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Sammanfattning 

Trafikverket använder den nationella vägdabatasen, NVDB, för att samla in och hantera 
levererad vägdata. Den nationella vägdatabasen är därför väldigt avgörande för förvaltning 

och underhåll av vägar. Trafikverket driver projekt där nya vägar för fordon, cyklister och 

fotgängare byggs och slutligen tas i bruk. Information om vägdata från dessa projekt 

levereras sedan till NVDB och med hjälp av informationen kan de nya vägarna underhållas 

för att kunna behålla en lång livslängd. 

Enligt Trafikverket kan leveranser av vägdata från projekt till den nationella vägdatabasen 

fortfarande förbättras då de för närvarande inte är tillräckligt effektiva. Trafikverket har 

intresset att förbättra leveranser av vägdata till NVDB för att uppnå en högre och förenklad 

kontroll över Sveriges infrastruktur. Potentialen för ökad digitalisering och automatisering av 

hantering av vägdata finns för att Trafikverket ska kunna uppnå en mer hållbar infrastruktur 

med så låg miljöbelastning som möjligt. 

Syftet med arbetet är att hjälpa Trafikverket att uppnå en mer hållbar infrastruktur genom 

förenkling av underhåll av vägar. Arbetet är uppdelat i två frågeställningar varav den första 

frågeställningen belyser Trafikverkets kravställningar generellt för leverans av vägdata till 

NVDB från projekt för att undersöka om de är tillräckligt omfattande och tydliga. Den andra 

frågeställningen undersöker i en fallstudie hur leveranser av vägdata till NVDB i projektet E4 

Förbifart Stockholm Lindvreten Norra kan optimeras. 

Metoderna som användes i studien är främst kvalitativa och inkluderar en litteraturstudie, en 

fallstudie och intervjuer. Även kvantitativa metoder användes genom dataanalys och 

framtagning av ett lösningskoncept, vilket testades i projektet med syfte att förenkla och 

effektivisera hanteringen av vägdata. 

Resultaten tyder på att Trafikverkets kravställningar för vägdataleveranser till NVDB från 

projekt har vissa brister. Ett antal åtgärder har föreslagits och en åtgärd är att varje 

vägdataleverans ska vara i ett fastställt filformat. Fortsättningsvis ska direktiven i 

kravställningen förtydligas och effektiviseras. Vägdata ska alltid innehålla X-, Y- och Z-

koordinater samt vara konverterade till ett bestämt koordinatsystem. Inför varje projekt ska 

det i ett tidigt skede kravställas att vägens geometri representeras i en referenslinje med ett 

bestämt filformat. Referenslinjen ska vara anknuten till vägens tillhörande komponenter.  

Ytterligare erhållna resultat i studien har varit ett antal föreslagna åtgärder för optimering av 

vägdata som levereras till NVDB från projektet Lindvreten Norra. I första hand bör en 

referenslinjefil skapas som tidigare nämnt. Därefter ska en mall iordningställas och fyllas i 

med nödvändig information. Slutligen ska informationen i mallen integreras med geometrin i 

referenslinjefilen för att skapa en leveransfärdig fil i korrekt format på ett automatiserat sätt 

till NVDB.  

Avslutningsvis dras slutsatsen att Trafikverkets kravställningar för leverans av vägdata till 

NVDB från projekt är otydliga och alltför omfattande. Med hjälp av det framtagna 

lösningskonceptet kan vägdataleveranser till NVDB från projektet Lindvreten Norra 

optimeras. På så vis kan Trafikverkets underhållsavdelning få mer korrekta 

planeringsunderlag för vägarna och kan därmed upprätta underhållsplaner som bidrar till en 

mer hållbar infrastruktur.  

 

Nyckelord: Infrastruktur, BIM, underhåll, automatisering, företeelse, GIS, attribut, 

laddmall, NVDB  
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Abstract  

The Swedish Transport Administration uses the national road database, NVDB, to collect and 
manage delivered road data. The national road database is therefore very important for 

management and maintenance of roads. The Swedish Transport Administration runs projects 

where new roads for vehicles, cyclists and pedestrians are built and then put into use. 

Information on road data from these projects is then delivered to NVDB and with the help of 

the information, the new roads can be maintained to retain a long lifespan. According to the 

Swedish Transport Administration, deliveries of road data from projects to the national road 

database can still be improved as they are currently not sufficiently efficient. The Swedish 

Transport Administration has an interest in improving deliveries of road data to NVDB in 

order to achieve an increased digitalization and simplified control over Sweden's road 

infrastructure. The potential for increased simplicity and automation of road data exists and 

so the Swedish Transport Administration would be able to achieve a more sustainable 

infrastructure which in turn reduces the environmental impact. 

The purpose of this work is to help the Swedish Transport Administration achieve a more 

sustainable infrastructure by simplifying the maintenance of roads. The work is divided into 

two objectives, of which the first questions whether the Swedish Transport Administration's 

requirements for general delivery of road data to NVDB from projects are sufficiently 

comprehensive and clear. The second objective is to investigate, through a case study, how 

deliveries of road data to NVDB in the project E4 Bypass Stockholm Lindvreten North can be 

optimized. The methods used for the study were mainly qualitative and included a literature 

study, a case study and interviews. Quantitative methods were also used through data 

analysis and the development of a solution concept, which was tested with the aim of 

simplifying the planning and maintenance processes. 

The results suggested that the Swedish Transport Administration's requirements for road 

data deliveries to NVDB from projects are inadequate. A number of measures are proposed 

where one is that each road data delivery should be in a fixed file format. Furthermore, the 

directives in the requirements must be clarified and more effective. Road data should also 

always contain X-, Y- and Z coordinates as well as being converted to a specific coordinate 

system. Before each project, it must be stated at an early stage that the road geometry should 

be represented in a reference line with a specific file format. The reference line should be 

linked to the associated components of the road. 

Furthermore, the study resulted in a number of proposed measures for optimizing road data 

deliveries to NVDB from the project Lindvreten North. Firstly, a reference line file should be 

created as previously mentioned. Secondly, a template must be prepared and then filled with 

mandatory information. Finally, the information in the template has to be integrated with the 

geometry of the reference line to create a file ready for delivery to NVDB in an automated 

manner.  

Lastly, it was concluded that the Swedish Transport Administration’s requirements for 

delivery of road data to NVDB from projects are inadequate and far too extensive. Using the 

solution concept developed, road data deliveries to NVDB from the Lindvreten North project 

can be optimized. In this way, necessary information will be available for the maintenance 

section in the Swedish Transport Administration. Hence, a maintenance plan can be 

established which contributes to a more sustainable infrastructure.  

 

Keywords: Infrastructure, BIM, maintenance, automatisation, feature, GIS, attribute, load 

template, NVDB  
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Förord 

Examensarbetet på 30 högskolepoäng inom inriktningen Miljöteknik och Hållbar 

Infrastruktur är det avslutande momentet i masterutbildningen. Masterprogrammet ges av 

KTH (Kungliga Tekniska högskolan) samt ingår på avancerad nivå i Skolan för arkitektur och 

samhällsbyggnad (School of Architecture and the Built Environment, ABE). Arbetet med att 

optimera leveranser av vägdata till NVDB skrevs på uppdrag av Trafikverket (TRV), en 

svensk statlig förvaltningsmyndighet. 

I stort har båda författarna aktivt deltagit i samtliga moment. Burak Atabas har tagit mer 

ansvar för utformningen av laddmallen medan Siho Yildirim tagit mer ansvar för 

sammanställningen av dataproduktspecifikationerna som användes i arbetet. Samtliga 

intervjuer genomfördes av båda författarna tillsammans. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Thomas Norlin på Trafikverket som möjliggjort 

detta examensarbete och som tillsammans med enhetschef Åsa Eriksson försett oss med 

kontinuerligt stöd, arbetsplats och kontakter. Arbetet har även starkt gynnats av Anders 

Magnussons ständiga intresse och engagemang i arbetet. Fortsättningsvis vill vi tacka alla 

anställda som lett oss i rätt riktning och som besvarat våra frågor under alla intervjuer. Ett 

stort tack även till vår handledare Ulla Mörtberg på KTH för hennes engagemang och  

akademiska stöd när det gäller dokumentets utformning. 

Slutligen vill vi tacka anställda på projekt Lindvreten Norra som försett oss med material och 

därigenom givit oss möjligheten att utföra en fallstudie om ett aktuellt och intressant projekt! 

 

Stockholm den 13 maj 2019 

 

 

   

Burak Atabas    Siho Yildirim 
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Ordlista 

Attribut: Beskriver företeelsens egenskaper. 

BIM: Byggnadsinformationsmodellering. Skapande och användning av digitala modeller som 

representerar byggnadsverk och infrastrukturella enheter i samhällsbyggandet. 

CAD: Computer-aided design. Digitalt baserat program som möjliggör skapande och design 

av tekniska ritningar relaterade till bland annat konstruktion och arkitektur. 

DPS: Dataproduktspecifikation. En beskrivning av en dataprodukts innehåll, struktur och 

kvalitetskrav. 

DWG-fil: Filformat för CAD-program. 

FME: Feature manipulation engine. Programvara som kan transformera data mellan olika 

typer av applikationer med olika typer av format genom bland annat script. 

Företeelse: En egenskap eller tillhörighet för en väg.  

GIS: GIS är geografiska informationssystem skapat för att kunna samla in, hantera, 

visualisera och analysera geografiska data. 

Informationsmodell vägdata: Ett dokument anpassat till vägdata som beskriver vilken 

information om verksamheten som behöver hanteras i ett verksamhetsstödjande 

informationssystem. Syftet med informationsmodellen är kravställning. 

Laddmall: Microsoft Excel fil som innehåller information och data om företeelser och dess 

attribut för vägar. Filen kan integreras med geometrier. 

NVDB: Sveriges nationella vägdatabas. Inkluderar information om alla vägar nyttjade av 

motorfordon, cyklister och fotgängare i Sverige. 

Referenslinje: Referenslinjen är placerad i mitten av en väg för varje riktning. Om en körbana 

har flera körfält så ligger referenslinjen fortfarande på mitten av körbanan. 

Script: Ett schema för automatisering av arbetsuppgifter som annars hade behövt göras steg 

för steg. 

Shp-fil: Filformat för lagring av geografisk data i vektorform och är en förkortning av ”shape-

fil”. 

TDOK förvaltning: Trafikverkets dokument med direktiv om förvaltningsdata. 

Utbredning: Representerar läget för en företeelse. Om det projicerade läget är en punkt 

kallas det för punktutbredning och om det projicerade läget är en sträcka kallas det för linje- 

eller sträckutbredning. 

Vägdata: Data som innehåller information om väg och som kan förvaltas i NVDB. 
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1. Inledning 

Följande kapitel introducerar läsaren om bakgrundsinformation, problemformulering, 

syfte, mål samt avgränsningar för arbetet.  

1.1 Bakgrund 

Trafikverket sköter både drift och underhåll för det 98 000 kilometer långa statliga 

vägnätet. Varje år betalas approximativt 9 miljarder kronor för drift och underhåll, där 

kostnaderna främst gäller underhåll av beläggningar, men även för vinterväghållning, 

renhållning samt skötsel av belysning och rastplatser (Alm, 2016). Genom att utföra drift- 

och underhållsåtgärder kan Trafikverket hålla Sveriges vägnät hållbart, säkert och 

framkomligt året om. Fortsättningsvis behöver vägnätet hållas i ett tillräckligt bra skick 

som kravställs av trafiken och som begärs för att vägar, broar och tunnlar ska bevara sin 

funktion. Vid drift- och underhållsåtgärder utgår Trafikverket från flera effektsamband där 

nyttan med olika åtgärder beskrivs utifrån kriterierna framkomlighet, trafiksäkerhet och 

tillgänglighet (Sundberg, 2019).  

Upphandlingen av kontrakt för skötsel av vägar samt mer omfattande underhåll av 

beläggningar sker vid varierande tillfällen. För många arbeten sker ett samarbete med 

entreprenörer och för dessa fall är det väldigt viktigt att entreprenörerna följer 

specifikationer och krav noggrant. Entreprenörerna ansvarar då för underhåll och drift av 

vägnätet, medan Trafikverket har ansvar över kvaliteten (Sundberg, 2019).  

