 

olika system ska de klasser och egenskaper som finns i största möjliga mån 

överföras som IFC-objekt.  

Omfattningen av IFC-objekt bör hållas på en rimlig nivå i IFC-datamodellen. 

Den kan därför inte inkludera klasser från samtliga länder, och inte heller 

beskriva alla objekt i samtliga detaljeringsgrader. Omfattningen av IFC-objekt 

kan ske på önskad nivå och önskad omfattning genom att använda IFD-

biblioteket – med alla objekt och egenskaper – via ifcClassification. Arbetet med 

att standardisera detta har nått stadiet SN/TS (Implementation of support for 

IFD Library in an IFC model, nr 3489).  

Eftersom det finns alternativa arbetssätt kan det behöva skapas regler för 

tillämpning inom verksamheter som behöver samverka, och som kanske 

använder samma BIM. Detta visar på vikten av att gemensamma begrepp bör 

utvecklas i IFD, så att alla länders samlade insatser kan tas tillvara.23  

                                                           
21 http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/index.htm 
22 http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-releases/ifc2x4-release/rc4-
release/rc4-summary 
23 (Ekholm, 2010) 

http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/index.htm
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-releases/ifc2x4-release/rc4-release/rc4-summary
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Figur 10 Schema för IFC (figuren baseras på Eastmans bild för systemarkitekturen i 

IFC2x2)24 

IFC-schemat är organiserat i nivåer: 

 Längst ner finns Resurser (Resources) tillgängliga för de övriga 

nivåerna i form av 26 olika enheter som definierar egenskaper, geometri, 

kostnader, material, roller, tid, topologi och så vidare.  

 Översta nivån i IFC-schemat är Core Layer, vilket innehåller Kärnan 

(Kernel) och dess Utvidgningar (Extensions). På denna nivå finns alla 

grundläggande koncept som objekt, relationer och attribut. 

 Nästa nivå innehåller Enheter (Elements) för kommunikation. 

Enheterna är grupperade i Shared Objects”. Exempel: building elements, 

som innefattar alla golv, väggar, tak, fönster dörrar och så vidare.  

 På nästa nivå i schemat kan Enheter samlas till specifika Domäner 

(Domains), exempelvis Structural Analysis Domain. Enheterna på 

denna nivå behandlar specifika användningsområden för olika aktörer.  

Samtliga objekt i IFC-schemat ingår i en hierarkisk ”typ av” struktur där varje 

nivå har olika egenskaper och relationer. En vägg har exempelvis följande 

uppbyggnad: 

 IfcRoot > IfcObjectDefinition > IfcProduct > IfcElement > 

IfcBuildingElement > IfcWall.  

 IfcRoot ger väggen en GUID och annan identifierbar information som 

namn och beskrivning. 

                                                           
24 (Eastman, 2006) 
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 IfcObjectDefinition placerar väggen som del av en större grupp, och 

identifierar de komponenter som väggen består av.  

 IfcProduct definierar väggens placering och dess geometri. Geometrin är 

objektbaserad och består av exempelvis byggnadsdelar, komponenter, 

utrymmen eller zoner. 

 IfcElement behandlar väggens relationer med andra väggar och även 

avgränsningar för så kallade utrymmen (spaces) och zoner. 

 IfcElement är en superklass till IfcBuildingElement och 

IfcOpeningElement. 

 IfcWall hanterar de egenskaper som är knutna till objektet. 

5.2.3 Egenskapsgrupper (Property Sets) 

Egenskaperna är organiserade i attributgrupper (Property Sets). Ett exempel på 

detta är att under objektet IfcWall finns en attributgrupp benämnd 

Pset_WallCommon. I detta finns egenskaper som ljudklass, brandklass, U-värde 

med flera. 

I IFC finns det ett antal standardiserade Property Sets. Användningsområdet för 

IFC är stort och utvecklas kontinuerligt. I dagsläget finns endast de vanligaste 

typerna av attributgrupper tillgängliga.25 

5.3 MVD 

Målet med IFC är det ska täcka hela bygg- och anläggningsbranschens behov för 

utbyte av data inom hela byggprocessen. Vid informationsutbyte mellan olika 

programvaror utväxlas i regel endast en mindre mängd av 

informationsinnehållet, exempelvis vid mängd-, kalkyl- eller energiberäkning. 

I IFC kallas funktionen att välja delmängder ur en databas Model View 

Definition, inspirerat av CAD-teknikens sätt att presentera önskade delar av en 

modell genom att skapa vyer med utvalda objekt (vanligen genom att släcka 

oönskade lager). Följande MVD:er finns definierade i XML-scheman: 

 buildingSMART MVDs: 

o Basic HandOver to Facility Management. 

 Other International Organizations MVDs: 

o Architectural Design to Building Energy Analysis 

o Architectural Design to Circulation/Security Analysis 

o Architectural Design to Quantify Takeoff for Cost Estimating 

o Architectural Design to Spatial Program Validation 

o Concept Design BIM 2010 

o Design to Code Compliance Checking (ICC 2006) 

o Early Concept Design to Analysis 

o Nordic Energy Analysis (subset of CDB-2010). 

MVD:er återfinns här.26 

                                                           
25 http://www.blis-project.org/IAI-MVD/ 
26 http://www.blis-project.org/IAI-MVD/ 

http://www.blis-project.org/IAI-MVD/
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5.4 IFD 

IFD-databasen syftar till att samla begrepp av intresse från alla länder och göra 

dem öppet och enhetligt tillgängliga. IFD baseras på ISO 12006-3 (datamodellen 

för begreppen). För närvarande finns ungefär femtiotusen begrepp inlagda. 

Arbetet med utvidgningar och kvalitetssäkring pågår, men är ett omfattande och 

tidskrävande arbete. En stor del av begreppen hämtas från existerande 

klassifikationssystem, från IFC och från andra format och standarder. 

Strukturen och begreppen i IFD har motsvarigheter i EPISTLE. 

IFD innehåller inte poster som beskriver en faktisk förekomst; för detta ska IFC-

datamodell användas. Begrepp i IFD kan exempelvis vara olika typer av balkar, 

medan en förekomst av en särskild balk i ett visst anläggningsprojekt beskrivs 

med hjälp av IFC. IFD är däremot tänkt att innehålla alla generella begrepp 

(objektklasser, egenskapsklasser och relationer) som det finns behov av. Rent 

konkret innebär detta att IFD innehåller en del av de data som ska skrivas in i 

den modell som IFC-datamodell definierar. 

Genom användning av grafiska användargränssnitt finns det redan idag möjlig-

het att koppla ett unikt id (GUID) till alla objekt som ingår i en viss 

byggnadsmodell. Det pågår arbeten med att genom denna teknik koppla BIM-

objekten till IFD, men ingen programvaruleverantör eller företag har fullföljt 

implementeringen. Att detta görs är nödvändigt för att uppnå interoperabilitet. 

Ett genomfört exempel på projekt är IFD Sign On, framtaget för 

varuinformation i Norge.27 

I IFD tilldelas varje begrepp en unik identitet (Global Unique Identifier, GUID), 

samt en benämning och förklaring på engelska. En grundtanke med IFD är att 

oklarheter kring begreppen ska försvinna genom att datasystem använder dess 

unika identiteter. Även om grundspråket är engelska kräver en allt mer 

globaliserad byggbransch att benämningar och förklaringar finnas översatta till 

det egna landets språk. Med hjälp av GUID kan begreppsbeskrivningarna 

därmed kopplas ihop och presenteras på önskat språk. Databasen är således 

språkoberoende. 

Biblioteket behöver även innehålla begreppens inbördes relationer. För en ”bro” 

behövs det exempelvis anges om den ses som en underbyggnad (konstruktion) 

eller som ett eget byggnadsverk. Det ska även framgå om till exempel begreppen 

”undre förstärkningslager” och ”förstärkningslager” har relationen typ av 

och/eller relationen del av. Varje begrepp och relation behöver ha identiteter så 

att de kan användas entydigt. 

Ur ett förvaltningsperspektiv måste BIM-objekten ”veta” vilken typ de är, 

exempelvis att en pelare är en pelare. Systemet måste även veta om pelaren är 

konstruerad i stål eller betong; vilket ytskikt den har och så vidare. Om en skada 

rapporteras in på en viss pelare ska systemet veta vad en skada är. Utifrån 

skadetyp ska ett åtgärdsförslag kunna kopplas till objektet. Är skadan av en viss 

sort krävs troligen en viss åtgärd för pelare tillverkade av stål och en annan för 

betongpelare.  

Målet är att IFD ska omfatta begreppen i IFC-datamodell och i de flesta 

klassifikationssystem som är etablerade i olika länder eller regioner. 

Klassifikationssystemen förväntas följa ramstandarden för byggklassifikation 

                                                           
27 (buildingSMART Sweden, 2012) 
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ISO 12006-228. Begreppen i IFC-datamodell matchar inte alltid begreppen i 

klassifikationssystemen, men förhoppningen är att IFD ska kunna göra 

översättningar mellan systemen entydiga.  

5.5 IDM 

IDM baseras på ISO 29482 (IDM, informationsdelar, ”informationsleveranser”).  

Behov av informationsutbyte inom bygg- och förvaltningsprocesser ökar allt 

mer. För att dra nytta av informationen från planering till förvaltning krävs ett 

obrutet och kvalitetssäkrat informationsflöde. Detta möjliggörs genom ett 

gemensamt regelverk för hela branschen, i form av en standard för processer 

(aktiviteter) vid informationsutbyte. 

IDM är ett sådant format, vilket hanterar de gemensamma arbetssätten och 

rutinerna för informationsöverföring mellan olika processer. För att 

informationsutbytet ska bli så effektivt som möjligt måste arbetssätt och rutiner 

specificeras, bland annat genom att ange följande: 

 vem som ska leverera information 

 fackmässiga krav på innehållet i informationen 

 syftet med överlämnandet 

 vilka aktörer som behöver ta del av informationen 

 när leverans av information är planerad. 

En IDM består av tre olika delar: 

 PM (Process Maps) används för att stödja användare i flera ER, vilka i 

sin tur stödjer en övergripande arbetsprocess. PM behandlar 

informationen som behövs för den speciella arbetsprocessen. Syftet med 

PM är att få en förståelse för konfigurationen av aktiviteter som gör att 

det fungerar, exempelvis involverade aktörer, nödvändig information, 

informationsbehov och informations-framställning. 

 För att IDM ska kunna ta ut delar av information i IFC-modellen 

används ER, (Exchange Requirement) för varje process eller uppgift 

som ska genomföras. I ER specificeras vilken information som ska 

hämtas och vilka krav som ska uppfyllas. 

 FP (Functional Parts) består av en enhet information – eller endast en 

specifik informationsenhet – och används för att stödja ER. FP är själva 

algoritmen som utför dataprocessen. De är återanvändningsbara och kan 

användas av en eller flera ER. 

5.6 Standarder relaterade till IFC 

Med relaterade standarder avses från IFC fristående standarder som har en 

liknande behovsbild, typ av utformning eller liknande.  

Standarder för anläggningsrelaterad information efterfrågas allt mer, vilket 

innebär att inriktningar som LandXML, cityGML, COBie och Construction Life 

Cycle Support (ISO 10303-241) efterfrågas. Dessa skulle kunna användas i 

samverkan med IFC men kräver då omfattande översättningar.29  

                                                           
28 Standarden är under revidering för att bli mer användbar i BIM-sammanhang. 
29 (Ekholm, 2010) 
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6 Förklaringar och förteckningar 

I kapitlet ges en förklaring av begrepp kopplade till BIM och IFC, samt 

förtecknas källor och figurer. 

6.1 Förklaringar 
3D-CAD 3-dimensionell CAD. 

4D 3D-CAD med integrerad tidplan. 

5D 3D-CAD med integrerad tidplan och kostnader. 

AEC/FM Architecture, Engineering, Construction/Facility Management. På svenska 

vanligen benämnt “bygg- och fastighetssektorn”. 

aecXML XML-based language used to represent information in the Architecture, Engi-

neering and Construction (AEC) industry. This information may be resources 

such as projects, documents, materials, parts, organizations, professionals or 

activities such as proposals, design, estimating, scheduling and construction. It is 

intended to be used as an XML namespace and to facilitate information exchange 

of AEC data on the Internet. 

anläggning Byggnadsverk som inte är hus (BSAB 96). 

I obestämd form samlingsbeteckning för fasta konstruktioner i mark, till 

exempel vägar, gator, järnvägar, broar, hamnar, kajer, flygplatser, parker, torg 

och bostadsgårdar. 

