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Förord 
Föreliggande arbete utgör en förstudie med syfte att undersöka möjligheterna att utveckla en 

begreppsmodell för Trafikverkets behov av systematisering av information på branschgemensam grund 

genom kedjan planering, projektering, genomförande och förvaltning av väg- och järnvägsanläggningar. 

Förstudien avser Trafikverkets uppdrag 5573, Begreppsmodell för informationssystematik, och har utförts 

av Anders Ekholm, A&A Ekholm Arkitektkontor AB, och Lars Häggström, Systematiktjänst AB, med Jan 

Håkansson och Ulf Sjöde som kontaktpersoner och Andreas Hult som uppdragsansvarig vid Trafikverket.  
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Sammanfattning av förstudiens förslag 

Projektets syfte 
Trafikverket saknar en sammanhållen begreppsmodell för systematisering av information genom kedjan 

planering, projektering, genomförande och förvaltning av väg- och järnvägsanläggningar. Trafikverket vill 

undersöka möjligheterna att utveckla en begreppsmodell på branschgemensam grund för behovet av 

informationssystematik i samband med integrerad informationshantering.  

Projektet innefattar mot bakgrund av Trafikverkets behov, bedömning av relevansen i  

• vidareutveckling av BSAB-systemet enligt projektet Fokus I från Svensk Byggtjänst,  

• begreppsmodell och begreppsdefinitioner i den reviderade versionen av ISO 12006-2, 

• systematik i Trafikverkets interna system som t.ex. TEiP och BaTMan,  

• alternativ internationell systematik för BIM. 

Analys av ISO 12006-2 
Gällande version av ramverksstandarden för byggklassifikation ISO 12006-2 är under revidering. En 

avgörande skillnad mellan dessa båda versioner av ISO 12006-2 är synen på begreppet ”element” eller 

”construction element” som det heter i den nya versionen. I den tidigare definierades ”element” som en 

del av ett byggnadsverk med avseende på huvudfunktion. Den nya standarden vill tydliggöra att det är 

konstruktioner som klassificeras, därför har definitionen av byggnadsdel ändrats så att den innefattar 

teknisk funktion, form och position.  

Det finns andra väsentliga skillnader. Ett ”construction element” kan bestå av andra ”construction element” 

till den detaljeringsgrad som det är intressant, t.ex. i en BIM. I den svenska tillämpningen i BSAB 96 kan 

man i princip inte indela byggdelar i mindre byggdelar. Produktionsresultat behandlas formellt inte som 

delar av byggdelar i BSAB 96. Dock anses byggdelar bestå av produktionsresultat vid tolkningar av BSAB i 

olika tillämpningar, t.ex. i kostnadskalkyler.  

I den nya versionen av ISO 12006-2 skall klassen ”work result” betraktas som en vy mot alla typer av 

”construction result”, dvs. Infrastrukturella enheter, Anläggning (Byggnadsverk), och Byggnadsdelar 

(construction element). Med ”work result” för byggnadsdelar avses nu egenskaper i form av utförande och 

använda resurser.  

Analys av Fokus I 
Rapporten Fokus I rekommenderar att BSAB-systemet kompletteras. Förslagen innebär att tabellen för 

byggdelar kompletteras med ytterligare delar så att den svarar mot behoven i modellbaserad 

informationshantering, BIM. Tabellen för Produktionsresultat föreslås i Fokus I kompletteras med en tabell 

för detaljerade produktionsaktiviteter och förvaltningsaktiviteter så att även de enklaste delarna finns som 

egna resultat. Begreppet ”BSAB-recept” införs, som innebär att skapa standardiserade kombinationer av 

Byggdelar med relevanta Produktionsresultat och produktionsaktiviteter.  

Förslagen i Fokus I med branschgemensamma BSAB-recept kan ifrågasättas. Behovet av 

branschgemensamma lösningar måste klargöras innan ett sådant omfattande arbete påbörjas. 

BSAB är ett centralt klassifikationssystem i branschen och förslaget att BSAB-systemet utvecklas för BIM är 

viktigt. Förstudien anser att utvecklingen av BSAB bör utgå från den reviderade versionen av ISO 12006-2 

med bl.a. en ny syn på begreppet byggdel betraktad dels som konstruktion i stället för funktion, dels som 
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ett system med delar i olika sammansättningsnivåer. Byggdelstabellen behöver kompletteras samt 

möjliggöra ”del-av” relationer mellan byggdelar. Produktionsresultaten behöver omvärderas utifrån den 

reviderade versionen av ISO 12006-2 så att de kan hanteras som egenskaper som kan kopplas till bl.a. 

byggdelar. Tabellen som sådan bedöms inte påverkas. I de fall Produktionsresultat avser utförande av 

konstruktioner som även kan modelleras som egna objektklasser bör dessa objekt återfinnas som byggdelar 

i tabellen för Byggdelar.  

Rapporten Fokus I lägger också fram ett förslag om hur en BIM kan bestämmas avseende detaljeringsgrad i 

olika skeden. Förslagets svaghet är att man försöker samordna skeden och nivåer.  

Analys av internationell systematik 
buildingSMART Data Dictionary, bSDD, kan innehålla begrepp för Trafikverkets domän väg, järnväg och hus. 

I projektet V-con undersöks möjligheten att komplettera IFC-modellen med klasser för Trafikverkets behov i 

ett internationellt samarbete med holländska och franska motsvarigheter. 

ISO 15296 är en standard för bl.a. offshoreindustrin. I standarden ingår ett referensdatabibliotek, RDL, med 

alla klasser av intresse för deras domän. V-con utvecklar ett Object Type Library, OTL, för domänen väg och 

järnväg. OTL har en övergripande datamodell som liksom RDL baseras på datamodellen i ISO 15296. 

Arbetet pågår och V-con avser att undersöka tillämpbarheten av OTL, syftet är att vara kompatibelt med 

bSDD och RDL. 

Begreppsmodell för Trafikverket 
Avslutningsvis i denna förstudierapport redovisas en idé till branschgemensam begreppsmodell för 

Trafikverkets behov baserad på den reviderade versionen av ISO 12006-2. I tre exempel avseende 

järnvägsanläggning, väganläggning och husanläggning visas tillämpningen av begreppsmodellen. En slutsats 

är att begreppsmodellen kan tillämpas för Trafikverkets behov av informationssystematik i samband med 

integrerad informationshantering genom kedjan planering, projektering, genomförande och förvaltning av 

väg- och järnvägsanläggningar.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Inom Trafikverket har aktualiserats behovet av en gemensam informationssystematik för hela dess 

verksamhet. Detta är aktualiserat av den ökande användningen av integrerad information mellan olika 

skeden och olika tillämpningar, samt av att Trafikverkets verksamhet har ett ökat samband med övriga 

delar av samhällsbyggnadssektorn. Behovet av branschgemensam informationssystematik har identifierats 

bl.a. i två utredningar finansierade av SBUF, nr 12690 ”BIM standardiseringsbehov” och nr 12663 

”Slutrapport Fokus I – BIM med BSAB”.  

Både i Sverige och internationellt pågår arbeten för utveckling av begreppssystematik för användning i 

datorbaserade informationssystem, särskilt i samband med BIM, byggnadsinformationsmodellering, med 

syfte att möjliggöra kommunikation mellan olika aktörer i olika skeden av planering, byggande och 

förvaltning. Några av dessa arbeten har särskilt studerats i föreliggande arbete. 

Svensk Byggtjänst har nyligen genomfört en studie Fokus I, som undersöker hur BSAB-systemet kan 

utvecklas för att ge stöd till BIM. Trafikverket har utvecklat en systematik för kravställning i samband med 

totalentreprenader, TEiP, som syftar till att kunna hantera funktionskrav på konstruktioner i form av hela 

system och deras delar, samt om nödvändigt specifikation av teknisk lösning. Syftet är att öka omfattningen 

av totalentreprenader som ger större möjligheter för entreprenörerna att utveckla tekniska lösningar än 

utförandeentreprenader. 

Internationellt pågår en revidering av ramstandarden för byggklassifikation ISO 12006-2. Syftet är att 

anpassa standarden till nya krav från bl.a. BIM och nya entreprenadformer. Andra exempel på 

internationell utveckling av intresse är offshoreindustrins gemensamma standard för interoperabilitet ISO 

15296 som även berör byggsektorn, samt utvecklingen inom buildingSMART avseende standarderna IFC 

och bSDD.  

1.2 Problem 
Trafikverkets saknar en sammanhållen modell för systematisering av information genom kedjan planering, 

projektering, genomförande och förvaltning av väg- och järnvägsanläggningar. En sådan modell avser 

begreppsstruktur, samt definitioner av objektklasser och objektegenskaper. Exempel på tillämpningar är 

regelverken för anläggningsstyrning, förvaltningssystemen för Trafikverkets anläggningar, kalkylsystem etc., 

samt i samband med BIM. Det är nödvändigt att Trafikverkets informationssystematik är grundad i en 

gemensam begreppsmodell för väg- och järnvägsområdet. 

1.3 Uppdraget 
Trafikverket vill undersöka möjligheterna att utveckla BSAB-systemet för Trafikverkets behov av 

informationssystematik i samband med integrerad informationshantering genom kedjan planering, 

projektering, genomförande och förvaltning av väg- och järnvägsanläggningar. I projektets uppdrag ingår 

därför att utreda lämpligheten av förslagen i rapport 12663 ”Slutrapport Fokus I – BIM med BSAB” för 

Trafikverkets behov. Projektet innefattar även undersökning av alternativa metoder att utveckla 

informationssystematik i ett internationellt perspektiv. 

Projektet innefattar mot bakgrund av Trafikverkets behov, bedömning av relevansen i  

• vidareutveckling av BSAB-systemet enligt projektet Fokus I från Svensk Byggtjänst,  
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• begreppsmodell och begreppsdefinitioner i den reviderade versionen av ISO 12006-2, 

• systematik i Trafikverkets interna system som t.ex. TEiP och BaTMan,  

• alternativ internationell systematik för BIM. 