Allmänt arbetar Trafikverket mot att uppnå en så hållbar och miljövänlig infrastruktur som 

möjligt. För att uppnå minsta möjliga miljö- och hälsopåverkan måste hänsyn tas till flera 

faktorer, från uppbyggnad till drift och underhåll av väg. Trafikverket följer krav från 

kemikalielagstiftningen och miljöbalken till så stor utsträckning som möjligt. 

Fortsättningsvis sker en kontinuerlig insats för att minska klimatpåverkan och bidra till 

Giftfri Miljö, ett stort miljömål. Under en vägs livscykel används en stor mängd kemiska 

produkter. Dessa kemikalier förekommer bland annat i en vägs uppbyggnad och det är 

därför viktigt att göra en granskning för att minimera riskerna för skada på hälsa och miljö. 

Granskningen utförs genom att olika kemikalier klassas utifrån specifika farliga ämnen de 

innehåller. Genom att följa granskningen blir det sedan klart huruvida produkten ska 

användas med restriktioner eller inte alls (Kotake, 2019). 

Underhåll och byggnation av väg bidrar till en ökad miljöbelastning och det är därför 

viktigt att Trafikverket har ett livscykeltänkande där hänsyn tas till miljöpåverkan från 

byggande och användning till underhåll och avfallshantering. Hänsyn till miljösynpunkter 

kan även tas redan innan vägen byggs genom att miljökrav ställs på leverantörer. Genom 

att upphandla en balanserad väg med så lång livslängd, lågt underhållsbehov och hög 

materialåtervinningsgrad som möjligt kan miljöbelastningen minskas markant. 

Underhållsavdelningen i Trafikverket tillsammans med den nationella vägdatabasen 

NVDB kan underlätta arbetet med att minska miljöbelastningen väldigt effektivt genom att 

hitta information och underhållsbehov för olika vägdelar i vägdatabasen (Kotake, 2019). 

Trafikverket använder den nationella vägdabatasen, NVDB, för att samla in, lagra, 

ajourhålla, sammanställa och kvalitetsdeklarera levererad vägdata. Databasen används 

även av Sveriges landsting, kommuner, Transportstyrelsen, Lantmäteriet och 

skogsnäringen för att samhället ska förses med grundläggande data om vägnätet i Sverige. 

Den nationella vägdatabasen är därför väldigt avgörande för förvaltning och underhåll av 
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vägdata (Östling, 2016). Trafikverket driver projekt där nya vägar för fordon, cyklister och 

fotgängare byggs och slutligen tas i bruk. Information om vägdata från dessa projekt 

levereras sedan till NVDB och med hjälp av informationen kan de nya vägarna underhållas 

och behålla en lång livslängd (Wallander, 2018a).   

Enligt Informant 1 (2019), teknisk specialist på Trafikverket, kan leveranser av vägdata 

från projekt till den nationella vägdatabasen fortfarande förbättras då de för närvarande 

inte är tillräckligt effektiva. Trafikverket har intresse att förbättra leveranserna av vägdata 

till NVDB för att uppnå en högre och förenklad kontroll över Sveriges infrastruktur. 

Potentialen för ökad digitalisering och automatisering av vägdata medför att Trafikverket 

skulle kunna uppnå en mer hållbar infrastruktur med så låg miljöbelastning som möjligt.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att hjälpa Trafikverket att uppnå en mer hållbar infrastruktur genom 

förbättrad datahantering för att uppnå en förenkling av underhåll av vägar. Arbetet är 

uppdelat i två frågeställningar: 

I. Är Trafikverkets kravställningar för leverans av vägdata till NVDB från projekt 

tillräckligt omfattande och tydliga för hållbar drift och underhåll av vägar? 

II. Hur kan leveranser av vägdata till NVDB i projektet E4 Förbifart Stockholm 

Lindvreten Norra optimeras? 

1.3 Avgränsningar 

Sveriges infrastruktur för både vägar och järnvägar består av NVDB, den nationella 

vägdatabasen och NJDB, den nationella järnvägsdatabasen. Arbetet avgränsades till den 

nationella vägdatabasen NVDB och behandlade därmed inte den nationella 

järnvägsdatabasen NJDB. Fortsättningsvis avgränsades arbetet till linjeutbredningar och 

tog alltså inte hänsyn till punktutbredningar. 

En djupare analys av leverans av vägdata gjordes i form av en fallstudie som enbart 

behandlade delprojektet Lindvreten Norra i Kungens Kurva, som är en del av projektet E4 

Förbifart Stockholm. Vägdata som behandlas i denna studie är endast sådan som är i 

enlighet med Trafikverkets specifikationer för dataprodukter som gäller väg, så kallade 

dataproduktspecifikationer. I skrivande stund förbereder projektet Lindvreten Norra en så 

kallad tremånadersleverans av vägdata och därmed fokuserar denna studie enbart på 

denna tremånadersleveransen.  

De föreslagna åtgärderna i denna studie tar varken hänsyn till eller påverkar 

arbetsprocesserna under produktionsskedet. Studien är avgränsad till projekterings- och 

förvaltningsskedet med fokus på tydliga och tillräckligt omfattande kravställningar i 

projekt för information om vägdata. 
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2. Metod 

Följande kapitel ger inblick på de valda metoderna studien utgått från och som har krävts 

för framtagning av resultat. En studie kan utföras med kvantitativa eller kvalitativa 

metoder och en studie även i vissa fall genomföras med en kombination av båda 

metoderna. Det kvalitativa tillvägagångssättet för en studie är förstås beroende av 

kvalitativa data, det vill säga ord, bilder, erfarenheter och observationer som inte är 

kvantifierade. En kvantitativ studie däremot är en studie vars tillvägagångssätt använder 

kvantifierad data, det vill säga numeriska data och begrepp som kodas med siffror. I vissa 

fall kan en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder väljas som tillvägagångssätt 

(O’Leary, 2017).  

Studiens metoder kan indikera vilken typ av mål studien försöker uppnå (O’Leary, 2017). I 

följande studie utförs inte bara grundläggande forskning med syftet att utöka kunskapen 

om situationen, men även tillämpad forskning som går utöver utökad kunskap till att även 

syfta till en förbättring av situationen. Metoderna som användes för studien var främst 

kvalitativa och inkluderade en litteraturstudie, en fallstudie och intervjuer. Även 

kvantitativa metoder användes genom dataanalys och framtagning av ett lösningskoncept, 

vilket testades och presenteras med syfte att förenkla och effektivisera hanteringen av 

vägdata. 

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie är enligt O’Leary (2017) en meningsfull och kritisk granskning av 

kunskap med uppfinningar samt teoretiska och metodiska bidrag. En litteraturstudie 

utfördes tidigt i arbetet för att få en djupare förståelse om de invecklade faktorer som 

bidrar till att utveckla kunskap för bearbetning av problemet. Genom att förstå problemet 

och se vad som är korrekt, kan även anledningar till problemet klargöras. 

Litteraturstudien omfattade dokument från Trafikverket gällande direktiv för vägdata samt 

kompletterande information från nätkällor, tekniska rapporter och tryckta källor för 

utökad kunskap och utveckling av den teoretiska referensramen. Metoderna bidrog till att 

bygga en grund för presentation av resultat och slutsatser med arbetet. Trots att arbetet 

använde sig av tekniska rapporter, utgick den inte från tidigare gjorda examensarbeten då 

studenter tidigare inte tilldelats en liknande uppgift. De tekniska rapporterna var 

användbara för att förklara tekniska delar som var nödvändiga för att förstå det verkliga 

problemet. 

2.2 Intervjuer 

Enligt O’Leary (2017) är intervjuer en metod för att utforska, tillhandahålla och diskutera 

information och data utförligt. Intervjuer kan även användas som grund för att förstå och 

tillhandahålla andra individers erfarenheter inom ett ämne. 

En avgörande förutsättning för studien var att utföra så många intervjuer som möjligt. 

Genom att intervjua erfarna och kunskapsrika personer gällande leveranser av vägdata kan 

både dagens situation förklaras, nya och förbättrade idéer tas fram och viktiga slutsatser 

dras. Intervjuer var en viktig del av studien och utfördes till en början parallellt med 

litteraturstudien. Litteraturstudien syftade främst till att skapa och utveckla 

förutsättningar för optimal förståelse av problemet, medan intervjuerna förklarade den 
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faktiska situationen. Intervjuerna genomfördes både internt med anställda på 

Trafikverkets underhållsavdelning och externt med samarbetsleverantörer från fallstudien.  

Typen av intervju som användes var identisk för alla möten. Intervjuerna var informella 

och semi-strukturerade med en person i taget, där intervjuerna inte följde särskilda regler 

och har en avslappnad stil. Ämnet för intervjun var förbestämt, men frågorna ställdes och 

anpassades naturligt utifrån svaren från respondenten. Fördelen var att inte bara avsedd 

information kunde erhållas, utan också oavsiktlig information som kan vara av nytta 

(O’Leary, 2017). Samma frågor ställdes alltså inte till olika personer, utan intervjuerna 

utfördes med olika personer hänvisat genom handledaren på Trafikverket beroende på 

aktuellt ämne och problem, enligt en lista med frågeställningar (Bilaga A & B).  

2.3 Fallstudie 

Syftet med fallstudiemetoden är att få en djupare förståelse för det aktuella ämnet genom 

undersökning av ett speciellt fall eller situation (O’Leary, 2017). En fallstudie utfördes i 

projektet Lindvreten Norra som är en del av projektet E4 Förbifart Stockholm och som 

ligger i Kungens Kurva. Litteraturstudien och intervjuerna avsåg som tidigare nämnt att 

bidra till förståelse för problemet och en förklaring av situationen idag, medan fallstudien 

möjliggjorde analys av leveranser av vägdata från ett specifikt projekt. På följande sätt kan 

brister och potentiella förbättringar kartläggas och presenteras i form av ett 

lösningsförslag. Den specifika problemformuleringen i fallstudien speglar den generella 

problematiken i olika Trafikverksprojekt. Projektet Lindvreten Norra var passande som 

fallstudie då projektet i skrivande stund förbereder leverans av vägdata till NVDB i en så 

kallad tremånadersleverans. Genom att besöka projektets platskontor och påbörja 

samarbetet med leverantörer i form av intervjuer kunde bristerna kartläggas och 

potentiella förbättringar sammanställas. Genom att analysera befintlig data och identifiera 

dess brister kunde ett eventuellt lösningskoncept tas fram. Kombinationen av en noggrann 

dataanalys och kunskaper från en litteraturstudie kan resultera i skapandet av ett 

fungerande lösningskoncept. Eftersom problemet i projektet Lindvreten Norra speglar det 

generella problemet i övriga Trafikverksprojekt, kan lösningen vara giltig och tillämpas i 

andra projekt. 

2.4 Lösningskoncept 

Genom att utföra en litteraturstudie, intervjuer och en fallstudie för att förstå problemet, 

förstå situationen, identifiera brister och kartlägga potentiella förbättringsåtgärder, kan ett 

lösningskoncept formas. Studien strävar efter att kunna leverera ett fungerande 

lösningskoncept som resultat i slutfasen och som kan tillämpas i övriga Trafikverket 

projekt. En noggrann analys av befintlig data, kunskap från litteraturstudien samt 

insamlad information från involverade medarbetare ska ligga till grund för framtagningen 

av lösningskonceptet. Konceptet kommer i första hand gälla för projekt Lindvreten Norra 

och kommer att utvecklas med hänsyn till Trafikverkets relation till olika programvaror 

och vägdatahantering. Med lösningskonceptet som referens kan Trafikverkets 

kravställningar formuleras på nytt för att tydliggöra och effektivisera kravställningen på 

leveranser av vägdata från projekt till NVDB. 
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2.5 Genomförande 

Detta kapitel summerar de valda tillvägagångssätten för att kunna besvara rapportens två 

frågeställningar.  

Intervjuerna utfördes internt med anställda på Trafikverkets underhållsavdelning (Bilaga 

A) och externt med samarbetande leverantörer och konsulter (Bilaga B). Bilagorna 

sammanfattar vilka personer de interna och externa intervjuerna utfördes med, vilket 

datum mötet hölls samt vilka ämnen som diskuterades.  

