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Utredning av projekteringsverktygets ROL
utvecklingsbehov - En anpassning för norsk marknad
Sammanfattning
Rail Overhead Line (ROL) är ett projekteringsverktyg, vilket ägs av företaget Bentley Systems
AB och används av kontaktledningsprojektörer på Sweco Rail. Projekteringsverktyget
används för att projektera kontaktledningsanläggningar. Sweco Rail AB har för avsikt att
etablera sig på den norska marknaden tillsammans med systerbolaget Sweco A/S. Inför
etableringen på den nya marknaden erfordras en utveckling av ROL för att verktyget skall
kunna nyttjas vid projektering i Norge. Syftet med arbetet har varit att identifiera de krav och
utvecklingsbehov som krävs i avsikt att anpassa ROL för den norska marknaden.
Det blir allt mer vanligt att förvaltningarna Jernbaneverket och Trafikverket, vilka är stora
kunder till Sweco, ställer krav på att arbetssättet Building Information Model (BIM) skall
användas i projekt. Målet med användningen av BIM är att få en effektivare förvaltning samt
reducera risken för att information försvinner mellan olika skeden i projekten och processer.
Inför etableringen på den norska marknaden behöver därför Sweco och Bentley Systems
anpassa ROL för att bland annat kunna leverera 3D-modeller vilka uppfyller de krav norska
Jernbaneverket ställer på användningen av BIM i projekt.
För att identifiera utvecklingsbehoven, vilka krävs för en norsk anpassning av ROL,
genomfördes intervjuer, observationer samt en studie av styrdokument. Kundbehov
identifierades och översattes till krav, vilka även låg till grund för de identifierade
utvecklingsbehoven.
Resultatet av arbetet visade att det finns 56 stycken utvecklingsbehov, vilka behöver uppfyllas
för att ROL skall kunna användas vid projektering för den norska marknaden. Av de
identifierade utvecklingsbehoven återfinns även åtgärder av verktyget vilka skulle kunna
gynna projekteringen på den svenska marknaden. 22 stycken av de 56 utvecklingsbehoven
kan Sweco åtgärda med hjälp av sina resurser på företaget. För de resterande 34
utvecklingsbehoven behöver ägarna av ROL, Bentley Systems, ta ansvar för de lösningar som
krävs för att behoven skall tillfredsställas.
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BACHELOR’S THESIS

Investigation of the development needs for the design
tool ROL – An adjustment to fit Norwegian technology
and market
Abstract
Rail Overhead Line (ROL) is a design tool, owned by the company Bentley Systems AB. The
design tool is used by overhead line engineers at Sweco Rail to design contact line for electric
railway. Sweco Rail intends to establish themselves on the Norwegian market together with
their sister company Sweco A/S. Before entry into the new market, a development of ROL
is required. The objective with the thesis has been to identify the requirements and the
development needs, which are required to adapt ROL against the Norwegian market.
The administrations Jernbaneverket and Trafikverket, which are major customers to Sweco,
requires more often that Building Information Model (BIM) is to be used in their projects.
The goal with the use of BIM is to lead the work to a more efficient management, as well as
reduce the risk of information being lost between various stages and processes within the
projects. Before entry on the Norwegian market, it is therefore necessary of Sweco Rail and
Bentley to adjust ROL in order to be able to deliver 3D-models. The 3D-models have to
fulfill the requirements that the Norwegian administration Jernbaneverket demands of the
use of BIM in projects.
To identify the development needs that are required for a Norwegian adjustment of ROL;
interviews, observations and a study of governing documents was performed. Customer
needs were identified and translated to requirements. These requirements led to the identified
development needs.
The result showed that 56 development needs have to be fulfilled before ROL can be used
as a design tool on the Norwegian market. The identified development needs include actions
with the intention that the design tool can be used in greater extension on the Swedish
market. Sweco and their resources can rectify 22 of the 56 development needs. For the
remaining 34 development needs, the owners Bentley Systems need to take responsibility for
the solutions that is required to satisfy the needs.
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1 Inledning
Sweco är ett konsultföretag vilket grundades 1889. Sweco består av fyra geografiskt
uppbyggda affärsområden, ett av dessa är Sweco Sverige där Sweco Rail återfinns.
Konsulterna anställda på Sweco Rail arbetar främst med järnväg, spårväg och
tunnelbana [1].
Examensarbetet syftade till att specificera en lista med utvecklingsbehov för att anpassa
det befintliga projekteringsverktyget ROL för den norska marknaden.
Projekteringsverktyget är i behov av anpassning för att uppfylla de krav som ställs i
uppdrag där norska Jernbaneverket är kund. Arbetet är utfört på Sweco Rail AB.

1.1 Bakgrund
För att kunna arbeta enligt arbetssättet Building Information Model (BIM) krävs ett
projekteringsverktyg vilket kan användas genom hela byggnadsprocessen. För att
uppfylla detta krav används, vid projektering av kontaktledningsanläggningar på Sweco
Rail, projekteringsverktyget Power Rail Overheadline (ROL). Verktyget är utvecklat av
Bentley System i samverkan med Sweco Rail (tidigare Vectura och Banverket
Projektering).
För att projektera kontaktledning använde sig Sweco Rail av projekteringsverktyget
Catenary Design i många år. Verktyget fungerade så bra att det kunde användas i det
dagliga arbetet. Verktyget var dock störningskänsligt då det ägdes av en liten firma där
enbart en anställd innehade kunskapen som krävdes för att underhålla och uppdatera
verktyget. I avsikt att undgå vara beroende av ett störningskänsligt verktyg, valde Sweco
Rail att se sig om efter andra projekteringsverktyg. Samtidigt ändrades dessutom kraven
i ett anbud utomlands och dessa krav kunde inte uppfyllas med användning av Catenary
Design. Detta gav därför Sweco Rail ytterligare anledning att hitta ett annat
projekteringsverktyg vilket de kunde använda sig av vid projektering av
kontaktledningsanläggningar [2].
Bentley Systems kontaktade, år 2003, dåvarande Banverket Projektering i samband med
att Bentley såg en global marknad för ett projekteringsverktyg vilket kunde används vid
järnvägsprojektering. Målet med samarbetet var att Banverket Projektering skulle
identifiera specifikationer och Bentley, utifrån dessa, skulle utveckla ett programstöd
för järnvägsprojektering. Banverket Projektering framställde, via en förstudie, en
grundläggande kravspecifikation, vilken de var nöjda med och gick därför vidare med
programutvecklingen [2].
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År 2005 levererade Bentley Systems den första versionen av verktyget, dock en version
Banverket Projektering var otillfredsställda med. Versionen av ROL ansågs vara
långsamt och i många delar omedgörligt. En önskning Banverket Projektering hade då
specifikationerna klargjordes under förstudien, var att användaren skulle arbeta
interaktivt med grafiken i verktyget genom att exempelvis kunna peka på och dra i
objekt. Detta var dock ett önskemål som inte uppfylldes av den utgivna versionen. Det
var likaså slitsamt att utföra ändringar av de objekt som skapats. Verktyget användes i
ett antal pilotprojekt, men ett brett införande av verktyget upplevdes inte som möjligt
av användarna [2].
Bentley Systems framställde under 90-talet ett annat projekteringsverktyg, Rail Track,
ett verktyg vilket används över hela världen. Då Bentley Systems fortfarande bedömde
att det fanns en stor marknad för programmet ROL, skrevs programmet om till den
grad att det liknande Rail Track och år 2011 släppte Bentley en version av verktyget
som skilde sig mycket från tidigare versioner av ROL. Brister fanns fortfarande i
verktyget men en förbättring hade gjorts med avseende på både funktionalitet och
användargränssnitt. Då krav på användningen av BIM och 3D numera nästan
inkluderas i alla nya projekt från Trafikverket och Jernbaneverket är ett fungerande
ROL ett viktigt stöd för kontaktledningsprojektörer [2].
Sweco Rail har under dessa förhållanden varit med i utvecklingen av ROL i avsikt att
ge verktyget förutsättningar för att uppfylla krav svenska Trafikverket ställer på
projekterad kontaktledningsanläggning.
Sweco Rail förbereder sig nu för arbete i Norge tillsammans med systerbolaget Sweco
Norge A/S och behöver då anpassa ROL för detta ändamål.

1.2 Problembeskrivning
Problemet, vilket ligger till grund för arbetet, är att Sweco Rail idag inte har en tydlig
bild kring vilka av Trafikverket och Jernbaneverkets krav som skiljer sig med avseende
på tekniska lösningar, så som filformat och ritningsutformning. Jernbaneverket är i
Norge ansvariga för Norges järnvägsanläggningar och kan ses som Norges
motsvarighet till Trafikverket, med undantag från att de endast är inriktade på järnväg.
Då Jernbaneverkets krav inte är specificerade är det inte känt vilka krav
projekteringsverktyget uppfyller. Detta leder i sin tur till att de utvecklingsbehov som
krävs av verktyget ROL är okända.
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1.3 Mål
Målet med detta examensarbete är att ta fram en lista med utvecklingsbehov för
projekteringsverktyget ROL. Listan med utvecklingsbehov kommer innehålla
anpassningar av ROL vilka kommer att behöva lösas av Sweco och Bentley Systems.
En del av de identifierade utvecklingsbehov och anpassningar kommer ha en karaktär
vilka Sweco vill och kan utföra själva. De utvecklingsbehov vilka Sweco inte kommer
att kunna utföra själva, kommer presenteras för Bentley Systems för vidare
utvecklingsarbete.

1.4 Avgränsningar
I arbetet kommer fokus enbart vara att ta fram en lista för att utveckla det befintliga
projekteringsverktyget ROL. I projektet kommer ingen av punkterna i den färdiga listan
att genomföras, de kommer istället att bli mål för framtida arbete.