1.4 Disposition 
I respektive avsnitt analyseras ramverksstandarden för byggklassifikation ISO 12006-2 och förslaget till 

revidering, BSAB 96 och förslagen i projektet Fokus I, Trafikverkets systematik för totalentreprenader TEiP, 

offshoreindustrins standard ISO 15296 med RDL, samt buildingSMART’s begreppsbibliotek bSDD. Mot 

bakgrund av analysen presenteras idé till branschgemensam begreppsmodell baserad på ISO 12006-2 

tillämpad för Trafikverkets behov. 
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2 Ramstandarden för byggklassifikation ISO 12006-2 

2.1 Gällande version 
Den internationella standarden ISO 12006-2 ”definierar ett ramverk för klassifikation med definitioner och 

en uppsättning rekommenderade tabeller, dock inte med detaljerat innehåll”. Den är avsedd för 

organisationer som utvecklar och publicerar klassificeringssystem på nationell eller regional grund (SIS 

2002).  

Klasserna i ISO 12006-2 avses omfatta hela byggnadsverkets livscykel, inkluderande produktbestämning, 

produktframställning och produktanvändning. Klassifikationen avser den byggda miljön alltifrån 

grupperingar av byggnadsverk i s.k. infrastrukturella enheter (t.ex. sjukhusområde) ner till de minsta 

delarna i form av byggvaror. Standarden rekommenderar vilka tabeller som kan vara lämpliga att utarbeta 

av de nationella eller regionala organisationerna och innehåller inga klassifikationstabeller. Syftet med 

standarden är att den skall grundlägga ett internationellt gemensamt synsätt på klassifikation inom 

byggsektorn för att stödja informationsutbyte mellan informationsprocesser. Exempel på processer är CAD-

modellering, beskrivning och kostnadskalkylering. 

Identifieringen av klasser i ISO 12006-2 bygger på vyer mot byggnadsverk. De funktionella och rumsliga 

vyerna är huvudsakligen baserade på relationer till användaren eller miljön. Övriga vyer är relaterade till en 

processmodell och identifierar resurser, processer och resultat. Klasserna byggnadsverk och infrastrukturell 

enhet, bygger på en funktionell syn i förhållande till användandet. Klassen utrymme är baserad på en 

kombinerad rumslig och funktionell vy på ett byggnadsverk. Fysiska delar av byggnadsverk, konstruktioner, 

indelas i tre olika klasser utifrån olika vyer. Dessa klasser är: byggdel, t.ex. bjälklag, på grundval av en 

teknisk funktionell vy, produktionsresultat, t.ex. prefabricerade betongelement, som bygger på en vy 

innefattande utförande, använda varor och material, och byggdelstyper, t.ex. bjälklag av prefabricerade 

betongelement, som bygger på en kombination av teknisk funktionell och kompositionell vy. Gemensamt 

för alla delar i en byggkonstruktion är att de har både funktion och komposition. Skillnaden är att Byggdel 

definieras utifrån huvudfunktion, medan Produktionsresultat definieras utifrån bl.a. arbete och varor. 

Varje vy består av klasser som tillsammans möjliggör en fullständig klassificering av objekten i urvalet, det 

vill säga varje objekt är klassificerat, och tillhör bara en klass i varje nivå i klassificeringen. Detta möjliggör 

att mängder kan beräknas separat för byggdelar, byggdelstyper och produktionsresultat, till exempel i 

samband med kostnadsberäkningar.  

I ISO 12006-2 redovisas ett diagram där de olika klasserna relateras till varandra. Se Figur 1. Alla klasser 

avser ”byggobjekt” (abstrakta och konkreta objekt) med egenskaper. Diagrammet i ISO-standarden visar 

dels relationen ”typ-av” mellan klasser och dels relationer mellan medlemmar av klasserna, t.ex. ”del-av” 

eller ”resultat-av”. Relationer mellan byggobjekt måste definieras för modellbaserade informationssystem, 

t.ex. för produktmodellering. Relationerna mellan byggobjekt har inte definierats i den etablerade 

byggklassifikationen eftersom den utvecklats för behoven i traditionell ritningsbaserad projektering där 

relationerna framgått av framställningssättet.  
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Figur 1. Relationer mellan resultat, processer och resurser i ISO 12006-2 

2.2 Revideringen av ISO 12006-2  
Beskrivningen avser läget inför DIS-versionen som planeras utkomma 15/12-2013. 

ISO 12006-2 innehåller ett ramverk för bygg- och förvaltningssektorns klassifikation av byggd miljö.  Första 

utgåvan publicerades år 2001. När den utarbetades saknades internationella riktlinjer för 

byggklassifikation. Med standarden som utgångspunkt har flera nationella system utarbetats, bl.a. i 

Nordamerika, Skandinavien och Storbritannien.  

Sedan publiceringen har utvecklingen inom byggandets informationsteknologi, särskilt BIM 

(byggnadsinformationsmodellering) och utvecklingen av entreprenadformerna, medfört behov av utvidgad 

omfattning och reviderade definitioner. Detta bl.a. för att innefatta alla faser som utformning, produktion, 

förvaltning och drift, samt områden som husbyggnad och anläggning. Denna andra utgåva baseras också på 

erfarenheter från tillämpningarna av den första utgåvan.  
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Standarden syftar till att underlätta utarbetandet av kompletta och konsistenta klassifikationssystem 

nationellt och lokalt som stöd för informationsutbyte mellan aktörer och applikationer genom den byggda 

miljöns hela livscykel. Informationen i processerna inkluderar geometriska, funktionella och tekniska data, 

kostnadsdata, med mera under hela livslängden från idé till rivning. Projektdeltagare inkluderar beställare, 

konsulter, myndigheter, entreprenörer, tillverkare, brukare och förvaltare. Tillämpningarna innefattar 

system för bl.a. modellering, beskrivning, varuinformation och kostnadskalkylering. Dessa rekommenderas 

att tillämpa klassifikationssystem enligt standarden för en ökad informationseffektivitet och en hållbarare 

utveckling. 

Standarden identifierar en mängd rekommenderade tabeller med klasser definierade med utgångspunkt i 

olika vyer, t.ex. form och funktion hos den byggda miljön. Den visar även hur olika klasser är relaterade, 

dels genom specialisering, dels genom den byggda miljöns uppbyggnad som system av delar i olika nivåer. 

Standarden innehåller inte färdiga klassifikationstabeller, men ger exempel på tabeller och klasser. Den 

syftar till att användas av organisationer som utvecklar klassifikationssystem. 

Nationella och lokala klassifikationssystem som tillämpar denna standard kommer sannolikt att skilja sig åt i 

detalj men baseras på samma övergripande begreppssystem och samma begreppsdefinitioner.  Standarden 

anger att indelningsgrunderna för tabeller skall anges och att avvikelser bör specificeras tydligt. Detta 

förväntas underlätta tolkningar och översättningar mellan olika system för effektivare internationellt 

samarbete och utveckling av applikationer, t.ex. programvaror avsedda för internationell användning. 

Standarden redovisar även de teoretiska grunderna för klassifikation. I standardens normativa del beskrivs 

att en klassifikationstabell kan ha både en nivåordning baserad på specialisering, ”typ-av”, och på 

komposition, ”del-av”. Relationen ”del-av” kan avse olika aspekter och därmed olika delar, t.ex. en 

funktionell, rumslig eller montageaspekt kan resultera i olika och överlappande delar. 

I Appendix definieras ”begrepp”, ”objekt” och ”egenskap”, man skiljer mellan begrepp för objekt och för 

egenskaper. I särskilda avsnitt behandlas klassifikation, uppbyggnaden av klassifikationssystem i olika 

tabeller samt relationen klassifikation och modellering. 

Som utgångspunkt har standarden en processmodell med huvudklasserna resurser, processer och resultat 

samt egenskaper. Varje huvudklass har underindelats i specialiserade klasser. Standarden syftar till att 

omfatta alla objekt av intresse för den byggda miljön. Ett förtydligat synsätt är att objekt kan betraktas 

både som helhet och som system av delar. I modellen visas exempel på att byggnadsverk kan ingå i större 

komplex av byggnadsverk och att de kan byggas upp av byggnadsdelar. Även utrymmen kan betraktas som 

system, de kan ingå i större utrymmen och indelas i mindre. Se Figur 2. 

Bland nyheterna i den reviderade versionen kan särskilt nämnas att definitionen av byggnadsdelar har 

ändrats på ett sätt som dels avspeglar den faktiska tillämpningen i olika klassifikationssystem, dels stöder 

tillämpningen inom BIM. Exempelvis definieras byggnadsdelar enligt den tidigare versionen av standarden 

som: ”del av byggnadsverk som självständigt eller tillsammans med andra sådana delar fyller en 

huvudfunktion i byggnadsverket”. Den nya definitionen lyder: ”del av byggnadsverk med en karakteristisk 

teknisk funktion, form eller position”. Material skulle kunna vara relevant för definitionen, men betraktas 

inte som indelningsgrundande egenskap för delar av byggnadsverk. Begreppet teknisk funktion är ett 

förtydligande för att inte förväxla med användarfunktion, som avser den nytta en användare kan ha av ett 

objekt. 
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Figur 2. Begreppssystem med klasser och relationer i den reviderade versionen av ISO 12006-2. 

I den tidigare definitionen av byggnadsdelar var funktion den enda indelningsgrundande egenskapen, det 
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I samband med visualisering i BIM är det väsentligt att ett objekt, t.ex. en byggnadsdel kan ha form. Alla 

byggnadsdelar av intresse att representera visuellt måste ha form, från de minsta som skruv och spik, via 

byggnadsdelar som balk och brobaneplatta, till hela konstruktioner som huskonstruktion (överbyggnad) 

och brokonstruktion.  