I bestämd form (”en anläggning”, ”anläggningen”) används begreppet inom 

Trafikverket för att beteckna en identifierbar väg- eller spårsträcka inklusive 

anslutningar, tekniska installationer med mera. 

BIM (teknik) Byggnadsinformationsmodell: digital modell av den information som genereras 

och förvaltas under ett byggnadsverks livscykel (BH90 Del 7). 

Informationen kan omfatta såväl fysiska objekt (byggdelar) som abstrakta objekt 

(utrymmen, kostnader, energibehov, etappindelning, förvaltningsbehov med 

mera), liksom relationen mellan dem. 

BIM (process) Byggnadsinformationsmodellering: processen att generera, nyttja och förvalta 

information om ett byggnadsverk under dess livscykel (BH90 Del 7). 

BSAB Nationell branschstandard för klassifikation av bland annat byggdelar och 

produktionsresultat. 

buildingSMART International Home of OpenBIM. A neutral, international and unique non for 

profit organization supporting OpenBIM through the life cycle. 

byggnad Begreppet bör undvikas. Använd istället byggnadsverk eller hus, beroende på 

önskad betydelse. Av ”historiska” skäl får det kvarstå som ordled i byggnads-

informationsmodell. 

byggnadsverk Markbunden konstruktion som bildar miljöer för bestämda verksamheter (BSAB 

96). 

Byggnadsverk delas in i de två underordnade typerna hus och anläggning. 

Exempel: bostadshus, väg, bro, tunnel, avloppsverk. 

byggprocessen Planering, projektering och produktion av byggnadsverk 

CAD datorstödd konstruktion och dokumentation av konstruktion (BH90 Del 7). 

EXPRESS Namn på ett formellt språk för informationsmodellering, som utgör en inter-

nationell standard inom STEP. EXPRESS-G är det grafiska och EXPRESS-L det 

textbaserade notationssättet inom EXPRESS. 

fi2 Föreningen för förvaltningsinformation och ett format med samma namn. 

Föreningen ingår numera i BIM Alliance Sweden. 

fi2xml Filformat för förvaltningsinformation. 

GDL Grafiskt parametriserbart programmeringsspråk för att visualisera byggdelar i 

2D och 3D. 

GUID Global Uniqe Identifier. Används av informationssystem för att unikt identifiera 

individuella objekt eller attribut. 

hus Byggnadsverk med uppbyggd klimatskärm omkring beträdbara utrymmen 

(BSAB). 
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IAI International Alliance for Interoperability. Denna allians mellan program-

varutillverkare bildades 1994, men har nu inkorporerats i buildingSMART.  

IFC Industry Foundation Classes. IFC är ett neutralt filformat som gör det möjligt att 

utbyta information mellan olika mjukvaror och mellan system inom bygg-

industrin. IFC-formatet är ISO-certifierat. IFC är delvis utvecklat av IAI. 

IFC Property Set Förteckning av attribut som kopplas till ett objekt. 

IFC_Proxy Entiteter i IFC-datamodell som är odefinierade. Exempel på definierad entitet är 

IfcBeam.  

Instanser Individuella objekt i ett informationssystem vika kan referera till individuella 

objekt i den reala världen. Instanser i ett informationssystem skapas ofta genom 

”instansiering” av klasser av objekt eller typer av attribut. 

Lean production Managementfilosofi som bygger på att eliminera faktorer som inte ger mervärde 

till kunden (slöseri) och att därmed tillverka produkter så resurssnålt som 

möjligt. En grundprincip är att flödet av varor och information ska vara 

”dragande”, det vill säga att mottagaren ska styra takten och innehållet i det som 

levereras. 

leveransspecifikation  Bestämt informationsinnehåll vid informationsutbyte mellan två aktörer. 

modell förebild efter vilket en produkt utförs (TNC). 

objektorientering Metoder och teknik tillämpade inom programutveckling. 

OpenBIM Sverige En nationell svensk förening för stöd av öppen BIM-standardisering. 

Programmet bedrivs och finansieras av intressenter som aktivt engageras i 

projekt, workshops och seminarier. Föreningen ingår numera i BIM Alliance 

Sweden. 

OpenBIM OpenBIM represents a modern approach to interdisciplinary collaboration for all 

members of the AEC industry. The OpenBIM community welcomes all software 

vendors, AEC practices (designers, engineers, constructors) as well as building 

owners, as the OpenBIM logo is the guarantee for successful and streamlined 

collaboration on BIM projects - anywhere in the world! 

Medlemmar i OpenBIM är bland andra buildingSMART, Tekla, Graphisoft, 

Nemetschek och Trimble.  

PLM Product Lifecycle Management. Datorbaserat system för att hantera en produkts 

hela livscykel, med målet att och minska felen och öka effektiviteten. 

POSC/CAESAR Petrotechnical Open Software Corporation / CAESAR Offshore Project. 

produktmodell Konceptuell modell avseende en produkt, till exempel ett hus. Modellen kan vara 

i form av en objektorienterad 3D-modell med olika typer av information. 

sbXML Nationell branschstandard för mängdförteckningar. 

STEP Standard for the Exchange of Product model data. STEP är en samling ISO-

standarder för produktmodeller med det officiella namnet ISO 10303 Industrial 

Automation Systems – Product data and Exchange. 

VERA Ett finskt FoU-program för IT i byggsektorn. 

virtuell Som skenbart existerar eller skenbart är på ett visst sätt (TNC). 

Begreppet avser vanligen någon form av datorsimulerad presentation. 

virtuellt byggande  Processen att med hjälp av BIM simulera, förutsäga och analysera ett 

byggnadsverk. 

VDC Virtuell konstruktion och byggande. Byggnadsinformationsmodell kompletterad 

med uppgift er om arbetsprocesser och organisation av projektering, byggande 

och förvaltning. (BH90 Del 7). 

XML eXtensibleMarkupLanguage, universellt filformat. 

ÄTA-arbeten Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten. 
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Bilaga 1 Internationella standarder 

I kapitlet presenteras internationella standarder som har anknytning till IFC och 

BIM. 

Allmänt 

Standarder relaterade till BIM kan indelas i huvudgrupperna begrepp, processer 

med informationsleveranser, samt dataformat. Exempel på internationella 

standarder inom begrepp är ISO 12006-2 och ISO 12006-3, inom dataformat 

finns t.ex. ISO 10303, ISO 16739, ISO 29482, ISO 15926, ISO 19100, IEC 81346, 

CIS/2 och CityGML.  

Här listas och beskrivs de standarder som omnämns i denna skrift. 

ISO-standarder 

ISO 10303 (STEP) 

ISO 10303 ”Automation systems and integration – Product data representation 

and exchange” är en grupp av standarder, ofta kallade STEP-standarderna.  

STEP (Standard for the Exchange of Product model data) syftar till att 

standardisera data för utväxling av information i processer för tillverkning av 

produkter till ett format som kan tolkas av datorer. STEP-standarderna 

utvecklas och underhålls av ISO TC 184 ”Automation systems and integration” 

SC 4 ”Industrial data”. 

Det finns hundratals STEP-standarder, nya tillkommer årligen och äldre 

standarder revideras löpande. De är inordnade i ett antal grupper på olika 

abstraktionsnivå. 

STEP-standarderna har samband med en rad andra standarder som till 

exempel:  

 ISO 13584 PLIB - Parts Library 

 ISO 15531 MANDATE - Industrial manufacturing management data 

 ISO 15926 Process Plants including Oil and Gas facilities Life-Cycle data 

 ISO 18629 PSL - Process specification language 

 ISO 18876 IIDEAS – Integration of industrial data for exchange, access, 

and sharing 

 ISO 22745 Open technical dictionaries and their application to master 

data 

 ISO 8000 Data quality 

 IEC 61360. 

STEP kan ses som en grundstandard för olika produktområden. Utvecklingen 

för byggnader och anläggningar ligger inom IFC-standarden, som inte är en 

STEP-standard, och utvecklingen inom t.ex. off-shore ligger inom EPISTLE. 

Dessutom finns initiativ inom övriga produktområden som t.ex. flygplan och 

fordon. 

STEP har utvecklats för att kunna hantera informationsutbyte mellan komplexa 

objektbaserade system med fokus på geometri, attribut och relationer. STEP och 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_13584
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dess delstandarder innehåller Application Protocols (AP) för modeller inom 

olika produktområden (produktmodeller). Indelningen i AP eller 

understandarder till ett visst produktområde innebär att de olika delarna kan 

utvecklas i varierande takt.  

STEP är fortfarande under utveckling och influeras av andra standarder. En 

viktig grund till STEP var IGES (Intern Graphics Exchange Specification). IGES 

startade 1979 i USA genom att användarna av olika CAD-programvaror gick 

ihop och efterfrågade information från de olika programvaruutvecklarna. 

För användarna sågs detta som mycket positivt, medan utvecklarna inte var lika 

positiva då de inte ville ge ifrån sig sina programhemligheter som kunde ge dem 

konkurrensfördelar. Utvecklarna mötte användarnas krav och detta ledde till att 

olika program numera kan läsa av tillräckligt mycket data för att beskriva i 

termer fysiska former, dimensioner och ytterligare information som beskriver 

produkten.  

ISO 10303-11 (Express) 

EXPRESS är ett standardiserat språk (textuellt -L och grafiskt -G) för 

specificering av datamodeller inom STEP. Nedan ges ett typexempel. 

 
Express-L Express-G 
SCHEMA Family; 
 
ENTITY Person 
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF (Male, Female)); 
name: STRING; 
mother: OPTIONAL Female; 
father: OPTIONAL Male; 
END_ENTITY 
 
ENTITY Female 
SUBTYPE OF (Person); 
END_ENTITY; 
 
ENTITY Male 
SUBTYPE OF (Person); 
END_ENTITY; 
 
END_SCHEMA 
 

 

 

 

Tabell 5 Exempel på Express-L och Express-G. 

ISO 10303-2xx (AP) 

Inom STEP finns en mängd AP (Application Protocol). De är fördjupade 

specifikationer i olika avseenden, exempelvis inom olika produktområden. 

Exempelvis finns: 

 AP 225 Application Protocol for Building Elements Using Explicit Shape 

Representation och AP 241 Generic Model for Life Cycle Support of AEC 

Facilities, som avser bygg och anläggning. 

 AP 239 Product Life Cycle Support, som avser hur data om en produkt 

ska anges under dess livscykel. 

Ett antal av standarderna i gruppen kan vara värda att förteckna: 

 ISO 10303-21: radnumrerat dataformat enligt P21-standarden. 

 ISO 10303-241 Construction Life Cycle Support. Standarden är en 

generisk (generell) modell för livscykelsupport av fastigheter. 

 ISO 10303-28: XML-dataformat enligt P28-standarden. 
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 ISO 10303-41 Integrated generic resource: Fundamentals of product 

description and support. Specificerar grunden för hur uppgifter om en 

produkt ska uttryckas i STEP.  

 ISO 10303-42 Integrated generic resource: Geometric and topological 

representation. Specificerar hur en produkts geometri och topologi ska 

uttryckas i STEP. 

ISO 12006 

ISO 12006 består av del 2 (ISO 12006-2) och del 3 (ISO 12006-3). Del 1 som 

borde definierat den gemensamma grunden för standarden 12006 saknas 

således ännu. 

ISO 12006-2 

ISO 12006-2 är den internationella ramstandarden för byggklassifikation med 

syftet internationell harmonisering och kompatibilitet avseende 

byggklassifikationssystem. Standarden är under revidering. En CD-version 

(Committee Draft) väntas i början av 2013 och den färdiga standarden kring 

årsskiftet 2013–2014. Arbetsversionen oktober 2012 innehåller 

rekommendationer för 18 olika klassifikationstabeller som kan vara lämpliga att 

utveckla (17 av dessa avser objekt och 1 avser egenskaper). 

I skrivande stund pekar utvecklingen åt att nuvarande tabeller används 

tillsammans på ett tydligare sätt. Tanken är att det samtidigt ska vara möjligt att 

kunna klassificera ett komplext objekt som ett byggnadsverk som byggdelar och 

som produktionsresultat. 

ISO 12006-2 består av fyra delar;  

 begreppsdefinitioner 

 begreppsmodell 

 tabell över vilka klassifikationstabeller som rekommenderas 

 exempel på klasser i klassifikationstabeller. 
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ISO 12006-3 

ISO 12006-3 specificerar begreppsmodellen för IFD, som är begreppsdatabasen 

för IFC. Nedan en översikt för illustration av standardens omfattning. 

 

Figur 11 Schema för Express-G. 