3

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och
marknad

2 Metod
Följande kapitel beskriver hur arbetet utfördes samt vilka metoder som används.
Projektet delads in och utfördes i fyra faser enligt boken Projektledning [3]:
1. Förstudie.
2. Planering.
3. Genomförande.
4. Avslut.
I förstudien utfördes en litteraturstudie där ämnena produktutveckling, kvalitativa och
kvantitativa metoder, kontaktledning samt Building Information Model (BIM)
studerades. Likaså utfördes en observation av projekteringsverktyget ROL i denna fas,
detta för att författaren skulle få kunskap om hur verktyget fungerade. Då förstudien
var gjord följde en noggrannare planering av genomförandet.
I genomförandefasen utfördes aktiviteterna vilka beskrivs i figur 1. Tillvägagångssättet
var främst hämtat från boken Product Design and Development, skriven av Karl T.
Ulrich och Steven D. Eppinger [4]. Arbetet med att ta fram en lista med
utvecklingsbehov sågs som en del i vidareutvecklingen av ROL. De två första stegen i
produktutvecklingsprocessen berördes i arbetet ; identifiering av kundbehov – och som
resultat av dessa - specificering av förväntade produktegenskaper. I den sista fasen –
avslutningsfasen, utfördes en diskussion, analys samt slutsats av resultatet.

Insamling av data

Översättning av
insamlad data till
krav

Sammanställning
och rangordning av
krav

Figur 1: Aktiviteterna som utfördes i genomförandefasen.
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2.1 Produktutvecklingsprocessen
Produktutvecklingsprocessen är ett antal sammanhängande aktiviteter, vilken startar då
en marknadsmöjlighet uppdagas och vilken avslutas med produktion, försäljning och
leverans av en produkt [4].
Det centrala i produktutvecklingsprocessen är att slutprodukten skall uppfylla kundens
önskemål och behov. Detta medför att en viktig aspekt är att förstå och lära känna
kunden under produktutvecklingsprocessen [5]. För att resultatet av
utvecklingsprocessen skall vara en produkt vilken uppfyller ställda krav från både
kund/användare och företaget, som står för utvecklingen av produkten, skall produkten
uppfylla kundens krav och förväntningar beträffande produkten [6].
2.1.1 Produktspecifikation
Produktutvecklingsprocessen är uppdelad i olika steg. Enligt boken Produkt design and
Development ser produktutvecklingsprocessen ut enligt följande [4];


Identifiering av kundbehov



Produktspecificering



Konceptgenerering



Utvärdering och val av process



Detaljkonstruktion och produkt-layout



Tillverkningsanpassning

Det första steget i processen, identifiering av kundbehov, utförs för att samla in
nödvändig information med avsikt att identifiera vilka behov kunden har. För att
säkerställa att produkten kan uppnå kundtillfredsställelse är det viktigt att identifiera de
tre olika kategorierna av behov; basbehov, förväntade behov och exalterande behov.
Dessa tre typer av behov beskrivs närmare i kapitel 2.1.2 – Kundtillfredsställelse,
Kanomodellen. De identifierade kundbehoven skall likaså leda till att produktens
specifikationer baseras på fakta för att produkten skall uppfylla det kunderna
efterfrågar. Ytterligare är det av vikt att identifiera kundbehoven för att säkerställa att
inga kritiska behov missas eller försummas. Arbetet med att identifiera kundbehoven
skall dessutom utveckla en förståelse hos produktutvecklingsteamet för kundbehoven
[4].
Det andra steget i processen, produktspecificering, användes i arbetet för att specificera
vad projekteringsverktyget ROL skulle bemästra att utföra.
Enligt Johannesson, Persson och Pettersson, författare till boken ”Produktutveckling:
effektiva metoder för konstruktion och design.”, skall en specifikation utformas så att
den ingående informationen kan användas som utgångspunkt vid sökandet efter designoch konstruktionslösningar. Specifikationen skall dessutom utformas på ett sådant sätt
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att specifikationen i slutet av projektet kan användas som referens för att se hur den
slutgiltiga lösningen uppfyller de kriterier som togs fram [6].
Johannesson, Persson och Pettersson skriver även i sin bok att krav bör sättas på
specifikationen för att säkerställa att alla intressenter, livscykelfaser samt aspekter
uppmärksammas. Kriterierna, vilka utgör produktspecifikationen, bör vara unika, detta
för att inte upprepas i specifikationen. Kriterierna skall dessutom formuleras på ett
sådant sätt att de är entydiga och oberoende av lösningen på problemet. Därtill skall
kriterierna vara mätbara eller kontrollerbara för att tester skall kunna utföras för att visa
att slutprodukten uppfyller de specificerade kriterierna [6].
2.1.2 Kundtillfredsställelse, Kanomodellen
Då produktutveckling handlar om att utveckla en produkt som uppfyller kundens
behov har teori om Kanomodellen behandlats i detta arbete. De olika kategorierna av
kundbehov användes som en metod för att behov ej skulle försummas och för att
arbetet skulle uppfylla kundtillfredsställelse. Vilket tidigare nämnts är det viktiga i
produktutvecklingsprocessen att slutprodukten uppfyller kundens önskemål och behov
[5].
Professor Noriaki Kano presenterade år 1984 en modell, vilken behandlar ämnet
kundbehov och kundens tillfredsställelse. Kano presenterade tre olika kategorier med
behov, vilka skall identifieras och uppfyllas för att uppnå kundtillfredsställelse [7];


Basbehov - Dessa behov är så självklara för kunden att produkten skall uppfylla
att de antagligen inte hade nämnts om kunden uppmanades att nämna
kundbehov. Trots att basbehoven sannolikt inte hade uttrycks av kunden skulle
kunden bli missnöjd om produkten inte uppfyller dessa behov. Det är dock inte
tillräckligt av produkten att enbart uppfylla basbehoven, även de förväntade
behoven måste uppfyllas för att leda till kundtillfredsställelse.



Förväntade behov – Kunden är medveten om vilka förväntningar den har på
produkten, samt vad den vill att produkten skall uppfylla. Därför hade sannolikt
de förväntade behoven uttalats om kunden ombads att nämna de behov som
behöver uppfyllas av produkten. De förväntade behoven är viktiga att
identifiera och kunden förväntar sig att behoven uppfylls.



Exalterande behov – Kunden är inte alltid medveten om vilka behov den har
och vilka behov som kan uppfyllas. Därför kan inte heller dessa exalterande
behov uttalas av kunden. Företag som lyckas identifiera och uppfylla dessa
exalterande behov kan vinna stora konkurrensfördelar jämfört med sina
konkurrenter.
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Kanomodellen beskriver på så sätt hur kundtillfredsställelse skall uppnås genom att
identifiera och uppfylla de tre behovskategorierna. Figur 2 visar vilka behov som är
uttalade respektive outtalade, samt vilken kvalité produkten anses ha med avseende på
de behov som uppfylls. För att företag skall nå framgång är det viktigt att de erbjuder
produkter som tillfredsställer deras kunder [7].

Figur 2: Kanomodellen beskriver hur kundtillfredsställelse uppnås genom att uppfylla kundens olika
behov. Källa: Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction, Bo Bergman & Bengt Klefsjö.