En viktig egenskap hos delar av byggnadsverk, s.k. ”construction element”, är att de kan bestå av andra 

”construction element”. Så var inte den tidigare versionen av standarden formulerad. Dock kunde man 

skapa relationen ”bestå av” mellan delar definierade som ”element” och ”work result”, t.ex. en ”innervägg” 

kunde tolkas bestå av ”stålplåtsreglar”, ”termisk isolering” och ”skikt av gipsskivor”. Klasserna i exemplen är 

förenklade versioner av klasser i BSAB 96. I den nya standarden ska dessa och liknande ”work result” istället 

vara ”construction element” som kan ha ”del-av”-relationer till andra ”construction element”. För 

byggproduktion eller byggprodukttillverkning anges utförande och använda resurser som egenskaper hos 

”construction element”.  

En kritisk granskning av tillämpningen av ”work result” i form av Produktionsresultat i BSAB 96 ger vid 

handen att dessa till övervägande del tolkas bestå av mindre delar av ”element”. Element motsvaras av 

Byggdelar i BSAB. Rubrikerna för Produktionsresultat i tillämpningen AMA specificeras oftast med avseende 

på i vilken Byggdel och Byggnadsverk de ingår, samt med uppgifter om utförande, material, geometri mm 

för att den avsedda tekniska funktionen skall åstadkommas. Det måste därför anses korrekt att tolka dessa 

Produktionsresultat som ”construction element”, samt att föreskrifter om utförande och materialkvaliteter 

mm är egenskaper hos dessa ”construction element”.  

I den nya standarden finns fortfarande klassen ”work result”, men definieras nu som en vy mot 

”construction result” avseende ”work activity and used resources”, dvs. arbete och ingående resurser. 

Denna vy är en egenskapsmängd innehållande de egenskaper hos bl.a. ”construction element” som avser 

utförande och använda resurser.  

I den nya versionen finns viktiga klarlägganden avseende begreppet utrymme. Standarden beskriver nu 

”aktivitetsutrymme” som det utrymme som upptas vid utövande av en aktivitet inklusive den utrustning 

som behövs vid aktiviteten. Att arbeta vid ett skrivbord innefattar de fysiska föremålen personen, 

skrivbordet, stolen, bokhyllan, eventuell besökare samt de ytor som upptas av föremålen och olika 

relaterade rörelser. Tidigare fanns endast ”space” som nu kallas ”built space”, dvs. byggt utrymme. Det 

definieras nu av byggd och naturlig miljö, t.ex. av väggar, golv och tak i en byggnad eller av kraftlednings-

gatan i en skog. Nu definieras konstruktionsutrymme som det utrymme en konstruktion upptar. Detta 

definieras dock som en geometrisk egenskap hos konstruktionen och inte som en självständig klass. 

I standardens Appendix A anges rekommenderade tabeller med exempel på klasser. Eftersom 

definitionerna av klasserna baseras på flera attribut, kan tabeller baseras på ett eller flera attribut i olika 

kombinationer. Attributen för t.ex. klassen ”construction product” är teknisk funktion eller form eller 

position eller material eller någon kombination av dessa. Det innebär att man kan välja enbart material 

t.ex. trä, plast, metall etc. eller enbart funktion som ”lyftanordning” eller kombinera attribut som för ”3D-

skrivare” och ”hjullastare”. 

Svenska erfarenheter har haft stor betydelse för den reviderade standarden. Idén om ”del-av”-struktur för 

byggnadsdelar har tillämpats i nyare svenska arbeten. Idén hade stort stöd från övriga medverkande 

länders representanter. Andra exempel är utarbetandet av definitionerna, bl.a. av utrymme, samt 

exemplen för klassen ”egenskaper” som baseras på svenska arbeten.  
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Nuvarande version av standarden är DIS, draft international standard. DIS-versionen skall sändas ut 2013-

12-15 för omröstning och redaktionella och tekniska kommentarer under 3 månader. Nästa steg innebär att 

standarden i reviderad version utsänds 2014-09-06 för ytterligare redaktionella kommentarer under 2 

månader, varefter standarden formellt publiceras 2015-03-06. 

2.3 Skillnader mellan gällande och reviderad version av ISO 12006-2 
En avgörande skillnad mellan de båda versionerna av ISO 12006-2 är synen på begreppet ”element” eller 

”construction element” som det heter i den nya versionen. I den tidigare definierades ”element” som en 

del av ett byggnadsverk med avseende på huvudfunktion. Endast funktion finns med som särskiljande i 

definitionen vilket innebär att begreppet inte entydigt pekar mot någon särskild konstruktion. Detta är ett 

avsteg från tidigare byggklassifikation där de fysiska delarna var i fokus. Den nya standarden vill tydliggöra 

att det är konstruktioner som klassificeras, därför har definitionen av byggnadsdel ändrats så att den 

innefattar teknisk funktion, form och position. Det innebär t.ex. att ”Innervägg” inte ses som en funktion 

utan som en konstruktion med funktionen avskiljande, formen vertikal skiva, och positionen placerad 

”inomhus”. 

Det finns andra väsentliga skillnader. Ett ”construction element” kan bestå av andra ”construction element” 

till den detaljeringsgrad som det är intressant, t.ex. i en BIM. I den svenska tillämpningen i BSAB 96 kan 

man i princip inte indela byggdelar i mindre byggdelar. Sättet att skapa mindre delar är genom att 

specificera produktionsresultat. Men dessa behandlas formellt inte som delar av byggdelar i BSAB 96, 

eftersom de enligt definitionen inte har samma indelningsgrund som byggdelar. Dock anses byggdelar 

bestå av produktionsresultat vid tolkningar av BSAB i olika tillämpningar, t.ex. i kostnadskalkyler.  

I den nya versionen av ISO 12006-2 finns klassen ”work result” kvar, även om den inte inarbetats i schemat 

i Fig. 2. Klassen skall nu betraktas som en vy mot alla typer av ”construction result”, dvs. Infrastrukturella 

enheter, Byggnadsverk, och Byggnadsdelar (construction element). Med work result för Byggnadsdelar 

avses nu egenskaper i form av utförande, material, produkter och andra resurser för Byggnadsdelen.  

Den reviderade versionen av ISO 12006-2 utgör en väsentlig grund för det förslag till ny sammanhållande 

begreppsmodell för Trafikverket som presenteras i rapportens avslutande del.  
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3 BSAB 96 

3.1 Gällande version. 
BSAB-systemet baseras på det första svenska systemet för byggklassifikation, SfB, som utvecklades under 

slutet av 1940-talet av Samarbetskommittén för Byggnadsfrågor. SfB-systemet inriktades mot behovet av 

överföring av information från projektering till produktion. SfB-systemet svarade mot behoven i 

byggsektorn och fick internationell spridning. 

Installationssystemens ökande omfattning i byggnaderna och utvecklingen av nya samordnade AMA-

publikationer för Mark, Hus, VVS, Kyl, El och administrativa föreskrifter AF AMA, var bakgrunden till 

utvecklingen av klassifikationssystemet BSAB 1972 genom Byggandets Samordning AB. BSAB 1972 har 

samma grundläggande uppbyggnad som SfB-systemet och är en vidareutveckling av detta. Ansvaret för 

BSAB-systemet övertogs 1976 av Svensk Byggtjänst som 1983 kom med en ny version av systemet, BSAB 

83. Utvecklingen inom IT-området samt fastighetsföretagandets behov av systematik låg till grund för den 

senaste versionen, BSAB 96, vars utgivning inleddes 1996 (Svensk Byggtjänst 2005).  

Arbetet med BSAB 96 påbörjades före utvecklingen av ISO 12006-2. Men klasser och definitioner är i princip 

desamma, så att man kan säga att BSAB 96 ansluter till ISO 12006-2. I Figur 3 redovisas ett schema som 

relaterar grundbegrepp i BSAB 96. Schemat visar bl a hur infrastrukturella enheter, byggnadsverk och deras 

fysiska delar kan klassificeras ur olika aspekter. Objekten i domänen, dvs. den verklighet som ska 

klassificeras representeras i figuren av hus-symbolen för hela byggnadsverk och vägg-symbolen (den U-

formade symbolen i mitten av bilden) för delar av byggnadsverk. Klasserna baseras på varsin vy mot 

verkligheten och representeras av rektanglarna. Vyerna betecknas med relationen ”betraktas som”. 

Byggdelar indelas i dag i BSAB efter huvudfunktion, samtidigt som det som i praktiken urskiljs är olika 

konstruktioner. I de flesta fall finns förutom funktion även form och position i benämningen av byggdelen, 

t.ex. yttervägg, har väggform ”vertikal skiva” och position ”husets yttersida”. Detta bygger vidare på en 

gammal tradition från SfB till BSAB 83 att byggdelar är större delar av byggnaden på vilka det är lämpligt att 

ställa funktionskrav (t.ex. toleranser i AMA), samt krav på utförande med olika delkonstruktioner, varor och 

material. Dessa senare beskrivs som Produktionsresultat. 

Klassen Produktionsresultat definieras i BSAB 96 som ”resultat av en aktivitet på byggplatsen för 

produktion av del av eller helt byggnadsverk”. Produktionsresultat tillämpas i AMA för att specificera 

utförande och resurser. Klassen innefattar både resultat som är delar av byggnadsverk, t.ex. ett monterat 

volymelement, och övriga resultat, t.ex. resultat av hjälparbeten som förberedelser, rivning, jordschakt, 

ställningar, provning och teknisk dokumentation. Eftersom utförandet har betydelse för 

produktionsresultatets tekniska funktion ingår teknisk funktion underförstått i definitionen av 

Produktionsresultat men anses inte indelningsgrundande. Produktionsresultat används bl.a. i recept som 

specificerar delar av byggdelar, t.ex. i kostnadskalkyler, samt numera även i samband med BIM för att 

klassificera sådana mindre delar som inte kan klassificeras som Byggdelar. Det finns dock ingen standard för 

vilka produktionsresultat som kan användas för detta syfte.  
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Figur 3. Relationer mellan begrepp i BSAB 96 (Svensk Byggtjänst 2005). 
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4 Fokus I och vidareutveckling av BSAB 96 

4.1 Metodik 
I det följande redovisas en genomgång av rapporten Fokus I. I genomgången kommenteras rapportens olika 

delar avseende påståenden och slutsatser. Originaltext i Fokus I (kursiv text) har kopierats in och 

kommenterats med utgångspunkt i ramverksstandarden ISO 12006-2 och dess pågående revidering, samt 

dess tillämpningar, bl.a. i BSAB 96 från Svensk Byggtjänst och i TEiP vid Trafikverket, samt i annan utveckling 

inom byggklassifikation.  