SN/TS 3489 

Technical specification SN/TS 3489 Implementation of support for IFD Library 

in an IFC model. Detta är en norsk standard som avses bli en ISO-standard. IFC 

2x3 and 2x4 är utformade för att standarden ska kunna tillämpas direkt. 

Standarden specificerar hur begrepp i IFD-databasen ska anges i IFC. Det ska 

göras för objekt genom att endera koppla (tagga) IFD-begrepp till IfcRoot-

entiteten direkt eller via type reference-entiteten. Det ska göras för attribut 
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(egenskaper) genom att endera koppla (tagga) IFD-begrepp till IfcProperty-

entiteten med namn eller typ eller med namn eller typ och värde. 

ISO 15926 (EPISTLE) 

EPISTLE (Industrial automation systems and integration — Integration of life-

cycle data for process plants including oil and gas production facilities) är en 

omfattande standard som liknar IFC, men anpassad för petroleum och offshore-

industrin.  

ISO 15926 har elva delar (per juni 2009): 

 Part 1 - Introduction, information concerning engineering, construction 

and operation of production facilities is created, used and modified by 

many different organizations throughout a facility's lifetime. The purpose 

of ISO 15926 is to facilitate integration of data to support the lifecycle 

activities and processes of production facilities. 

 Part 2 - Data Model. a generic 4D model that can support all disciplines, 

supply chain company types and life cycle stages, regarding information 

about functional requirements, physical solutions, types of objects and 

individual objects as well as activities. 

 Part 3 - Reference data for geometry and topology. 

 Parts 4, 5, 6 - Reference Data, the terms used within facilities for the 

process industry. 

 Part 7 - Integration of life-cycle data for process plants including oil and 

gas production facilities - Part 7: Implementation methods for the 

integration of distributed systems: Template methodology. 

 Part 8 - Integration of life-cycle data for process plants including oil and 

gas production facilities - Part 8: Implementation methods for the 

integration of distributed systems: Web Ontology Language (OWL) 

implementation. 

 Part 9 - Implementation standards, with the focus on Façades, standard 

web servers, web services, and security. 

 Part 10 - Test Methods. 

 Part 11 - Industrial Usage Guidelines. 

ISO 16739 (IFC-datamodell) 

Standarden specificerar datamodellen (produktmodellen) för IFC (Industry 

Foundation Classes) som är huvudstandarden bland de så kallade IFC-

standarderna.  

ISO 19100 

ISO 19100 är en internationell serie standarder för geografisk information som 

utgör grunden för utbyte av geografiska data mellan olika informationssystem. 

Den är också en utgångspunkt i INSPIRE-direktivet.30 

Standarden tas fram inom den internationella tekniska kommittén ISO/TC 211 

Geographic Information/Geomatics. Sverige deltar genom Stanli. 

                                                           
30 (Internationella standardiseringsorganisationen, 2012) 
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Standarden definierar en generisk informationsmodell för geografisk 

information och specialiseringar av denna för olika användningar: 

 Den generiska datamodellen kallas ramverk och referensmodell 

(Framework and Reference Model). 

 Den specificeras därutöver för geografisk information i delen 

datamodeller och samband (Data Models & Operators). 

 Informationssystemets in- och utdatahantering specificeras uppdelat på 

informationsservice (Geographic Information Services) och 

dataadministration (Data Administration). 

 Specialiseringarna för olika användningar specificeras i Profiles & 

Functional Standards. Varje sådan specialisering har var sin 

geometriska specificering (Data Models & Operators) och specificering 

av in- och utdatahantering. Standarden illustrerar detta med 

nedanstående figur. 

 

Figur 12 Illustration av ISO 19100-seriens standarder. 

För ytterligare information om ISO19100-serien, se här.31 

ISO 29482 (IDM) 

Standarden används i IFC-formatet IDM. Här anges informationsmängder som 

uttrycker olika informationsbehov och informationsleveranser. IDM ger 

vägledning att skapa utsnitt av information ur IFC.  

IEC 81346-2 

En viktig standard som behöver utvecklas mer för svenskt bruk är ISO/IEC 

81346 (Industrial systems, installations and equipment and industrial products 

– Structuring principles and reference designations – Part 2: Classification of 

objects and codes for classes). 

Ett referenssystem enligt ISO/IEC 81346 har dels en klassificerande, dels en 

identifierande funktion. Den identifierande funktionen nyttjar den 

klassificerande och skapar identiteter för objekt. Identifikationen görs så att en 

                                                           
31 http://www.sis.se/upload/632484684632819749.pdf 

http://www.sis.se/upload/632484684632819749.pdf
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klassifikationskod kompletteras med ett nummer som entydigt identifierar 

objektet. Med entydigt menas att samma identitet (kod + nummer) inte kopplas 

till mer än ett (1) objekt (förekomst). 

Beteckningarna med identifierande del skiljer sig åt mellan objekt ur olika 

aspekter, även om de refererar till samma sakobjekt (till exempel en pump som 

produkt respektive en pump som funktion). Detta gör att identifikationerna blir 

unika i ett projekt. Nyttan med den identifierande funktionen är att skapa en 

referens mellan objektet och annan information.  

Inom referenssystematiken är aspekt ett nyckelbegrepp. En aspekt är ett 

specifikt sätt att betrakta ett system, och tillämpas i referensstandarden för att 

urskilja delar av ett system. Delarna kan vara olika beroende på vald aspekt, 

men samma delar kan ibland återfinnas i olika aspekter. 

Synen skiljer sig på nyttan med en kombination av referenssystem och klassifi-

kationssystem. I Danmark diskuteras och prövas om referenssystematik ska 

ingå i den fortsatta utvecklingen av det nya klassifikationssystemet CCS (Cuneco 

Classification System). Arbetet leds av Cuneco, se här.32 

ISO/IEC 81346 eller motsvarande ska enligt EU-direktiv tillämpas i Sverige 

inom el- och mekanikområdet. Byggbranschen i Sverige tillämpar generellt sett 

inte referenssystematiken i samband med byggklassifikation, och inte heller i 

några av författarna kända användningar förutom i Trafikverkets 

anläggningsregister (se beskrivning nedan). 

Krav på digitala informationsleveranser för husbyggnad med tillhörande 

installationer och mark ställs vanligen genom användning av 

branschrekommendationen Bygghandlingar 90 Del 8 Digitala leveranser. 

Rekommendationen bygger bland annat på ISO 12006-2 och IEC/ISO 82045 

Document management, men inte på referensstandarden ISO/IEC 81346.  

I BH90 Del 8 definieras i motsats till ISO/IEC 81346 att 

”Identifiering innebär ett särskiljande av en viss informationsmängd från 

varje annan inom den aktuella miljön. Exempel på detta är ritningsnummer 

eller objekt-id såsom en specifik dörr. Identifierande beteckningar bör inte 

vara bärare av information för att sortera, gruppera eller filtrera 

information. För detta bör andra metoder användas. För att tillfredsställa 

olika behov kan flera identifierande beteckningar behöva användas, till 

exempel projektörens för byggproduktion respektive fastighetsägarens för 

förvaltning.” 

Referenssystematik inom Trafikverket 

Referenssystematiken används av Trafikverket för datasamordning av 

väganläggningar. Användningen beskrivs i dokumenten 2003:54 Principer för 

digital informationshantering (Vägverket 2005) och 2007:54 Principer för 

systemnummer och komponentbeteckningar (Vägverket 2009). Målet med 

2007:54 anges vara ”att uppfylla de primära drift- och underhållsbehoven”. 

2003:54 omfattar krav på datasamordning i processer från och med tidig 

projektering till förvaltning men exklusive förvaltningsprocesserna. 

Publikationen är det kravdokument där både generella och skedesspecifika 

                                                           
32 http://cuneco.dk.  
 

http://cuneco.dk./
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riktlinjer beskriver hur digital information ska redovisas till verket under 

projektets gång.  

En viktig del av 2003:54 är IT-handledningen, där förutsättningarna för 

projektet beskrivs (geografiska indelningar, namnsättning, metadata, CAD-

metodik, komponenthantering med mera). 2003:54 är omfattande och ger 

operativa regler för datarepresentation, metadata, leveranser med mera. Den är 

i princip heltäckande och innehåller även tabeller med klassificerade objekt. 

Exempel på tabeller är Anläggningsdelar (exempel: vägar, ramper, broar, 

vatten- och avloppsanläggningar); Teknikområden (exempel: arkitektur, 

bergteknik); Tekniska system (se avsnittet System i 2007:54). 

I 2003:54 finns ett exempel som följer ISO/IEC 81346.33 För en detaljerad 

beskrivning av systemnummer och komponentbeteckningar hänvisas till 

publikation 2000:5A som ersatts av 2007:54. Det står inte uttryckligen i 

2007:54 att den följer ISO/IEC 81346, men det framgår av innehållet. Härmed 

går det att hävda att Trafikverket i form av 2003:54 och 2007:54 följer ISO/IEC 

81346. 

Trafikverkets referenssystematik och BSAB   

En närmare analys av 2007:54 visar följande. Koduppbyggnaden följer 

principen +AABCC=DDDEEFFF-HHH-III:XXX: 

 +AABCC betecknar det geografiska läget, benämnt Anläggningsdel. AA= 

Anläggning, B= Delområde och CC= Anläggningsdel inom delområde. 

 DDD betecknar System (exempel: Mark, Anläggningsbyggdelar, 

Husbyggdelar, Väganordningar, Rör- och ventilationssystem, Elsystem). 

Systemen kan i sin tur underindelas (exempel: Husbyggdelar 

underindelas i 320 Husunderbyggnad, 330 Husstomme, 340 Yttertak, 

350 Ytterväggar och så vidare). 

 EE betecknar Komponent. Exempel för System 320-399 Husbyggdelar: 

3xx FG Fönster. 360 LD Cylinderlås, lås. 390 LB Byggnad. Exempel på 

kodanvändning: ”470RV001” avser Vägräcke och koden uttolkas: System 

470 ”ÖVRIGA TRAFIKANORDNINGAR OCH VÄGUTRUSTNINGAR”. 

Komponent 470 RV ”Vägräcke”. Löpnummer 001. 

 FFF betecknar löpnummer. 

 HHH betecknar underenheter. 

 III betecknar också underenheter. 

 XXX betecknar uttag (plintar). 

Vid jämförelse mellan dessa strukturer av begrepp och klasser i BSAB 96 går det 

att hitta både likheter och olikheter. I stort sett används strukturerna inom 

motsvarande områden i Trafikverkets begrepp på samma sätt som BSAB 96, 

men med en annan struktur och ändrade grupperingar och benämningar. 

                                                           
33 Exemplet är beteckningen 26201#H03, där 26201 är identiteten för en anläggningsdel 
och H03 är identiteten för en ytterligare underindelning som kallas huvuddel. Exempel 
på en huvuddel är vägsträcka där en väg går från väg i tunnel till väg i det fria. I ISO/IEC 
81346 betecknas aspekten läge med ”+”, funktion med ”=”, produkt med (-) och övriga 
aspekter med ”#”. I 2003:54 och 2007:54 används anläggningsdel som läge ibland utan 
beteckning och ibland med ”+”, system + komponent används som funktion och 
betecknas med ”=” och dimension eller material med mera används som produkt och 
betecknas med ”-”. Dessutom finns ett antal övriga aspekter som betecknas med ”#”. 
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Att till exempel 390 LB Byggnad hör till systemet Husbyggdelar är omvänt mot 

systematiken i BSAB 96, där Hus klassas som en typ av Byggnadsverk (BV). 

Byggnadsverket Hus i BSAB består i sin tur av Husbyggdelar. 

Ytterligare ISO-standarder 

Benämning Beskrivning 

ISO 13584  ISO 13584 benämns vanligen PLIB, vilket står för ”Industrial 

automation systems and integration - Parts library”. PLIB 

utvecklas och underhålls av TC 184 samt dess underkommitté, 

SC4. 

ISO 15531  MANDATE - Industrial manufacturing management data 

ISO 18629  PSL- Process specification language 

ISO 18876  IIDEAS - Integration of industrial data for exchange, access, 

and sharing 

ISO 22745  Open technical dictionaries and their application to master data 

ISO 8000  Quality Standards for Data and Information 

OmniClass och Uniclass 

Det finns ett antal nationella standardarer som baseras på ISO 12006, som ger 

grunderna för klassifikation av byggnadsverk. Den svenska tolkningen utgörs 

bl.a. av BSAB-systemet; i USA OmniClass; i Storbritannien Uniclass. 