Alla intervjuer skedde med erfarna personer som är involverade i relevant arbete och 

bekanta med problemen. Informationen från en specifik informant jämfördes i sin helhet 

med samtlig information för att kunna filtrera bort mer subjektiva åsikter. På så sätt kunde 

så hög trovärdighet som möjligt uppnås. Den teoretiska referensramen var främst baserad 

på Trafikverkets hemsida, tryckta böcker och artiklar. Vad gäller elektroniska källor och 

tekniska rapporter, så kan trovärdigheten eventuellt ifrågasättas. Sådana källor användes 

däremot ytligt och fungerade som bas för förståelse av invecklade faktorer i arbetet och var 

inte avgörande för lösning av problemet.  

2.5.1 Trafikverkets kravställning 

För att utreda om Trafikverkets kravställningar generellt för leverans av vägdata till NVDB 

från projekt är tillräckligt omfattande och tydliga utfördes en litteraturstudie och 

intervjuer (Figur 2.1). 

 

Figur 2.1: Genomförandet för frågeställning 1  

Utförliga analyser av relevanta källor utfördes med hjälp av en litteraturstudie som bidrog 
till en djupare förståelse av den teoretiska bakgrunden för studien. För att kunna 

identifiera problemet för första frågeställningen samlades information och kunskap om 

projekteringsskedet, de ingående delarna i vägens uppbyggnad, hur Trafikverket hanterar 

och arbetar med vägdata, vilka möjligheter BIM kan bidra med som ett hjälpmedel i 

projekt samt programvaror som har varit användbara under studien. Den teoretiska 
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referensramen skapade de rätta förutsättningarna för att kunna analysera och svara på den 

första frågeställningen som ifrågasätter Trafikverkets kravställningar för leverans av 

vägdata till NVDB från projekt.  

Under studien blev ett flertal medarbetare på Trafikverket med olika roller och kunskaper 

intervjuade för att dela med sig av sina erfarenheter av hur kravställningen för vägdata till 

NVDB har varit i de projekt som de aktivt har deltagit i. Informationen från varje enskild 

medarbetare analyserades utförligt för att sedan kunna kartlägga bristerna i 

kravställningen. Efter att ha genomfört samtliga intervjuer, blev behovet av en riktad och 

specifik undersökning uppenbar och därmed togs beslutet att genomföra en fallstudie i ett 

verkligt projekt.  

2.5.2 E4 Förbifart Stockholm Lindvreten Norra 

Fallstudien i arbetet fokuserade på projektet Lindvreten Norra som är en del av E4 

Förbifart Stockholm i Kungens Kurva. Målet var att analysera och optimera vägdata som 

levererades till NVDB från projektet. Den noggranna litteraturstudien skapade 

förutsättningarna för att kunna identifiera bristerna. Kunskaper om projekteringsskedet 

och förvaltningsskedet är förknippat med projektet då vägdata ska överlämnas till 

förvaltning och bristerna som finns idag är ett resultat av projekteringsskedet. Med 

kunskaper om de ingående vägdelarna i projektet, vägdata som företeelser och attribut, 

nyttan med BIM samt kännedom av programvaror som FME kunde fallstudien analyseras 

på ett effektivt sätt. Med hjälp av kunskaperna som samlades in i den teoretiska 

referensramen kunde studien etableras i projektet och omedelbart påbörja utredningen av 

bristerna i leveranser av vägdata till NVDB genom en noggrann dataanalys (Figur 2.2).  

 

Figur 2.2: Genomförandet för frågeställning 2 

Genom både informella och semi-strukturerade intervjuer med involverade medarbetare i 

projektet undersöktes bristerna som finns i kravställningen för leverans av vägdata. För att 

tydliggöra bristerna i leveransen av vägdata intervjuades även medarbetare som ansvarar 

över inregistrering av vägdata på Trafikverket. Informant 2, BIM-specialist på 

Trafikverket, bidrog med en inblick och kontakter till projektet Lindvreten Norra. Med 
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hjälp av Informant 2 kunde ett samarbete med Informant 3, BIM datasamordnare på både 

Lindvreten Norra och Trafikverket, skapas. Informant 3 bidrog med en 3D-modell över 

Lindvreten Norra samt projektdata som det sedan utfördes en dataanalys på (Figur 2.3). 

 

Figur 2.3: 3D-modell för Lindvreten Norra - överfarten på befintlig E4 i Kungens Kurva.   

Efter att ha identifierat de bristande faktorerna i leveransen av vägdata från Lindvreten 

Norra påbörjades utredningen om en eventuell lösning. Ett lösningskoncept i form av en 

laddmall togs fram genom integrering av en Microsoft Excelfil tillsammans med nödvändig 

information om obligatoriska företeelser och attribut som finns i 

dataproduktspecifikationerna. Vägdata för projektet analyserades, strukturerades och 

anpassades till laddmallen och med hjälp av FME kunde struktureringen av vägdata 

automatiseras och förberedas inför en fullständig leverans. Lösningskonceptet 

presenterades för både medarbetare i projektet och medarbetare i Trafikverkets 

inregistreringsavdelning för att kontinuerligt fånga in förbättringsförslag och maximera 

användbarheten. 
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3. Nulägesbeskrivning 

Följande kapitel presenterar bakgrundsinformation om den statliga myndigheten 

Trafikverket där arbetet utförts. 

3.1 Organisation och historia 

Trafikverket är en statlig myndighet med ansvar för Sveriges långsiktiga planering för alla 

typer av trafikslag samt underhåll, drift och byggande av statliga vägar och järnvägar.  Den 

1 april 2010 startade Trafikverket, och samtidigt avvecklades Vägverket, Banverket och 

Statens institut för kommunikationsanalys, Transportstyrelsen, Luftfartsverket och 

Sjöfartsverket arbetar tillsammans för effektiv transport via sjö, väg, flyg och järnväg 

(Trafikverket, 2017). Trafikverkets huvudkontor är lokaliserat i Borlänge men kontoren är 

utspridda över hela Sverige med Stockholm, nord-, syd-, väst-, öst- och mittregionskontor 

(Figur 3.1). Förutom regionkontor har Trafikverket även förarprovskontor (Trafikverket, 

2019). Idag approximeras antalet anställda i Trafikverket till cirka 6500 (Jacobsson och 

Mujkic, 2016). 

 

Figur 3.1: En illustration av hur Trafikverkets kontor är utspridda över Sverige (Trafikverket, 2019). 

Organisationen i Trafikverket är uppdelad i sex centrala funktioner samt sex 
verksamhetsområden tillsammans med fyra resultatenheter och en internrevision. Enligt 

Figur 3.2 är de centrala funktionerna Ekonomi och styrning, Strategisk utveckling, HR, 

Kommunikation, Inköp och logistik samt Juridik och planprövning (Wallander, 2018a). 

Verksamhetsområdena inkluderar planering, trafikledning, underhåll, investering, stora 

projekt samt informations- och kommunikationsteknik (Wallander, 2018a). 
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Planeringen fungerar som Trafikverkets kontaktyta för näringsliv, medborgare, 

avtalskunder och samarbetspartners samt ansvarar långsiktigt för statlig infrastruktur för 

väg och järnväg samt sjö- och luftfart. Trafikledningen bidrar med information om 

trafikslag samt kontrollerar och vägleder trafiken på väg- och järnväg för så effektiv och 

säker funktion hos systemet som möjligt. Dessa vägar och järnvägar kan sedan 

tillsammans med Trafikverkets tekniska system förvaltas, underhållas och utvecklas av 

avdelningen Underhåll. Verksamhetsområdet Informations- och kommunikationsteknik 

ansvarar för Teknisk förvaltning och Trafikverkets IT-infrastruktur(Wallander, 2018a). 

Projekt med en budget på upp till fem miljarder svenska kronor drivs av 

verksamhetsområdet Investering. Följande verksamhetsområden har ansvar för 

upphandling, verkställande och uppföljning av majoriteten av Trafikverkets investeringar 

och ombyggnadsåtgärder. För projekt med särskild komplexitet eller en budget större än 

fem miljarder kronor, kliver verksamhetsområdet Stora Projekt in (Wallander, 2018a). 

 

Figur 3.2: Trafikverkets organisation (Wallander, 2018a). 

3.2 Uppdrag 

Bland Trafikverkets många uppdrag är att tågen håller tiderna, vägarna är framkomliga 

och att trafikinformationen är aktuell (Wallander, 2018b). Fortsättningsvis finns ett mål 

om att alla ska kunna komma fram tryggt, smidigt och grönt (Berget, 2017). Genom säkra 

transporter och resor med så liten miljöpåverkan som möjligt, kan Trafikverket bidra till 

ett tillgängligt och hållbart Sverige som öppnar upp för ett inkluderande samhälle med 

välfärd och tillväxt. När arbetspendlingen fungerar utvidgas regioner och när 

transportmöjligheterna är optimala för människorna utvecklas landsbygd och 

stadsmiljöer. Genom att alla trafikslag nyttjas gemensamt blir näringslivets transporter 

effektivare (Wallander, 2018b). 

Från och med 2014 och elva år framåt omfattar den nationella planen för hur 

transportsystem ska fungera cirka 500 miljarder svenska kronor till underhåll, drift och 
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investeringar. Med ovannämnda förutsättningar arbetar Trafikverket mot att uppnå bästa 

möjliga nytta för det svenska samhället (Wallander, 2018b). 

3.3 Miljö och hållbarhet 

Agenda 2030, med 17 mål för hållbar utveckling, har Sverige som stöd för att nå en hållbar 

utveckling liksom många andra länder. Trafikverket anser att de flesta målen är 

integrerade med transportsystemet och myndigheten kan bidra till en hållbar utveckling 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Genom att analysera lösningar som stödjer flera av 

målen och inte lösningar som stöder ett mål i taget, kan ett hållbart samhälle upprätthållas 

snabbare (Dahlin, 2019). I nedanstående figur är de mål inringade, som Trafikverket 

arbetar med att bidra till (Figur 3.3). 

 

Figur 3.3: Hållbarhetsmål som Trafikverket bidrar till (Dahlin, 2019) 

Trafikverket satsar på att så många som möjligt ska kunna åka kollektivt, cykla eller gå. 

Detta leder i sin tur till att trängseln minskar samtidigt som det ger positiva effekter på 

energiförbrukning, miljö och hälsa. Myndigheten arbetar även på att minimera hälsorisker 

genom att minimera utsläpp och buller. Bortsett från resor och godstransporter går det 

även åt en stor mängd energi till att både bygga nytt och underhålla befintliga vägar och 

järnvägar. Ett annat mål är därför att inkludera miljöaspekter tidigt under byggprojektet 

och noggrant vid underhållsåtgärder (Wallander, 2018c). 

Genom att i nybyggnad och drift av väg och järnväg använda varor, material och kemiska 

produkter med så låg miljöbelastning som möjligt, kan föroreningar undvikas. För 

byggande, drift och underhåll ställer Trafikverket klimatkrav i sina kontrakt för att 

minimera infrastrukturens påverkan på klimatet så mycket som möjligt (Eklöf, 2018). I 

dagens Sverige är fossila bränslen vanligt förekommande i transportsystemet eftersom 

alternativa och mer miljövänliga bränslen och system inte är tillräckligt utvecklade för 

användning på bred front. Genom att Trafikverket bidrar med innovation och forskning för 

att hitta energieffektiva transportlösningar, bidrar de till målet om en fossiloberoende 

fordonsflotta år 2030 (Eklöf, 2018). 
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3.4 Från idé till verklighet 

De tre inledande skedena i vägplanering inkluderar avvägningar mellan Trafikverket och 

allmänna intressen. I arbets- eller järnvägsplanskedet görs avvägningar mellan 

Trafikverket och allmänna intressen, vilket indikerar att det inte förrän i planskedet är 

klart hur olika parter berörs. Då processen är tidskrävande och omfattande, kan förloppet 

mellan idé till färdigt väg- och järnvägsnät sträcka sig över många år. Planeringen 

inkluderar en prövningskedja där både samhället och Trafikverket bidrar, då 

planeringsprocessen regleras för lagen om byggande av järnväg, väglagen och miljöbalken. 

