
 

Titel: Generella insamlingsregler och 
krav för vägdata som ska levereras 
till Trafikverkets NVDB/GVT-miljö, version 
1.1 
Publikation: 2009:21 
Utgivningsdatum: 2010-11-30 
Utgivare: Trafikverket, Väg- och järnvägsinformation 
Kontaktperson: Arne Anka, IVtmtbv 
Layout:  
Tryck:  
ISSN: 1401-9612 
Distributör:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

TRVK Anläggningsmodell 
Trafikverkets tekniska krav Anläggningsmodell 

TRV publ nr 2012:060 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Anläggningsstyrning 
 
 



 

Titel: TRVK Anläggningsmodell 
Publikationsnummer: TRV 2012:060 
ISBN: 978-91-7467-257-2 
DokumentID: TDOK 2012:33 
Utgivningsdatum: November 2012 
Dokumenttyp: Anläggningsstyrning – krav 
Utgivare: Trafikverket 
Kontaktperson: Niklas Lindberg, PRtv 
Distributör: Trafikverket 
 
 
 

 





 

 

 



TRVK Anläggningsmodell TRV 2012:060   1(7)  

 

 
 
 
TRVK  Anläggningsmodell 
 

 

 

 

 

 

Ändringsförteckning: 

Versionsnr  Datum Orsak samt ändring mot tidigare version Ansvarig 

1.0 2012-10-01 Första version för publicering Niklas Lindberg 
PRtv 

    

 

  



TRVK Anläggningsmodell TRV 2012:060   2(7)  

 

 

Innehåll 
 

TRVK Anläggningsmodell Trafikverkets tekniska krav Anläggningsmodell   ................................... 1
1. Definition av och innehåll i anläggningsmodell   ......................................................... 3
2. Objektspecifik kravspecifikation   ............................................................................... 3

2.1 Allmänt   .................................................................................................................... 3
2.2 Redovisning av avvikelser och saknad information   .................................................. 3
2.3 Krav på noggrannhet   ............................................................................................... 3
2.4 krav på noggrannhet   ................................................................................................ 4
2.5 Kodning av anläggningsmodellen   ............................................................................ 4

3. Leverans av anläggningsmodell   .............................................................................. 5
3.1 Redogörelse för anläggningsmodell   ........................................................................ 5
3.2 Leveransformat för anläggningsmodell   .................................................................... 6
3.3 Underlag   .................................................................................................................. 6

4. Kvalitetssäkring av anläggningsmodell   .................................................................... 6
4.1 Egenkontroll   ............................................................................................................ 6
4.2 Teknisk granskning   .................................................................................................. 6
4.3 Mätteknisk kontroll   ................................................................................................... 7

 

 

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws23/utv_investering/Dataflyt/Leverans/3D,%20BIM%20och%20Modeller/TRVK%20Anläggningsmodell%20ver%201.0.docx#_Toc335729484�


TRVK Anläggningsmodell TRV 2012:060   3(7)  

 

1. Definition av och innehåll i anläggningsmodell 
Definition av anläggningsmodell från Bygghandlingar 90 del 7, kap 2.232 

”En anläggningsmodell är en sammansatt geometrimodell som beskriver projekterad anläggning. 
Anläggningsmodell kan bestå av: 
 

- Ytobjekt som redovisar projekterade överytor samt vid behov underliggande lager av 
exempelvis terrass, schaktbotten, bärlager och andra skikt i överbyggnaden 

- Punktobjekt i form av brunnar, armaturer, signalstolpar, skyltar med mera 
- Linjeobjekt i form  av väggeometrier, murar, staket, ledningar, kablar, kabelrännor och så 

vidare 
- Slutna linjeobjekt som beskriver underindelning av ytan, till exempel markanvändning 
- Volymobjekt som beskriver byggda delar (broar, murar, byggnader med mera)” 

 

2. Objektspecifik kravspecifikation 

2.1 Allmänt 
Anläggningsmodell ska visa anläggningen i sin helhet. Avvikelser från komplett anläggningsmodell 
ska godkännas av beställaren. Anläggningsmodell ska omfatta samtliga involverade teknikområden 
och vara så uppbyggd att den kan användas för: 

- Samgranskning/kollisionskontroll 
- Ritningsframställning 
- Informationshantering 
- Tidsplanering 
- Utsättning  
- Maskinguidning/styrning 
- Mängdförteckning/reglering 
- Kontroll och uppföljning 
- Relationsmodell/handling 
- Visualiseringsunderlag 
 

För att möjliggöra ovan nämnda tillämpningar ska toleranser för respektive byggdel framgå i avsnitt 
”3.1 Redogörelse av anläggningsmodell”. 
 