4.2 Kommentarer 

4.2.1 Fokus I 2.5.2 Intressentanalys 

Byggdelar och byggdelstyper har en ”en till många relation” till produktionsresultaten och är inte entydigt 

bestämda i relation till produktionsresultat. Produktionsresultat är däremot entydigt bestämda i förhållande 

till byggdelarna. S 16. 

En byggdel kan utföras med hjälp av ett eller flera produktionsresultat, t.ex. en innervägg som kan bestå av 

stålreglar, mineralull och gipsskivor, vardera klassificerade som produktionsresultat. Ett produktionsresultat 

kan avse en del av, ett helt eller flera byggdelar, t.ex. en limträbåge kan vara del av bärverk i yttervägg och i 

yttertak, och ett monterat volymelement innehåller flera byggdelar. Det finns en ”många till många” 

relation mellan byggdelar och produktionsresultat. 

4.2.2 Fokus I 2.5.4 BSAB viktigt för BIM 

Idag ritas BIM modeller på en detaljeringsgrad som motsvarar byggdelstabellen. För att skapa en 

integration med t.ex. beskrivningsverktyg krävs att detaljeringsgraden ökar till produktionsresultattabellen, 

eftersom majoriteten av AMA-rubrikerna är på denna nivå (t.ex. en väggs ingående skikt av gipsskivor). 

Eftersom det inte är praktiskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart att modellera så pass detaljerat, måste 

byggdelarna kunna ”brytas ner” till dess beståndsdelar. Detta bör ske ungefär på samma sätt som 

byggkostnadskalkyler normalt görs, det vill säga genom att skapa ”recept” för olika typkonstruktioner. En 

vägg ”består” av reglar, gipsskivor, arbete osv. S 17. 

Detaljeringsgraden är beroende av vilken applikation man arbetar med. Om man arbetar med 

konstruktionsprogram typ Tekla är detaljeringsgraden djup, dvs. man modellerar enskilda armeringsjärn 

och bultar. Det finns i vissa sammanhang behov av objekt på en mer detaljerad nivå än BSAB:s byggdelar. 

I den pågående revisionen av ISO 12006-2 benämns delar av byggnadsverk ”Construction element”. Dessa 

kan bestå av andra Construction element i den detaljeringsnivå som anses lämplig. Om BSAB revideras på 

motsvarande sätt kan modellobjekt avseende byggnadsverks delar i svensk tillämpning kodas som BSAB 

byggdelar. För att poängtera skillnaden kan man använda termen byggnadsdelar om den nya klassen. I 

samband med utarbetandet av en beskrivning enligt AMA anges ibland produktionsresultat per byggdelar. 

Kostnadskalkyler baseras på priser för resurser. Detta kan göras på många olika detaljeringsnivåer, en nivå 

kan vara resurser per produktionsresultat.  

4.2.3 Fokus I 2.5.5 Saknade koder  

BSAB 96 uppfattas av en del i branschen som mer teoretiskt korrekt än praktiskt användbart. Det beror på 

att man inte alltid enkelt hittar renodlade koder för det som gemene man uppfattar som ”byggdelar”. 

Orsaken är att byggdelstabellen indelas efter funktion och inte konstruktion vilket många tror. S 18. 
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Byggdelar indelas i dag i BSAB efter huvudfunktion, men det som i praktiken urskiljs i byggdelstabellen är 

olika konstruktioner. För att man skall kunna tillämpa byggdelsklassifikationen måste man veta vilken 

konstruktion som avses. Byggdel som ren funktion dominerar därför inte i det faktiska urvalet av byggdelar. 

I de flesta fall finns även form och position i benämningen av byggdelen, t.ex. yttervägg, med väggform 

”vertikal skiva” och position ”husets yttersida”. Detta bygger vidare på en gammal tradition från SfB till 

BSAB 83 att byggdelar är större delar av byggnaden på vilka det är lämpligt att ställa funktionskrav (t.ex. 

toleranser), samt vilka kan utföras med olika delkonstruktioner, varor och material. Dessa senare beskrivs 

som Produktionsresultat. 

Det har t.ex. inte funnits en renodlad kod för yttervägg eftersom en sådan väggkonstruktion har tre 

samtidiga funktioner; yttre klimatskärm, inre klimatskärm och ytskikt. Väggen kan också vara bärande eller 

innehålla en bärande del. S 18. 

Termen ”sammansatt” används i BSAB-systemet för två skilda fall. Det ena fallet är då en byggdel som inte 

är bärande samtidigt har flera huvudfunktioner. Då anses byggdelen sammansatt. Det andra fallet är då 

byggdelen kan bestå av flera konstruktioner tillsammans som vardera betraktas som byggdelar. Dessa 

system av byggdelar är egentligen en annan klassifikation än den vanliga byggdelsklassifikationen och har 

benämnts ”storbyggdelar”. Exempel på dessa storbyggdelar ges i kommentar till avsnitt 4.5 BSAB recept. 

Frågeställningen har utretts av Ekholm (2001). 

4.2.4 Fokus I 2.5.7 Saknade tabeller 

Produktionsresultatskoder är inte är tillräckligt detaljerade för att kunna betraktas som en aktivitet.  

Det behövs även underaktiviteter. Ett mycket bra exempel är en vanlig regelvägg:  

 Produktionsaktivitet 1 - Regelstomme  

 Produktionsaktivitet 2 - Gips enkling  

 Produktionsaktivitet 3 – Sätta eldosor  

 Produktionsaktivitet 4 - Gips dubbling. (s 20). 

Frågan om underaktiviteter borde kunna hanteras som en komplettering av BSAB-tabellen för 

Produktionsresultat utan skapandet av en ny tabell för produktionsaktiviteter.  

Det är också relevant att skapa en koppling mellan produktionsresultat och ingående monterade, 

installerade, transformerade eller på annat sätt använda resurser (inklusive varor). Entreprenadföretag 

måste för att kunna göra kalkyler ha tillgång till denna typ av information. Detta är samma princip som det 

som i Fokus I benämns ”recept”, och görs normalt i kalkylprogram men utan särskild branschgemensam 

standardisering. Tillämpning av BSAB-systemet för detta behov har utretts i ett utvecklingsarbete benämnt 

Byggregister 2000 i samverkan mellan Consultec, Mängda och Svensk Byggtjänst.  

Frågan som branschen måste ta ställning till är om det är önskvärt att skapa en gemensam mycket 

detaljerad klassifikation av produktionsresultat och använda resurser. Sättet att genomföra en 

produktionsaktivitet och utnyttjandet av resurser för detta kan vara olika mellan olika företag och utgöra 

en konkurrensfaktor. Gemensamt överenskommen information behöver endast finnas där utbyte av sådan 

information är önskvärd. De delar av en BIM som tillhandahålls i en projektgemensam databas skall vara av 

projektgemensamt intresse, medan andra delar av modellen kan finnas hos respektive aktörer och vara 

företagsspecifik.  
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4.2.5 Fokus I 3 Om 3D CAD/BIM 

Avsnittet behandlar översiktligt grunderna i objektorientering och ger exempel på objektklasser och 

hantering av egenskaper i Revit, uppmärksammar nyttor och begränsningar med IFC och nämner kortfattat 

begreppet Level of Detail. 

4.2.6 Fokus I 4 Aktiviteter i och resultat av Fokus I 

Avsnittet visar på behovet av nya klasser för byggdelar för att tillgodose behovet av namngivning och 

klassifikation av delar som är intressanta att modellera som självständiga objekt i en BIM, t.ex. Fönster och 

Portar i stället för Öppningskompletteringar. Man talar om att förenkla BSAB-rubrikerna och att införa 

definitioner av klasserna. Ett större avsnitt behandlar egenskaper med bl.a. ett förslag till strukturering av 

egenskaper. Se nedan. 

4.2.7 Fokus I 4.4.4 Strukturering och namngivning av BSAB-egenskaper 

Strukturering och namngivning av BSAB-egenskaper 

För att göra det enklare att söka efter relevanta egenskaper finns ett behov av strukturera dem i typer som 

är besläktade. Vi har därför sorterat egenskaperna i följande huvudgrupper: 

 Objektsbeskrivning 

o egenskaper som innehåller information om ett objekts identifikation, klassifikation, läge, 

mängd, material, konstruktion, tillverkningsmetod, funktion, användningsområde, mått, 

vikt eller utseende. 

 Bruksegenskaper 

o information om ett objekts hållfasthetsegenskaper, eller mekaniska egenskaper samt 

egenskaper inom brand, luft, vattenånga, vatten, kemikalier, biologiska angrepp, 

temperaturer, ljus och ljud. Även energi- eller miljörelaterade egenskaper. 

 Egenskaper för projektering 

o avsedda för användning som underlag vid projektering såsom påverkande omvärldsfaktorer 

eller förslag till beskrivningstext. 

 Egenskaper för fastighetsförvaltning 

o såsom fastighetsdata, tekniska och ekonomiska konsekvenser, nyckeltal och 

underhållsdata. 

 Administrativa egenskaper 

o information om kvalitetssäkring, leveransbestämmelser, garantier, referenser och 

kontaktuppgifter. (s 34). 

Strukturen saknar teoretisk grund. Grupperingen (indelningsgrunderna) avser samtidigt dels skeden och 

processer där egenskaper är av intresse, dels typer av egenskaper. Strukturen saknar de basala kvaliteterna 

hos en klassifikation att vara särskiljande, två objekt får inte tillhöra samma klass, och klassifikationen ska 

vara uttömmande, alla objekt skall klassificeras. Förslag till klassifikation av egenskaper har utarbetats i 

(Ekholm mfl. 2004, Ekholm 2002). Ekholms förslag har upptagits som exempel i den reviderade ISO 12006-

2, och tillämpas i det nya danska klassifikationssystemet CCS, cuneco classification system. 