2.2 Insamling av data, kvalitativa och kvantitativa metoder
Avseende vad som utreds eller vilken frågeställning resultatet skall ge svar på, används
kvalitativa eller kvantitativa metoder. För att besvara en fråga vilken skall ge svar på vad
för något används kvalitativa metoder. För att ge svar på en fråga angående hur mycket
användas kvantitativa metoder [8].
Kvalitativa metoder nyttjas då problemet som undersöks finns i närheten av forskaren
eller då problemet kan betraktas från ett inifrånperspektiv, det vill säga att det finns ett
nära och direkt samspel mellan den som undersöker problemet och informanten. De
kvalitativa metoderna används för att studera ting i dess naturliga miljö och har som
mening att nyttjas för att översätta det som andra människor förmedlar i ett aktuellt
ämne. Den som undersöker problem genom kvalitativ metod deltar ofta själv i
insamlingen av data, vilket vanligtvis sker genom; intervjuer, fokusgrupper,
observationer och studier av skrivna berättelser/dokument/texter [8,9].
I motsats till användningen av kvalitativa metoder används kvantitativa metoder. Den
kvantitativa forskningen betraktas, i kontrast till den kvalitativa forskningen, från ett
utifrånperspektiv vilket innebär att metoderna används då en viss distans vill hållas till
undersökningsobjektet och där en hög objektivitet vill användas i arbetet. Kvantitativa
metoder karakteriseras av standardisering, slumpmässiga urval, generalisering och
uppgifter om kvantitet. Vanliga kvantitativa metoder som används är;
enkätundersökningar, intervjuer och insamling av hårddata via register och journaler
[8].
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För att förtydliga skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder kan det sägas
att kvalitativa metoder användes i detta arbete för att besvara frågan ”vilka är
utvecklingsbehoven för ROL, då en anpassning skall ske för den norska tekniken och
marknaden?”. Om detta arbete istället skulle besvarat frågan ”hur många timmar skulle
det ta att anpassa projekteringsverktyget ROL för den norska tekniken och
marknaden?”, hade kvantitativa metoder varit mer fördelaktiga att använda.
2.2.1 Intervjuer
Författarna Ulrich och Eppinger rekommenderar i sin bok Product Design and
Development, att intervjuer används istället för fokusgrupper. Detta då kostnaden ofta
är mindre per timme vid intervjuer än då en fokusgrupp förenas för att samla in data.
Att utföra datainsamling med hjälp av en fokusgrupp innebär att åtta till tolv
produktanvändare bjuds in till ett tillfälle för att diskutera problemet och produkten i
två till fyra timmar [4].
En intervju är en dialog mellan minst två personer som normalt pågår i en till två
timmar. För att intervjuerna skall ge den information som eftersöks för arbetet, finns
det ämnen som bör betraktas vid intervjutillfället. Det är tillexempel av vikt att den
intervjuade försöker att svara på intervjuarens frågor utan att svaret leder till ett svar
som inte tillför något till intervjuarens arbete. För att bra upplysningar skall lämnas är
det även av vikt att ett bra klimat mellan deltagarna skapas och att informanten får tala
till punkt. Uppgifterna som lämnas skall vara pålitliga, det vill säga att svaren på frågorna
inte skall vara påverkade av irrelevanta faktorer. Irrelevanta svar i intervjuer för detta
arbeta skulle exempelvis kunna vara; att kommunikationen mellan förvaltningarna och
projektörerna skiljer sig åt. I detta fall påverkar inte denna information utformningen
och utvecklingen av projekteringsverktyget [8].
Intervju valdes framför fokusgrupp av två anledningar; intervjuer kostar vanligtvis
mindre att genomföra och på Sweco är antalet produktanvändare lägre än åtta, antalet
som var rekommenderat för användning av fokusgrupp.
Innan intervjuerna startar finns det två viktiga saker att ta hänsyn till: att rätt personer
intervjuas och att intervjuerna är väl förberedda. Då intervjuer sker med personer vilka
är relevanta för arbetet, ökar sannolikheten att det data som samlas in är mer användbart
i arbetet än om intervjuer hade utförts med personer som inte är insatta i ämnet som
arbetet behandlar. Således minskar också risken att behöva återkomma till personer som
intervjuats med ytterligare frågor om intervjuerna är väl förberedda [10].
För att välja rätt intervjupersoner kategoriserades intressenterna för arbetet. De tre olika
kategorierna var:
 Personer med erfarenhet av BIM
 Personer med erfarenhet av kontaktledningsprojektering i Norge
 Personer med erfarenhet av ROL
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Jernbaneverket och Trafikverket ställer allt oftare krav på att arbetssättet BIM skall
användas i deras projekt. För att identifiera vilka krav arbetssättet BIM ställer på ROL
var det därför av vikt att intervjua personer med erfarenhet av BIM.
Kontaktledningsprojektörer med erfarenhet av den norska marknaden och tekniken
intervjuades för att besvara frågor angående hur projektering av
kontaktledningsanläggning sker i Norge. Personer med erfarenhet av ROL intervjuades
för att identifiera kända utvecklingsbehov för ROL samt för att få information om hur
projekteringsverktyget fungerar.
Som förberedelser inför intervjuerna formulerades de frågor som ställdes under
intervjutillfällena, dessa frågor återfinns i bilaga A. Personerna som intervjuades var
lokaliserade i olika delar av Sverige eller i Norge vilket gjorde det svårt att anordna
personliga möten. Därför utfördes intervjuerna via programmet Microsoft Lync.
Personerna bjöds in till onlinemöte där intervjun började med beskrivning av
undersökningens mål. Intervjuerna varade mellan en och två timmar.
Intervjuerna skedde enligt trattmodellen, en intervjumodell vilken är uppbyggd i sex
steg [11];
1. Öppning – Intervjuerna startade med beskrivning av undersökningens mål.
Intervjufrågorna presenterades så att informanten kunde se vilka frågor som
skulle ställas och för att kunna läsa frågan själv.
2. Fri berättelse – Frågorna påbörjades med att informanten fick prata fritt och
svara på frågan utan att bli störd.
3. Precisering – Då den fria berättelsen var klar ställdes följdfrågor för att svaret
på frågan skulle bli mer konkret.
4. Kontroll – För att kontrollera att intervjuaren uppfattat svaret på frågan rätt
och för att en bättre förståelse av svaren skulle fås, efterfrågades aktuella
exempel. Emellanåt efterfrågades även ett mer exakt och djupare svar på
frågorna.
5. Information – Då de förberedda intervjufrågorna hade avklarats talades det
ytterligare om målet med undersökningen. De intervjuade fick likaså möjlighet
att komplettera svaren till frågorna om något fortfarande uppfattades som
oklart av intervjuaren. Informanten gavs även möjlighet att själv ställa frågor.
6. Avslutning – Avslutningsvis tackades informanten för sin medverkan och
informerades om att anteckningarna skulle renskrivas för att sedan skickas till
den intervjuade för kontroll. Kontrollen av intervjuanteckningarna utfördes för
att eventuella misstolkningar skulle kunna tillrättavisas och för att informanten
skulle få chansen att utveckla sina svar ytterligare om så önskades. Vid vissa
intervjuer uppkom frågor och svar vilka behövde en djupare genomgång för att
intervjuaren skulle få en bra förståelse. För att förtydliga dessa föremål bokades
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avslutningsvis ytterligare ett tillfälle in med informanten om tiden för intervjun
inte räckte till.
2.2.2 Observation
Genom att observera användning av den produkt som är avsedd att utvecklas, kan
viktiga detaljer om kundbehov identifieras. En observation kan genomföras på olika
sätt. Ett sätt är att genomföra en passiv observation, det vill säga att
produktanvändningen enbart studeras utan interaktion med användaren. Ett annat sätt
är att utföra observationen genom att arbeta tillsammans med användaren. Att
observera på nära håll tillsammans med demonstratören gör att utvecklaren kan få ett
eget intryck av produktanvändningen [4]. Observationer användes som en metod i
arbetet för att få kunskap om hur projekteringsverktyget ROL stödjer projektören vid
projektering och för att identifiera utvecklingsbehov av verktyget.
Ett flertal observationer gjordes under arbetet och innefattade projekteringsverktyget
ROL samt de norska beräkningsverktygen Fundamast och KL_fund. För att identifiera
hur stora krafter som påverkar fundament används, vid projektering i Norge, verktyget
KL_fund. Verktyget Fundamast används efter KL_fund för att beräkna om
fundamenttyperna borrat-fundament och platsgjutet-fundament klarar av belastningen.
Fundamast beräknar belastningen på fundament med hjälp av importerad data från
KL_fund och ytterligare information som exempelvis markförhållanden, där
fundamenten skall placeras. Fundamast och Kl_fund är utformade som excelark där
indata matas in i celler för att verktyget skall kunna utföra beräkningar på stolpar och
fundament.
Observationerna av Fundamast och Kl_fund utfördes för att studera de indata som
krävs för att verktygen skall kunna utföra beräkningar. Excelarken studerades genom
utforskning av de celler vilka krävde inmatning av information för att beräkningar skulle
kunna utföras. De celler vilka var i behov av inmatad information, dokumenterades för
att specificera vilken information ROL behöver förse projektören med.
Vid observation av projekteringsverktyget ROL, demonstrerades olika funktioner i
verktyget samtidigt som användaren förklarade hur verktyget fungerade. Dessutom
utfördes och testades vissa funktioner på egen dator under demonstrationen för att få
en bättre förståelse för verktyget. Då observationen skedde interaktivt med
demonstranten och verktyget, kunde de frågor som uppkom under observationen
besvaras med hjälp av demonstrationer i projekteringsverktyget. Detta medförde att
observanten kunde iaktta hur verktyget fungerade och hur kontaktledning projekterades
med hjälp av ROL. Frågorna som hade förberetts och de frågor som uppkom under
observationen berörde funktionerna och användningen av projekteringsverktyget och
kan ses i bilaga B.
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2.2.3 Styrdokument
För att identifiera de krav Jernbaneverket ställde på projektering av
kontaktledningsanläggning och vilka som påverkar projekteringsverktyget ROL,
studerades styrdokument. Styrdokumenten utgivna av Jernbaneverket var:
 Håndbok i digital planlegging [12].
 Tekniskt regelverk - en wikitjänst som Jernbaneverket använder sig av för att
förmedla de krav som ställs vid utformning, byggning och dimensionering av
järnvägsanläggning [13].
De identifierade krav som berörde ROL listades i ett Exceldokument. Dokumentet
användes senare i arbetet för att undersöka vilka krav som uppfylldes med dagens
utformning av ROL och för att undersöka vilka krav som ledde till utvecklingsbehov
för projekteringsverktyget.

2.3 Översättning av insamlad data till kundkrav
I de data som samlats in döljer sig kundkraven i svaren som gavs under intervju- och
observationstillfällena. Dessa svar måste översättas för att identifiera de uttalade
kundbehoven. I arbetet översattes det insamlade data till kundbehov, utifrån de fem
riktlinjer författarna Ulrich och Eppinger uttrycker i boken Product Design and
Development [4];
 Översättningen skall ge svar på vad intressenten vill att produkten skall göra
och inte hur produkten skall göra det. Det vill säga att det översatta kravet skall
vara oberoende av tekniska lösningar.
 Översättningen skall vara på samma nivå som utlåtandet, alltså varken mer eller
mindre detaljerat än det svar som givits.
 Översättningen skall i största möjliga mån rikta svaret positivt, alltså vad
produkten skall göra istället för vad den inte skall göra. I vissa fall blir det en
onaturlig översättning och då kan kravet uttryckas i termer av vad produkten
inte skall göra.
 Översättningen av svaren skall beskriva kraven som attribut av produkten. Om
detta inte går skall översättningen ges som attribut av produktanvändaren.
 Översättningen skall undvika orden ”måste” och ”bör”. Det vill säga kraven
skall inte formuleras som att produkten bör göra detta eller att produkten måste
klara av detta.
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2.4 Sammanställning och rangordning av krav
Då all insamlad data var översatt organiserades de identifierade kraven i fyra steg. Först
nedtecknades varje enskilt översatt krav på en post-it-lapp. De lappar som uttryckte
samma krav fördes därefter samman och behandlades som en lapp. I det tredje steget
arrangerades grupper, vilka innehöll de krav som liknande varandra. Slutligen tilldelades
grupperna en rubrik, vilken var utformad som ett krav med syfte att sammanfatta
kraven i gruppen [4].
Då kraven grupperats sammanfördes samtliga krav i ett Exceldokument, där de
rangordnades. Rangordningen utfördes tillsammans med handledaren på Sweco Rail,
Lars Holmgren. Hur viktiga kraven var angavs med hjälp av en femgradig skala [4]:
1. Egenskapen är oönskad. Jag skulle inte vilja ha en produkt med denna
egenskap.
2. Egenskapen är inte viktigt, men jag skulle inte ha något emot att ha den.
3. Egenskapen vore bra att ha, men inte nödvändig.
4. Egenskapen är högt önskad, men jag skulle klara mig utan den.
5. Egenskapen är kritisk. Jag skulle inte välja en produkt utan denna egenskap.