OmniClass är det mest omfattande av dessa tre. För närvarande omfattar 

systemet 15 tabeller, numrerade 11–49: 

 11: Funktionsindelade byggnadsverk (Construction Entities by 

Function). Exempel: skola, gata, höghastighetsjärnväg. 

 12: Formindelade byggnadsverk (Construction Entities by Form). 

Exempel: skyskrapa, bågbro, stad, kvarter. 

 13: Funktionsindelade utrymmen (Spaces by Function). Exempel: 

soprum, utomhusparkering, trottoar. (Utrymmen för trafik saknas.) 

 14: Formindelade utrymmen (Spaces by Form). Exempel: rum, gata, 

vägkorsning, dalgång, ö; legala gränser som fastighet, kommun, region. 

 21: Byggdelar och byggdelstyper (Elements, Designed Elements). 

Exempel: grundpåle, vegetationsavverkning, vägbeläggning, planta. 

 22: Produktionsresultat (Work Result). Exempel: förarbeten, 

hjälparbeten och undersökningar; formgjutning, fönster, vägbank, 

asfaltbeläggning. 

 23: Produkter (Products). Exempel: skylt, metallbalk, 

mjukglassmaskin. 

 31: Faser (Phases). Exempel: datainsamling, analys, program, 

projektering, upphandling, användning. 

 32: Tjänster (Services), Exempel: finansiering, mängdning, 

modellering, byggnation, reparation. 

 33: Teknikområden (Disciplines). Exempel: landskapsarkitektur, va-

projektering, kostnadsberäkning, trafikplanering. 
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 34: Roller (Organizational Roles). Exempel: ägare, arkitekt, 

entreprenör, förvaltare. 

 35: Redskap (Tools). Exempel: dator, CAD-programvara, spade, 

kompressor. 

 36: Information (Information). Exempel: produktkatalog, 

metadatastandard, lagstiftning, brandsäkerhetsregler, grafik i BIM, 

objektegenskap, projektnamn. 

 41: Material (Material). Exempel: grundämnen (metaller, gaser osv.), 

bergarter, jordarter, vätskor. 

 49: Egenskaper (Properties). Exempel: identifierande (adress, 

rumsnummer, hyresgäst m.fl.); produktionsresultat (kategori, material, 

IFC-beteckning m.fl.); artikel (fabrikat, artikelnummer m.fl.); placering 

(koordinater, administrativ tillhörighet m.fl.); tid och ekonomi (ålder, 

tillverkningsdatum, besiktningsdatum, pris, installationskostnad m.fl.); 

fysiska egenskaper (storlek, vikt, bärförmåga m.fl.). 

Jämfört med BSAB har OmniClass betydligt fler fastställda tabeller. Påfallande 

ofta har ISO 12006 tolkats relativt fritt; i byggdelstabellen har exempelvis 

terrasseringsarbeten lagts in, vilket BSAB klassar som produktionsresultat 

(schakt och fyllning). 

Koder för storskalig infrastruktur – vägar och järnvägar – saknas i 

byggdelstabellen. Anläggning finns med under rubriken Site Improvements, 

med exempelvis överbyggnad för gata och trottoar, belysning, trappor, ramper 

och andra urbana anläggningar. 

Brittiska Uniclass publicerades första gången 1997. Precis som OmniClass 

innehåller den 15 tabeller, dock med en annan struktur: 

 A: Information (Form of information) 

 B: Teknikområden (Subject Disciplines) 

 C: Management 

 D: Verksamheter (Facilities) 

 E: Byggnadsverk (Construction Entities) 

 F: Utrymmen (Spaces) 

 G: Byggdelar för hus (Elements for buildings) 

 H: Byggdelar för anläggning (Elements for civil engineering) 

 J: Produktionsresultat för hus (Work sections for buildings) 

 K: Produktionsresultat för anläggning (Work sections for civil 

engineering) 

 L: Varor (Construction products) 

 M: Konstruktionshjälpmedel (Construction aids) 

 N: Egenskaper (Properties and characteristics) 

 P: Material (Materials) 

 Q: “Universell klassifikation” (Universal decimal classification). 

Ämnesklassifikation av allt mänskligt vetande. 

 Z: CAD (Computer Aided Draughting)  
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Vissa av tabellerna saknar grund I ISO 12006, som ju omfattar endast byggda 

konstruktioner. Ett utvecklingsarbete startade 2006, som bland annat 

resulterade i en tabell för CAD-administration. I slutet av 2011 inleddes etapp 2 

av utvecklingen, som bland annat siktar på att slå ihop tabellerna för hus och 

anläggning. 

OmniClass och Uniclass är båda exempel på taxonomier som inte är strikt 

genomförda. Med ett stort mått av pragmatism har exempelvis tabellerna fyllts 

på, i syfte att göra dem praktiskt användbara. Inga hinder finns för att tabellerna 

också skulle kunna utökas till att omfatta även landskapsinformation. 

OmniClass har ju redan bland annat koder för naturgivna terrängformer i tabell 

14. 

CIS/2 

Standarden CIS/2 ”CIMSteel Integration Standards” definierar en 

produktmodell för information i projekt, om bärande stålkonstruktioner.34 

Jämför med IFC35 som definierar en produktmodell för byggnader och 

anläggningar. 

Sambandet mellan CIS/2 och IFC illustreras enligt nedan av Tom Faraone, 

AISC. 

 

Figur 13 Sambandet mellan CIS/2 och IFC. 

                                                           
34 http://www.steptools.com/support/stdev_docs/express/cis/index.html 
35 http://cic.nist.gov/vrml/cis2.html 

http://www.steptools.com/support/stdev_docs/express/cis/index.html
http://cic.nist.gov/vrml/cis2.html
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CIS/2 är mer specialiserad och begränsad än IFC; delar i CIS/2 saknas i IFC och 

vice versa. De delar som är gemensamma kan utväxlas, och en del verktyg för 

mappning finns. Det diskuteras om IFC kan utvidgas för att täcka in CIS/2 men 

det är en fråga för framtiden. 

CIS/2 datamodell har illustrerats på 82 sidor. Sida 1 av dessa visas nedan för att 

ge en uppfattning om innehållet och komplexiteten i standarden. 

 

Figur 14 Datamodell för CIS/2 (sida 1 av 82). 
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CityGML 

CityGML36 är ett öppet format som bygger på en XML-dialekt genom utökning 

av GML. Detta möjliggör bland annat att formatet kan användas med GML-

kompatibla OGC (Open Geospatial Consortium). Formatet utgörs av en 

gemensam informationsmodell för representation av tredimensionella 

stadsobjekt. 

CityGML definierar klasser och relationer mellan topografiska objekt i städer 

och i regionala modeller angående dess geometriska, typologiska och 

semantiska egenskaper. Denna uppbyggnad möjliggör navigering inom och 

mellan hierarkierna utan några restriktioner då tematiska och/eller 
geometriska frågor skall besvaras.37  

Grundmodellen har fem nivåer av detaljeringsgrad (Level Of Detail, LOD). 

Nivåerna anges med LOD 0 till 4 enligt följande: 

 LOD 0 regional, landskap 

 LOD 1 stad, region 

 LOD 2 stadsdel, projekt 

 LOD 3 arkitekturella modeller (utomhus) 

 LOD 4 arkitekturella modeller (inomhus). 

Detaljerna är det som öppnar möjligheten för många applikationer men skapar 

samtidigt stora datamängder. Möjligheten att minska datamängden genom att 

använda en lägre detaljgrad är en av de stora fördelarna med olika detaljnivåer. 

Informationsmodellen är i sin tur tänkt att kunna användas för avancerade 

analyser, simuleringar, tematiska förfrågningar med mera. CityGML är 

konstruerat som en öppen datamodell och har ett XML-baserat dataformat för 

lagring och överföring av virtuella stadsmodeller. Formatet använder sig av 

OGC:s internationella standard GML3 för rumslig dataöverföring och är en 

öppen och därmed gratis standard.38 

Fokus ligger på geometriska egenskaper för objekt som byggnader, rum, 

installationer, vägar, järnvägar, mark, vatten med mera. Mer detaljerade objekt 

som överbyggnad ingår inte, inte heller egenskaper som till exempel lutning. 

Med komplettering med IFD skulle standarden kunna vara intressant. 

INSPIRE 

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europé) är ett EU-direktiv 

som fastställer bindande bestämmelser för att inrätta en infrastruktur för 

geodata. Direktivet bygger på ISO/TC211 och strävar efter sömlöst 

dataförflyttning med hjälp av standardisering av dataspecifikationer. 

Syftet med INSPIRE är att via tjänster på internet ge bättre tillgång till offentliga 

geodata för tillämpning på framför allt miljöfrågor. Myndigheter ska på ett 

effektivare sätt kunna utbyta data med varandra. Direktivet innehåller 

gemensamma bestämmelser för utbyte, tillgång och användning av dessa 

                                                           
36 www.citygml.org 
37 (CityGML, 2012) 
38 (CityGML, 2012) 

http://www.citygml.org/
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offentliga geodata och tjänster. Myndigheter som omfattas av INSPIRE måste 

anpassa sina data och tjänster.39  

I Sverige ansvarar Lantmäteriet tillsammans med informationsansvariga 

myndigheter för att genomföra INSPIRE-direktivet. Med informationsansvariga 

myndigheter menas de myndigheter som enligt INSPIRE är skyldiga att göra sin 

information tillgänglig.40 I förordningen (2010:1770) om geografisk 

miljöinformation tydliggörs vilka myndigheter som har ett informationsansvar 

och för vilken information det gäller.41  

Nedan visas Trafikverkets ansvar i INSPIRE-direktivet: 

 Infrastruktur för transport 

§ För väg-, järnvägs-, luft- och sjötransportnät med tillhörande infrastruktur 

samt länkar mellan de olika näten ska informationsansvar fullgöras av 

3. Trafikverket i fråga om järnvägsnät, järnvägsstationer, bangårdar, vägnät, 

färjeöverfarter och vägserviceanläggningar, och 

 Förhållandet mellan människors hälsa och miljön 

18 § För information om de effekter på människors hälsa eller välbefinnande 

som har ett direkt eller ett indirekt samband med miljöns kvalitet (geografisk 

fördelning av dominansen av patologier) ska informationsansvar fullgöras av 

5. Trafikverket i fråga om bullerutbredning för järnvägstrafik och vägtrafik 

enligt förordningen (2004:675) om omgivningsbuller. 

 Anläggningar och platser för allmännyttiga och offentliga tjänster 

19 § För anläggningar för hantering av avloppsvatten, anläggningar för avfalls-

hantering, anläggningar för energiförsörjning, anläggningar för 

vattenförsörjning, räddningstjänstens anläggningar, skolor, sjukhus och andra 

allmännyttiga och offentliga tjänster ska informationsansvar fullgöras av 

8. Trafikverket i fråga om sådana bullerskydd, erosionsskydd, 

översvämningsskydd och anläggningar för ras- eller skredvarning som ansluter 

till vägar och järnvägar. 

 Meteorologiska och hydrologiska förhållanden 

27 § För nederbörd, temperatur, vindhastighet, vindriktning och andra 

meteorologiska förhållanden samt vattenföring och andra hydrologiska 

förhållanden ska informationsansvar fullgöras av 

3. Trafikverket i fråga om meteorologiska förhållanden från Trafikverkets 

informationssystem. 

För ytterligare information om Inspire-direktivet, se här.42 

Standarder för e-handel 

EDI (Electronic Data Interchange) är en metod för att överföra standardiserade 

elektroniska dokument – innehållande affärstransaktioner eller administrativa 

data – mellan två företags affärssystem.43 EDI använder dataformat som 

Edifact/XML. 

                                                           
39 (Geodata, 2012) 
40 (Geodata, 2012) 
41 (Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation, 2012) 
42 http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ 
43 (GS1 Sweden, 2012) 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
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Bilaga 2 Svenska branschstandarder 

I kapitlet ges en genomgång av svenska branschstandarder som berör BIM. 

Bygghandlingar 90 

Avsikten med Bygghandlingar 90 (BH 90) Del 8 Digitala leveranser för bygg 

och förvaltning är att komplettera del 1–7 med rekommendationer för 

informationsutbyte inom samtliga skeden i byggprocessen, från planering till 

förvaltning. Målgruppen för rekommendationerna är aktörer som står som 

producenter respektive beställare av information.44 Detta är ett av många steg i 

anpassningen av branschen mot ett införande av BIM.  