2.2 Redovisning av avvikelser och saknad information 
Kända avvikelser och saknad information i anläggningsmodell ska dokumenteras i ”Leveransformat 
för anläggningsmodell”. Dokumentation ska även innehålla typ av avvikelse/saknad information och 
för vilka områden/sträckor detta gäller, se tabell 4. 
 

2.3 Krav på noggrannhet 
Anläggningsmodellens ingående byggdelar ska vara korrekta i plan och höjd. Volym- och punktobjekt 
ska ha korrekta infästningspunkter. Export av båggeometrier från anläggningsmodellen ska ha en 
noggrannhet (pilhöjd) i plan ≤20 mm och ≤3 mm i höjd.  
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2.4 krav på noggrannhet 
Anläggningsmodell ska innehålla 3D- och 2D-information med yt- och materialbeskrivning samt vara 
komplett. Yt- och materialbeskrivningarna ska vara möjliga att söka ut i angiven dimension. 
Anläggningsmodellens alla ingående byggdelar ska vara informationsbärande och kodade. 
 
Tabell 1 

Projekterat innehåll Klassificering (typ av redovisning) 2D/3D 

Ingående delar i vägkropp med tillhörande 
överbyggnadslager, terrass, underbyggnad och 
undergrund. 

Ytmodell, linjeobjekt (brytlinjer) 3D 

Terrasseringsarbeten Ytmodell, linjeobjekt (brytlinjer) 3D 

Landskapsmodellering Ytmodell, linjeobjekt (brytlinjer) 3D 

Projekterad överyta samt underliggande lagerytor Ytmodell, linjeobjekt (brytlinjer) 3D 

KC-pelare, pålar och lättfyllning Punktobjekt, ytobjekt/volymobjekt 3D 

Vatten och avloppsledningar Linjeobjekt, punktobjekt, ytobjekt/volymobjekt 3D 

El- och teleledningar och -kablar Linjeobjekt, ytobjekt/volymobjekt 3D 

Övriga kablar och ledningar Linjeobjekt, ytobjekt/volymobjekt 3D 

Linjekonstruktion Linjeobjekt (beräknad geometri) 2D (3D) 

Byggnadsverk såsom huskonstruktioner, broar, 
stödmurar och övriga betongkonstruktioner. 

Linjeobjekt, punktobjekt, 
ytmodell/volymobjekt 

3D 

Anläggningskompletteringar t.ex. kantstöd, räcken, 
stolpar, skyltar, vägmärken, målning och belysning 

Linjeobjekt, punktobjekt, 
ytmodell/volymobjekt 

3D 

Övriga installationer Linjeobjekt, punktobjekt, 
ytmodell/volymobjekt 

3D 

Berganläggningar Linjeobjekt, punktobjekt, 
ytmodell/volymobjekt 

3D 

Befintliga byggdelar som påverkar planerad 
utformning av anläggning  (underlag för 3D-
projektering) 

Linjeobjekt, punktobjekt, 
ytmodell/volymobjekt 

2D (3D) 

 
Vid uppdelning av anläggningsmodellens ytmodeller och linjeobjekt/brytlinjer, se tabell 1 ska 
överlappzonens bredd vara minst 10 m. 
 

2.5 Kodning av anläggningsmodellen 
För definitioner av nedan angivna klassificeringar, se Bygghandlingar 90 del 7 – Redovisning av 
mark. 
Anläggningsmodellens uppbyggnad ska kodas enligt nedan angivna krav för respektive 
projekteringsinnehåll och förekommande objektstyper. Då objektstyperna redovisas grafiskt i en cad-
modellfil ska BSAB 96, CAD-lager SB11 användas och positionerna för element. För 
anläggningsmodeller ingående i totalentreprenader kan Trafikverkets klassificeringssystem TEIP 
övervägas. 
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Tabell 2 

Klassificering Kodning 

Linjeobjekt/Brytlinje 3D Kodning enligt objektspecifik IT-handledning (i överenskommelse 
med beställaren) 

Ytmodell Kodas enligt BSAB 96 (Produktionsresultat) 

Volymobjekt Kodas enligt BSAB 96 (Produktionsresultat) 

Modelldata 2D/3D Kodas enligt BSAB 96, CAD-lager SB 11 

Väggeometri Kodas ej specifikt 

Markmodell Enligt Bygghandlingar 90 del 7 (kodning som beskriver befintliga 
objekt) 

Bergmodell Enligt Bygghandlingar 90 del 7 (kodning som beskriver befintliga 
objekt) 

 

3. Leverans av anläggningsmodell 

3.1 Redogörelse för anläggningsmodell 
Digital anläggningsmodell ska ingå i ”Mätningsteknisk redogörelse” (MätR) och ”Mätningsteknisk 
underlag” (MätU) och ska levereras till Trafikverkets projekthanteringssystem enligt 
överenskommelse med beställaren. I projekthanteringssystemets metadatafält ska det anges vilka som 
har konstruerat, granskat och godkänt anläggningsmodellen. Redogörelsen av anläggningsmodellen 
ska följa nedanstående struktur. 
 