2.5 Identifiering och rangordning av utvecklingsbehov
I avsikt att identifiera vilka krav som uppfylldes av ROL rådfrågades Lars Holmgren,
den medarbetare på Sweco som arbetar mest med verktyget. Holmgren fick besvara
huruvida varje enskilt krav uppfylldes av ROL eller inte. De krav som inte uppfylldes
av ROL blev till grund för utvecklingsbehov. Likaså redogjordes en bedömning av vem
som skall ansvara för att varje utvecklingsbehov uppfylls, Sweco, Bentley System eller
båda parter.
De identifierade utvecklingsbehoven sammanfördes och rangordnades i syfte att
bedöma vilka utvecklingsbehov som i fortsatt arbete skall prioriteras och vilka som kan
sättas i andra hand. Prioriteringen av utvecklingsbehoven erhölls då de underliggande
kravens viktningsfaktor adderades med ett eller noll. Om svaret var ”ja” på frågan ”
Denna utveckling krävs för att med hjälp av ROL kunna projektera effektivt för
Norge?”, adderades viktningsfaktorn med ett. Om svaret på frågan var nej, adderades
viktningsfaktorn med noll. Figur 3 och 4 visar exempel på hur viktningsfaktorn
adderades med ett eller noll. Då viktningsfaktorn för kraven låg som grund för
prioriteringen blev skalan för prioriteringen 1-6, där 6 är den högsta prioriteringen och
1 den lägsta. Prioritering 6 innebär att utvecklingsbehovet behöver utvecklas snarast för
att ROL skall kunna användas och prioritering 1 betyder att utvecklingsbehovet ej är
brådskande att utföra. Alla utvecklingsbehov sammanställdes i en lista där prioriteringen
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angavs, vem som skulle ansvara för utvecklingsbehovet samt vilka krav
utvecklingsbehoven skall uppfylla.

Figur 3: Viktningsfaktorn för kravet adderas med ett, då utvecklingsbehovet behöver uppfyllas för att ROL
skall kunna hjälpa projektören att projektera effektivt mot den norska marknaden.

Figur 4: Viktningsfaktorn för kravet adderas med noll, då utvecklingsbehovet inte behöver uppfyllas för att
ROL skall kunna hjälpa projektören att projektera effektivt mot den norska marknaden.
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3 Teori
I de uppdrag Sweco Rail utför tillsammans med svenska Trafikverket och norska
Jernbaneverket ställs allt oftare krav på användning av arbetssättet BIM vid projektering
av järnvägsanläggningar. I varje uppdrag väljer uppdragsledningen på Sweco vilket
verktyg som är lämpligt att använda vid projekteringen, detta för att uppfylla de krav
som kommer med arbetssättet BIM. Projekteringsverktyget ROL är utvecklat för att
användas i projekt där BIM skall följas. Det är därför relevant att förklara arbetssättet
BIM.
Då ROL idag används för att projektera svenska kontaktledningssystem och då strävan
är att kunna projektera norska kontaktledningssystem med hjälp av ROL, kommer
svenska och norska kontaktledningssystem behandlas i detta teorikapitel.

3.1 Building Information Model (BIM)
BIM är ett arbetssätt som under senare år har utvecklats för att effektivt kunna hantera
information som skapas genom hela byggnadsprocessens [14]. Byggnadsprocessen kan
ses bestå av tre tydliga faser; den startar med konstruktion av anläggning för att gå vidare
till byggnation och avslutas med förvaltning [15].

Konstruktion

Byggnation

Förvaltning

Figur 5: Byggnadsprocessen.
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Arbetssättet BIM beskriver hur informationen som finns integrerad i modellerna, skall
användas vid informationsutbytet mellan de olika faserna i byggnadsprocessen. Det
beskriver också hur återanvändningen av informationen skall ske i processen. 3Dmodellerna som skapas under projektets gång skall inte bara vara grafiska, utan också
intelligenta. Det vill säga att modellerna skall innehålla fakta, så som status, geometri
och egenskaper, för att kunna förmedla beslutsgrundande information genom hela
byggprocessen [15-17].
Med användning av arbetssättet BIM skall en ökad produktivitet i projekten uppnås
genom att producera en större mängd material fast på samma tid och till samma pris
som tidigare [18]. Användningen av arbetssättet kan också leda till kortare byggtider,
minskade kostnader, färre ändringar av modeller, effektivare förvaltning samt reducerad
risk för att information försvinner mellan olika skeden och processer [19].
En BIM-modell är en 3D-modell där objekt placeras i ett sammanhang med relation till
andra objekt. Till exempel om en utliggare placeras på en kontaktledningsstolpe i en
BIM-modell, så innebär detta att ett objekt placeras på ett annat objekt. Läs mer om
kontaktledningens uppbyggnad i kapitel 3.2.1. Modellen känner då av att två objekt är
sammankopplade med varandra och att det i detta fall är en utliggare sammankopplad
med en kontaktledningsstolpe. Då modellen känner till objektens sammanhang flyttar
utliggaren med stolpen om stolpen förflyttas i modellen [19,20].
Objekten i en BIM-modell innehåller information om objektets geometri, egenskaper
och status. Geometrin beskriver objektet i tre dimensioner. Egenskaperna, vilka kan
definieras för objektet är bland annat material, vikt och belastning. Statusen för objektet
kan bland annat ange om objektet är granskat, beställt eller monterat. Genom att
använda information om objektets egenskaper blir det möjligt att göra bland annat
beräkningar direkt i modellen. Om objektets egenskaper ändras sker en automatisk
uppdatering av allt som är beroende av detta objekt, däribland beräkningarna [19,20].
Trots att arbetssätt BIM används i allt större utsträckning är det idag vanligare att
leverera handlingar på ett mer traditionellt vis med hjälp av tvådimensionella ritningar.
Detta på grund av att det fortfarande är effektivare att leverera ritningar än att leverera
modeller. Dock finns det en tydlig trend som visar att modeller används för att ge
information om mer än geometrier. Det handlar också om att modeller kan ge en mer
kvalitetssäkrad handling. Bland annat kan en bättre granskning utföras exempelvis
genom kollisionskontroller i modellen. Det finns en bred enighet om att BIM är ett
effektivt arbetssätt och enligt Trafikverket kan BIM i framtiden komma att ersätta CAD
eftersom det också ger ett mycket bättre informationsflöde [14,19].
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3.1.1 BIM på Sweco
Sweco befinner sig just nu i implementeringsfasen av att använda BIM som arbetsätt.
Trafikverket är Swecos största beställare av BIM-uppdrag och det senaste året har de
största uppdragen innefattat arbetssättet BIM. Även norska Jernbaneverket har börjat
ställa krav på att arbetssättet BIM skall användas i deras projekt. De medarbetare på
Sweco som har arbetat i BIM-uppdrag är medvetna om hur arbetssättet fungerar,
medan de som inte har varit med i liknande projekt inte har en lika stor kunskap om
vad arbetssättet innebär. Enligt John Häll, BIM/VDC-strateg och BIM/VDCsamordnare på Sweco Civil, är fördelarna med att använda BIM i uppdrag att
projektörerna får en bättre förståelse för andra tekniker. Samt att genom användning av
BIM-modellerna kan en bättre granskning av anläggningen göras [21,22].
Det som normalt definierar kraven som finns på BIM i projekten är styrdokumenten
från beställaren. Kraven varierar också beroende på vilket typ av uppdrag det är som
skall utföras. Till exempel om en utredning skall göras i ett tidigt skede av ett projekt
kan ett fokusområde vara att identifiera markåtkomst, då används BIM-modellen för
kommunikation med till exempel kommuner och länsstyrelser. Kraven som ställs från
beställaren idag innefattar inte vilket projekteringsverktyg som skall användas utan hur
modellen skall presenteras och därefter är det upp till Sweco att bestämma vilket eller
vilka verktyg som skall användas för att uppnå beställarens krav [21,22].

16

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och
marknad

3.2 Kontaktledning
Kontaktledningen är den ledning som försörjer järnvägsfordonet med elektrisk energi
och är en ledning från den elektriska källan till lokets strömavtagare. I Europa finns
olika spänningsnivåer i kontaktledningen, anledningen till detta är främst att
elektrifieringen av järnväg gjordes vid olika tidpunkter i olika länder. I Sverige och
Norge används enfasström 15 kV med frekvensen 16 2/3 Hz. Figur 6 visar hur
strömmen går från matarstationerna genom kontaktledningen för att med hjälp av
fordonets strömavtagare leda strömmen till motorn och sedan genom fordonets hjul
ned i rälen [23].

Figur 6: Strömkretsen i kontaktledningssystemet. Källa: Trafikverket, Marten Reijm.

3.2.1 Kontaktledningens uppbyggnad
Såsom figur 6 visar, består kontaktledningen av kontakttråd, bärlina och bärtrådar där
kontakttråden är den tråd som har beröring med fordonets strömavtagare [23].

Figur 7: Kontaktledningsstolpen med olika trådar och linor. Källa: Trafikverket, Marten Reijm.
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För att fordonets strömavtagare skall utsättas för ett jämnt slitage går kontaktledningen
sicksack över spåret. Sicksack fås genom att en konstruktion, benämnd utliggare, styr
kontaktledningen i sidoläge. En utliggare, figur 8, fästs på kontaktledningsstolpen och
består av olika komponenter beroende på hur den skall styra kontaktledningen relativt
mitten av spåret. Utliggaren i sig fästs på kontaktledningsstolpen [23].

Figur 8: Utliggare med namn på rör och stänger. Källa: Trafikverket, Marten Reijm.