Komplexiteten beror mycket på att byggandet och planeringen av väg och järnväg ska 

genomföras med minimal påverkan på miljön och närboende, samtidigt som budgeten är 

rimlig och ändamålet uppfylls. För att påbörja planeringsprocessen för väg- och 

järnvägsprojekt måste först en långsiktig och ekonomisk planering utföras över hela 

transportsystemet. För att uppnå målet om att planen blir verklighet, måste en 

examination göras över budgeten, projektet och berörande geografiskt område. Förslaget 

prövas sedan av regeringen för slutgiltigt svar (Reinius, 2014). 

3.4.1 Det inledande skedet 

I det första skedet analyseras både möjligheter och brister med framställda idéer. Öppen 

kommunikation mellan Trafikverket och omvärlden framhäver bra alternativ, och sämre 

idéer skrotas. Det inledande skedet tar hänsyn till miljön genom att översiktligt beskriva 

tänkbara lösningars miljöbelastning. Om ett slutgiltigt alternativ inte är fastställt efter det 

inledande skedet samt om projektet behöver tillåtlighetsprövas av regeringen, behöver en 

väg- eller järnvägsutredning utföras. Om ett slutgiltigt alternativ däremot är fastställt, kan 

planarbetet påbörjas (Reinius, 2014). 

För mindre projekt kan Trafikverket undvika det inledande skedet och börja med 

planeringen direkt utan tillstånd av regeringen. De projekt som har betydande 

miljöpåverkan och behöver tillåtlighetsprövas är de projekt som innehåller en helt ny 

järnväg eller ett spår längre än fem kilometer, större ombyggnader, byggnation av 

motorvägar- och trafikleder samt fyrfältsvägar längre än tio kilometer (Reinius, 2014). 

3.4.2 Väg- och järnvägsutredning 

För väg- och järnvägsutredningen framställs underlag för val av alternativ genom att göra 

prövningar, analyser och utvärderingar av de återstående lösningarna. Följande skede tar 

hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen vilken behöver vara berättigad av Länsstyrelsen. 

Fortsättningsvis behöver det slutgiltiga alternativet tillåtas av regeringen för att arbetet ska 

kunna fortsätta med arbets- och järnvägsplanen. För fall då ett projekt bara har ett 

alternativ kan arbetsgruppen slopa det inledande skedet och börja med arbets- eller 

järnvägsplanen direkt (Reinius, 2014). 

3.4.3 Arbets- och järnvägsplan 

Under planarbetet ser Trafikverket till att fastställa utformning, slutgiltig sträckning samt 

mark och fastigheter som påverkas. Planens miljökonsekvensbeskrivning ska prövas av 

Länsstyrelsen samtidigt som fokus hålls på samråd och kommunikation med kommuner,  

myndigheter, sakägare och intressenter. Från och med att planen är fastställd verkar en 

överklagandetid innan planen vinner laga kraft (Reinius, 2014). 
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4. Teoretisk referensram 

Följande kapitel sammanfattar relevant teori som krävs för förståelse av arbetet. 

4.1 Byggprocessen 

Avsnittet sammanfattar begreppet ”byggprocessen” och beskriver de ingående delarna. 

Hela byggprocessen består av tre stora sammanhängande delprocesser där ett flertal olika 

aktörer är involverade och har avgörande roller för respektive process (Nordstrand, 2008). 

Byggprocessen har en viktig roll för förståelse av var i arbetskedjan problemet med 

ostrukturerade leveranser uppkommer. 

4.1.1 Förstudie 

För att komma igång med byggprocessen måste en behovsutredning göras – en så kallad 

förstudie (Akademiska Hus, 2018). Förstudien implementeras både för bygg- och 

infrastrukturprojekt. I följande skede behandlas faktorer som innebär att identifiera 

behovet, precisera förutsättningarna och bedöma den ekonomiska innebörden. 

Summeringen av de ovannämnda faktorerna har en avgörande betydelse för att kunna 

besluta om projektet ska genomföras eller inte. Proceduren leds vanligtvis av en 

projektgrupp som består av byggherren och personer med kunskap inom byggteknik och 

ekonomi (Nordstrand, 2008). 

Ett bygg- eller infrastrukturprojekts totala kostnader kan bedömas utifrån tidigare 

kunskap och erfarenheter av ett eller flera liknande projekt. Efter att ha gjort en 

bedömning av den totala kostnaden kan byggherren veta hur stor investeringen bör vara 

och ordna finansiering. Den totala kostnaden består till största delen av byggherrens 

projektkostnader och produktionskostnader (Nordstrand, 2008). 

4.1.2 Projektering 

För att byggherrens krav och önskemål ska kunna uppfyllas inleds projekteringen där 

bygg- eller infrastrukturprojektet redovisas genom ritningar och beskrivningar. 

Projekteringen är en komplex procedur där svårighetsgraden varierar beroende på 

projekttyp. Vid nybyggnation är det oftast möjligt att utföra byggnationen på flera olika 

sätt men vid om- eller tillbyggnad är möjligheterna begränsade. De miljö- och kvalitetskrav 

som ställs av byggherren måste ständigt övervakas och fullgöras under hela projekteringen 

(Nordstrand, 2008). 

Samordning mellan flera olika deltagare är avgörande och vanligt förekommande under 

projekteringen. Arkitekt, konstruktör och andra konsulter måste samarbeta och ständigt 

ha en god kommunikation för att ändringar som görs av respektive aktör inte ska kollidera 

med andras (Akademiska Hus, 2018). 

Projekteringsarbetet har i många år haft byggnadsprogrammet som utgångspunkt. I 

följande skede utformas byggnaden eller anläggningen och efter gestaltning presenteras 

resultatet i form av förslagsritningar. Projektets storlek, tekniska standard och utformning 

redovisas i grova drag. I enlighet med förslagsritningarna fastställs konstruktions- och 

installationssystem som presenteras i systemhandlingar och som säkerställer projektets 

bärighetsförmåga och funktioner. Avslutningsvis skapas beskrivningar och   
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ritningar som kallas bygghandlingar, där detaljutformningen om anläggningen eller 

byggnaden beskrivs.  I bygghandlingarna framförs anvisningar om hur entreprenörerna 

kan utföra arbetet (Akademiska Hus, 2018; Nordstrand, 2008). 

4.1.3 Produktion 

Produktionen av ett bygg- eller infrastrukturprojekt genomförs av både bygg- och 

anläggningsentreprenörer samt andra stora förekommande entreprenörer som VVS- och 

elentreprenörer. Byggentreprenörer uppför, bygger och reparerar byggnader samtidigt som 

installationen genomförs av bland annat VVS- och elentreprenörer. Infrastrukturprojekt 

genomförs vanligtvis av anläggningsentreprenörer som utför arbeten som exempelvis 

asfaltläggning, bergsprängning, pålning, spontning och betongsprutning (Nordstrand, 

2008). Produktionen sker utefter framtagna handlingar oavsett projekttyp eller 

entreprenadform. Projektets tekniska funktioner prövas efter att den fysiska produktionen 

är färdig och slutligen görs en slutbesiktning som avslutar produktionsskedet (Akademiska 

Hus, 2018). 

4.1.4 Förvaltning 

Efter en godkänd slutbesiktning överlämnas projektets byggnader eller anläggningar till 

byggherren eller beställaren, vilket är inledningen på förvaltningsskedet. Ansvaret för drift 

och underhåll av byggnaden eller anläggningen läggs på byggherren eller en eventuell 

anlitad fastighetsskötare. Byggnaden eller anläggningen måste underhållas enligt en 

fastställd underhållsplan för att garantin ska gälla och livslängden ska vara så lång som 

möjligt. Det är inte ovanligt att ombyggnations- och rivningsarbeten förekommer då 

förutsättningarna kan ändras med tiden (Nordstrand, 2008).  

4.2 Vägens uppbyggnad 

En väg är uppdelad i en överbyggnad, underbyggnad och undergrund (Figur 4.1). 

Beroende på hur väl vägen byggs och hur bra material som används, påverkas vägens 

livslängd. Detta påverkar i sin tur miljöbelastningen och behovet av underhåll i olika 

utsträckningar (Granhage, 2009). Vägens uppbyggnad ger en inblick i vad en väg 

verkligen består av. 

4.2.1 Överbyggnad 

Mellan överbyggnad och underbyggnad finns terrassytan, vilket ofta är förseglad med ett 

materialskiljande lager så att material mellan överbyggnad och underbyggnad inte 

blandas. Den främsta uppgiften för vägens överbyggnad är att fördela laster från trafiken 

nedåt i vägkroppen så att skador och deformationer i underliggande lager undviks. 

Eftersom överbyggnaden påverkas direkt av belastningar så omfattas den av högre krav 

och byggs upp av flera lager. Överbyggnaden ska ha god vattengenomsläpplighet för att 

undvika nedsatt bärighet och kompletterande grundförstärkningar. Den kan byggas upp på 

flera sätt, men gemensamt för alla är att de innehåller flera lager med ett slit- eller 

beläggningslager högst upp. Nämnda lager innehåller naturgrus eller krossat stenmaterial 

och kan i vissa fall stabiliseras av cement eller bitumen (Granhage, 2009). 



 

16 

 

4.2.2 Slitlager, bärlager och bindlager 

Den översta delen av överbyggnaden består av ett slitlager, vilket fungerar som ett golv för 

trafiken och tak för vägkroppen. Slitlagret innehåller ofta asfalt och har krav stora krav på 

bland annat hållfasthet, nötnings- och deformationsresistens. Ett vanligt förekommande 

problem för asfaltlager är att den deformeras av tung och långsamtgående trafik. Ett 

alternativ som är starkare och håller längre är betongbeläggningar, men de är också dyrare 

att bygga. För lågtrafikerade vägar är ett grusslitlager vanligast, med den nackdelen att de 

har ett stort underhållsbehov (Granhage, 2009). Under slitlagret finns ett bärlager, med 

uppgift att uppta och sedan fördela belastningen från trafiken. Mellan bärlager och 

slitlager finns ett bindlager som förhindrar blandning mellan de olika lagrens stenstorlekar 

och som reducerar spår- och sprickbildning. För högtrafikerade vägar delas bärlagret i två 

delar, den övre och bundna delen stabiliserad med cement eller bitumen och det undre 

obundna lagret uppbyggt av packat stenmaterial (Granhage, 2009). 

4.2.3 Förstärkningslager, skyddslager, underbyggnad och undergrund 

Under bärlagret finns ett förstärkningslager vilket har samma uppgift som bärlagret. Då 

förstärkningslagret ligger längre ner i konstruktionen är belastningen lägre och därmed 

kan materialet vara enklare. Vanliga material som används för förstärkningslagret är 

naturmaterial med låg halt av krossat material eller ett lager av krossat berg. Skyddslagret, 

placerat under förstärkningslagret, ser till att överbyggnaden har rätt tjocklek och skyddas 

från terrassmaterialet. Genom att ligga tillräckligt djupt nedanför vägytan, kan kapillaritet 

och tjälfarlighet undvikas (Granhage, 2009). 

Delen under hela överbyggnaden kallas för undergrund. Högst upp i denna ligger toppen 

av undergrunden med tillhörande terrassyta uppepå. Längst ner i vägkroppen finns 

underbyggnaden, som är marken. Underbyggnaden påverkar vägens bärighet och livslängd 

markant. Underbyggnaden och undergrunden har krav på bland annat stabilitet, 

schaktning, sättningar och materialskiljande lager (Granhage, 2009).

 

Figur 4.1 : Vägens uppbyggnad. De fem översta lagren utgör överbyggnaden (Granhage, 2009).  
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4.3 BIM 

I följande del analyseras och sammanställs vad BIM är, hur BIM har utvecklats, vilka 

nyttoeffekter BIM har samt BIMs koppling till begreppet hållbar utveckling. 

Sammanställningen är baserade på insamlad information från litteraturstudier och 

erfarenhetsåterföring från personer som har arbetat med BIM i olika projekt.  

4.3.1 Vad är BIM? 

BIM strävar efter att skapa och använda digitala modeller som representerar byggnadsverk 

och infrastrukturenheter i samhällsbyggandet (Blom, 2013). Arbetssättet kallas 

Byggnadsinformationsmodellering och de digitala modellerna kallas 

Byggnadsinformationsmodeller. BIM är förkortningen av båda begreppen (BIM Alliance, 

2017). 