SB 11 CAD-lager 

SB 11 CAD-lager 11 ger svenska rekommendationer avseende tillämpningen av 

standarden ISO 13567 (internationell CAD-lagerstandard). Skriften har 

gemensamt tagits fram av bygg- och fastighetsbranschen. Den innehåller också 

en beskrivning av hur BSAB-systemet kan användas för att klassificera digitala 

objekt.45 

BSAB 

BSAB är ett byggklassifikationssystem, vars struktur bygger på ISO 12006-2. 

Tabellerna används bland annat i AMA, som är en serie handböcker för 

upprättandet av tekniska beskrivningar. Olika system relaterade till tekniska 

beskrivningar använder också BSAB. Systemet ägs och förvaltas av AB Svensk 

Byggtjänst. 

BSAB består av ett antal klassifikationstabeller, mer eller mindre fastställda och 

fyllda med innehåll. Tabellerna beskriver den byggda världen i ett antal ”vyer”, 

till exempel byggnadsverk, utrymmen, byggdelar och produktionsresultat. 

Byggnadsverk 

Byggnadsverken klassificeras utifrån den verksamhet de tjänar; deras ändamål. 

Exempel:  

 

Exempel:  

D = Vägar och planer 

DC = Vägar på mark 

DCB = Vägar för vägtrafik 

DCB/B = Vägar för biltrafik 
 

Figur 15 Byggnadsverk. 

                                                           
44 (Löwnertz, 2008) 
45 (Byggtjänst, 2011) 
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Utrymmen 

Utrymmen klassificeras också efter typ av verksamhet som betjänas. Exempel: 

 

Figur 16 Utrymmen. 

Exempel:  

1 = Utrymmen för utomhusaktiviteter 

11 = Utrymmen för trafik 

111 = Utrymmen för vägtrafik 

111.D = Vägbanor (ej fastställd) 

111.DB = Körfält (ej fastställd) 
 

Byggdelar 

Byggdelar beskriver huvudfunktioner i byggnadsverket, utan hänsyn till teknisk 

lösning, materiellt innehåll eller produktionsmetod. Exempel: 

 

Figur 17 Byggdelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel:  

3 = Överbyggnader och anläggningskompletteringar 

31. = Överbyggnader 

31.B = Överbyggnader för väg och plan 

31.BB = Mittvägrenar 
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Produktionsresultat 

Produktionsresultat är resultat av en aktivitet på byggplatsen för produktion av 

del av eller helt byggnadsverk. Ett produktionsresultat är bestämt med avseende 

på material och konstruktionsmetod, men inte med avseende på funktion. 

Exempel: 

 

Figur 18 Produktionsresultat. 

Exempel: 

D = Marköverbyggnader, 

anläggningskompletteringar m.m. 

DC = Marköverbyggnader m.m. 

DCC = Bitumenbundna 

överbyggnadslager för väg, plan o d 

DCC1 = Bitumenbundna 

överbyggnadslager katergoria A för 

väg, plan o d 

DCC14 = Bitumenbundna slitlager 

kategori A 

DCC141 = Slitlager kategori A av 

asfaltmassa 

DCC1412 = Slitlager kategori A, av 

stenrik asfaltbetong (ABS) 

DCC14122 = Slitlager kategori A, av 

stenrik asfaltbetong vid underhåll 

Byggdelstyper och byggdelsrecept 

En byggdelstyp är en byggdel vars tekniska lösning bestämts, det vill säga 

ingående produktionsresultat har angivits. Byggdelstyper är alltså en sorts 

hybrid; en byggdel som ”vet” både sin funktion och sin konstruktion. Exempel: 

pelarstomme av platsgjuten betong; innervägg av skivor på regelstomme. 

Tabeller finns för hus. 

Byggdelstyper används för kodning av objekt i Förbifart Stockholm. Eftersom 

fastställda typer saknas för anläggning används preliminära koder, som tas fram 

i samarbete med Svensk Byggtjänst. Exempel: 31B-01, Överbyggnad för väg och 

plan, typ E20 lätt bergbank. 

Byggdelstyper kan användas som ”recept” som innehåller alla resurser som 

krävs för att uppföra byggdelen – både varor och arbeten. Recepten kan sedan 

kopplas till prisuppgifter och på det sättet ligga till grund för kostnadskalkyler. 

Svensk Byggtjänst driver för närvarande ett utvecklingsprojekt kallad FokusI, 

som använder byggdelstyper just på detta sätt. Till byggdelarna kopplas också 

funktionella och estetiska krav, som kan ställas på olika detaljeringsgrad: på 

byggdelen och på dess ingående produktionsresultat. 

AMA 

AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) är en samling publikationer 

med syfte att få enhetliga och strukturerade beskrivningar, och för att 

rationalisera framtagningen av dessa. Det finns tusentals olika beskrivningar av 

tekniska lösningar för olika konstruktioner. Beskrivningarna används för att 
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dokumentera och kommunicera genom hela byggprocessen. Avsikten med AMA 

är att alla ska tala samma språk så att det blir tydligt vad som ska göras.46  

Användning av BSAB 

BSAB används i modifierad eller utökad form i olika system, ibland med inslag 

av den äldre versionen BSAB 83. Exempel är i CAD-lager, i Bygghandlingar 90 

och i Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm. 

 

Figur 19 Exempel på struktur för Förbifart Stockholm. 

fi2 

Föreningen fi2 (Föreningen för Förvaltningsinformation, ingår från år 2014 i 

BIM Alliance Sweden) har tagit fram formatet fi2, som är tänkt att användas för 

informationsöverföring från produktion till förvaltningsskedet. Formatet anger 

vilken information som ska vara tillgänglig för en given tillämpning. Format för 

datamodeller – exempelvis IFC och fi2 – ska vara kompatibla med varandra så 

att informationen inte förvanskas mellan olika processer vid överföring. 

fi2 utvecklas kontinuerligt för förvaltning av hus, men inte för anläggnings-

branschen. 

Trafikverkets branschstandarder 

Allmänt 

Många av Trafikverkets dokument används av anläggningsbranschen och kan 

anses som branschstandarder. Se vidare www.trv.se. 

Den systematik som används är inte komplett uttryckt i alla dokument men kan 

anses samlad och möjlig att harmonisera i den systematik som tagits fram i 

TEiP-projektet, se vidare nedan. 

                                                           
46 (AMA - för bättre byggande, 2012) 
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TEiP 

TEiP är dels ett klassifikationssystem och dels ett specifikationssystem för 

totalentreprenader som utvecklas och underhålls av Trafikverket. 

Klassifikationssystemet består av en enda tabell och har följande innehåll: 

 verksamheten trafik (exempelvis väg- eller järnvägstrafik) 

 befintlig mark, miljö och konstruktioner samt tillfälliga anläggningar 

(exempelvis befintlig vägkonstruktion) 

 väganläggning (se exempel nedan) 

 järnvägsanläggning. 

Vad gäller anläggningar ser TEiP dessa som helheter (exempelvis 

väganläggning) med delar (exempelvis vägkonstruktion i väganläggning). 

TEiP bryter ned de överordnade delarna i mindre delar till önskad nivå, 

exempelvis vägkropp och undergrund, överbyggnad, slitlager, bundet slitlager. 

 

Figur 20 TEiP. 

 

Exempel:  

D = Väganläggning (hela figuren) 

DB = Vägkonstruktion (del 1 i figuren) 

DB1 = Vägkropp och undergrund (del 1.1 i 

figuren) 

DB11 = Överbyggnad (del av 1.1 i figuren 

(visas ej)) 

DB11b = Slitlager (visas ej) 

DB11bb = Bundet slitlager (visas ej) 

Förutom helheter och delar hanterar TEiP även typer och platser för varje del. 

Exempel på typ är DF2. Räcke/ Broräcke och därmed även DF22. Mitträcke/ 

Broräcke och så vidare. 

TEiP har en hantering av objekt och deras egenskaper som kan komma att 

påverka pågående revidering av ISO 12006-2. Dessutom hanterar TEiP 

egenskaper enligt ABT 06. TEiP har således en struktur som kan användas 

direkt i BIM för alla typer av information om anläggningsobjekt. 

Strukturen för väganläggningar är väl utprovad i många totalentreprenader och 

utvecklas nu även för järnvägsanläggningar med mera. Strukturen i TEiP 

medger att kravställande i Objektspecifik Teknisk Beskrivning (OTB) kan göras 

enligt ABT per egenskap hos objekt med alla egenskaper och objekt identifierade 

och är således anpassat för en tillämpning i BIM. 

TEiP bygger på en ”del av” systematik som skiljer sig från den mer etablerade 

”typ av” systematiken i BSAB-systemet, även om beteckningarna (koderna) ser 

snarlika ut. Även BSAB kan användas för beskrivning av egenskaper och för 

kravställning. En stark utveckling inom detta område kan förväntas, åtminstone 

vad gäller BIM för hus. Parallella försök behöver göras också för anläggning. 

 



70 
 

Kodlista BH90 för landskapsinformation 

För klassificering av landskapsinformation, det vill säga befintliga förhållanden, 

användes tidigare Vägverkets kodlista, publicerad i Rithandbok mät och 

kartering (publ. 2000:5B). I samband med utgåva 2 av Bygghandlingar 90 Del 7 

övertogs ansvaret för listan av SIS under beteckningen Kodlista BH90 för 

landskapsinformation.  

Listan omfattar både byggda och naturgivna objekt. Den bygger på koder med 

sex positioner, varav de tre första är en gruppbeteckning. Exempel: ADM 

(Administation), BYG (Byggnader), ANL (Anläggning). För varje kod finns 

också ett ”fältnummer” som kan användas vid inmätning. Exempel på koder: 

ANLASF Linje vid asfaltkant; VEGLTA Lövträd. Uppdaterade versioner av 

listan publiceras här.47 

  

                                                           
47 www.bygghandlingar90.se 

http://www.bygghandlingar90.se/
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Bilaga 3 Fil- och dataformat 

I kapitlet redovisas fil- och dataformat som är relevanta i BIM-sammanhang.  

Filformat för IFC 

IFC-modeller kan sparas i ett antal filformat.  

Part 21 (P21) 

Part 21 är ett dataformat för produktinformation – till exempel en IFC-modell – 

i en radnumrerad text i ASCII-format. Formatet är en del av STEP-standarden 

(ISO 10303-21) och finns publicerad här.48.  

Part 28 (P28) 

Standarden är ett dataformat för IFC-information i ifcXML. Formatet är en del 

av STEP-standarden med beteckningen ISO 10303-28, och finns publicerad av 

ISO.49  

ifcXML 

ifcXML är ett av de format som kan lagra informationen som ingår i en IFC-

modell. Det fungerar för utbyte mellan olika miljöer, men eftersom filer blir 

stora på grund av all lagrad information är formatet inte vanligt i användning. 

Istället används vanligen ifcSPF eller ifcZIP. 

ifcSPF 

ifcSPF är ett av de filformat som används för lagring av IFC-modeller. Det 

bygger på STEP-standarden. 

ifcZIP 

De filer som lagrar IFC-data blir ofta mycket stora. För att minska filstorleken 

kan ZIP-algoritmen användas för att komprimera ifcXML eller ifcSPF till en 

ifcZIP-fil. 

XML 

XML specificerar generella dataformat. Formatet finns publicerad hos W3C50 

(World Wide Webb Consortium), och är mycket spritt och erkänt. Utvecklingen 

sker genom W3C, som förutom XML-teknologin även hanterar HTML, 

standarder för den semantiska webben med mera. Totalt ingår drygt 100 webb-

relaterade standarder. 

Det finns många tillämpningar av XML, och för skilda verksamhetsområden. 

Nedan listas några som är relevanta i BIM-sammanhang. 

                                                           
48 www.iso.org 
49 www.iso.org 
50 www.w3c.org 

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.w3c.org/
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LandXML 

LandXML är ett dataformat för geografisk information avseende terräng och 

byggnader. Formatet är framtaget av LandXML.org, som upphörde 2012-12-31 

på grund av bristande intresse och finansiering. Trots detta används det relativt 

mycket i Sverige, Norge och Finland. 

Diskussioner pågår inom buildingSMART att på något sätt ta hand om vidare 

utveckling av formatet. Drivande i frågan är bland andra finska 

anläggningsbranschen genom InfraFINBIM. 

Inframodel 

Finska InfraFINBIM har bland annat tagit fram formatet Inframodel, som är en 

delmängd av LandXML, anpassat för finskt bruk. Ett förarbete finns publicerat 

här.51 Formatet finns beskrivet på engelska här.52 

aecXML och agcXML 

aecXML är ett dataformat liknande ifcXML. Formatet togs fram 1999 av Bentley 

och fick en stor spridning. AEC står för Architectural Engineering & 

Construction vilket ungefär motsvaras av det svenska begreppet byggsektorn, 

och inkluderar även förvaltning. Formatet omfattar även anläggningsområdet.  