Kontaktledningsstolparna är placerade längs med spåret med ett normalt avstånd på 5060 meter. Vid kurvor kan avståndet mellan stolparna bli kortare på grund av att
kontaktledningen fortfarande skall gå sicksack relativt spårmitten och att vindavdriften
på tråden inte skall bli så stor. I en kontaktledningsanläggning delas kontaktledningen
in i sektioner, vilka har en längd på cirka 1200 meter. För att ledningen skall förbli
spänd, då utomhustemperaturen varierar, i sektionerna sitter det i vikter i ändarna av
sektionerna. I Sverige hänger kontakttråden normalt på en höjd av 5,5 meter över
spåret. I Norge är normalhöjden 5,6 meter då största tillåtna hastighet (sth) är mindre
eller lika med 200 km/h. För hastigheter över 200 km/h är normalhöjden 5,3 meter
[23,24].
3.2.2 Kontaktledningssystem
I Sverige och Norge projekteras tre olika typer av kontaktledningssystem. I Sverige
benämns dessa; S-system, ST-system och SYT-system och i Norge benämns de; System
35, System 20 och System 25 [23,24].
Ett S-system är då kontaktledningen hängs upp direkt i underröret med hjälp av en
kontakttrådshållare. I ST-systemet används ett rörligt tillsatsrör som länk mellan
kontakttråden och underröret. I SYT-systemet används en så kallad Y-lina vid första
och sista bärtråden [23].
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För de olika systemen finns också olika inspänningskrafter för bärlina och kontakttråd
vilket gör att det finns flera varianter av systemen, två exempel är ST 7,1/7,1 och ST
9,8/11,8. Den första siffran beskriver inspänningskraften [kN] i bärlinan och den andra
beskriver inspänningskraften [kN] i kontakttråden [23].
Det som främst styr valet av system i Norge är hastighet på sträckan, strömavtagare på
fordonet, trafikmängd på sträckan samt överbyggnadsklass. I Sverige ingår normalt
valet av system i anläggningsspecifika krav för järnvägen (AKJ:n) för uppdraget. Detta
innebär att beställaren i utredningsfasen av ett projekt specificerar vilket
kontaktledningssystem som skall projekteras. Om inte val av kontaktledningssystem är
specificerat i AKJ:n styrs valet av system av banans sth, banans geometri och profil,
vilken trafik som skall bedrivas samt framtida trafikförutsättningar [23,24].

3.3 Power Rail Overhead Line
Power Rail Overhead Line (ROL) är ett projekteringsverktyg vilket används för att
projektera kontaktledningsanläggningar. Syftet med användningen av ROL är att
verktyget skall hjälpa projektörer att möta de krav som ställs i projekt då arbetssättet
BIM används. Verktyget ägs av Bentley Systems och utvecklades i samverkan med
Sweco Rail (Sweco Rail tidigare Vectura och Banverket Projektering).
Projekteringsverktyget är en 3D-CAD-designprogramvara där spårgeometrin används
för att projektera kontaktledningsanläggning. Med hjälp av verktyget kan användaren
skapa 3D-modeller för analys och visualisering [25].
När ett nytt projekt startas i verktyget skapas fyra filer i olika format där data lagras
under projekteringen [26];


Bentley Microstation Design (dgn-fil)– Designfil innehållandes det som
användaren projekterar, exempelvis grafiska symboler i form av
kontaktledningsstolpar, utliggare och kontaktledning.



NWM-fil – Nätverksmodellfil innehållande spårdata i en förenklad utformning.



OHL-fil – Intelligensfil i form av en databasfil innehållandes projektdata,
exempelvis referenslinjer, sektioner och ledningar.



Microsoft Office List-genväg (ols-fil) - Materieldatabas som bland annat lagrar
templates.

För att kunna starta projektering av en kontaktledningsanläggning behövs en spårprofil.
Spårprofilen erfordras av den anledningen att kontaktledningen projekteras relativt
spårmitten. Detta på grund av att tågets strömavtagare alltid skall ha beröring med
kontaktledningen, vilken går sicksack över spårmitten. Spårprofilen görs av
spårprojektörer och importeras i ROL via en ALG-fil [26].
Då importen av spårfilen har gjorts väljer användaren de designregler som skall gälla
för den projekterade sträckan. Detta betyder att användaren talar om för verktyget vilket
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kontaktledningssystem som skall projekteras på sträckan. Till exempel om ny järnväg
skall projekteras i Sverige, väljs Sweden under kategorin ”Design Rules”, se figur 9.
Därefter väljer användaren under kategorin ”Catenary System” vilket svenskt
kontaktledningssystem som skall projekteras för sträckan. Att välja dessa designregler
innebär att användaren talar om vilka regler som skall gälla för verktyget då beräkningar
utförs exempelvis gällande stolpavstånd, vindavdrift, och tillåtna krafter [25,26].

Figur 9: Användaren väljer de designregler som ROL skall ta hänsyn till på den sträckan som skall
projekteras.

Med hjälp av kommandot ”Reference line” hjälper verktyget användaren att placera ut
referenslinjer, vilka sedan används för att placera ut strukturer, exempelvis i form av
kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. Vid placering av referenslinjerna
tar ROL hänsyn till de designregler vilka angavs av användaren i tidigare skede [26].
Den tredimensionella anläggningen byggs upp då användaren med hjälp av kommandot
”Create Structures” placerar ut templates. Templates är mallar innehållandes exempelvis
olika kontaktledningsstolpar. Vid användning av kommandot ”Create Structures” kan
användaren bestämma om mallen (templaten) skall ha en utformning så att strukturen
kan placeras vid ett eller flera spår. Tillexempel om användaren vill placera ut en
kontaktledningsbrygga, som skall gå över flera spår används en template som har en
”Multi Track Structure”. Om användaren istället vill placera ut en kontaktledningsstolpe
som endast skall ha en utliggare som håller kontaktledningen över ett spår används en
template som har en ”Single Track Structure”. I figur 10 används en template för en
kontaktledningsstolpe S16/8.1 med en utliggare som har en systemhöjd av 1550
millimeter. Användaren väljer den status som skall användas för stolpen; ny, ändrad,
befintlig, kommer att rivas, framtida eller temporär. Om stolpen skall placeras vid en
sektionsövergång kan detta anges. Slutligen väljer användaren den utplacerade
referenslinje där strukturen skall placeras ut [26].
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Figur 10:Med kommandot "Create Structures" placerar användaren ut templates.

Då strukturen placerats ut på referenslinjen kan den visas i modellen i både ett
tredimensionellt perspektiv och ett tvådimensionellt perspektiv. Figur 11 och figur 12
visar samma struktur i två olika vyer. Tillvänster, figur 11, visas en
kontaktledningsstolpe i 3D och till höger, figur 12, ses kontaktledningsstolpen som en
solid kvadrat. I den tvådimensionella vyn kan även den text som hör till stolpen läsas.
Texten innefattar bland annat stolpens identitet - det vill säga stolpnummer, typ av
stolpe och status på stolpen exempelvis ny eller befintlig [26].

Figur 11: Utplacerat 3D-objekt i form av kontaktledningsstolpe med utliggare.
Figur 12: Utplacerad 2D-cell med tillhörande text. Texten beskriver bland annat stolpens identitet,
stolptyp och status. I detta fall är det en ny stolpe som skall byggas, därför är statusen ”New”.

ROL använder sig också av så kallade XML-rapporter. Detta innebär att verktyget kan
presentera data i form av text. Mallar eller stylesheets som det också kallas, skapas av
användaren för att välja vilken information från modellen som skall presenteras. Till
exempel om användaren vill redovisa alla spannlängder som används på en projekterad
sträcka kan detta presenteras i ett dokument. Detta innebär att användaren inte manuellt
behöver föra in längderna i ett dokument, istället skapar användaren ett stylesheet där
användaren anger att spannlängderna önskas presenteras. Om en ändring sker i
projekteringen uppdateras dokumenten automatiskt.
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4 Bearbetning av insamlad data
Sju intervjuer, tre observationer samt genomgång av styrdokument utgivet av
Jernbaneverket och Jernbaneverkets tekniska regelverk ligger till grund för
bearbetningen av det insamlat data.
Totalt översattes all insamlade data till 254 stycken krav.
Vanliga översatta krav för alla insamlingsmetoder, var exempelvis att ROL skulle kunna
leverera olika filformat. Likaså var kravet ”ROL gör beräkningar efter det norska
regelverket” och ”ROL har programstöd för alla regelverk” krav som uttrycktes av
många.
4.1.1 Intervjuer utförda med BIM-kunniga Swecomedarbetare
För att identifiera vilka krav ROL behöver uppfylla, för att kunna användas i projekt
där krav ställs på arbetssättet BIM, intervjuades två stycken BIM-starteger på Sweco.
Intervjuerna återfinns i sin helhet i bilaga C.
Av behoven som uttrycktes, under intervjuerna, översattes krav vilka bland annat
berörde informationsinnehållet i modeller och objekt. Enligt BIM-strategerna behöver
modellerna och objekten innehålla information som beställaren av projekten
efterfrågar. Det skall till exempel vara möjligt att tagga information i modellen och
objekt i modellen. Den taggade informationen kan vara tillexempel geometri och status.
Andra karakteristiska översatta krav från dessa intervjuer var:


I ROL använder man sig av Level of Development (LoD). LoD beskrivs
närmare i texten nedanför.



ROL kan användas för att göra en grövre modell.



I ROL finns ett objektbibliotek med grövre objekt som inte är så detaljerade.

De tre ovannämnda översatta kraven hör ihop med att de två BIM-strategerna ville se
att projekteringsverktygen kunde använda sig av LoD. Användningen av LoD i ROL
skulle då kunna medföra att en tydligare skillnad syns mellan de olika
projekteringsstadierna. I början av ett projekt skulle tillexempel kontaktledningsstolpar
kunna representeras av block för att enbart visa vilken position
kontaktledningsstolparna skall ha. För att i ett senare stadie av projektet sätta ut den
riktiga symbolen för kontaktledningsstolpe för att visa en mer detaljerad modell.
LoD är en skala som används för att beskriva olika noggrannhetsgrader av det som
projekteras, se figur 13. Skalan används främst inom husbranschen men har dessutom
kommit att användas i anläggningsbranschen. I de tidiga stadierna av projekten, vill
BIM-strategerna se att modellerna projekteras med grövre objekt än vad som
genomförs idag. Detta då de har som avsikt att förtydliga bilden till beställaren av att
modellen är utförd i ett tidigt skede i projektet. ”Desto mer detaljrikt man gör det, desto
mer tror folk att det är den färdiga anläggningen” sas det under en intervju, och det den
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intervjuade menade på är att det idag används så detaljerade objekt att beställaren kan
luras tro att utformningen av anläggningen kommer att kvarstå från den tidiga
projekteringen. Enligt BIM strategerna är tanken med att använda LoD att vartefter
projektet kommer till ett nytt projekteringsskede skall modellen utvecklas och bli mer
noggrann.
I bilaga F förekommer samtliga översättningar från de utförda intervjuerna.