BIM, som är ett programverktyg, skapar tredimensionella modeller vilket möjliggör 

integration mellan information som objekten i modellen genererar. Objekten som 

modellen består utav representerar de tillhörande komponenterna för en byggnad eller 

infrastrukturprojekt samt innehåller nödvändiga data. Informationen om livscykeln för ett 

byggnad- eller infrastrukturprojekt samlas och organiseras (Jongeling, 2008). Enligt 

Granroth (2017), BIM-lärare på KTH samt projektör och uppdragsledare på Sweco, är BIM 

en relativt ny teknik som effektiviserar informationshanteringen av byggnader och 

infrastrukturprojekt. Granroth påpekar att framtida projekt på så vis kan redovisas och 

projekteras virtuellt på ett effektivt och strukturerat sätt. BIM definieras enligt Eastman et 

al. (2011) på följande sätt: 

“Med BIM-tekniken konstrueras en eller flera virtuella, exakta modeller av en byggnad 

digitalt. De stödjer designen genom alla faser och möjliggör bättre analyser och kontroll 

än manuella processer. När dessa datorgenererade modeller är klara innehåller de exakt 

geometri och information som behövs för att stödja konstruktions-, tillverknings- och 

inköpsaktiviteter genom vilka byggnaden realiseras.”  

Definitionen behandlar teknologin som utgångspunkt och slutligen hela byggprocessen 

övergripligt (Eastman et al., 2011). Genom att integrera information om objekt med en 

3D-modell kan BIM nyttjas under hela byggprocessen. En 3D-modell förädlas genom att 

inkludera information i objekt som representerar något fysiskt i verkligheten. 

Informationen kan användas för planering under projekteringen, kollisionskontroll inför 

produktionen samt som drift- och underhållsanvisningar till förvaltningen (Jongeling, 

2008). Informationsflödet uppdateras kontinuerligt när flertal aktörer arbetar i samma 

projekt under en och samma modell. Varje revidering registreras omedelbart hos samtliga 

involverade i projektet och den informationen som finns tillgänglig förblir giltig och 

korrekt (Granroth, 2017). 

Utöver 3D-visualisering, kollisionskontroller och samordning är det möjligt att förädla en 

3D-modell genom att integrera den med en tidplan och en kostnadsestimering (Granroth, 

2017). Genom att koppla en giltig tidplan till en 3D-modell uppnås 4D-visualisering och för   
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att uppnå begreppet 5D-kostnadsestimering kopplas enhetspriser för material och 

arbetsinsats in (Nolliplan, u.å). 

3D-modeller som saknar information om objekten är inte BIM, likaledes gäller för 

modeller som inte återspeglar förändringar automatiskt i en vy till andra vyer. Intentionen 

med att arbeta i BIM är att samtliga projektdeltagare ska arbeta mot en gemensam modell 

där informationen och förutsättningarna är likvärdiga under hela livscykeln för byggnad- 

eller infrastrukturprojekt (Tyréns, u.å). 

4.3.2 Utveckling 

BIM är en ny teknologi som allt fler aktörer i byggbranschen börjar använda. Tidigare 

arbetade arkitekter, konsulter, entreprenörer och förvaltare i 2D. Projektet redovisades i 

horisontella vyer och mängdberäkningar gjordes manuellt. Information som 

produktbeskrivningar och uppställningsritningar levererades i separata handlingar 

(Jongeling, 2008). 

I samband med den tekniska utvecklingen introducerades modeller i 3D där projekt 

redovisades i tredimensionella vyer. Genom att koppla information till 3D-modellerna 

skapades begreppet BIM. Information som tidigare levererades i separata handlingar 

kunde nu integreras med objekten som fanns i modellen (Granroth, 2017). Begreppet har 

sedan dess blivit känt internationellt och används aktivt i byggbranschen (Bengtsson m. fl., 

2017). 

Till en början användes BIM till en stor del i samtliga skeden av projekt. Under 

projekteringen blev det möjligt för samtliga projektdeltagare att arbeta emot en och 

samma modell där samtliga fick ta del av samma information. Kollisionskontroller 

möjliggjorde effektivare produktion och gav ekonomiska vinster till projektet. När 

byggnaderna togs i bruk kunde förvaltningen få erforderlig information om hur byggnaden 

skulle drivas och underhållas (Jongeling, 2008; Bengtsson et al., 2017; Granroth, 2017). 

Begreppet BIM har vidareutvecklats genom att integrera ytterligare två nya perspektiv. 

Dessa två perspektiv möjliggör simuleringar av tid och ekonomi för ett projekt (Bengtsson 

et al., 2017). Genom att integrera en giltig tidsplan med 3D-modellen är det möjligt att 

visualisera projektets fysiska status som det befinner sig i samt hur det utvecklas – vilket 

kan kallas 4D-visualisering av ett projekt. För att uppnå 5D BIM samordnas en 

kostnadsestimering som innehåller enhetspriser för material och arbetsinsats ihop med 

4D-modellen som möjliggör exakta kostnadsberäkningar av projektets totala kostnad 

(Granroth, 2017). Den inkopplade kostnadsestimeringen är baserad på verkliga 

enhetspriser från branschen som uppdateras årligen baserat på marknad och index 

(Nolliplan, u.å). 

Under de senaste åren har BIM även börjat användas inom infrastrukturprojekt. 

Användningen av BIM i infrastrukturprojekt är relativt nytt i jämförelse med 

byggnadsprojekt. Stora infrastrukturprojekt är vanligtvis komplexa och kostsamma där 

budget ofta överskrids. Genom att implementera BIM och utnyttja 4D och 5D har det varit 

möjligt att hålla ner kostnaderna och få en effektivare projektering och produktion 

(Johansson, 2012). 
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4.3.3 Nyttoeffekter  

Genom att implementera BIM-teknik i ett projekt ersätts de traditionella 

arbetsprocesserna och därmed effektiviseras tillgången till korrekt information med hjälp 

av virtuella modeller. De virtuella modellerna resulterar i kvalitetshöjning, tids- och 

kostnadsbesparingar för projekten samt bidrar till bättre utformning för brukarna (Blom, 

2013). Rapporter från företag som Skanska och Barton Malow summerar fördelarna med 

att arbeta med BIM till effektivare schemaläggningar, kostnadsberäkningar, riskanalyser, 

samordnade processer och bättre anläggningshantering. Olika lösningsmetoder och förslag 

kan prövas och utvärderas innan själva byggandet startar. Detta sker genom att skapa en 

byggbar modell där konstruktionen virtuellt kan granskas och prövas. Projektdeltagarna 

får möjligheten att förstå och utvärdera designen och därmed garantera att lösningen är 

fullständig och korrekt. BIM har rapporterats som en bidragande faktor till förbättrad 

kommunikation mellan projektdeltagarna och till förbättrad kvalitet i projekt (Tekla, u.å). 

Tyréns sammanfattar nyttoeffekterna med BIM till: minskad tidsåtgång, minskade 

kostnader, ökad produktivitet och kvalitet, bättre samordning i projektering, produktion 

och förvaltning samt tillgång till rätt information under hela livscykeln för ett bygg- eller 

infrastrukturprojekt (Tyréns, u.å). 

Implementeringen av BIM-tekniken kan sägas ha revolutionerat bygg- och 

infrastrukturbranschen. Projekten kan kommuniceras enklare, processer går snabbare och 

genomförandet är effektivare. De informationsfyllda objekten möjliggör skapandet av 

korrekta tidsplaner och mängdberäkningar. Projektens förutsättningar presenteras 

tydligare genom en kombination av 3D-modeller med information (Bengtsson et al., 2017). 

Projektörerna är eniga om att den nya arbetsmetoden har skapat nya verktyg och processer 

som tydligt ger ökad effektivitet och kvalitetssäkring genom ett informationsflöde som 

kontinuerligt uppdateras och som är tillgängligt för projektdeltagarna. Dessa nyttoeffekter 

bidrar till mer effektiva och kvalitativa projekterings-, produktions- och förvaltningsfaser. 

För beställaren kan BIM nyttjas för att ta del av nyttig information inför förvaltningen. Vid 

eventuella förslag om designförändringar av beställaren kan snabba och tydliga beslut tas 

eftersom det kan klarläggas vilka konsekvenser dessa förändringar innebär (Bengtsson et 

al., 2017). 

Genom att använda BIM-teknik ute i produktionen är det fullt möjligt att upptäcka och 

lösa eventuella konstruktions- och designkollisioner i ett projekt. Sådana kollisioner kan 

upptäckas i modellen istället för att upptäckas ute i produktionen, summerar 

entreprenörerna. I produktionen innebär detta att dubbelarbete försvinner, felmarginaler 

minskar, kvaliteten höjs och kommunikationen mellan deltagande aktörer i produktionen 

förbättras (Bengtsson et al., 2017). 

4.3.4 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett känt begrepp som är indelat i tre olika perspektiv med målet att 

uppnå en åtråvärd samhällsutveckling: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och 

ekonomisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet omfattar tillvaron på jordens ekosystem och 

resurser där klimatets stabilitet, vatten-, luft- och landkvalitet, landanvändning, biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster behandlas. Rättigheter, makt, välbefinnande och rättvisa 

är den sociala hållbarhetsdimensionen som behandlas under begreppet social hållbarhet. 
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Ekonomisk hållbarhet strävar efter att ekonomiska vinster inte ska göras på bekostnad av 

jordens ekologiska eller sociala resurser (UN, 2015). 

Ett projekt som är genomfört under BIM innehåller nödvändig information om vilka 

kemikalier som har använts under produktionen samt om dessa kemikalier eventuellt har 

byggts in. Den exakta materialåtgången för projektet kan beräknas och därmed sänka 

spillåtgången av material. Följande aspekter står som grund till BIMs bidragande till en 

hållbar utveckling när det gäller den ekologiska hållbarheten (Hjalmarsson, 2018). 

Allmännyttan består av kommunala bostadsföretag från hela Sverige och har ett 

gemensamt mål: erbjuda bostäder till alla oavsett inkomst, ålder, ursprung eller 

hushållstyp. Utvalda beslutstagare och projektdeltagare är personer från olika kommuner 

med förtroendet från samhället (SABO, u.å). Ett BIM-baserat projekt erbjuder samtliga 

projektdeltagare ett kontinuerligt uppdaterat informationsflöde och därmed ges samtliga 

projektdeltagare samma förutsättningar under beslutsprocessen. Den beslutstagande 

projektgruppen har samhällets förtroende att ta demokratiska beslut under rättvisa 

förutsättningar. Den sociala hållbarheten stöds genom att arbeta med BIM då 

förutsättningarna är rättvisa och samtliga deltagare i projektet får komma till tals med 

tillgång till samma information (Hjalmarsson, 2018). 

Kollisionskontroller som är möjliga att utföra i ett BIM-baserat projekt sparar både tid och 

pengar när kollisioner väl upptäcks i ett tidigt skede. Tydliga virtuella presentationer av 

projektet ger klara infallsvinklar till de involverade i projektet. På så vis upptäcks 

felaktigheter och förutsättningar skapas för ytterligare effektivitet och förbättring. 

Materialåtgången kan beräknas genom att implementera BIM i ett projekt. Detta minskar 

både material- och arbetsåtgång vilket ger ekonomiska besparingar som bidrar till att 

uppnå ekonomisk hållbarhet (Hjalmarsson, 2018). 

4.4 Vägdata 

I följande delkapitel beskrivs samtliga relevanta områden relaterade till vägdata på 

Trafikverket. Dessa inkluderar den nationella vägdatabasen, informationsmodellen, 

inregistreringsprocessen av vägdata, Trafikverkets dokument samt programvaror.  

4.4.1 NVDB 

NVDB, den nationella vägdatabasen, innehåller alla vägar nyttjade av motorfordon, 

cyklister och fotgängare i Sverige. Fortsättningsvis växer antalet cykelvägar som finns med 

i databasen proportionellt med data som levereras in av kommuner och andra väghållare. 

Aktörer som levererar vägdata till NVDB inkluderar Trafikverket, kommuner, 

Transportstyrelsen, Skogsnäringen, Lantmäteriet och privatpersoner (Trafikverket, 2011).  