Tabell 3 

Rubrik Innehållsbeskrivning 

Regelverk och 
projekteringsförutsättningar 

Regelverk och handböcker som använts för anläggningsmodell samt 
vilka teknikdiscipliner som upprättat anläggningsmodellen. 

Beskrivning Kortfattad beskrivning av anläggningsmodellens uppbyggnad.  

Projekteringsverktyg 
 

Programvaror, inklusive versioner, som använts i genomförandet. 

Underlag  Markmodell som använts samt gällande inställningsparametrar vid 
beräkning. 

Mängdberäkning Specifikation på hur/vad som är mängdberäknat från 
anläggningsmodellen respektive manuellt samt vilka 
beräkningsmetoder som använts. 

Avvikelser 
 

Redovisning av kända avvikelser och saknad information samt för 
vilka lägen eller områden detta gäller. 

Personal Personal som konstruerat, granskat och godkänt anläggningsmodell. 

Kvalitetssäkring Enligt kapitel 4 i detta dokument 

Leveransförteckning Sammanställning av leveransen, innehåll, leveransformat, 
noggrannhet och toleranser. 
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Översikt Modellens geografiska utbredning i plan samt en översiktskarta som 
beskriver dess uppdelning.  

 

3.2 Leveransformat för anläggningsmodell 
Leveransformatet för projekterat innehåll anges för respektive klassificering enligt nedan: 
 
Tabell 4 

Klassificering Leveransformat 

Linjeobjekt/Brytlinje Projekteringsverktygets format samt dwg 

Ytmodell LandXML version 1.0, projekteringsverktygets format samt dwg 

Ytobjekt/Volymobjekt Projekteringsverktygets format samt dwg 

Väggeometri LandXML version 1.0 och projekteringsverktygets format  

Markmodell/Bergmodell LandXML version 1.0, projekteringsverktygets format samt dwg 
 

3.3 Underlag 
Befintliga byggdelar ska i de fall som krävs upprättas till 3D som underlag till genomförandet av 3D-
projekteringen. Behovet av underlag i 3D bestäms i samråd med beställaren och beskrivs i 
objektspecifik IT-handledning. Noggrannheten på befintliga byggdelars läge ska anges i MätU , se 
tabell 1. 
 

4. Kvalitetssäkring av anläggningsmodell 
Anläggningsmodellen ska löpande kvalitetssäkras under projektets hela genomförande. Nedanstående 
egenkontroller ska utföras. 
 

4.1 Egenkontroll 
 

AKTIVITET KONTROLLPUNKTER 
Egenkontroll  1. Linjekonstruktion (alignments) 

(Kontrollera beräknad linjekonstruktion, plan och profil) 
2. Vägkorridor inklusive normalsektioner (templates) 
Kontrollera att de normalsektioner som används är aktuella och:  
 sektionerade i korrekt längdmätning 
 har rätt lösa och fasta måttrelationer 
 styrs mot aktuella och korrekta styrlinjer 
 följer angivna kodningsprinciper  

3. Placering av objekt  
(Placeringen av projekterade objekt ska utgå från systemlinjer och 
linjeföringar både i sidomått och höjd. Dessa placeringar kräver 
ändringar om utformningsförändringar sker och ska därför 
kontrolleras.) 

 

4.2 Teknisk granskning 
En teknisk granskning ska utföras av en till projektet oberoende granskare med hög kompetens inom 
3D-projektering som granskar anläggningsmodellens uppbyggnad, kritiska snitt och dess resultat i 
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förhållande till uppställda krav. Den tekniska granskningen utförs av projektören och redovisas i 
MätR. Beställaren ska ges tillfälle att granska redovisningen av anläggningsmodellen i god tid innan 
leverans av den totala handlingen. 
 

4.3 Mätteknisk kontroll 
Vid leverans av en anläggningsmodell ska en mätningsteknisk kontroll utföras av en mätningsteknisk 
konsult.  De resulterande modell och exportfilerna ska kontrolleras geodetiskt vid leveransen och dess 
kompatibilitet med geodesiprogramvara. De exporterade filernas noggrannhet ska kontrolleras i 
förhållande till gällande toleranser för den aktuella byggdelen. Detta ska utföras genom att i plan och 
profil jämföra beräknad linjekonstruktion med den approximativa modell eller exportfilen, så att dess 
noggrannhet uppfyller uppställda krav. 
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