Figur 13: LoD är en skala som beskriver olika noggrannhetsgrader av objekt. Den grövsta modellen i
figuren har skalan 100, medan den mest detaljerade modellen har skalan 400. Källa: BIM Forum

4.1.2 Intervjuer utförda med kontaktledningsprojektörer med
erfarenhet av den norska marknaden
Intervjuerna, vilka utfördes med kontaktledningsprojektörer besittande erfarenhet av
den norska marknaden, visade ett varierat resultat huruvida de var nöjda med
projekteringsverktygen som använts vid projektering i Norge. Vid intervjuerna med
kontaktledningsprojektörerna framkom det att samtliga tyckte att det fanns många saker
som hade blivit bättre och tagit kortare tid att genomföra med ett annat
projekteringsverktyg. Exempelvis talades det om att en mängd olika beräkningar fordras
vid projektering i Norge, detta i avsikt att fastställa att kontaktledningsanläggning är
säker. Dock kunde, enligt de intervjuade, inget av de använda projekteringsverktygen
utföra dessa beräkningar, utan ett flertal olika verktyg fick nyttjats i projekten för att
förmå utföra beräkningarna. Detta medförde att ett vanligt översatt krav från dessa
intervjuer var att beräkningar skall kunna utföras i ROL. Detta i avsikt att slippa
använda sig av kompletterande verktyg. Karakteristiskt för dessa intervjuer var också
översatta krav gällande norska symboler samt att ritningarna som skapas i ROL skall
kunna innehålla tabeller. Ytterligare krav som var viktiga var bland annat:


ROL ger output som kan användas i beräkningsverktygen Kl_fund och
fundamast.



I ROL kan ritningar göras för både den svenska och den norska marknaden.

I bilaga C återfinns intervjuerna att läsa i sin helhet och i bilaga F förekommer
samtliga översättningar (intervjusvar till produktkrav) från de utförda intervjuerna.
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4.1.3 Intervjuer utförda med Swecomedarbetare med erfarenhet av
ROL
Resultatet av de intervjuer som utfördes med Swecomedarbetare, vilka besitter
erfarenhet av ROL, visade att projekteringsverktyget inte har använts i den utsträckning
de hoppats på. Detta då verktyget har brister som gör att det inte fungerar
tillfredsställande. Det framkom bland annat att det i verktyget är svårt att genomföra
ändringar av det som projekterats, vilket har bidragit till en längre projekteringstid än
önskat. Enligt de intervjuade tar det dessutom lång tid att bygga upp templates och
objekt vilket hämmar projekteringen av anläggningen. Användarna av ROL är även
kritiska till hur nästan varje kontaktledningsbrygga måste byggas unik då templates
används. Vid intervjuerna framkom det att ytterligare problem uppstår då användaren
försökt flytta texter manuellt. Vilket förklarades som att texternas placering ändras
tillbaka till den ursprungsplacering som gjorts av verktyget. Enligt de intervjuade har
konsekvenser av detta blivit att texter har blivit placerade på ställen där andra objekt
befunnit sig och texterna har då blivit svåra att läsa. Intervjuerna finns att läsa i sin
helhet i bilaga C.
Viktiga krav, vilka översattes från dessa intervjuer, berörde hanteringen av templates
och mallar, ändringar av texter i verktyget samt att ROL skall ta hänsyn till regelverken
vid projektering. Krav som översattes var bland annat:


ROL tar hänsyn till de beräkningsreglerna som ställs av Trafikverket och
Jernbaneverket vid projektering av kontaktledningsanläggning.



Det är lätt att göra ändringar i ROL.



Texterna i ROL kan ändras manuellt utan att de ändras tillbaka.



Det går fort att bygga templates och mallar i ROL.

Samtliga översättningar (intervjusvar till produktkrav) från de utförda intervjuerna
återfinns i bilaga F.
4.1.4 Observation av ROL
Vid observation av ROL framkom det att ett stort problem uppstår då
kontaktledningsbryggor skapas. Vid utplacering av kontaktledningsbryggor erhålls
endast ett stolpnummer och koordinater till en stolpe. Detta är ett betydande problem
då de båda kontaktledningsstolparna måste ha ett unikt ID-nummer och unika
koordinater. I dagsläget saknas objekt vilka behövs för projektering, detta leder till att
nya objekt behöver skapas i ROL. Bland annat så saknas norska utformningar av objekt.
ROL måste innehålla de norska objekten för att kunna projektera mot den norska
marknaden.
Under observationen demonstrerades det också hur templates byggs upp i verktyget. I
samband med demonstrationen framkom det att detta är ett moment vilket tar lång tid
att utföra och är ett moment som är avancerat för den nya användaren. Ett flertal olika
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templates krävs för att kunna projektera en detaljerad kontaktledningsanläggning, det
leder till att projekteringen av kontaktledningsanläggningen tar lång tid att utföra.
Resultatet av observationen förevisade dessutom att norska designregler saknas i
verktyget, vilka behövs för att ROL skall kunna stödja projektörerna vid projektering
av norsk kontaktledningsanläggning. Vidare finns de anteckningar som skrevs, under
observationen av ROL, i bilaga D.
Viktiga kraven vilka översattes från observationerna av ROL var:


Objektbiblioteket som används i ROL innehåller de olika stolparna som
används vid kontaktledningsprojektering i Norge.



Det är smidigt att skapa bryggor i ROL.



ROL använder sig av norska designregler.



ROL har tillgång till ett cellbibliotek innehållande norska symboler.



ROL uppfyller Jernbaneverkets krav på teckensnitt.

I bilaga F återfinns samtliga översättningar av kraven från observationerna.
4.1.5 Observation av KL_fund och Fundamast
Observationerna av KL_fund och Fundamast utfördes för att studera det indata som
krävs för att verktygen skall kunna utföra beräkningar. Figur 14 och 15 visar
utformningen av verktygen KL_fund respektive Fundamast. I figurerna åskådliggörs
också de celler, vilka kräver input i form av data för att verktyget skall kunna utföra
beräkningar.

Figur 14: Ett utklipp från verktyget KL_fund. Figuren visar vilka celler som behöver fyllas i för att verktyget
skall kunna utföra beräkningar som visar belastningar på fundamentet.
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Figur 15: Ett utklipp från verktyget Fundamast. Figuren visar vilka celler som behöver fyllas i för att
verktyget med hjälp av beräkningar skall kunna kontrollera att fundamentet håller för de krafter som
påverkar fundamentet.

4.1.6 Styrdokument
Jernbaneverket styrandedokument ”Håndbok i digital planlegging” studerades för att
identifiera vilka krav Jernbaneverket ställer angående hur digital planläggning skall
utföras. Styrdokumentet redogjorde för hur modeller skall byggas upp och användas
för att uppfylla Jernbaneverkets krav. Dokumentet tog bland annat upp i vilka format
modellen skall levereras och vilken information objekten i modellen skall kunna
leverera.
De krav som översattes från Jernbaneverkets styrdokument belyste ofta vikten av att
modeller och filer skulle kunna levereras olika filformat. Främst gällande att de
projekterade filerna skulle förmå att levereras i dwg-format, detta då Jernbaneverket
själva nyttjade programvaror som läser det filformatet. I styrdokumentet ”Håndbok i
digital planlegging” fanns det också specifika krav avseende de projekteringsverktyg
som skulle användas vid projektering. Dessa krav resulterade i den översättning som
presenteras i tabell 1. Resterande krav från Jernbaneverket återfinns i bilaga E.
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Tabell 1 visar de översatta kraven som projekteringsverktyg, enligt Jernbaneverket, skall uppfylla.

ROL och funktionerna i programmet skall på förhand vara testade och utprovat med
en dokumenterad metod.
Beräkningar som utförs i ROL skall vara kvalitetssäkrade och vara dokumenterade
utifrån gällande IKT-standarder.
ROL uppfyller den noggrannhet som tillfredsställer kraven för indata.
Det är i ROL möjligt att förflytta sig i ritningen och modellen utan timeout eller
fördröjningar.
ROL kan läsa alla format som används i projekt från alla aktörer, utan att förvränga
eller att data faller bort.
ROL ger en korrekt konvertering av gällande dwg-format.
ROL levererar utsättningsdata(koordinater) i känt LandXML-format eller KOF.
Det kan i ROL utarbetas ritningar och utsnitt av delar och hela modellen som snitt
eller i plan efter ritningsregler.
Volym och massberäkningar kan genereras av modellen i ROL.
ROL-modellen kan användas för byggkontroll vid jämförelse av volymmodell och
data från utförd byggaktivitet.
ROL kan generera slutdokumentation och tillhörande data.
Objekt i modellen skall kunna vara informationsbärare i form av metadata för
beskrivning
av
egenskaper,
placering,
datum,
driftinstruktioner,
leverantörinformation med mera, för användning vid förfrågningsunderlag, FDVdokumentation och som data till driftsituation i Banedata.
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4.2 Sammanställning och rangordning av krav
Då de 254 översatta kraven hade sammanställts resulterade detta i totalt 173 unika krav.
Dessa krav grupperades i 31 stycken grupper, vilka kan ses i tabell 2. En del grupper
innehöll flera krav medan andra grupper endast bestod av ett krav. Vilka krav som
ingick i varje grupp kan ses i bilaga G.
Tabell 2 visar rubrikerna på de grupper som skapades av de sammanställda kraven.