Data i NVDB förbereds bland annat genom information från bygghandlingar, 

relationshandlingar och trafikföreskrifter. Ett av de viktigaste stegen i att förbereda data 

inför NVDB är att kontrollera inlevererade data. Inlevererad data ska vara aktuell och följa 

regler enligt direktiv. Allmänt har NVDB många användningsområden för samhället 

(Figur 4.2). Användningsområdena inkluderar bland annat uppdatering av kartmaterial 

för Lantmäteriet, drift och underhåll, planering av skogstransporter för skogsnäringen, 

utbildning för högskolor med GIS-inriktning och trafikplanering generellt (Trafikverket, 

2011). 
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Figur 4.2: Användningsområden och aktörer relaterade till NVDB (Norlin, 2019). 

Rent logistiskt är NVDB till stor nytta. Exempelvis kan inte alla lastbilar köra på alla vägar 

med tanke på typ av gods, höjd och fordonets vikt. Genom att följa NVDB får 

lastbilschauffören den snabbaste lagligaste vägsträcka till destination utifrån både miljö- 

och kostnadssynpunkt. För snabbaste rutt och lägsta bränsleförbrukning gynnas alla 

fordon av NVDB, inte bara lastbilar (Trafikverket, 2011).  

Ett bra exempel på hur NVDB bidrar till minskade koldioxidutsläpp är ISA, intelligent stöd 

för anpassning av hastighet. ISA är ett verktyg som finns i fordonet och som indikerar när 

chauffören överstiger hastighetsgränsen. För att verktyget ska fungera krävs digital 

information om hastighetsgränser som finns i NVDB. Verktyget har hjälpt att minska 

bränsleförbrukningen för fordon och därför ett antal olika utsläpp som bland annat 

koldioxid. Förbättringar har blivit möjliga genom att ISA-verktyget visar 

hastighetsgränser, bränsleförbrukning och mängd utsläppta farliga gaser (Trafikverket, 

2011). 

4.4.2 Informationsmodellen 

Informationsmodellen innehåller och beskriver den information som behövs och hanteras i 

NVDB. Generellt delas modellen in i företeelser, vägnät, vägnätsanknytning, 

kvalitetsinformation och övrig info som gäller leverantörer (Mattsson, 2016). Följande 

delkapitel förklarar begrepp inom informationsmodellen som varit av betydelse för arbetet. 

Begreppen som är av störst betydelse inkluderar företeelser, attribut, egenskaper, 

referenslinje och utbredningar. 

Ett objekt i NVDB kan förklaras med företeelsetyp, attributtyp och egenskap. Exempel på 

företeelser är vägräcke, väghållare, hastighet, farthinder, mittremsa, bullerskydd, slitlager 

och gatunamn. Om ett objekt har väghållare som företeelse, är attributtypen statlig, 

kommunal eller enskild. Ägaren av vägen är alltså staten, kommunen eller en privatperson. 

Vidare kan vägen ha egenskaper som exempelvis utbredningstyp. Om en väganknytning 

sker till en punkt kallas det för punktutbredning och om väganknytningen sker till en 
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sträcka kallas det för linje- eller sträckutbredning (Figur 4.3). Till exempel har ett vägräcke 

en linjeutbredning och kräver obligatoriska attribut som säger vad för typ av räcke det är. 

En företeelse som farthinder har däremot en punktutbredning. En annan egenskap är 

”heltäckande” vilket förklarar om företeelsetypen gäller hela vägsträckan eller inte (Mats-

Ove, 2016). 

 

Figur 4.3: En företeelse som slitlager har en linjeutbredning som illustreras ovan. Företeelsen förklaras genom 

attribut och värde (Trafikverket, 2019).  

Rent funktionellt är referenslinjen centralt för att NVDB ska fungera effektivt. 

Referenslinjen är mitten av en körbana i en riktning. Om en körbana har flera körfält så 

ligger referenslinjen fortfarande på mitten av körbanan. Till referenslinjen kan sedan 

information som företeelser, egenskaper, form och attribut knytas. Till exempel kan en 

referenslinje innehålla information som geometri, vägbredd, hastighetsgräns och antal 

körfält. Företeelser som vägräcke till exempel ska inte ha enskilda linjer på varje sida om 

referenslinjen utan information om företeelsen ska finnas kopplad till referenslinjen. 

Fortsättningsvis används koordinatsystemet SWEREF99TM används som standard i 

NVDB (Gabrielsson, 2012). 

4.4.3 Registreringsprocessen och TDOK 

Enligt Informant 4, GIS-konsult på Trafikverket, är första steget för inleverans att göra en 

översiktlig granskning av dataleveransen som antingen är godkänd eller inte. Icke 

godkända leveranser kräver komplettering och godkända leveranser följs upp genom 

beredning och registrering. Beredningen görs i en ArcGIS-miljö där detaljer analyseras och 

eventuella småfel kompletteras eller justeras för att underlätta registreringen i NVDB. 

Registreringen görs i ett automatiserat verktyg som kallas NVDB-slussen. Hur mycket som 

kan registreras automatiskt beror på hur leveransen av data ser ut. Beredning av leveranser 

är viktigt för att så stor del av registreringen som möjligt ska kunna göras automatiskt via 

NVDB-slussen. I de fall då beredningen inte görs av leveranser måste största delen 

hanteras manuellt. 

För uppförande och underhåll av väg och järnväg finns dokument med förvaltningsdata 

som ska följas. Vissa typer av data inkluderas i olika handlingar och dokument kallad 

TDOK, Trafikverkets dokument, vilket endast Trafikverket och samarbetsleverantörer till 

Trafikverket kan få tillgång till. Dokumenten inkluderar leveranstidskrav, krav på data från 

investeringsprojekt, krav på data från underhållsåtgärder, arbetsmetodik vid 

investeringsprojekt samt underhållsåtgärder, leveransplan och slutligen regler för 

insamling och leverans av vägdata. Leverantörer följer dokumenten för att se till att all 



 

23 

 

kravställd data levereras utförligt och enligt planering. Exempel på kravställd data kan till 

exempel vara företeelser och referenslinje. Varje företeelse har en specifik anvisning kallad 

dataproduktspecifikation, eller DPS (Andersson, 2019). Det finns även leveranstidskrav på 

att projekt skickar in förvaltningsdata tolv månader och tre månader innan öppnande av 

trafik samt en vecka efter (Helena, 2019). 

Enligt Informant 7 (2019), samordningschef på Trafikverkets data inregistrering, finns ett 

minimikrav på obligatoriska attribut och obligatoriska företeelser som ska skickas in för att 

en leverans ska godkännas och registreras. Kraven framgår i dataproduktspecifikationer. 

Leveranser som inte innehåller alla obligatoriska företeelser och attribut skickas tillbaka 

till leverantören för komplettering. 

4.5 Programvaror 

I följande delkapitel presenteras ytterligare programvaror som varit avgörande för arbetet. 

4.5.1 Geographical Information System 

GIS är en förkortning för geografiska informationssystem som är skapat för att kunna 

samla in, hantera, visualisera och analysera geografiska lager med information. ArcGIS 

(ESRI, 2014) är en samling av GIS-programvaror som bland annat ArcMap, ArcReader, 

ArcEditor, ArcInfo och ArcView. Vidare finns komplementerande moduler som Spatial 

analyst, 3D Analyst och Geostatistical analyst som utvidgar funktionaliteten ytterligare. 

Funktionerna inkluderar integrering och redigering av data samt skapande av nya lager, 

där informationen bland annat är kopplad till en geografisk plats genom koordinater och 

adresser (Hillier, 2011).  

Enligt Informant 5 (2019) och Informant 6 (2019), utredare på Trafikverket, använder 

CAD-programvaror DWG filer för lagring av 2- och 3D data medan GIS-baserade verktyg 

främst använder sig utav shape-filer i vektorformat. Beredning av data som kommer in till 

Trafikverket utförs enligt Informant 8 (2019), GIS-ingenjör på Trafikverket, i ArcGIS-

miljö.  

4.5.2 Feature Manipulation Engine 

Förflyttning av data mellan olika typer av applikationer med olika typer av format innebär 

ofta mer än en formattransformering. En datafil kan innehålla komponenter som är för 

komplexa för att kraven ska bli uppfyllda för att data ska kunna nå det önskade systemet. 

För att behålla viktiga aspekter av en datafil och ladda in dem i nya systemet, kan en 

justering behövas i datamodellen, innehållet, förklarande elementet och 

koordinatsystemet. Detta kallas datortransformering och är en av kärnförmågorna av FME 

(Feature Manipulation Engine) som innehåller över 500 olika typer av transformeringar 

med olika typer av dataoperationer. FME kan transformera och scripta rumslig data 

mellan geometriska och digitala format. Användningen av FME är väldigt vanlig för GIS, 

ritningsprogram (CAD) och rasterprogramvaror. I FME Workbench lagras och grupperas 

transformeringar i ett galleri till kategorier beroende på funktion så att översättningar kan 

sökas genom nyckelord (FME Transformer, 2019). Enligt Informant 9, FME-specialist på 

Trafikverket och Informant 10 (2019), GIS-konsult samt BIM- och datasamordnare på 

Sweco, kan FME även transformera information från Microsoft Excel till NVDB i vad som 

kallas en laddmall.  
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4.6 Fallstudie - E4 Förbifart Stockholm Lindvreten Norra 

E4 Förbifart Stockholm är ett projekt som ska se till att en ny sträckning av E4an binder 

ihop södra, norra, och västra Stockholm i avsikt att förenkla resor och avlasta innerstaden 

samt Essingeleden från tung trafik. Den nya sträckningen inkluderar en 21 km lång väg, 

där 18 km av sträckningen går i en tunnel och resterande utanför. Genom att vägen 

sträcker sig från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr med en approximativ reslängd 

på totalt 15 minuter, antas trafikens sårbarhet i Stockholm reduceras. Projektet planeras 

att öppna för trafik år 2026 (Sundström, 2019). 

För delen i Kungens Kurva kommer nya trafikplatser, som leder till E4 Förbifart 

Stockholms tunnlar, byggas mellan Vårby backe i söder och Bredängs trafikplats i norr. 

Trafikplatser som inkluderar på- och avfarter ligger i höjd med Bredängs trafikplats i syd 

och IKEA Kungens Kurva. Mellan Månskärsvägen och Skärholmsvägen byggs för 

närvarande en ny trafikplats som öppnar sommaren 2019, Lindvreten Norra. Markeringen 

i mitten av Figur 4.4 illustrerar situationen före och efter projektet i Kungens Kurva. Med 

trafikplats Lindvreten Norra som för närvarande byggs, kommer det att totalt finnas tre 

trafikplatser i Kungens Kurva. Idag finns Lindvreten Södra som syns längst ner i Figur 4.4 

och trafikplats Kungens Kurva markerad högst upp i Figur 4.4. När trafikplats Lindvreten 

Norra öppnar sommaren 2019 kommer trafikplats Lindvreten Södra stängas för att det ska 

byggas en liknande cirkulationsplats där som Lindvreten Norra (Håkans, 2019). 

 

Figur 4.4: Före- och efter bild på projektet i Kungens Kurva med fokus på de tre nya trafikplatserna (Håkans, 

2019). 

Detta arbete fokuserar på leveranser av vägdata från Trafikplats Lindvreten Norra till 

Trafikverket som för närvarande är aktuella. Potentiella lösningsmetoder för Lindvreten 

Norra bestämmer strukturen för det framtida byggandet av Lindvreten Södra, vilken är 

nästintill identisk som Lindvreten Norra. 
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5. Resultat och diskussion 

I detta kapitel presenteras och diskuteras arbetets resultat utifrån de två tidigare nämnda 

frågeställningarna. 