Fokus I uppmärksammar fördelarna med att en uppsättning standardiserade egenskaper skulle kunna 

knytas till respektive BSAB-klass.  



22 

 

4.2.8 Fokus I 4.5 BSAB-recept 

Eftersom BSAB-systemet saknar kompositionella samband mellan tabellerna är det idag inte möjligt att 

beskriva vad ett objekt ”består av” eller ”ingår i”. Det finns ett stort behov av att kunna skapa sådana 

strukturer för att t.ex. beskriva hur en vägg är konstruerad (vilka skikt den består av). (s 35). 

Påståendet gäller för relationen mellan byggdelar sinsemellan och mellan byggdelar och 

produktionsresultat. Det förtjänar att påpekas att gällande tabell för Byggdelar faktiskt innehåller klasser 

som kan tolkas vara helheter och dessas delar. Dessutom gäller att klassen Sammansatta byggdelar (under 

kod 0) består av andra byggdelar, t.ex.:  

01.S - Sammansatta byggdelar i hus 

01.SB - Innerväggar, sammansatta 

01.SC - Ytterväggar, sammansatta 

01.SF - Bjälklag, sammansatta 

01.SG - Yttertak och ytterbjälklag, sammansatta 

01.SH - Trappor, sammansatta 

01.SJ - Balkonger, sammansatta 

01.SK - Loftgångar, sammansatta 

01.SL - Lastkajer, sammansatta 

01.SZ - Övriga sammansatta byggdelar i hus 

01.SC - Ytterväggar, sammansatta kan bestå av delar som t.ex. 27.C – Stomytterväggar, 42.B - 

Ytterklimatskärmar i yttervägg, 42.C - Innerklimatskärmar i yttervägg, 42.D - Öppningskompletteringar i 

yttervägg, 42.E – Ytterväggskompletteringar, och 42.Z - Övriga klimatskiljande delar och kompletteringar i 

yttervägg. 

Övriga byggdelar som inte tillhör klassen Sammansatta anses dock vara på samma kompositionella nivå och 

anses inte ha en ”del-av” relation till varandra. I beskrivningen av BSAB-systemet (Svensk Byggtjänst 2005) 

framgår att det är möjligt att tillämpa ”del-av” relationer mellan byggdelar och produktionsresultat, t.ex. i 

samband med beskrivning (sid. 96) och kalkyl (sid. 169). Denna syn på BSAB-tabellerna som separata vyer 

och den integrerade synen med ”del-av” relation i tillämpningar finns även i den gällande versionen av ISO 

12006-2. Behovet som Fokus I uppmärksammar att kunna etablera ”del-av” relationer mellan byggdelar har 

varit en av utgångspunkterna för den reviderade versionen av ISO 12006-2.  

Kalkylen är på sätt och vis entreprenörens byggnadsinformationsmodell och används till mycket mer än att 

bara räkna pengar. Den är även bas för produktionsplanering. Att automatiskt kunna översätta en BIM-

modell till dess ingående beståndsdelar (trots att dessa inte modelleras) är således ytterst väsentligt för att 

minimera icke-värdeskapande aktiviteter och minimera risken för fel.  

Genom att bygga upp BSAB-recept där också produktionsresultat ingår, så löser vi även ett annat behov 

som många drömt om länge, nämligen att integrera den tekniska beskrivningen (AMA) med BIM-modeller 

så att dessa hänger ihop (se 4.5.5). (s 35). 

Idén om BSAB-recept innebär att standardisera  en kombination av byggdelar med relevanta 

produktionsresultat. Intresset för branschgemensamma BSAB-recept i byggprocessen är beroende av vem 

som utför detaljprojekteringen:  
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 I en utförandeentreprenad utförs detaljprojekteringen av byggherren och branschgemensamma 

recept kan öka konkurrensen vid upphandlingen,  

 I en totalentreprenad och i industriellt byggande utförs detaljprojekteringen av entreprenören 

som vill konkurrera med egna produktionsaktiviteter och resurser. 

I förvaltningen är det önskvärt att ha tillgång till dokumentation av utförande och använda resurser för 

byggdelar och utrymmen. Men detta kan hanteras utan BSAB-recept genom dokumentation av faktiskt 

utförda konstruktioner. 

4.2.9 Fokus I 4.7 Beteckningar 

Den traditionella användningen av littera är typiskt för att numrera och hitta igen byggdelar på ritningar 

respektive uppställningar (t.ex. fönster F1, F2 osv). Att denna praxis uppstått i BIM-sammanhang beror på 

att branschen ännu inte tillämpat BSAB-kodade BIM-objekt i någon större utsträckning. Om alla objekt i en 

modell är BSAB-kodade behövs i princip inga ytterligare kodningssystem.  

Vi har därför tilldelat en beteckning till vissa BSAB-koder. Vi har även valt att låta beteckningen ingå som en 

del av namnet för objekt och recept (se 4.8). På så sätt kan man känna igen ett objekt på antingen dess 

BSAB-kod eller beteckning. (s 38). 

Littera i traditionell användning på ritningar mm har inte bara klassificerande syfte utan identifierande. 

BSAB-koderna inklusive de föreslagna Recept ID är inte identifierande utan klassificerande. Det kan finnas 

flera objekt (instanser) i databasen med samma Recept ID. Det finns andra beteckningssystem som även 

kan ge beteckningar till instanser, t.ex. ISO/IEC 81346. Denna standard har ännu inte kommit till någon mer 

omfattande användning i Sverige, men dess relevans bör utvärderas. 

4.2.10 Fokus I 4.9 Informationsnivåer i bygg- och förvaltningsprocessen 

Idén om informationsnivåer är viktig. Förslagets svaghet är att man försöker samordna skeden och nivåer.  

Vi har därför delat upp byggnadsverkets livscykel i nio steg. Dessa nio steg kallar vi för 

”informationsnivåer”, eftersom vi tycker att svensk byggindustri behöver standardiserade begrepp på 

svenska. Att benämna skeden enbart efter vilka handlingar som produceras i dem känns förlegat. Det är 

istället informationsmodellen som uppnått en viss status, detaljeringsgrad samt informationsmängd. (s 41). 

Internationellt, bl.a. i Danmark, USA och Storbritannien har man tidigt insett att begreppen 

informationsnivå och skede i livscykeln inte får sammanblandas. Begreppet ”Informationsnivå” avser 

omfattning och detaljeringsgrad av objekt och egenskaper i modellen. Begreppets referent är modellen 

med objekt och egenskaper.  

Skede definieras av de aktiviteter som dominerar under en viss tidsperiod i livscykeln, t.ex. programarbete 

eller produktionsplanering. Referenten är aktiviteterna. Det är t.ex. vanligt att olika aktörer kan arbeta med 

olika informationsnivåer i samma skede. Man kan t.ex. redan i programskedet föreskriva att en byggnad 

skall ha rött tegeltak, vilket är information på nivå 5 enligt Fokus I. För en tillämpning av informationsnivåer 

hänvisas till aktuellt danskt arbete (cuneco 2012).   

4.2.11 Fokus I 4.11 Uppbyggnad av informationsdatabas för Fokus I 

Avsnittet innehåller ett förslag till struktur för en databas med BSAB-recept vilka kopplar samman 

information om byggdelar och byggdelstyper med produktionsresultat, produktionsaktiviteter och resurser. 
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Till BSAB-recept skall även kopplas beskrivningar enligt AMA och kostnadskalkyler skall kunna göras på 

resursnivå. Tanken är också att aktörer skall kunna definiera typrecept som skall kunna återanvändas. 

En byggdelstyp definieras i BSAB som en specialisering av byggdel med avseende på teknisk lösning. 

Begreppet teknisk lösning har inte definierats i BSAB 96, men i en anmärkning till definitionen sägs att en 

byggdelstyp ”består av ett eller flera produktionsresultat”. Med teknisk lösning torde således avses en 

kombination av produktionsresultat som tillsamman bildar en konstruktion med den tekniska funktion som 

definierar byggdelen.  

Ett recept för en byggdel anger dess produktionsresultat, t.ex. en innervägg som kan bestå av stålreglar, 

mineralull och gipsskivor, vardera klassificerade som produktionsresultat. Men också enskilda 

produktionsresultat kan bestå av delar i form av resultat av produktionsaktiviteter, t.ex. ”Skikt av 

kartongklädda gipsskivor på reglar i vägg, pelare e. dyl.” kan bl.a. bestå av resultaten ”Gipsskiva på vägg 

invändigt” i två lager, det ena ovanpå det andra.  

Rapporten tar inte upp problematiken att aktiviteterna för produktion och förvaltning i praktiken utförs för 

flera byggdelar samtidigt, t.ex. att en del av en innervägg och en pelar-balk konstruktion samtidigt bekläds 

med gipsskivor. 

I Fokus I föreslås att BSAB-recept läggs in i Revit som familjer t.ex. ”väggtyper” tillhörande kategorin ”vägg”.  

En av huvudidéerna med Fokus I var att skapa en bättre och kvalitetssäkrad informationsöverföring mot 

entreprenörernas IT-miljö framför allt mot kalkylprogramvaror. Huvudidén bygger på att skapa ett 

branschgemensamt register för kalkylrecept där projektören skapar och väljer recept redan när modellerna 

byggs i ritverktygen, så att kalkylatorn inte i efterhand behöver tolka det som ritats. (s 52). 

Frågan om ett branschgemensamt register för kalkylrecept är viktig att diskutera, se kommentar till avsnitt 

4.5 BSAB Recept.  

4.2.12 Fokus I 4.11.9 Projekthantering och livscykelinformation 

I PLM-systemet har vi byggt ett stöd för att kunna hantera projekt och information för ett byggnadsverks 

hela livscykel. Det ger möjlighet för en beställare att lagra information kring hela sitt fastighetsbestånd eller 

byggnadsverk av annan typ, i en och samma databas, med fullständig spårbarhet till ingående recept och 

material, drift- och skötselinstruktioner mm. (s. 52). 