ROL kan exportera information
ROL tar hänsyn till de beräkningsregler som ställs av Trafikverket och
Jernbaneverket vid projektering av kontaktledningsanläggning.
ROL gör beräkningar.
ROL används för att projektera olika detaljeringsnivåer.
ROL samverkar med andra projekteringsverktyg.
ROL tar fram ritningar ur modeller.
Modeller som skapas i ROL används för att kommunicera hur anläggningen skall se
ut.
ROL kan läsa och levererera alla format som används i projekt från alla aktörer utan
att förvränga eller att data faller bort.
ROL importerar filer.
Alla objekt i ROL är informationsbärare.
ROL använder objekt vid 3D-projektering.
ROL hanterar olika lager.
ROL använder 2D- och 3D-celler.
ROL använder referenssystem.
Det är lätt att hantera och skapa templates.
ROL bidrar till att en bättre granskning av anläggningen kan göras.
ROL är lätt att använda.
Ändringar kan göras i ROL.
ROL varnar användaren.
ROL hjälper användaren att projektera enligt regelverk.
Mallar och tabeller används i ROL.
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ROL använder symboler.
ROL används för 3D-projektering.
Höghastighetsbana projekteras med hjälp av ROL.
ROL ger ett bra projekteringsstöd till användaren.
ROL bidrar med att mer material kan tas fram utan att tid och pris ökar.
Uppdelade spårprofiler kan användas i ROL som en sammanhängande spårprofil.
Penntjocklek kan anges vid utskrift i ROL
ROL uppfyller den noggrannhet som tillfredsställer kraven för indata.
ROL har en funktion för att lägga ut kabel i marken.
ROL hanterar olika slags information.
ROL kan exportera information
ROL tar hänsyn till de beräkningsregler som ställs av Trafikverket och
Jernbaneverket vid projektering av kontaktledningsanläggning.
ROL gör beräkningar.
ROL används för att projektera olika detaljeringsnivåer.
ROL samverka med andra projekteringsverktyg.
ROL tar fram ritningar ur modeller.
Modeller som skapas i ROL används för att kommunicera hur anläggningen skall se
ut.
ROL kan läsa alla format som används i projekt från alla aktörer utan att förvränga
eller att data faller bort.
ROL importerar filer.
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I tabell 3 presenteras resultatet av rangordningen av kraven som utfördes tillsammans
med Lars Holmgren. I tabell 4, kapitel 5, återfinns viktningen för de krav som ROL
inte uppfyllde och vilka låg till grund för utvecklingsbehoven. Fullständigt resultat av
viktningen återfinns i bilaga H.
Tabell 3 visar antalet krav som fick respektive viktningsfaktor samt viktningsfaktorns innebörd.

Viktningsfaktor

Viktningsfaktorns innebörd

Antal krav

5

Egenskapen är högt önskad, men jag skulle klara
mig utan den.

116

4

Egenskapen vore bra att ha, men inte nödvändig.

42

3

Egenskapen vore bra att ha, men inte nödvändig.

8

2

Egenskapen är inte viktigt, men jag skulle inte ha
något emot att ha den.

4

1

Egenskapen är oönskad. Jag skulle inte vilja ha en
produkt med denna egenskap.

3
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5 Resultat - Identifiering och rangordning av
utvecklingsbehov
Av de 173 identifierade och rangordnade kraven, uppfyllde dagens utformning av ROL
103 stycken. Av de 103 uppfyllda kraven var det fyra krav som erfordrade ytterligare
utveckling, vilket gav resultatet att 72 krav låg till grund för de 56 utvecklingsbehov som
urskildes. ”Beräkningar som görs i ROL är kvalitetssäkrade och dokumenterade utifrån
gällande IKT-standarder.” är ett av två krav som under arbete inte kunde bekräftas att
det uppfylldes av ROL. Det andra kravet som under arbetet inte kunde bekräftas om
det uppfylldes av ROL är ”ROL och funktionerna i programmet skall på förhand vara
testade och utprovade med en dokumenterad metod.”.
I tabell 4 presenteras alla de 72 krav vilka låg till grund för utvecklingsbehoven, tabellen
visar även vilka utvecklingsbehov som skulle uppfylla kraven. De utvecklingsbehov som
är presenterade i de rosamarkerade rutorna är av en karaktär där Sweco Rail själva kan
stå för utvecklingen. De utvecklingsbehov som är presenterade i de gulmarkerade
rutorna är av en karaktär där Bentley Systems behöver stå för utvecklingen. Slutligen
presenteras de utvecklingsbehov som är beroende av ett samarbete mellan Sweco Rail
och Bentley systems i de blåmarkerade rutorna.
Tabell 4 visar de underliggande kraven till utvecklingsbehoven, kravens tilldelade viktningsfaktor, om
dagens utformning av ROL uppfyller kraven samt utvecklingsbehoven.

NR Krav

Viktningsfaktor
1-5

ROL
uppfyller
krav
Ja/Nej

Utvecklingsbehov beskrivet
som egenskaper

Nej

ROL ska ha stylesheets som
presenterar den information
som behövs i programmen
KL_fund och Fundamast.

2

ROL ger output som kan
användas vid fundament- och
stolpberäkningar via verktygen
KL_fund och fundamast.

3

ROL ger output som kan
användas i
bärtrådsberäkningsprogrammet
BARTRAD

4

Nej

ROL ska ha en exportfunktion
där utdata kan användas i
bärtrådsberäkningsprogrammet
BARTRAD.

4

ROL har en exportfunktion där
information som är intressant
för det aktuella tillfället kan
hämtas från databasen.

5

Ja

ROL ska ha stylesheets som
presenterar den information
beställaren kräver i projekten.

4
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6

ROL tar hänsyn till de regler
som ställs av Trafikverket
och Jernbaneverket vid
projektering av
kontaktledningsanläggning.

ROL ska ha designregler
utifrån Jernbaneverkets
regelverk.
5

Nej

ROL ska ha en norsk seedfil
som tar hänsyn till den
vertikala nollpunkten NN1954.
ROL ska ha norska ord.

7

ROL har programstöd för alla
regelverk.

5

Nej

ROL ska ha designregler
utifrån Jernbaneverkets
regelverk.

8

ROL tar hänsyn till den
vertikala nollpunkten NN1954

5

Nej

ROL ska ha en norsk seedfil
som tar hänsyn till den
vertikala nollpunkten NN1954.

9

ROL kan skilja på regler som
gäller för förbigångsledning.

3

Nej

ROL ska ha funktioner för att
beräkna fler saker än
kontaktledningen.

10

I ROL kan norska inställningar
användas.

5

Nej

14

ROL vet vilka lösningar som
ej är godkända av
förvaltningarna.

3

Nej

5

Nej

ROL ska ha designregler
utifrån Jernbaneverkets
regelverk.

4

Nej

ROL ska ha en funktion för att
beräkna stolplängder.

15

17

ROL tar hänsyn till de
skillnader som finns vad det
gäller stolpavstånd,
spannlängder och
trådavvikelser för de svenska
och norska systemen.
ROL beräknar längder för de
kontaktledningsstolpar som
används i Norge, utifrån
fundamentets position.

ROL ska ha norska ord.
ROL ska ha designregler
utifrån Jernbaneverkets
reglerverk.
ROL ska ha regler för vilka
lösningar som ej är godkända
av förvaltningarna
Trafikverket och
Jernbaneverket.

18

ROL gör bärtrådsberäkningar
innehållandes det data
Jernbaneverket och
Trafikverket kräver.

4

Nej

ROL ska ha en funktion som
gör bärtrådsberäkningar utifrån
Jernbaneverket och
Trafikverkets krav.

21

ROL gör beräkningar i kurvor
enligt de svenska och norska
regelverken.

5

Nej

ROL ska ha designregler
utifrån Jernbaneverkets
regelverk.

22

ROL kan leverera
fundamentberäkningar.

4

Nej

ROL ska ha en funktion för att
göra fundamentberäkningar.
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23

ROL tar hänsyn till
spänningsförande delar och
beräknar en optimerad längd
för stolpar.

4

Nej

ROL ska ha en funktion för att
beräkna stolplängder.

25

ROL kan användas för att
arbeta enligt LoD.

4

Nej

ROL ska ha enklare
editeringsfunktioner.

30

ROL arbetar mot en
gemensam databas

2

Nej

ROL ska ha en databas som
delas med andra
projekteringsverktyg.
ROL ska ha en funktion för att
kunna placera ut tabeller på
ritningar.

Ritningar kan göras enligt de
krav Trafikverket och
Jernbaneverket har.

5

34

ROL genererar en typritning
per kontaktledningsstolpe.

4

Nej

39

Det kan i ROL utarbetas
ritningar och utsnitt av delar
och hela modellen som snitt
eller plan efter ritningsdelar.

5

Ja

ROL ska ha celler utformade
som ritningsramar.

42

ROL bygger upp modeller
efter standardiserad
objekttyplista utifrån SOSIstandarden.

Nej

ROL ska ha en objektlista
uppbyggd enligt
”objekttypeliste” som är
hänvisad i Jernbaneverkets
digital projekteringshandbok.

50

ROL modellen kan användas
för byggkontroll vid
jämförelse av volymmodell
och data från utförd
byggaktivitet.

33

51

52

Nej
ROL ska ha mallar för tabeller
som ska redovisas på
ritningarna.

5

ROL ska ha templates och
celler som är lika detaljerade
som i existerande typritningar.

ROL ska ha kompletta
cellbibliotek.
5

Nej
ROL ska ha lättare att placera
ut saker i stolpar.

ROL kan läsa och leverera
alla format som används i
projekt från alla aktörer
utan att förvränga eller att
data faller bort.

4

ROL kan leverera modeller i
sista versionen av SOSI(GML)

5

Nej

ROL ska ha en exportfunktion
för att kunna leverera modeller
i formatet SOSI
ROL ska ha en exportfunktion
för att kunna i KOF-format
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ROL ska ha en exportfunktion
för att kunna leverera modeller
i formatet SOSI
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54

55

ROL kan leverera KOF-format

ROL kan leverera i format
definierat av uppdragsgivare.