5.1 Trafikverkets kravställning 

Upprepade problem som uppstår i organisationen är en effekt av Trafikverkets generellt 

bristfälliga kravställningar för leverans av vägdata till NVDB från projekt. Problematiken 

med leveranser är utbredd för personal som arbetar med mottagning, beredning, 

registrering och incheckning av vägdata. Anledningen till den utbredda problematiken 

beror på bristande kravställning som är otydlig och för omfattande. Till att börja med så 

påverkar filformatet leveranser i arbetet för inregistrering och detta beror på att det inte 

finns några tydliga direktiv för vilket filformat som bör användas. Leveranser sker till 

största delen i form av DWG- eller shp-filer. Den stora skillnaden mellan DWG och shp-

filer är att shp-filer är mer strukturerade. I shp-filerna finns nödvändig information 

samlad på ett och samma ställe, medan informationen kan finnas var- och hursomhelst i 

DWG-filer (Figur 5.1) vilket resulterar i att DWG-leveranser är olika i sin uppbyggnad. Till 

exempel kan informationen finnas i en tabell, ett textfält, en utbredning eller som en 

notering i DWG-filer. Om leveransen däremot görs med shp-fil kan den antingen göras 

genom en punktutbredning eller en linjeutbredning där informationen finns i 

utbredningen med hjälp av en attributtabell (Figur 5.1). 

 

Figur 5.1: Den gröna modellen till vänster illustrerar en shp-fil med både vägens geometri och information 

om företeelser och dess attribut. Den röda modellen till höger illustrerar en DWG-fil med enbart vägens 

geometri. 

Verktyg som används för att registrera data till NVDB som till exempel NVDB-Slussen, 

hanterar inte alltid DWG-filer vilket innebär att ett extra mellansteg behöver utföras. För 

shp-filer kan mellansteget slopas och på så sätt kan mycket arbete sparas. Anledningen är 

att DWG-filer är mer anpassade för ritningar och inte för databaser som NVDB. Då alla 

vägdatabaser kan hantera shp-filer, så är de mer optimala än DWG-filer. 
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Då NVDB-baserade ArcMap inte är fullständigt kompatibelt med alla årsupplagor av 

DWG-baserade CAD, finns det en chans att fritext eller textrutor som leverantören infogat i 

filen inte syns i ArcMap. Fritexter förklarar vad som är vad i filen, men informationen är 

inte kopplad till det objektet som den förklarar (Figur 5.2). Detta innebär att 

informationen behöver bearbetas så att fritexten är kopplad till objektet utan att direkt 

visas i filen. Med andra ord så kan filen tolkas av en människa, men informationen kan inte 

transformeras genom en dator till NVDB utan manuellt extraarbete. 

 

Figur 5.2: Exempel på en bristfällig leverans där information om företeelser har angetts med textrutor som 

inte är kopplade till referenslinjen vilken representerar vägens geometri. 

För leveranser av viss typ kan fritext förloras vid transformering till önskad form. För fall 

då fritext förloras vid transformering kan ett skript i FME behövas skapas där DWG-filer 

först transformeras till rätt årsupplaga för att samtlig data ska synas. Då leveranser med 

CAD-program innehåller många DWG-filer och transformering endast kan göras för en fil i 

taget, så kan transformeringen ta många timmar. 

Ett exempel är en leverans från trafikplatsen Flädie-Lund där hela 147 DWG-filer 

skickades in. Transformeringen tar upp till fem minuter per fil, vilket resulterar i att det 

kan ta en hel arbetsdag för att transformera hela projektet. Även om en transformering 

utförs för projektet betyder det fortfarande inte att leveransen i övrigt är felfri. 

Transformering ger möjligheten att se allt material som förekommer, men materialet kan 
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fortfarande innehålla en mängd fel. Följden blir att leveransen måste kompletteras och att 

den tidskrävande transformeringen utfördes i onödan. 

DWG-filer innehåller ofta överflödig information som exempelvis fjärrvärmeledningar, 

butiker, eller släntlutningar från bygghandlingar som inte ska användas i NVDB (Figur 

5.3). Bearbetningen kräver manuellt arbete där just den intressanta informationen behöver 

plockas ut. Risken finns då även att fel data plockas ut och rätt data missas, vilket 

resulterar i sämre kvalitet i NVDB. Dessutom innebär det extra tidsåtgång som medför 

högre kostnader. 

Som tidigare nämnts förekommer ostrukturerade och felaktiga vägdataleveranser till 

NVDB (Figur 5.3). I denna situation har leverantören placerat ut linjer för respektive 

företeelse och resultatet blir en otydlig och ostrukturerad vägdataleverans. Dessutom har 

det missats att varje företeelse ska placeras på en referenslinje som går längs vägens 

mittlinje. 

 

Figur 5.3: Exempel på leverans av vägdata som innehåller överflödig information om bland annat en 

livsmedelsbutik, area för lokaler och felaktigt placerade linjer som representerar olika företeelser. 

Ett annat exempel på överflödig information är när en 400 meter lång linje ska levereras i 
en linjeutbredning och görs i 400 linjeutbredningar istället för en lång linjeutbredning. Om 

alla linjeutbredningar har samma attribut och samma värde så ska de levereras i en och 

samma linjeutbredning. Följden blir annars manuellt arbete då en genomgång behöver 

göras för alla utbredningar för att kontrollera om de har olika attribut. Utbredningar som 

har samma attribut och värden ska vara sammanslagna och kallas för sammanslagna 

utbredningar. Däremot ska vissa företeelser levereras i punktutberedningar vilket framgår 

tydligt i dataproduktspecifikationen för varje enskild företeelse. De företeelser som ska 
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levereras i form av punktutberedningar får inte slås samman till en lång linjeutberedning 

även om de innehåller samma attribut.  

I NVDB används referenslinjer som referens. I byggskedet använder leverantörer oftast 

kantlinjer utan vägens mittlinje i sina handlingar, som är skapade direkt från 

bygghandlingen eller byggritningen. Konsekvensen blir att leveranser med kantlinjer 

behöver bearbetas för att ta ut vägens mittlinje. 

Vidare kan leveranser ske i olika koordinatsystem. I NVDB används SWEREF99TM som 

standard koordinatsystem, vilket betyder att leveranser i andra koordinatsystem måste 

konverteras innan bearbetning. Anledningen till att leveranser sker i olika koordinatsystem 

i projekt är på grund av krav på noggrannhet. För att placeringar och inmätningar ska vara 

korrekta arbetar projekten i lokala koordinatsystem. Först efter att konvertering skett till 

rätt koordinatsystem kan materialet användas i NVDB och ortofoton används som stöd för 

koppling till befintligt vägnät. Detta är ett stort problem för leveranser med DWG-filer, och 

då leveranser av DWG-filer görs i mängd innebär det många konverteringar och onödig 

tidsåtgång. Dessutom ska alla linjer och punkter ha en höjd, det vill säga inte bara en X- 

och Y-koordinat, utan också en Z-koordinat.  

5.2 E4 Förbifart Stockholm Lindvreten Norra 

I delprojektet Lindvreten Norra hade projektet tillgång till en 3D-modellfil som 

representerade överfarten i dess färdiga form (Figur 5.4). Genom att analysera data i 3D-

modellfilen upptäcktes att modellen hade brist på information om de ingående delarna. I 

jämförelse med den teoretiska referensramen hade projektet inte projekterats i fullständig 

BIM då projektet endast hade en virtuell 3D-modell utan bunden information. Vägens 

mittlinje saknades i form av en referenslinje och därmed var det oklart hur geometrin var 

för vägen samt de ingående företeelserna. Det konstaterades också att det var otydligt vilka 

företeelser som förekommer i projektet samt deras tillhörande attribut.  

  

Figur 5.4: 3D-modell över delprojektet Lindvreten Norra i dess färdigställda form.  

Utifrån de tillgängliga förutsättningarna skapades en referenslinje i CAD som 

representerade vägens mittlinje. Referenslinjen var baserad på en vägmålningsritning som 

upptäcktes i samband med analys av befintlig data (Figur 5.5). Därefter skapades en 

laddmall i Excel-format som är kompatibel med FME och som anpassades efter 
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dataproduktspecifikationer om företeelser och deras attribut (Bilaga C). Endast de 

obligatoriska företeelserna inkluderades och kolumner skapades enbart för de nödvändiga 

attributen. Varje rad för företeelserna hänvisades till respektive DPS med en hyperlänk för 

att tydliggöra eventuella frågor hos användaren (Bilaga D). Laddmallen gjordes i ordning 

på ett användarvänligt sätt där färger tydliggör och markerar aktuella rader och kolumner 

som måste fyllas i (Bilaga E). Vid förekomst av ett flertal attribut lades en förklarande 

hjälptext in med tydliga exempel på hur informationen bör fyllas i. Med syfte att minimera 

risken för fel inmatad data valdes en rullgardinslista som valalternativ för attributen där 

det var möjligt. Företeelsen ”antal körfält” kan till exempel besvaras med ”2” eller ”Två”. 

För att FME-scriptet ska fungera effektivt ska inmatningen alltid vara likadan och därför 

skapades en rullgardinslista för de olika valalternativen (Bilaga F). Alternativen i varje 

rullgardinslista skapades i enlighet med respektive DPS. 

 

Figur 5.5: Överfarten presenterad i CAD. Den högra figuren representerar vägens geometri med 

referenslinjer. Figuren till vänster illustrerar en vägmålningsritning över rondellen i Lindvreten Norra med 

kantlinjer. 

I samarbete med involverade medarbetare i projektet och med resultatet av dataanalysen 
kunde information om de obligatoriska företeelserna och deras attribut tas fram. 

Informationen strukturerades och fördes sedan vidare in i laddmallen för att slutligen 

kunna integreras med referenslinjen genom FME.  

Ett FME-script togs fram (Bilaga G) baserat på behovet som uppmärksammades i 

fallstudien. FME-scriptet möjliggör integration av den informationsfyllda laddmallen med 

CAD-referenslinjen och skapar slutligen en shp-fil som innehåller både vägens och 

företeelsernas geometri med nödvändig information (Figur 5.6). De framtagna shp-filerna 

har sedan granskats och godkänts av medarbetare som arbetar i Trafikverkets avdelning 

för inregistrering av vägdata. Detta gjordes för att bekräfta dess funktionalitet och 

upptäcka eventuella bristfälligheter för att sedan kunna åtgärda dem. 
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Figur 5.6: Leveransfärdig shp-fil som är upplagd på befintlig vägkarta. Shp-filen representerar företeelsen 

vägbredd och attributen framgår i tabellen. 

Den framtagna shp-filen (Figur 5.7) för projektet Lindvreten Norra lever upp till 

förväntningarna och innehåller endast den nödvändiga informationen som NVDB kräver. 

Shp-filen levererades till inregistreringsavdelningen och innehåller vägens geometri i form 

av en referenslinje. Till denna referenslinje är olika företeelser kopplade med tillhörande 

attribut. Exempelvis företeelsen vägbredd, där olika attribut är kopplade till respektive 

delar av vägen och som framgår i en så kallad attributtabell. På så vis kan medarbetare vid 

inregistrering av vägdata plocka ut respektive företeelse och attribut samt registrera det 

och slutligen uppdatera NVDB med korrekt information. 

 

Figur 5.7: Exempel på korrekt leverans av vägdata skapad för projektet Lindvreten Norra. 
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Det erhållna resultatet kan sammanfattas till ett lösningskoncept där konceptet innehåller 

ett antal åtgärder som har möjliggjort en fullständig och strukturerad vägdataleverans för 

projektet Lindvreten Norra. Lösningskonceptet innebär att skapa en referenslinje som 

representerar vägens mittlinje och därefter skapa och fylla i en laddmall. I laddmallen ska 

det ingå attribut om de obligatoriska företeelserna för projektet och vidare ska de vara 

kopplade till referenslinjen. För att slutligen skapa en leveransfärdig shp-fil implementeras 

både referenslinjefilen och laddmallen in i FME med hjälp av ett framtaget script som 

skapar shp-filen på ett automatiserat sätt där information har integrerats. De framtagna 

shp-filerna innehåller korrekt och nödvändig information om vägdata och kan därmed 

levereras till NVDB (Bilaga H).  