Skillnaden mellan aecXML och IFC är i princip att IFC fokuserar på de grafiska 

egenskaperna hos objekt, medan aecXML fokuserar på övriga egenskaper. Det 

består av ett flertal XML-scheman. Innehållet är inte primärt grafik utan vanligt 

förekommande dokument i branschen som kontrakt, överenskommelser om 

datautväxling, bekräftelser om ändringar, betalningsmeddelanden med flera. 

aecXML är inte publicerat på webben, och verkar ha utgått. Det omnämns av 

Nordamerikanska buildingSMART endast som ett ramverk. Den verkar ha 

ersatts av agcXML-formatet som tagits fram av dem och de nordamerikanska 

entreprenörerna (AGC, The Associated General Contractors of America).  

gbXML 

Standarden gbXML (Green Building XML) är ett dataformat i XML för 

kommunikation av information mellan BIM (hus) och ett stort antal 

analysprogram för till exempel automatiska energianalyser. Standarden är 

publicerad här.53 Standarden togs ursprungligen fram 1999 av Green Building 

Studio i USA. 

fi2XML 

fi2XML är ett dataformat i XML för förvaltningsrelaterad (hus) information. 

Formatet är ett av flera från den tidigare föreningen fi2, numera BIM Alliance 

Sweden. Dessa är inte kompatibla med IFC. De använder klassifikationssystem 

som finns i handelsprocesserna (UNSPSC) men inte i byggprocesserna (BSAB, 

BK04, TEiP). 

                                                           
51 
http://www.rts.fi/workshop20120507/Classifications_and_BIM_workshop_InfraBIM_
Inframodel_20120507_JH.pdf 
52 http://cic.vtt.fi/inframodel/index.html 
53 www.gbxml.org 

http://www.rts.fi/workshop20120507/Classifications_and_BIM_workshop_InfraBIM_Inframodel_20120507_JH.pdf
http://cic.vtt.fi/inframodel/index.html
http://www.gbxml.org/
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sbXML 

sbXML (Svenska Byggbranschens XML) är ett svenskt dataformat för 

information om mängder (mängdförteckningar) och kalkyldata (prissatta 

mängder). Formatet har även kapacitet att överföra annan typ av information 

som till exempel tekniska beskrivningar. Det är inte publicerat på internet. 

Enligt en IVL-rapport54 används det av alla svenska kalkylprogram. 

CAD-format 

DWG 

Filformatet DWG (Drawing) är ett av CAD-branschens marknadsledande, och 

är standardfilformatet för programvaran Autocad. DWG-formatet utvecklades i 

slutet av 1970-talet och har sedan 1982 varit licensierat av Autodesk, vilka även 

är ägare av Autocad. 

DWG-formatet har stöd i de flesta programvaror som kan hantera CAD-filer. 

Autocad kan konvertera DWG-filer till DXF-filer utan att förlora grafisk 

information. Formatet utvecklas kontinuerligt och sedan år 2000 har flera olika 

versioner publicerats – för närvarande vart tredje år. 

De olika versionerna har liknande format men varierande filstruktur, vilket 

medför att tredjepartsprogram kan ha problem med att öppna samtliga 

versioner. Inom Trafikverket är det främst vägprojekt som projekteras med 

DWG-formatet. 

Specialapplikationer till Autocad – till exempel Civil 3D och Architecture – 

innehåller objekt som får nytt format vid varje årlig uppgradering. Sådana 

branschspecifika objekt kan innehålla stora mängder information utöver de 

grafiska egenskaperna. De kan göras läsbara i andra Autocad-versioner genom 

så kallade Objekt Enablers. 

Attribut kan också kopplas till enskilda objekt i DWG-filer genom länkning till 

XML-filer. På detta sätt kan valfria uppsättningar av egenskaper lagras. 

DXF 

DXF (Data eXchange Format, även kallat Drawing Interchange Format) är ett 

överföringsformat för vektordata, utvecklat av Autodesk. Det skapades för att 

överföra gemetrisk information till CAD-program som inte hanterar DWG-

formatet. Formatet hanterar de flesta typer av geografiska objekt, exempelvis 

ellips, linje, punkt, text och slutna polygoner. DXF har stöd för att lagra 

geometri i både plan och höjd. 

Formatet lagrar och överför endast vektordata, vilket medför att alla andra data 

går förlorade. Det ska även nämnas att alla program som utger sig för att stödja 

DXF inte gör det fullständigt, eftersom det inte finns någon attributstandard. 

Detta medför att import av attributdata från DXF till andra program kan tolkas 

på olika sätt och även tappa en del information. 

                                                           
54 Gemensamt datakommunikationsformat för livscykelinformation (december 2011). 
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DGN 

DGN (Design) är det interna formatet för Microstation och utvecklas av Bentley 

Systems. Fram till år 2000 var DGN-filerna baserade på ISFF-filformat, 

Intergraphs standardfilformat. Den versonen kallades V7 DGN; nuvarande 

version benämns V8 DGN. 

Formatet kan användas som överföringsformat då det är väldokumenterat. 

Användningen av DGN är inte lika utbredd som för DWG. Inom Trafikverket är 

det främst järnvägsprojekt som projekteras med DGN-formatet. 

Distributions- och arkiveringsformat 

PDF 

PDF (Portable Document Format) är ett öppet digital dokumentformat 

utvecklat av Adobe Systems som introducerades 1993. I och med att PDF-

formatet är öppet finns det många programvaror som kan läsa formatet. Det 

läses också av samtliga operativsystem. Flera av versionerna finns fastställda 

som ISO-standard. 

Formatet används i första hand för distribution och lagring, såväl för visning på 

skärm som för utskrift och tryck. Vissa programvaror – speciellt de från Adobe – 

kan redigera och lagra filer direkt i PDF. 

Formatet är PostScript-baserat och kan innehålla både vektor- och 

punktbaserad grafik, samt text. Filerna visas på datorskärmen på samma sätt 

som om de vore utskrivna. Ett PDF-dokument kan innehålla klickbar 

innehållsförteckning, interna och externa hyperlänkar, formulär samt ljud- och 

videofiler.55 Formatet kan även förses med lösenordsskydd av olika omfattning, 

skyddet kan avlägsnas med hjälp av en mängd olika applikationer. 

3D-PDF 

PDF-formatet kan även innehålla 3D-objekt. Acrobat Reader 8.1 eller senare 

version tillåter exempelvis import och användningen av interaktiva 3D-

modeller. Alla med Acrobat Reader 7.0 eller senare version kan därför läsa PDF-

dokument med 3D objekt.56 Flera andra programvaror kan också läsa PDF-filer 

med 3D-objekt. 

PDF/A 

PDF/A (ISO 19005) skiljer sig från PDF genom att utelämna funktioner som inte 

lämpar sig för långtidsarkivering. Teckensnitt måste exempelvis vara inbäddade 

i själva filen och inte ligga lokalt på datorn, eventuell kryptering samt 

multimedia är inte heller tillåtet. Användningen av PDF/A kräver att varje 

enskilt dokument är helt fristående, vilket innebär att all information som 

behövs för att visa ett visst dokument på samma sätt varje gång är inbäddat i 

själva filen.  

Standarden för PDF/A anger i detalj för vilket innehåll som är tillåtet. Detta 

säkerställer att dokumentet, oberoende av program och operativsystem som 

                                                           
55 (Adobe, 2012) 
56 (PDF association, 2012) 
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filen skapades med är läsbara, även efter 50 år eller längre.57 I detta 

sammanhang bör det beaktas att en järnvägsanläggnings uppskattade livslängd 

är drygt 100 år, vilket ställer samma bevarandekrav på dokumentation i form av 

dokument, CAD-filer, modellfiler, kartor, fotografier och ritningar. Den långa 

livslängden kräver därför lång arkiveringstid. 

PDF/A finns i flera versioner, med olika funktionalitet och för olika 

tillämpningsområden. 

PDF/A-1 

PDF/A-1 (ISO 19005-1) är baserat på PDF 1.4. Formatet är systemoberoende, 

vilket innebär att dokumentet presenteras med det innehåll och med den layout 

det hade vid upprättandet, oberoende av den applikation dokumentet 

framställdes i. 

Vidare säkerställer PDF/A-1-formatet att filen innehåller all den information 

som krävs för en säker och förutsägbar tolkning av data över tiden. En annan 

viktig egenskap hos formatet är att filen är självdokumenterande, det vill säga 

att den innehåller metadata om innehåll, struktur, tekniska egenskaper och 

administrativ historik. Det går exempelvis att utläsa vem som upprättat 

dokumentet och när detta skett samt om någon ändring skett i dokumentet eller 

i metadata.58  

Standarden specificerar två olika nivåer av formatet: 

PDF/A-1a (ISO 19005-1 Level A conformance). Denna version säkerställer 

bevarandet av ett dokuments logiska struktur och innehåll, och att texten 

strömmar i naturlig läsordning. Textens utvinning är särskilt viktig när 

dokument måste visas på en liten skärm. Den här funktionen är även känd som 

"Taggade PDF-filer".59 

PDF/A-1b (ISO 19005-1 Level B conformance). Denna version garanterar att 

texten (och ytterligare innehåll) korrekt kan visas (exempelvis på en 

datorskärm), men garanterar inte att extraherad text kommer att kunna läsas 

eller vara förståelig.60 

PDF/A-2 

PDF/A-2 (ISO 19005-2) är baserad på PDF 1.7 (ISO 32000-1) och de funktioner 

som lagts till efter version 1.4. Komprimeringen av JPEG2000 är inte tillåten i 

PDF/A-1, men tillåten i PDF/A-2. Standarden behandlar även mer avancerade 

funktioner som transparens och lager som används i mer komplicerade 

dokument, exempelvis tekniska ritningar. Standarden publicerades så sent som 

2011 och har därför inte använts i någon större utsträckning.61  
  

                                                           
57 (PDF association, 2012) 
58 (Riksarkivet, 2012) 
59 (PDF association, 2012) 
60 (PDF association, 2012) 
61 (PDF association, 2012) och (Riksarkivet, 2012) 
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PDF/A-3 

PDF/A-3 (ISO 19005-3) är baserad på PDF 1.7 och tillåter inbäddning av 

godtyckliga format (exempelvis XML, CSV, CAD, dokument för ordbehandling 

och kalkylblad) till PDF/A som kompletta arkiverade objekt. Den senaste 

versionen av PDF/A publicerades 2012-10-17.62 

PDF/E-1 

PDF/E-1 (ISO 24517-1) är en ISO-standard för ritningar och annan teknisk 

dokumentation, baserat på PDF 1.6. 

PDF 1.7 

PDF 1.7 (ISO 32000-1) är en ISO-standard avsedd för generell användning. 

Utveckling av formatet pågår efter att Adobe gjort vissa kompletteringar. 

Mikroform 

Mikroform är ett lagringsmedium för avbildningar av skrift eller bilder i 

förminskad form, vanligen 1/25 av ursprungsstorleken. Formatet kan endast 

läsas med hjälp av en speciell apparat. De vanligaste typerna av mikroform är 

mikrofilm och mikrofiche. 

Mikrofilm har en förväntad livslängd på 500 år. Formatet lagras vanligen på 

öppna rullar eller i kassetter. Bredden är vanligen 16 eller 35 mm. En rulle med 

bredden 35 mm och längden 30,48 m (100 fot) kan lagra upp till 600 bilder av 

stora tekniska ritningar. Mikrofiche är en platt film och har samma storlek som 

ISO AG (105 x 148 mm).63  

GML 

GML (Geography Markup Language) är ett XML-baserat protokoll enligt ISO 

19118 för transport och lagring av geografisk information i enlighet med ISO 

19100-serien. En grundtanke med GML är att göra geografisk information 

leverantöroberoende. Formatet kan lagra både geografiska och ickegeografiska 

attribut för objekt. GML-schemat beskriver hur en GML-fil ska vara uppbyggd 

och vilka objekt som kan beskrivas i den. 

För ytterligare information om GML, vänligen se här.64 

GDL 

GDL (GNU Data Language) är ett öppet programspråk och ett alternativ till 

IDL (Interface Definition Language), som är ett programspråk som används för 

att beskriva syntax för anrop mellan program, komponenter eller objekt. GDL är 

utvecklat av ett internationellt team av frivilliga under ledning av Marc 

Schellens, projektets grundare. GDL är dynamiskt skrivet och har stöd för såväl 

vektorer som objektorientering.65  
  

                                                           
62 (PDF association, 2012) 
63 (Microform Imaging, 2012) 
64 http://www.opengeospatial.org/standards/gml 
65 (GDL-GNU Data Language, 2012) 

http://www.opengeospatial.org/standards/gml
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Bilaga 4 Organisationer  

I kapitlet listas och beskrivs de organisationer som omnämns i rapporten. 