En förvaltningsdatabas skall göra det möjligt att söka information om byggnadsverket, dess utrymmen och 

dess delar. Databasen måste vara strukturerad med klassificerad information. BSAB-systemets utrymmen, 

byggdelar och produktionsresultat är exempel på sådana klasser som tillsammans med andra 

klassifikationssystem kan vara nödvändiga i en förvaltningsdatabas.  

Som underlag för förvaltningsdatabasen används den BIM som utarbetats i ett projekt. De recept som 

beskriver byggdelarnas beståndsdelar utarbetas under projektering och produktionsplanering. Beroende av 

entreprenadform och grad av industrialisering kan recepten vara mer eller mindre branschgemensamma. 

I följande avsnitt av Fokus I görs en genomgång av hur BSAB klassifikationen och idén om BSAB-recept kan 

tillämpas i olika faser av ett projekt. Indelningen av faser samordnas med begreppet informationsnivå. 

Denna sammanblandning har kritiserats tidigare, se ovan avsnitt 4.9 Informationsnivåer i bygg- och 

förvaltningsprocessen. Exemplen som presenteras visar att dagen CAD-program behöver utvecklas för att 

ge stöd till BIM och att den etablerade byggklassifikationen kan tillämpas i BIM.  
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4.2.13 Fokus I 4.12 Tillämpning i bygg- och förvaltningsprocessen 

Avsnittet ger exempel på möjligheter hos arbete med klassificerad information genom processerna.  

4.2.14 Fokus I 5 Slutsatser och reflektioner 

Den inledande texten handlar om deltagarnas upplevelse av arbetet med Fokus I.   

4.2.15 Fokus I 5.1 BSAB 96 

I avsnittet sägs att BSAB 96 har luckor som behöver fyllas ut. Sammanfattningsvis: 

 Rubriker behöver förenklas för att bli mera begripliga och definitioner behövs för att ytterligare öka 

förståelsen hos användarna. 

 BSAB bör utökas till att täcka in också förvaltning. 

 Det saknas tabeller som beskriver ”Produktionsaktiviteter” och ”Förvaltningsaktiviteter”. 

 I BSAB 96 saknas kodstrukturer för varor, arbetskraft och maskiner. Sådana finns i ”SSYK 96 – 

Standard för svensk yrkesklassificering” och BK04-koder för varor och maskiner.  

Frågan om behov och prioritering bör diskuteras med branschföreträdare. 

4.2.16 Fokus I 5.7 Möjligheter i framtiden 

Följande förslag till utvecklingsområden redovisas sammanfattningsvis: 

Hur kommer Svensk Byggtjänst och branschen då vidare för att verkligen realisera de vinster som Fokus I 

har fastställt? Det finns en mängd möjligheter att arbeta vidare med att ta fram skarpa, 

verklighetsförankrade och effektiva verktyg. Svensk Byggtjänst kan, i egenskap av neutral aktör och i 

samverkan med branschen, axla ansvaret att ta BIM i Sverige till sin fulla potential. Dessa möjligheter finns:  

 Utveckla BSAB  

 Utveckla och tillhandahålla BSAB-egenskaper  

 Utveckla och tillhandahålla kvalitetssäkrat nationellt BSAB-receptregister  

 Utveckla och tillhandahålla branschanpassat PLM-verktyg med kvalitetssäkrat BSAB-innehåll  

 I samarbete med programleverantörer ta fram olika applikationer för tillgång till BSAB-säkrat 

innehåll i verktyg för: CAD, kalkyl, planering, inköp  

Om BSAB-egenskaper blir branschstandard så öppnar det möjligheter för att skapa skräddarsydda 

egenskapsgrupper efter behov för olika syften och aktiviteter. Egenskapsgrupper skulle kunna definieras för 

exempelvis:  

 miljöcertifieringar  

 energiberäkningar  

Med vedertagna BSAB-egenskaper får vi också grund till en framtida Byggkatalog (Svensk Byggtjänsts 

produkt för sök bland 5000 byggvaror) där inköpare skulle kunna filtrera fram vilka produkter som uppfyller 

ställda krav (liknande prisjämförelsesajten Pricerunner). (s. 72). 

Kommentarer till den första punktlistan: 

BSAB bör utvecklas, bl.a. genom att anpassa systemet till den reviderade ISO 12006-2. Särskilt gäller detta 

de nya definitioner, bl.a. ”construction element” som utvecklats i standarden. Det skulle bl.a. leda till att 

systemet skulle upplevas mera praktiskt tillämpbart. 
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Särskilda BSAB-egenskaper behövs inte, däremot behövs en internationell utveckling av standardiserade 

branschgemensamma egenskaper, samt tillämpning av en teoretiskt välgrundad egenskapsklassifikation.  

Innebörden av ett nationellt BSAB-receptregister är oklar, är det ett branschintresse? Det vore bra med 

möjligheten att i en BIM-applikation till byggdelsobjekt koppla relevanta produktionsresultat. Det går redan 

att i kalkylprogram till produktionsresultat koppla resurser.  

Ett branschanpassat PLM-verktyg bör tas fram av en kommersiell aktör inom databasområdet. Det finns 

redan sådana s.k. BIM-servrar. Om behovet finns kommer utvecklingen inom området att fortsätta. 

Svensk Byggtjänst bör delta i utvecklingen av applikationer för BIM, kalkyl m.fl. för att säkra branschens 

behov av klassificerad information. 

Egenskapsgrupper för miljöcertifieringar bör tas fram av certifieringsorganisationerna i samverkan med 

byggherrar och entreprenörer. 

4.3 Avslutande reflektioner 

4.3.1 Behovet av branschgemensam klassifikation 

Informationssystem för BIM kan baseras på olika behov av branschgemensam klassifikation beroende på 

entreprenadform och grad av industrialiserat byggande.  

I ett utvecklat industriellt byggande kan de ingående BIM-objekten vara tillverkarspecifika och representera 

samtliga delar i den egna produktplattformen. För ett väggobjekt gäller då t.ex. att varje utformning är 

anpassad till de möjligheter och restriktioner som ges av den tekniska plattformen, vilken även bestämmer 

typ och omfattning av använda resurser. Behovet av branschgemensam klassifikation av byggnadsdelar och 

produktionsresultat i samband med produktionen i ett utvecklat industriellt byggande är litet. 

Ett industrialiserat byggande kan i olika omfattning utnyttja branschgemensam klassifikation. Vanligt i en 

totalentreprenad är att programskisser och förslag tas fram med generiska, och med fördel bransch-

gemensamt klassificerade och uppbyggda BIM-objekt, som i senare skeden kan specificeras som 

leverantörsspecifika BIM-objekt. Till de generiska BIM-objekten kan knytas egenskapskrav av olika slag för 

att möjliggöra simuleringar och analyser av beteenden, prestanda och kostnader. 

Klassifikationssystem som BSAB-systemet kan användas i både i det industriella och det industrialiserade 

byggandet för att klassificera både generiska och leverantörsspecifika BIM-objekt. Det finns ett tydligt 

samband mellan detaljeringsgrad och behovet av gemensamt standardiserade klasser. Byggdelar i BSAB 

representerar större delar vars tekniska lösning inte bestämts och de kan med fördel vara 

branschgemensamma.   

Produktionsresultat med ingående aktiviteter och resurser har utvecklats för olika fackområden i 

byggandet. Här kan en branschgemensam klassificering för användning i t.ex. AMA vara viktig. Men det mer 

detaljerade utförandet kan variera och varje entreprenör hanterar därför sina egna produktionsaktiviteter 

med ingående resurser. För det utvecklade industriella byggandet kan även produktionsresultaten skilja sig 

så mycket åt att det inte är motiverat med en branschgemensam klassificering.  

Intresset för branschgemensamma recept och klasser, bl.a. för produktionsresultat, är beroende av vem 

som utför detaljprojekteringen. Byggherrar som handlar upp utförandeentreprenader kan tänkas vilja 

specificera branschgemensamma byggdelar och tekniska lösningar för att på så sätt öka underlaget av 
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entreprenörer vid upphandlingen, medan byggherren vid en totalentreprenad endast vill specificera 

branschgemensamma byggdelar och överlåta åt entreprenören att arbeta med egna tekniska lösningar, 

produktionsaktiviteter och resurser. Detaljerade byggdelsrecept tillämpas i industriellt byggande, men har 

inget branschgemensamt intresse. Förslagen i Fokus I med branschgemensamma byggdelsrecept kan därför 

ifrågasättas för totalentreprenader och industriellt byggande. 

I förvaltningen är det önskvärt att ha tillgång till dokumentation av utförande och använda resurser för 

byggdelar och utrymmen. Men detta kan hanteras utan BSAB-recept genom dokumentation av faktiskt 

utförda konstruktioner. Frågan om behovet av branschgemensamma lösningar måste lösas innan ett 

omfattande arbete med utveckling av BSAB-recept påbörjas.  

4.3.2 Detaljeringsgrad 

Rapporten Fokus I lägger också fram ett förslag om hur en BIM kan bestämmas avseende detaljeringsgrad i 

olika skeden. Begreppet ”Informationsnivå” avser omfattning och detaljeringsgrad av objekt och 

egenskaper i modellen. Förslagets svaghet är att man försöker samordna skeden och nivåer. Internationellt 

finns andra förslag till definition av informationsnivåer som avråder från denna samordning mellan 

detaljeringsgrad och skede. 

4.3.3 Klassifikation för BIM 

BSAB är ett centralt klassifikationssystem i branschen och förslaget i Fokus I att BSAB-systemet bör 

utvecklas för BIM är viktigt. BSAB med AMA representerar en etablerad branschgemensam standard för 

tekniska beskrivningar och används även i relaterade dokument, t.ex. kalkyler och bygghandlingar. Men 

Fokus I föreslår inte klara riktlinjer för hur BSAB behöver kompletteras för BIM. 