För att skapa ett välfungerande koncept har alla förslag från olika aktörer i Trafikverket 

beaktats och implementeras i arbetet. Den kvalitativa studien bidrog med värdefulla 

förslag och information om vad problemet är och skapade förutsättningar för förslag på 

hur det eventuellt kan lösas. Genom att noggrant utvärdera och dra nytta av informationen 

från samtliga involverade medarbetare på Trafikverket har denna studie täckt in olika 

perspektiv på brister som tidigare bidrog till leverans av bristfällig vägdata till NVDB. Den 

teoretiska referensramen bidrog till en djupare och mer avancerad förståelse för hur 

projekt fungerar i olika processer och hur BIM kan vara ett hjälpande verktyg. Genom 

djupare förståelse för hur Trafikverket arbetar och hanterar vägdata och programvaror 

samt hur en väg är uppbyggd blev det möjligt att studera och summera korrekta perspektiv 

som endast berör de relevanta aspekterna för studien. De viktigaste aspekterna som var 

nyckelfaktorer för denna studie var byggprocessen, vägens uppbyggnad, BIM, vägdata och 

programvaror som använts under studiens gång. En av de viktigaste aspekterna var att få 

en djupare och mer omfattande förståelse på hur underhåll av väg påverkar miljön och 

vikten av ett hållbart underhållsarbete. Genom att analysera de teoretiska ramarna och 

integrera teorin med den kvalitativa studien kunde studien ta fram ett välfungerande och 

lovande lösningskoncept som ett resultat.  

Som tidigare nämnts, avgränsas arbetet i och med att punktföreteelser inte behandlats. 

Den framtagna laddmallen inkluderar de obligatoriska punktföreteelserna, men FME-

scriptet är inte anpassat för att behandla punktföreteelser. I fallstudien som utfördes i 

detta arbete fanns det inte behov av att behandla punktföreteelser och därmed lades fokus 

endast på linjeutberedningar. FME-scriptet kan utvecklas för att behandla även 

punktföreteelser i framtida studier.  
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6. Slutsatser 

 

6.1 Trafikverkets kravställning 

Trafikverkets kravställningar för leverans av vägdata till NVDB visade sig i dagsläget vara 

alltför omfattande och samtidigt inte tillräckligt tydliga. Specifikationer och kravställningar 

på leveranser till NVDB för leverantörer är alltför bristfälliga och påföljden blir ett 

försvårat underhållsarbete med många timmars arbete med justering av leveranser. 

Dagens nationella vägdatabas i samband med låga kravställningar på BIM-leveranser av 

vägdata till Trafikverket leder till att underhållsarbetet blir försvårat eller mer omfattande 

än vad det behöver vara.  

Trafikverket har för närvarande en uppsättning dataproduktspecifikationer för samtliga 

företeelser, där dataproduktspecifikationerna är upp till 30 sidor långa per företeelse. 

Konsekvensen blir att leverantörerna kan missa nödvändig information då det är många 

sidor att följa. Dessutom är dataproduktspecifikationerna inte tillräckligt tydliga och det 

finns inga konkreta direktiv om hur leverantören ska gå tillväga. För bästa möjliga leverans 

måste kravställningen vara så tydlig som möjligt. En 30 sidor lång 

dataproduktspecifikation ska vara glasklar och inte lämna några frågor. 

Sammanfattningsvis behöver ett antal åtgärder utföras för att minska problematiken med 

leveranser av vägdata från projekt till NVDB. De föreslagna åtgärderna är ett resultat av 

studien och bygger på att kravställningen i projekt generellt är otydliga och för omfattande. 

Föreslagna åtgärder kan implementeras redan i projekteringsskedet av ett projekt för att 

sedan kunna leverera erforderlig vägdata till NVDB. På följande sätt kan ett hållbart 

underhållssystem uppnås för vägar som i sin tur kan hjälpa till att minska miljöpåverkan 

och bidra till en ekonomisk besparing:  

I. Leveranser av vägdata bör ske med shp-filer istället för DWG-filer. 

II. Tydligare och effektivare direktiv bör anges i Trafikverkets kravställningar så att 

direktiv följs och överflödig information från leverantörer undviks. Förslagsvis sker 

detta i en förkortad variant av DPS.  

III. Leveranserna av vägdata ska vara i rätt koordinatsystem och innehålla X-, Y- och Z-

koordinater. Vägdata som levereras till NVDB ska konverteras till rätt 

koordinatsystem som är SWEREF99TM. 

IV. Kravställning bör innefatta att samtliga vägdataleveranser ska innehålla 

referenslinjer som speglar geometrin för väg och enskilda företeelser. Dessa ska 

alltid finnas tidigt i projekten.  

Med BIM som ett hjälpverktyg i ett projekt kan information om samtliga åtgärder 

inkluderas redan vid projekteringsskedet, som i sin tur förenklar överlämnandet av korrekt 

information vid förvaltningsskedet. Genom att projektera i BIM är det fullt möjligt att 

inkludera information om de ingående företeelserna i ett infrastrukturprojekt. Därmed kan 

en långsiktig underhållsplan upprättas på ett mer automatiserat och effektivt sätt, vilket 

bidrar till en mer hållbar infrastruktur i Sverige.  
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6.2 E4 Förbifart Stockholm Lindvreten Norra 

Avslutningsvis är det möjligt att dra slutsatsen att lösningskonceptet har varit funktionellt 

för projektet Lindvreten Norra. Eftersom problemet i Lindvreten Norra speglar det 

generella problemet i Trafikverket som berör samtliga projekt, har studiens lösningsförslag 

väckt intresse och uppmärksamhet hos medarbetare i Trafikverket. Resonemangen, 

tillvägagångssättet och tankarna bakom konceptet uppfattas vara kompletta och tillräckligt 

tydliga för att lösa situationen där bristfällig vägdata levereras till NVDB. Resultatet kan 

hjälpa Trafikverket att uppnå en mer hållbar infrastruktur med en vägdatabas som kan 

bidra till minskad miljöbelastning. För att lösningsförslaget i denna studie ska accepteras 

som en giltig lösning som gäller samtliga projekt i Trafikverket, måste konceptet prövas 

och utvärderas i andra projekt. 

Genom att utföra följande åtgärder har leveranser av vägdata till NVDB i projektet 

Lindvreten Norra optimerats. De föreslagna åtgärderna är en del av lösningskonceptet och 

är framtaget i fallstudien som utfördes i projektet Lindvreten Norra.  

I. En referenslinjefil skapas i ett tidigt skede i projektet. 

II. Det kravställs att leverantören fyller i hela laddmallen och anger vilket projekt 

laddmallen tillhör.  

III. Standardiserade FME-script används för att skapa leveransfärdiga shp-filer som 

integrerar informationen i laddmallen med referenslinjefilen i CAD. 

För att kunna uppnå en hållbar infrastruktur och ha ett fungerande underhållssystem av 

vägar i Sverige, behöver framtida projekt leverera fullständiga vägdata till NVDB. 

Lösningskonceptet kan implementeras i framtida infrastrukturprojekt för att skapa de 

nödvändiga förutsättningarna att kunna leverera korrekt vägdata till NVDB. Funktionen 

har verifierats i Lindvreten Norra och kan potentiellt anpassas till andra projekt.  
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7. Rekommendationer 

För att verifiera lösningskonceptets funktionalitet som en generell lösning, bör 

lösningskonceptet prövas och utvärderas i andra projekt. Nya fallstudier bör utföras i 

andra projekt med bristande information om vägdata som beror på bristfällig 

kravställning. 

I studien har fokus lagts på tremånaders-leveransen på grund av omständigheterna i 

projektet Lindvreten Norra som fallstudien utfördes på. I framtida studier kan en liknande 

insats göras för både tolvmånaders-leveransen och en-veckas-leveransen med liknande 

lösningsprincip.  

Avslutningsvis är det viktigt att Trafikverket uppdaterar sina kravställningar och direktiv 

vid en eventuell övergång från NVDB till en annan databas. Innan en eventuell övergång 

sker bör en studie utföras som undersöker förutsättningarna och konsekvenserna med att 

övergå till ett nytt system och som identifierar vilka anpassningar som behöver göras. 

Detta skulle underlätta en fungerande och effektiv inregistreringsprocess av vägdata från 

projekt.  
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Informant 6; projektledare på Trafikverket. Se tabell för interna intervjuer (Bilaga A). 

Informant 7; samordningschef data inregistrering på Trafikverket. Se tabell för interna 

intervjuer (Bilaga A). 

Informant 8; GIS-ingenjör på Trafikverket. Se tabell för interna intervjuer (Bilaga A). 

Informant 9; FME-specialist på Trafikverket. Se tabell för interna intervjuer (Bilaga A). 

Informant 10; gruppchef, BIM- och datasamordnare och GIS-konsult inom infrastruktur 

på Sweco Position. Se tabell för externa intervjuer (Bilaga B). 

  

https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/vara-kontor-och-oppettider/
https://www.tyrens.se/sv/projekt/fou-projekt/bim/
http://www.sustainabledevelopment.un.org/
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/Organisation/
https://www.trafikverket.se/om-oss/tillgangligt-sverige/
https://www.trafikverket.se/om-oss/tillgangligt-sverige/Miljo-och-halsa/
http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/vag--och-jarnvagsdata/vagdata/NVDB/
http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/vag--och-jarnvagsdata/vagdata/NVDB/
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Bilagor 

Bilaga A: Interna intervjuer    

Respondent Intervjuform Datum Ämne 

1 Informant 1 Elektronisk (Skype) 2019-
01-25 

Problemformulering 

2 Informant 2 Trafikverket Solna 2019-
01-30 

Olika datorprogram och tips på 
kontaktpersoner för projekt Lindvreten 
Norra 

3 Informant 3 Trafikverket E4 
Förbifart Kungens 
Kurva 

2019-
02-06 

Introduktion till projekt Lindvreten 

Norra och presentation av brister 

4 Informant 1 och 
Informant 4 

Elektronisk (Skype) 2019-
02-07 

Introducering inregistreringsprocessen 
av data till NVDB 

5 Informant 5 Elektronisk (Skype) 2019-
02-14 

Exempelprojekt, filtyper och tillgång till 
dokument 

6 Informant 6 Elektronisk (Skype) 2019-
02-22 

Leveransplan 

7 Informant 5 och 
Informant 6 

Trafikverket Solna 2019-
02-26 

Filtyper, tips om ArcGIS kontakter  

8 Informant 7 Elektronisk (Skype) 2019-
03-07 

Utförlig presentation av 
inregistreringsprocessen och 
presentation av gjorde leveranser 

9 Informant 8 Elektronisk (Skype) 2019-
03-07 

Arbetssätt NVDB i ArcGIS/ArcMap 

10 Informant 1 Elektronisk (Skype) 2019-
04-04 

Presentation av potentiella lösningar 
(datainleverans till NVDB) 
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11 Informant 1  

och Informant 9 

Elektronisk (Skype) 
och Trafikverket 
Solna 

2019-
04-05 

Planering för skapande av 
datainleverans till NVDB samt Script 
genom FME 

12 Informant 3 Trafikverket E4 
Förbifart Kungens 
Kurva 

2019-
04-10 

Feedback för framtaget Script (i FME) 
och företeelser (i Excel) 

13 Informant 9 Trafikverket Solna 2019-
04-11 

Genomgång av feedback och 
lösningsförslag 

14 Informant 7 Skype 2019-
04-23 

Presentation av lösningsförslaget, 
feedback för exempelleverans samt 
utveckling av script 
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Bilaga B: Externa intervjuer  

Respondent Intervjuform Datum Ämne 

1 Informant 
10 

Skype 2019-
02-06 

Introduktion till projekt Lindvreten 
Norra och presentation av data 

2 Informant 
10 

Sweco 
Fridhemsplan 

2019-
03-19 

Presentation av potentiella lösningar 
(datainleverans till NVDB) 

3 Informant 
10 

Skype 2019-
04-15 

Feedback för företeelser (i Excel) och 
kopplingar till CAD-filer 
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Bilaga C: Laddmall - helhetsperspektiv 
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Bilaga D: Laddmall - val av företeelser kopplad till hyperlänkar 
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Bilaga E: Laddmall - förtydliganden med hjälp av färger och markeringar 
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Bilaga F: Exempel på en del utav en ifylld laddmall 
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Bilaga G: FME-Script för automatiserad transformation 

 



 

50 

 

Bilaga H: Ny vägdata placerad i NVDB 

 



TRITA-ABE-MBT-19518

www.kth.se


	Omslag  Henning
	Inlägg -framsida Henning
	Inlägg - backsida Henning
	Exjobb_Henning (1)
	Omslag  Henning
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