IAI 

IAI (Industry Alliance for Interoperability) bildades 1993–94 på initiativ från 

Autodesk som en industriell organisation bestående av tolv amerikanska 

industri- och dataföretag. Målet var att utveckla ett koncept som förbättrar 

möjligheten till interoperabilitet över ett byggobjekts hela livscykel. 

Konceptet omfattade först endast IFC som en digital modell av en byggnad; en 

produktmodell. Organisationen är numera internationell och har en stor mängd 

företag som samarbetar inom tio stycken regionala avdelningar (chapters). 

IAI är en handlingsorienterad organisation och arbetar för att få ut resultaten i 

praktisk användning steg för steg. Organisationen är neutral, oberoende och 

icke vinstdrivande.66  

buildingSMART International 

IAI kallas numera buildingSMART för att markera det utökade intresseområdet 

för organisationen. Under beteckningen SMART utvecklas format och metoder, 

med koncentration på IFC och dess delar.  

Visionen för buildingSMART är att uppnå ett mer hållbart samhälle. Detta ska 

uppnås genom användning av internationella standarer i bygg- och 

anläggningsbranschen, vilket medför en smartare delning av information och 

kommunikation. Organisationens mål är bland annat att; 

 utveckla och underhålla internationella standarder för BIM 

 underlätta marknadens anpassning till interoperabilitet genom 

framgångsrika och hållbara projekt 

 fungera som en plattform för nätverkande 

 lösa problem med höga kostnader som hindrar delning av data. 

buildingSMART Nordic 

buildingSMART Nordic är en regional avdelning som består av de danska, finska 

och svenska organisationerna, medan Norge har en egen. Dessa två avdelningar 

deltar på varandras möten och samverkar som en gemensam. Anledningen till 

uppdelningen är att bättre ta tillvara den starka utvecklingen i Norge.  

OpenINFRA 

Ett av projekten inom buildingSMART är OpenINFRA. Syftet är att förbättra 

”interoperabilitet” för planering och genomförande av infrastrukturprojekt som 

vägar, järnvägar, broar och tunnlar. Detta görs bland annat genom att stödja 

utvecklingen av format som LandXML och IFC-Bridge. 

Bland annat i Norge pågår utveckling av formaten. En beskrivning finns här.67 

                                                           
66 (Building Information Modelling, 2012) 

http://www.rts.fi/infrabim/nordic20111130/Steen_Sunesen_bSN_Infra_in_Norway.pdf
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CEDR 

CEDR (Conférence Européenne des Directeurs des Routes) bildades 2003 i 

Wien som ett resultat av hopslagningen av WERD (West European Road 

Directors) och DERD (Deputy European Road Directors). CEDR är en icke 

vinstdrivande organisation för vägdirektörer i Europa. 

Organisationens uppdrag är att bidra till utvecklingen av hållbar vägtrafik med 

utgångspunkt i sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. En grundtanke 

är även att främja ett internationellt nätverk av personliga kontakter mellan 

vägdirektörer och deras anställda.68 

V-Con 

V-Con (Virtual Construction for Roads) är ett EU-finansierat projekt med syftet 

att öka effektiviteten hos nationella vägmyndigheter genom en förbättring av 

informationsdelning i anläggningsbranschen med hjälp av BIM. Projektet 

startade hösten 2012 och ska pågå till hösten 2016. 

V-Cons främsta mål är: 

 etablera ett förslag på standardiserat informations- och datautbyte, 

baserat på en utökning av IFC 

 upphandla och testa programvaror gentemot standarderna i en PCP-

process.  

Resultatet kommer att integreras i upphandlingen av två stora 

infrastrukturprojekt, ett i Nederländerna och ett i Sverige. Samordning 

planeras:  

 mellan de två ledande undersökningsinstituten inom detta område, 

CSTB från Frankrike och TNO från Nederländerna 

 mellan de nationella vägmyndigheterna, TRV från Sverige och RWS från 

Nederländerna 

 med programvaruutvecklare inom branschen 

 med resterande aktörer inom infrastruktursektorn. 

Resultatet av projektet ska bli ett utkast till en standard som ska användas 

tillsammans med den programvara som upphandlas i respektive 

infrastrukturprojekt av V-Con. Spridning av resultatet ska ske i lämpliga nätverk 

inom organisationerna. 

CSTB 

CSTB (Centre Scientifique et technique du bâtiment) är ett statligt franskt bygg-

forskningsinstitut. CSTB har fått i uppdrag att möta de utmaningar som en 

hållbar utveckling innebär. Detta görs genom en integrerad strategi för 

byggnadsprestanda inom energi, miljö, säkerhet, hälsa, användarnas behov och 

ekonomisk konkurrenskraft. CSTB är en viktig aktör inom byggindustrin för 

samarbete, för såväl den europeiska som den internationella marknaden.69 

                                                                                                                                                             
67 
http://www.rts.fi/infrabim/nordic20111130/Steen_Sunesen_bSN_Infra_in_Norway.pd
f 
68 (CEDR, 2012) 
69 (CSTB, 2012) 
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TNO 

TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk 

Onderzoek) är en icke vinstdrivande forskningsorganisation i Nederländerna. 

TNO fungerar som en kunskapsorganisation för företag och offentliga 

myndigheter. Organisationens huvudsakliga uppdrag att förena människor och 

kunskap för att skapa innovationer som ökar en hållbar konkurrenskraft för 

industrin och välbefinnande i samhället.70  

TRV 

TRV (Trafikverket) är en svensk myndighet som i en nära dialog med regioner 

och kommuner svarar för en samlad, långsiktig infrastrukturplanering för 

samtliga trafikslag. TRV har till huvuduppgift att planera och utveckla ett 

effektivt och hållbart transportsystem. Det trafikslagsövergripande synsättet ska 

genomsyra hela verksamheten.71 

TRV ansvarar för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen av vägtrafik, 

järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I uppdraget ingår också byggande, drift och 

underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket är samhällsutvecklare 

som planerar för helheten i det samlade transportsystemet. För att samhället ska 

kunna utvecklas, måste transporterna fungera. Ökad tillgänglighet blir allt 

viktigare.72 

TRV ska se till att vägar och järnvägsspår är framkomliga, att mötesfria vägar 

anläggs, att järnvägsstationer handikappanpassas, att kombiterminaler 

utvecklas, att resenärer och trafikanter får snabb och relevant trafikinformation, 

att förarprov för körkort utförs och allt annat som krävs för att förvalta och 

utveckla smart infrastruktur.73 

RWS 

RWS (Rijkswaterstaat) är Trafikverkets motsvarighet i Nederländerna. RWS är 

en decentraliserad myndighet som ansvarar för större delen av infrastruktur i 

nationen. Myndigheten är uppdelad i tio regionala avdelningar inklusive 19 

vägdistrikt, 16 vattendistrikt och en projektorganisation, Room for the River.74  

Internationella standardiseringsorganisationer 

ISO  

ISO (International Organization for Standardization)75 grundades 1947 och är 

ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella 

institutioner som arbetar med industriell och kommersiell standardisering. ISO 

har medlemmar från 164 nationer och har sedan starten publicerat mer än 1 900 

internationella standarder.76 Svensk medlem i ISO är SIS. 

                                                           
70 (TNO, 2012) 
71 (Regeringen, 2012) 
72 (Trafikverket, 2012) 
73 (Trafikverket, 2012) 
74 (Rijkswaterstaat, 2012) 
75 Kortformen av organisationens namn är inte en akronym, utan kommer från 
grekiskans isos som betyder lika. 
76 (Internationella standardiseringsorganisationen, 2012) 
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Det praktiska arbetet bedrivs i tekniska kommittéer (TC), som i sin tur ofta har 

ytterligare specialiserade sub-kommittéer (SC). Exempel på kommittéer som 

utvecklar och underhåller standarder relevanta för BIM är: 

 ISO TC 184/SC 4 (Automation systems and integration/Industrial 

data) ansvarar bland annat för standarden 10303 (STEP). 

 ISO TC 10 (Technical product documentation) ansvarar för standarder 

för terminologi och dokumentation, inklusive utformning av ritningar.  

 ISO TC 59 (Organization of information about construction works) 

utvecklar och underhåller bland annat standarden 12006-2 

(ramstandarden för byggklassifikation) och 12006-3 (standarden för 

begreppsdatabaser).  

IEC 

IEC (International Electrotechnical Commission) grundades 1906 och är en 

icke vinstdrivande organisation. IEC:s främsta syfte är att ta fram och fastställa 

internationella standarder inom elektroteknik och elektronik. 

Organisationen fungerar som en plattform för företag, industrier och 

myndigheter att träffas för att diskutera och utveckla internationella standarder. 

Samtliga IEC-standarder är konsensusbaserade och representerar behoven 

bland medlemsländerna. De flesta standarderna från IEC fastställs även som 

europeisk standard.77 Svensk medlem i IEC är SEK Svensk Elstandard. 

OGC 

OGC (Open Geospatial Consortium) är en internationell 

standardiseringsorganisation för geospatiala tjänster. Medlemmarna utgörs av 

475 privata företag, statliga organisationer och forskningsorganisationer. Inom 

OGC sker samarbete kring standardisering av bland annat geospatial 

information och dataformat för geografiska informationssystem.78 

COBie 

I USA har kraven på information till förvaltningen kommit längre än i Sverige, 

vilket till stor del beror på införandet av COBie (Construction Operations 

Building information exchange). COBie är ett format för informationsutbyte 

som togs fram av den amerikanska armén. Det används idag främst inom 

fastighetssektorn i USA. Dess framgång beror till stor del av att det är 

mångsidigt och kan användas tillsammans med flera olika program.79 

Formatet är tekniskt okomplicerat, och bygger på Excel-liknande datablad med 

tabeller. Excel kan också användas för att hantera informationen, som enbart är 

textbaserad och icke-grafisk. Hur mycket information som lagras styrs av 

behovet i det aktuella skedet i processen. För stora projekt kan informationen 

lagras i format baserade på STEP eller ifcXML. 

                                                           
77 (IEC, 2012) 
78 (OGC, 2012) 
79 (NIBS, 2012) 
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Standardiseringsorganisationer för process- och 
petroleumindustrin 

POSC/CEASAR  

POSC Caesar Association (PCA80) är en icke vinstdrivande internationell 

organisation för utveckling och underhåll av öppen och standardiserad 

information för process- och petroleumindustrin. 

Standarden ISO 15926 (Industrial automation systems and integration – 

Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production 

facilities) togs fram 1997. Standarden utvecklas och underhålls av ISO 

TC184/SC4 och av PCA. 

Syftet är interoperabilitet över hela livscykeln för en anläggning. Standarden 

består av en datamodell och specifikation av referensdata (RDS). Innehållet i 

RDS tas fram av PCA och är liksom standarden fritt tillgängligt på webben. RDS 

består av begrepp och terminologi inklusive klassifikation som även är 

användbar för relaterade verksamheter som till exempel e-handel.  

EPISTLE 

EPISTLE (European Process Industries STEP Technical Liaison Executive) är 

ett samarbete mellan konsortierna PISTEP, POSC Caesar, och USPI-NL 

Medlemmarna samarbetar kring utveckling av standarder och specifikationer 

för ökad effektivitet och produktivitet i informationshanteringen för 

processindustrin. 

EPISTLE startade i början av 1990-talet som ett projekt för processindustrin 

inom STEP. Fokus var huvudsakligen på AP 221 (datamodell) och STEPlib 

(begreppsbibliotek). Arbetet med STEPlib ledde även till framtagning av språket 

Gellish English där STEPlib användes som ordlista. Språket är en delmängd av 

engelskan och utforma för modellering av kunskap, produkter och 

datautväxling. 

Av modelleringstekniska skäl ledde utvecklingen vidare till POSC/Caesar och 

standarden ISO 15926-2 (datamodell) och ISO 15926-4 (begreppsbibliotek, 

RDL). STEPlib överfördes senare till RDL som även används av ISO 10303-221.  

RDL använde först XML men övergick sedan till OWL (Web Ontology 

Language) som är en W3C-standard för semantiska webben. 