Denna förstudie till begreppsmodell för Trafikverket föreslår att utvecklingen av BSAB för BIM bör utgå från 

den reviderade versionen av ISO 12006-2 med bl.a. en ny syn på begreppet byggdel som konstruktion i 

stället för funktion. Byggdelstabellen behöver kompletteras samt möjliggöra ”del-av” relationer mellan 

byggdelar. Produktionsresultaten behöver omvärderas utifrån den reviderade versionen av ISO 12006-2 så 

att de kan hanteras som egenskaper som kan kopplas till bl.a. byggdelar. Tabellen som sådan bedöms inte 

påverkas.  

I de fall Produktionsresultat avser utförande av konstruktioner som även kan modelleras som egna 

objektklasser bör dessa objekt återfinnas som byggdelar i tabellen för Byggdelar. Ett sätt kan vara att 

byggdelstabellen kompletteras med sådana, ofta mindre, delar som ingår i tekniska lösningar. 
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5 TEiP 

5.1 Uppbyggnad 
TEiP är ett kombinerat klassifikations- och specifikationssystem för totalentreprenader som utvecklas och 

underhålls av Trafikverket. Det 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. 

Förutom helheter och delar hanterar TEiP även typer och platser för varje del. Exempel på typ är DF2. 

Räcke/ Broräcke och DF22. Mitträcke/ Broräcke. 

TEiP hanterar egenskaper enligt ABT 06. TEiP har en struktur som kan användas direkt i BIM för i princip 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 OTB kan göras enligt ABT per 

egenskap hos objekt med alla egenskaper och objekt identifierade och är således anpassat för en 

tillämpning i BIM. 

BaTMan står för Bridge and Tunnel Management och är en systematik för förvaltning av dessa 

konstruktioner. Det finns funktionella och kompositionella strukturer för delar samt en struktur för 

underhållsåtgärder. Den kompositionella strukturen är införd i TEiP med smärre anpassningar. 

5.2 TEiP, BSAB och reviderade ISO 12006-2 
TEiP har en ”del-av”-struktur med samma synsätt som i reviderade ISO 12006-2. Synsätten inom AMA med 

Produktionsresultat och i TEiP med konstruktioner och egenskaper är näraliggande. I en Objektspecifik 

Teknisk Beskrivning, OTB, upprättad enligt TEiP åberopas ibland AMA vid ställande av krav på utförande och 

material. Om begreppet Byggdelar ändras enligt förslaget till revidering av ISO 12006-2 kan en ny 

byggnadsdelstabell innefattande Trafikverket-domänen skapas och samordnas med byggnadsdelar från 

TEiP.  
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6 Övrig internationell systematik 

6.1 IFC med bSDD 
IFC är en internationell standard för BIM. Standarden innefattar en begreppsmodell som specificerar objekt 

och relationer för BIM-baserad information, hur den ska överföras (kommuniceras) och hur den ska lagras.  

IFC utvecklas av buildingSMART International. Till standarden hör IFC datamodell som skall användas som 

neutralt överföringsformat vid informationsutbyte mellan olika applikationer. IFCs datamodell är uppbyggd 

från en kärna av mycket generella klasser som möjliggör olika språkliga utsagor om objekt, egenskaper och 

relationer. Klasserna i kärnan specialiseras i IFC-modellen med begrepp från domänen byggd miljö.  

buildingSMART Data Dictionary, bSDD, är ett begreppsbibliotek för IFC med syfte att tillhandahålla 

etablerade begrepp internationellt, samt att möjliggöra översättning mellan dessa. Model View Definition, 

MVD, och Information Delivery Manual, IDM, leveransspecifikationer, specificerar informationsutbyten 

mellan applikationer och aktörer och utgör delmängder av IFC-modellen. Det finns för närvarande endast 

ett fåtal IDM:er och MVD:er. Inga av dessa är anpassade för Trafikverkets verksamhet.  

bSDD syftar till att samla begrepp av intresse (objektklasser, egenskapsklasser och relationer) från alla 

länder och göra dem öppet och enhetligt tillgängliga. bSDD baseras på ISO 12006-3 (datamodellen för 

begreppen). En stor del av begreppen hämtas från existerande klassifikationssystem, från IFC och från 

andra format och standarder. bSDD kopplar ID till begrepp. Strukturen och begreppen i bSDD har 

motsvarigheter i ISO 15926 POSC/Caesar RDL, se nedan. 

I bSDD tilldelas varje begrepp en unik identitet (Global Unique Identifier, GUID), samt en benämning och 

förklaring på engelska. En grundtanke med bSDD 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 i bSDD kan begreppsbeskrivningarna kopplas ihop och presenteras på önskat språk.  

Biblioteket behöver även innehålla begreppens inbördes relationer. För klassen bro behövs det exempelvis 

anges om den är ett tekniskt system i en anläggning eller en egen anläggning. Det ska t.ex. även framgå att 

begreppen ”undre förstärkningslager” och ”förstärkningslager” har både relationen ”typ-av” och ”del-av”. 

Varje begrepp och relation behöver ha identiteter så att de kan användas entydigt. 

Målet är att bSDD 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 ISO 12006-2. Begreppen i IFC-datamodell matchar inte alltid begreppen i 

klassifikationssystemen, men förhoppningen är att bSDD ska kunna göra översättningar mellan systemen 

entydiga. 

6.2 ISO 15926 med RDL 
POSC/Caesar är ett gemensamt initiativ av Petrotechnical Open Software Corporation och CAESAR Offshore 

Project (www.posccaesar.org). Syftet med POSC/Caesar-projektet var att utveckla en standardiserad 

produktmodell för hantering av livscykelinformation om olje- och gasanläggningar.  

Arbetet har resulterat i standarden ISO 15926 (Industrial automation systems and integration – Integration 

of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities). Standarden utvecklas och 
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underhålls av ISO TC184/SC4 och av POSC Caesar Association, PCA, som är en internationell organisation för 

utveckling och underhåll av öppen och standardiserad information för offshoreindustrin.  

Standarden tillhandahåller en plattform för integrerad datorbaserad informationshantering i 

offshoreindustrin, och innefattar anläggningar som har mycket gemensamt med byggnadskonstruktion.  

ISO 15926 innehåller 7 delar, varav ISO 15926-2 avser datamodellen och ISO 15926-4 ett bibliotek med 

referensdata, Reference Data Library, RDL. RDL innehåller begrepp och terminologi inklusive klassifikation. 

Syftet är interoperabilitet över hela livscykeln för en anläggning. POSC/Caesars RDL representerar en 

liknande lösning som buildingSMARTs data dictionary. POSC/Caesar hanterar geometri snarlikt IFC. 

Utbytesformatet i POSC/Caesar är XML. 

POSC/Caesars datamodell syftar till att hantera de mest grundläggande egenskaperna hos olika företeelser, 

konkreta och abstrakta, den utgör en generell ontologi. Andra system som syftar till att möjliggöra 

interoperabilitet, t.ex. IFC har en liknande grundläggande datamodell. Inom den filosofin finns många 

exempel på ontologiska grunder för begreppsdefinitioner och begreppsutveckling.  

POSC/Caesars ontologi har utvecklats successivt sedan starten 1997. För den oinvigde kan den upplevas 

delvis motsägelsefull och med främmande terminologi, det mest grundläggande begreppet t.ex. benämns 

”thing”, medan motsvarande begrepp i filosofin benämns ”objekt”, där ett ting är ett konkret objekt. Men 

standarden har accepterats och tillämpas inom PCA. Hur omfattande ISO 15296 faktiskt har 

implementerats i industrin är oklart.    

Syftet med datamodellen är att tillhandahålla den grundläggande klasstrukturen i referensdatabiblioteket, 

RDL. Var och en av huvudklasserna i RDL kan ytterligare specialiseras enligt domänspecifika behov. RDL är 

avsett att användas både för utformning och för dokumentation. I det senare fallet avses tillämpning i en 

separat projektdatabas som består av klasser och instanser som refererar till en uppförd anläggning, t.ex. 

en offshore-plattform.  

6.3 V-con 
bSDD kan innehålla begrepp för Trafikverkets domän väg, järnväg och hus. I projektet V-con undersöks 

möjligheten att komplettera IFC-modellen med klasser för Trafikverkets behov i ett internationellt 

samarbete med holländska och franska motsvarigheter. 

V-con utvecklar ett Object Type Library, OTL, för domänen väg och järnväg. OTL har en övergripande 

datamodell som liksom RDL baseras på datamodellen i ISO 15296. Arbetet pågår och V-con avser att 

undersöka tillämpbarheten av OTL, syftet är att vara kompatibelt med bSDD och RDL. 
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7 Idé till begreppsmodell för Trafikverket 

7.1 Begreppsmodell för byggd miljö 
Den reviderade ramverksstandarden för byggklassifikation ISO 12006-2 tillämpas här för att utarbeta en 

begreppsmodell för Trafikverkets behov, se Fig. 4. ISO:s begreppsmodell har modifierats utan att ändra 

mening, men för att förtydliga innehållet. ISO-standardens ”construction result” benämns här Konstruktion, 

och ISO-standardens ”Construction product” benämns här dels Produkt, som utan att vara del av anlägg-

ningen ändå betraktas som en konstruktion, dels Vara för de fall dess process är utan intresse för modellen. 

Vidare har klassen ”Work result” givits plats i schemat som egenskap. Detta stöder förhållandet att i ett 

recept till en konstruktion anges krav på utförande och resurser som används för dess framställning utan 

att dessa motsvaras av egna modellobjekt. Modellobjekt som är delar av anläggning i den detaljeringsgrad 

som anses intressant tillhör klassen byggnadsdel. Så är avsikten också i den reviderade ISO-standarden. 

Schemat utgår från att en Verksamhet använder utrymmen och ställer krav på konstruktioner. Kraven kan 

ställas både av den primära verksamheten och av omgivningen. 