Europeiska standardiseringsorganisationer 

CEN 

CEN, Comité Européen de Normalisation grundades 1975 och är en icke 

vinstdrivande organisation. CEN ger ut europeiska standarder med 

beteckningen EN. CEN finansieras av medlemmarna och av den Europeiska 

kommissionen. CEN-standarder kallas vanligen EU-standarder. CEN är inget 

EU-organ utan en självständig organisation.81 Svensk medlem i CEN är SIS. 

                                                           
80 www.posccaesar.org 
81 (CEN, 2012) 

http://www.posccaesar.org/
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CENELEC 

CENELEC, Comité Européen de Normalisation Électrotechnique är en 

sammanslutning av europeiska nationalkommittéer inom IEC. Syftet är att 

harmonisera nationella standarder inom elområdet och verka för att tekniska 

handelshinder undanröjs. Arbetet baseras i största möjliga utsträckning på 

internationella standarder utarbetade inom IEC.82 Svensk medlem i CENELEC 

är SEK Svensk Elstandard. 

ETSI 

ETSI, European Telecommunciations Standards Intitute grundades 1988 på 

initiativ av Europeiska kommissionen. ETSI är ett oberoende 

standardiseringsorgan för telekommunikation i Europa. Organisationens 

medlemmar utgörs bland annat av nätoperatörer, tjänsteleverantörer, 

administrationer, tillverkare, forskningsorgan och användare.83 Svensk medlem 

i ETSI är ITS. 

Svenska standardiseringsorganisationer 

SIS 

SIS (Swedish Standards Institute) bildades 1922 och är en medlemsbaserad, 

ideell förening som är specialiserad på nationella och internationella standarder. 

SIS och dess medlemmar utarbetar standarder inom de flesta områden, 

exempelvis för bygg och anläggning, hälso- och sjukvård, lednings-

/managementsystem, miljö och säkerhet. De mest kända standarderna är ISO 

9000 för kvalitetsledning och ISO 14000 för miljöledning. SIS är medlem i ISO 

och CEN.84 

Arbetet bedrivs i tekniska kommittéer (TK). Exempel på kommittéer som 

utvecklar och underhåller standarder relevanta för BIM är: 

 SIS/TK 269 (Dokumentation av byggande och förvaltning) ansvarar 

för ett antal standarder för ritningsredovisning, för CAD-lager, 

byggklassifikation med mera. SIS/TK 269 ger också ut Bygghandlingar 

90, som ger rekommendationer för redovisning av olika typer av 

byggprojekt. 

 SIS/TK 533 (Byggnadsinformation) arbetar med utbytet av 

information om byggnader och anläggningar. Kommitténs arbete 

handlar mer konkret om att beskriva en gemensam datamodell för flera 

av de rapporter som en kommun skickar till olika myndigheter under en 

byggnads livscykel: i samband med att ett bygglov för en byggnad 

beviljas, under och efter genomförandet av bygget, vid ombyggnation och 

vid rivning av byggnaden. 

 SIS/TK 507 (Tekniska produktspecifikationer) arbetar med 

kommunikation av produktdata från konstruktion via beredning till 

produktion, kontroll och kvalitet, service och avslutningsvis 

                                                           
82 (CENELEC, 2012) 
83 (ETSI, 2012) 
84 (SIS, 2012) 
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skrotning/återvinning. Redan under produktutvecklingen måste hänsyn 

tas till krav som ska efterlevas under hela produktens livscykel. 

 SIS/TK 209 (Hållbarhet hos byggnadsverk). Målet för denna 

kommitté är att öka hållbarheten inom byggande och förvaltning. 

SIS/TK 209 arbetar med att ta fram metodstandarder som värderar ett 

byggnadsverks totala påverkan såväl miljömässigt som ekonomiskt och 

socialt under hela dess livslängd. 

 SIS/TK 320 (Väg- och järnvägsinformation). Datorbaserade 

planeringssystem med anknytning till väg, järnväg och transporter 

används allt mer. Det har lett till en ökad efterfrågan av standardiserad 

information och gränssnitt som underlag för digital samverkan. För att 

uppnå effektiva lösningar behöver information om alla typer av vägnät 

kunna överföras mellan olika system. Med ett enhetligt sätt att beskriva 

trafiknät underlättas samutnyttjande och effektivisering. 

Stanli 

Stanli är SIS projektområde för geodata. Stanli är ett viktigt område inom det 

omfattande standardiseringsarbete som sker inom SIS beträffande 

informationshantering. Arbetet pågår inom ett flertal tillämpningsområden, 

både nationellt och internationellt. Via Stanli följer och påverkar svenska 

intressenter både standardiseringsarbetet inom CEN och ISO.85 

Stanli omfattar bland annat följande områden: 

 ramverk för geodata 

 forum för geodatatjänster 

 väg- och järnvägsinformation 

 vattensystem 

 belägenhetsadresser 

 metadata för geodata 

 fysisk planering 

 byggnadsinformation 

 skoglig information 

 webbkartografi. 

SEK Svensk Elstandard 

SEK (Svensk Elstandard) startade redan 1907 genom att Svenska Elektriska 

Kommittén bildades för att vara svensk nationalkommitté av IEC. För det 

nationella standardiseringsarbetet bildades 1919 Elektriska 

Standardiseringskommittén, ESK. De båda kommittéerna hade ett starkt 

samarbete, och 1927 kom de överens om en gemensam organisation. Samarbetet 

utvecklades ytterligare och 1937 bildades Svenska Elektriska Kommissionen, 

SEK. Under 2007 ändrades namnet till det nu gällande.86  

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation med frivilligt deltagande från 

svenska myndigheter, företag och organisationer som har ett intresse att 

                                                           
85 (SIS, 2012) 
86 (SEK Svensk Elstandard, 2012) 
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medverka i och påverka arbetet med tekniska regler inom elektrotekniken. 

Organisationen är svensk nationalkommitté av IEC och CENELEC.87  

ITS 

ITS (Informationstekniska standardiseringen) är en organisation som är 

utsedd av regeringen att ansvara för standardisering av telekommunikation. ITS 

är medlem i ETSI.88 

Sveriges Standardiseringsförbund  

Sveriges Standardiseringsförbund bildades 2012 genom en omorganisation av 

SSR, Sveriges Standardiseringsråd. Förbundet är en samverkansorganisation för 

de tre svenska standardiseringsorganisationerna SIS, SEK Svensk Elstandard 

och ITS. Ändamål är att öka intresset för standardisering och för användningen 

av standarder till nytta för näringslivet, den offentliga förvaltningen och för 

samhället i stort. Förbundet ansöker om och fördelar statliga uppdragsmedel 

samt utgör en plattform för samverkan för att effektivisera 

standardiseringsprocesserna.89 

E-delegationen 

För att möta nya krav och förväntningar måste offentliga tjänster utvecklas 

kontinuerligt. E-förvaltningen utgör en viktig del av denna utveckling. För att 

stärka utvecklingen av e-förvaltningen och skapa goda möjligheter för 

myndighetsövergripande samordning inrättades E-delegationen. Delegationens 

första uppgift var att utforma ett förslag på strategi för myndigheternas arbete 

med e-förvaltning, som redovisades för regeringen 2009.90 

E-delegationen ska koordinera de statliga myndigheternas IT-baserade 

utvecklingsprojekt samt följa upp dess effekter för medborgare, företagare och 

medarbetare. Delegationen ska vidare koordinera vissa IT-

standardiseringsfrågor samt bistå regeringen i det internationella arbetet på 

området.91 

Under 2010 fick E-delegationen ett tilläggsuppdrag kring offentlig information 

och sociala medier. Delegationens uppdrag är att främja och samordna 

myndigheternas arbete med att förbättra förutsättningarna för 

vidareutnyttjande av handlingar. Delegationen ska även inom ramen för sitt 

uppdrag att utveckla vägledningar ta fram riktlinjer för statliga myndigheters 

användning av sociala medier. 

Delegationen ska årligen lämna delrapporter med underlag och förslag till 

regeringen. En slutrapport ska lämnas senast före utgången av 2014.92 
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SKA-rådet 

SKA-rådet (Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd) bildades 

1990 för att värna om konsumenternas inflytande över standardiseringsarbetet. 

Rådet får en del av de medel som regeringen fördelar till 

standardiseringsarbetet. Pengarna används till att stödja användarna med 

ekonomiska bidrag, utbildning och information. Enligt regeringsuppdraget ska 

SKA-rådet främja användarinflytande från ideella organisationer. 

Standardiseringsarbete av brett allmänintresse ska prioriteras. SKA-rådet ska 

underlätta för användarrepresentanter från ideella organisationer att delta och 

påverka standardiseringsarbetet både i Sverige och internationellt. Rådet stöttar 

bland annat utvalda grupper med ekonomiska bidrag för deltagande i 

standardiseringsarbetet samt utbildar och informerar om standardiseringens 

betydelse och nytta.93 

BIM Alliance Sweden 

BIM Alliance Sweden startade 2014 genom en sammanslagning av de tre 

föreningarna OpenBIM Sverige, fi2 Förvaltningsinformation och 

buildingSMART Sweden. BIM Alliance är en ideell förening som drivs med 

finansiering från medlemmarna, som aktivt engageras i nätverk, projekt, 

workshops och seminarier. BIM Alliance drivs av visionen: ”Vi skapar det 

obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer”. Visionen innebär: 

 Att bästa möjliga IT-hjälpmedel och öppna standarder utnyttjas för att 

stimulera effektiva processer inom samhällsbyggandet.  

 Att ett öppet, digitalt och lättillgängligt sätt att hantera information 

rörande byggd miljö bidrar till: 

o starkt kund- och brukarfokus 

o bästa möjliga arkitektoniska och tekniska kvalitet 

o effektiva processer 

o låga kostnader 

o minimal miljöpåverkan inom samhällsbyggandet. 

 En nationell samsyn och praxis inom samhällsbyggnadssektorn gällande 

standardiserade och vedertagna process- data- och begreppsmodeller. 

Detta med relevant deltagande i, och hänsynstagande till, motsvarande 

internationellt arbete. 

BIM Alliance har cirka 140 medlemmar bestående av olika aktörer inom 

samhällsbyggnadssektorn: fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, 

konsultföretag, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag 

samt programvaruleverantörer och programvaruutvecklare.  

Svensk Byggtjänst 

Svensk Byggtjänst bildades 1934 och är ett aktiebolag med krav på lönsamhet 

men inte på vinst. Ägarna är inte företag utan ett tjugotal organisationer. 

Produkterna är böcker och publikationer, avtalsmallar, byggsystematik, 

varuinformation med mera.  
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Böckerna är byggrelaterade med stort inslag av standarder från SIS. Produkten 

AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning) används som underlag för 

upprättande av projektspecifika tekniska beskrivningar och administrativa 

föreskrifter vid upphandling av entreprenader för bygg, installation och 

anläggning. 

Svensk Byggtjänst äger och förvaltar BSAB-systemet. Varuinformationen är på 

generell nivå och kompletterad med information om produkter från ett stort 

antal tillverkare. 

Organisationer för e-handel 

BEAst  

BEAst (Bygg- och fastighetsbranschens Elektroniska Affärsstandard) är bygg-

branschens mötesplats för att utveckla e-affärer. Organisationen utgörs av 

ledande företag och organisationer från bygg- och fastighetsbranschens olika 

delar. BEAst tar fram standarder och tjänster för elektroniskt 

informationsutbyte som leder till sänkta kostnader för aktörerna i och i 

anslutning till byggbranschen.94 

GS1 

GS1 bildades 2003 genom sammanslagning av EAN (European Article 

Numbering system) och UCC (Uniform Code Council). GS1 är en internationell 

organisation som utvecklar standarder för varu- och informationsflöden, i 

Sverige företrätt av GS1 Sweden. GS1 Sweden ägs av Dagligvaruleverantörers 

Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH), vilka också var med och 

grundade förgångaren till GS1, EAN. 

GS1 har system för streckkoder, e-handelsmeddelanden och EPC (Electronic 

Product Code). Systemet ger, förutom möjlighet till effektiv lagerstyrning och 

automatiserade processer, även möjlighet till spårbarhet, patientsäkerhet och 

äkthetsbevisning.95  

NEA  

NEA (Nätverk för elektroniska affärer) är en ideell intresseorganisation som 

erbjuder en neutral och oberoende mötesplats för alla som är intresserade av 

eller verksamma inom e-affärer. NEA verkar för att e-affärer ska vara en 

självklarhet inom alla företag, organisationer och i samhället i stort.96 

 

 

                                                           
94 (BEAst, 2012) 
95 (GS1 Sweden, 2012) 
96 (NEA, 2012) 
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