Konstruktioner är centrala objekt av intresse i schemat. Dessa betraktas som resultat av processer, och kan 

även utgöra resurser i följande processer. Konstruktioner är system som kan bestå av andra konstruktioner 

och de har egenskaper. Schemat beskriver fyra huvudtyper av konstruktioner. Anläggningar är centrala 

konstruktioner för användning och entreprenader. Avgränsningen av anläggning görs med utgångspunkt 

bl.a. i funktion för verksamheten, i förvaltning och i teknisk funktion. Anläggningar består av byggnadsdelar 

av olika komplexitet. Den högsta nivån av byggnadsdelar i en anläggning benämns tekniska system. En 

anläggning kan ingå i en Infrastrukturell enhet tillsammans med andra anläggningar för att möjliggöra en 

verksamhet. 

 

Figur 4 Begreppsmodell för Trafikverkets behov av information om byggd miljö. 
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Olika tekniska system i samverkan möjliggör en verksamhet. Till exempel en järnvägsanläggning består av 

olika tekniska system som möjliggör tågtrafik mellan olika platser. Den består alltid av spårkonstruktion 

men kan även bestå av markkonstruktioner, brokonstruktioner, tunnelkonstruktioner, elsystem, signal- och 

telesystem m.m. Det är således järnvägen som helhet som kan betraktas som anläggning. Byggnadsverk är 

ett motsvarande synsätt, t.ex. en komplett bro (med bl.a. belysningssystem och vägbana). Frågan om 

relationen mellan begreppen byggnadsverk och anläggning är inte slutgiltigt löst utan behöver hanteras 

vidare så att definitionerna inom husbyggnadsområdet och anläggningsområdet kan harmoniseras. 

Utöver järnvägsanläggningen behövs för tågtrafiken ytterligare anläggningar (byggnadsverk) som 

stationsbyggnader och vägar. Tillsammans utgör dessa en Infrastrukturell enhet. Även denna brukar 

benämnas järnvägsanläggning. En svårighet är att termen Järnvägsanläggning kan betyda både Järnvägen 

som anläggning och som Infrastrukturell enhet. Motsvarande problem finns för Väganläggning och 

Husanläggning.  

Ett tekniskt system, som t.ex. brokonstruktion, kan indelas i flera olika delar av intresse beroende på val av 

teknisk lösning. Man kan t.ex. skilja mellan konstruktionstyper som balkbroar, konsolbroar, bågbroar, 

hängbroar, snedkabelbroar och fackverksbroar. Delarna i t.ex. en balkbro är balkar och stöd, i en konsolbro 

konsoler och momentstyva stöd, och i en hängbro kablar och pyloner. Dessa byggnadsdelar är i sin tur 

sammansatta av mindre byggnadsdelar så långt man har intresse av att beskriva dem för att säkerställa att 

material och utförandekvaliteter säkerställs.  

Med Produkt avses en konstruktion som inte utgör en del av en anläggning, den kan vara en 

hjälpkonstruktion, t.ex. en ställning eller en förtillverkad produkt, som eventuellt skall bearbetas och 

monteras för att kunna vara del av anläggningen. En montagemodul tillhör klassen Produkt i schemat. 

Beroende på grad av förtillverkning kan en montagemodul efter montage ingå på olika nivåer av delar av 

anläggning. En produkt av en process kan vara en resurs i en påföljande process. 

Processer kan vara av olika slag, de indelas efter huvudaktivitet i Utredning, Projektering, Produktion och 

Förvaltning. Förvaltning kan innehålla underhåll och drift. Processer styrs av en ledning, styrningen kan 

göras genom olika aktiviteter, bl.a. kontroll och provning. Processer genomförs av resurser, t.ex. 

hjälpmedel, utförare (arbetskraft), information mm.  

Work result i begreppsmodellen är egenskaper som beskriver utförande och resurser för framställning av 

konstruktioner. Eftersom den byggda miljön utgörs av konstruktioner kan alla dess delar från 

Infrastrukturella enheter, via Anläggning till Byggnadsdelar ha egenskaper som work result, t.ex. 

utförandeegenskaper och inre sammansättning. Om man t.ex. inte vill redovisa enklare byggnadsdelar som 

modellobjekt, kan de istället redovisas som egenskaper hos mer sammansatta byggnadsdelar.  

7.2 Klassificeringsmetod  
För att utarbeta en klassifikation av delar av anläggningar baserad på den nya begreppsmodellen bör 

metoden vara att studera hur objekt av intresse redan är klassificerade.  Det underlättar klassificeringen 

och gör att branschens uppfattning kan inarbetas.  

Kriterierna kan vara flera och behöver väljas utifrån de egenarter varje typ av konkret objekt har och de 

etablerade synsätten på hur klassificeringen bör vara. I princip kan tillämpas indelningskriterierna från den 

reviderade ISO 12006-2, som är ”teknisk funktion, form och position”.
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7.3 Exempel på möjlig tillämpning av begreppsmodellen 
I tabellen nedan återfinns de olika klasserna med svenska exempel. Kantlinjen mellan byggnadsdelar i olika nivåer är streckad för att ange att antalet nivåer kan variera. 

Tabell 3: Klasser för Järnvägsanläggning 

Infrastrukturell enhet Anläggning Tekniskt system Byggnadsdel Byggnadsdel Byggnadsdel 

Järnvägsanläggning med 

kompletterande anläggningar som 

stationsbyggnader, terrängtrappor, 

markanläggningar o.d. 

 

Järnvägsanläggning Banöverbyggnad och under-

ballast (konstruktioner på 

terrassen) 

Spår Räl  

Sliper  

Växel   

Överballast   

Underballast   

Banunderbyggnad som 

markkonstruktion resp. 

   

järnvägsbrokonstruktion Bärverk Brobanetråg  

Balk  

Stöd, upplag, 

vingmur 

  

  

  

Grundkonstruktion Bottenplatta  

Grundplint  

Maskinanordning   

Mark (konstruktion i sido-

område).  

Järnvägstunnel (konstruktion). 

   

El-, signal- och telesystem. 

 

   

Undergrund     
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Tabell 4: Klasser för Väganläggning 

Infrastrukturell enhet Anläggning Tekniskt system Byggnadsdel   Byggnadsdel Byggnadsdel 

Väganläggning med kompletterande 

anläggningar som bensinstationer, motell 

m.m. 

 

 

Väganläggning Vägöverbyggnad (konstruktioner på 

terrassen) 

Vägbana Bundet slitlager  

Obundet slitlager 

Gångbana   

Bärlager   

Förstärkningslager   

Vägunderbyggnad som 

markkonstruktion resp. 

   

vägbrokonstruktion. Bärverk Brobanetråg  

Balk  

Stöd, upplag, 

vingmur 

  

  

  

Grundkonstruktion Bottenplatta  

Grundplint  

Maskinanordning   

Mark (konstruktion i sidoområde). 

Vägtunnel(konstruktion). 

   

El-, signal- och telesystem.    

    

Undergrund    
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Tabell 5: Klasser för Husanläggning 

Infrastrukturell enhet Anläggning Tekniskt system Byggnadsdel Byggnadsdel Byggnadsdel 

Husanläggning med kompletterande 

anläggningar som markanläggning, 

tillträdesvägar, terrängtrappor o.d. 

 

Till t.ex. en komplett sjukhusanläggning kan 

även höra personalbostäder, kulvertar 

mellan huskroppar och helikopterplatta 

m.m. 

 

 

Husanläggning Huskonstruktion (överbyggnad) Vägg Regelkonstruktion  Regel 

Skivkonstruktion Skiva 

Isolering Isoleringsmatta 

Dörr Dörrkarm 

Dörrblad 

Dörrhandtag 

Fönster  

Bjälklag   

Yttertak    

Grundkonstruktion (underbyggnad)    

Elsystem    

VA-system    

Undergrund    
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7.3.1 Järnvägsanläggning 

För en Järnvägsanläggning är de karakteriserande delarna banöverbyggnaden (tekniskt system, TS) 

med sina (utrymmesskapande) spår (byggnadsdel) och där ingående räl (byggnadsdel). 

Banöverbyggnaden ligger på en underbyggnad vilken i sin tur ligger på undergrunden. Typiska 

utformningar av underbyggnad och sidoområde är markkonstruktion, brokonstruktion eller 

tunnelkonstruktion. 

En brokonstruktion för spår benämns järnvägsbro(konstruktion) och en tunnelkonstruktion för spår 

benämns järnvägstunnel(konstruktion) (i t.ex. berg eller av betongsektioner). 

7.3.2 Väganläggning 

För en Väganläggning är de karakteriserande delarna vägöverbyggnaden (tekniskt system) med sina 

(utrymmesskapande) vägbanor (byggnadsdel) och där ingående slitlager (byggnadsdel). 

Vägöverbyggnaden ligger på en underbyggnad vilken i sin tur ligger på undergrunden. Typiska 

utformningar av underbyggnad och sidoområde är markkonstruktion, brokonstruktion eller 

tunnelkonstruktion. 

En brokonstruktion för vägbana benämns vägbro(konstruktion) och en tunnelkonstruktion för 

vägbana benämns vägtunnel(konstruktion) (i t.ex. berg eller av betongsektioner). 

7.3.3 Husanläggning 

För en Husanläggning är de karakteriserande delarna husöverbyggnaden (tekniskt system av typ 

överbyggnad) med sina (utrymmesskapande) väggar, bjälklag och yttertak (byggnadsdel) och där 

ingående regelkonstruktioner, skivkonstruktioner, dörrar, fönster m.m. Husöverbyggnaden ligger på 

en underbyggnad vilken i sin tur ligger på undergrunden.  

7.4 Slutsatser 
Begreppsmodellen som föreslås här kan tillämpas för informationssystematik i både utförande- och 

totalentreprenader i Trafikverket. Den bör kunna användas för den översyn som beskrivs i 

inledningen av regelverken för anläggningsstyrning, förvaltningssystemen för Trafikverkets 

anläggningar, kalkylsystem etc. 

Det är väsentligt att Trafikverket beaktar utvecklings- och rättighetsfrågor till begreppsmodellen och 

klassifikationen inom Trafikverkets domän.  
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