5

5

Nej

Nej

ROL ska ha en exportfunktion
för att kunna i KOF-format
ROL ska ha en exportfunktion
för att kunna leverera modeller
i formatet SOSI
ROL ska ha en exportfunktion
för att kunna i KOF-format

56

ROL projekterar i en
intelligent dgn-fil

1

Nej

ROL ska ha en funktion för att
spara intelligensen i dgn-filen

70

Objekten i ROL tilldelas ett
unikt ID-nummer.

5

Nej

ROL ska ha en fungerande
funktion för att generera och
ge objekt unika ID-nummer.

71

Cellerna i ROL visar
information om muspekaren
placeras på dem.

Nej

Cellerna i ROL ska ha
information taggad till sig så
att informationen syns om man
håller muspekaren över
cellerna.

4

ROL ska ha olika
projektetapper i en modell.

72

Objekten innehåller
information om i vilket skede
objekten påverkas.

4

Nej

73

Objekten innehåller
information om
artikelnummer.

4

Nej

ROL ska ha assemblies som är
kopplade till de norska
artikelnumren.

75

ROL har kompletta
objektbibliotek för olika
kontaktledningssystem.

4

Nej

ROL ska ha kompletta
objektbibliotek för de norska
kontaktledningssystemen.

76

Borrat- och platsgjutet
fundament finns som objekt i
ROL.

3

Nej

ROL ska ha objektbibliotek
som innehåller borrat- och
platsgjutetfundament.

77

I ROL finns ett objektbibliotek
med grövre objekt som inte är
så detaljerade.

4

Nej

ROL ska ha ett bibliotek med
grövre celler.

79

Objekten i ROL stämmer
överrens med de verkliga
objekten.

1

34

Ja

ROL ska ha en lagerhanterare
som kan släcka lager samt
lägga saker i etapplager.

ROL ska ha objekt som
överens stämmer med de
verkliga objekten utan att
filerna blir förstora och
modellen blir omöjlig att
hantera.
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81

I ROL kan användaren placera
ut och rotera objekten
manuellt.

5

Nej

ROL ska ha en funktion för att
användaren ska kunna placera
och rotera objekten manuellt.

82

ROL ger varje objekt
utsättningsdata.

5

Nej

ROL ska ha en funktion som
ger koordinater på båda
bryggstolparna.

88

ROL använder de lagernamn
Jernbaneverket kräver.

5

Nej

ROL ska ha lager utifrån
Jernbaneverkets krav.

ROL ska ha ett norskt
template-bibliotek.
ROL ska ha en templatesfunktion där det är lätt att:
* Placera och ändra
placeringen av objekt.
*Byta objekt i templates.
*Lägga till objekt i utplacerat
template.
*Bestämma vilket spår som
skall bestämma höjden på
bryggan.

Det är lätt att hantera och
skapa templates.

5

Nej

Det finns ett komplett
100 template-bibliotek som kan
användas i ROL.

4

Nej

ROL ska ha ett norskt
template-bibliotek.

Templates i ROL följer senast
gällande typritningar.

5

Nej

ROL ska ha ett norskt
template-bibliotek.

Templates-biblioteket
102 innehåller grundtemplates som
lätt går att komplettera.

5

Nej

ROL ska ha ett norskt
template-bibliotek.

99

101
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I ROL behöver det inte göras
103 en unik template för varje
brygga.

5

Nej

ROL ska ha en templatesfunktion där det är lätt att:
* Placera och ändra
placeringen av objekt.
*Byta objekt i templates.
*Lägga till objekt i utplacerat
template.
*Bestämma vilket spår som
skall bestämma höjden på
bryggan.
ROL ska ha funktioner som
användaren kan använda för
att göra mindre ändringar.

108

ROL fungerar snabbt och
smidigt.

5

Nej

ROL ska ha en
templatesfunktion där det är
lätt att:
* Placera och ändra
placeringen av objekt.
*Byta objekt i templates.
*Lägga till objekt i utplacerat
template.
*Bestämma vilket spår som
skall bestämma höjden på
bryggan.
ROL ska ha funktioner som
användaren kan använda för
att göra mindre ändringar.

111

Det går fort att bygga upp
templates och mallar i ROL.

5

Nej

ROL ska ha en templatesfunktion där det är lätt att:
* Placera och ändra
placeringen av objekt.
*Byta objekt i templates.
*Lägga till objekt i utplacerat
template.
*Bestämma vilket spår som
skall bestämma höjden på
bryggan.
ROL ska ha en funktion för att
lätt kunna bygga upp mallar.

Det går fort att skapa celler,
113 symboler och assemblies i
ROL.

4

36
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ROL ska ha en assemblefunktion där det är enkelt att
skapa assemblies.
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116

Det är smidigt att skapa
bryggor i ROL.

5

Nej

ROL ska ha en templatesfunktion där det är lätt att:
* Placera och ändra
placeringen av objekt.
*Byta objekt i templates.
*Lägga till objekt i utplacerat
template.
*Bestämma vilket spår som
skall bestämma höjden på
bryggan.
ROL ska ha en funktion som
ger koordinater på båda
bryggstolparna.

118 Ändringar kan göras i ROL.

119

Det är lätt att göra ändringar i
ROL.

5

5

Nej

Nej

ROL ska ha funktioner som
användaren kan använda för
att göra mindre ändringar.

ROL ska ha en
templatesfunktion där det är
lätt att:
* Placera och ändra
placeringen av objekt.
*Byta objekt i templates.
*Lägga till objekt i utplacerat
template.
*Bestämma vilket spår som
skall bestämma höjden på
bryggan.
ROL ska ha funktioner som
användaren kan använda för
att göra mindre ändringar.

Manuella förflyttningar kan
120 göras av texten utan att texten
återgår till tidigare placering.

121

I ROL kan spåret ändras av
användaren.

ROL kan göra ändringar i filer
122 som skapats i Catenary
Design.

5

Nej

ROL ska ha en funktion för att
kunna göra manuella
förflyttningar av texter utan
att placeringen återgår till
tidigare läge.

3

Nej

ROL har en funktion för att
kunna ändra spårprofiler.

Nej

ROL ska ha en importfunktion
som kan importera filer med
intelligens och koppling till en
extern databas.

3
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123

Det är lätt att göra små
ändringar.

5

Nej

ROL ska ha en templatesfunktion där det är lätt att:
* Placera och ändra
placeringen av objekt.
*Byta objekt i templates.
*Lägga till objekt i utplacerat
template.
*Bestämma vilket spår som
skall bestämma höjden på
bryggan.
ROL ska ha funktioner som
användaren kan använda för
att göra mindre ändringar.

4

Nej

ROL ska ha en sparningsfunktion där användaren kan
välja själv om verktyget skall
spara automatiskt vid
ändringar i databasen eller om
användaren skall spara
manuellt.

3

Nej

ROL ska ha en
varningsfunktion.

ROL varnar användaren när
felaktiga lösningar har gjorts.

1

Nej

ROL ska ha en
varningsfunktion.

Användaren uppmärksammas
127 när manuella ändringar
återställs.

2

Nej

ROL ska ha en
varningsfunktion.

ROL ger varningar om
gränsvärden överskrids.

2

Nej

ROL ska ha en
varningsfunktion.

ROL meddelar användaren då
verktyget gör beräkningar
129
utifrån värden som inte är
definierat i regelverket.

4

Nej

ROL ska ha en
varningsfunktion.

4

Nej

ROL ska ha mallar för den
data Jernbaneverket kräver.

5

Nej

ROL ska ha typritningar
kopplade till assemblies.

124

Ändringar i databasen sparas
automatiskt.

125 ROL varnar användaren.

126

128

136

Mallar för att presentera data
för kund finns.

ROL genererar
fundamentprotokoll
innehållandes:
137
Koordinater, storlek,
identifikationsnummer och
referens till typritning.
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ROL kan generera
138 stolptabeller och uppdatera
dessa kontinuerligt.

5

Nej

ROL ska ha en fungerande
funktion för att placera ut
bryggstolpar.
ROL ska ha stylesheets som
innehåller information om
stolpar.

Tabeller som redovisas på
139 ritningar uppdateras
automatiskt.

4

Nej

ROL ska ha en funktion för att
automatiskt uppdatera
ritningstabeller.

ROL kan generera
141 slutdokumentation och
tillhörande data.

5

Nej

ROL ska ha en funktion som
gör att stolpar kan flyttas till
inmätningspunkter.
ROL ska ha en koppling till
Jernbaneverkets
symbolbibliotek.

Det finns både svenska och
144 norska symboler att använda i
ROL.

I ROL finns det celler och
145 symboler som behövs för att
kunna göra en bygghandling.
147

I ROL finns celler som inte är
så noggranna.

ROL sätter ut tabellvärden vid
161 sektionsövergångar vid både
vänster- och högerkurvor.

5

Nej

ROL ska ha assemlies gjorda
av norska symboler och
innehållandes hook-points och
hook-linjer där andra teknikers
symboler kan sättas.

5

Nej

ROL ska ha kompletta
bibliotek för svenska och
norska symboler.

4

Nej

ROL ska ha ett bibliotek med
grövre celler.

Nej

ROL ska ha en fungerande
funktion för att sätta ut
tabellvärden vid
sektionsövergångar vid både
vänster- och högerkurvor.

4
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ROL samspelar bra med
användaren då objekt skall
162
placeras ut på mer komplexa
områden.

4

Nej

ROL ska ha en
templatesfunktion där det är
lätt att:
* Placera och ändra
placeringen av objekt.
*Byta objekt i templates.
*Lägga till objekt i utplacerat
template.
*Bestämma vilket spår som
skall bestämma höjden på
bryggan.
ROL ska ha funktioner som
användaren kan använda för
att göra mindre ändringar.
ROL ska ha funktioner som är
lätta att använda vid komplexa
omprojekteringar.

ROL bidrar med att mer
165 material kan tas fram utan
att tid och pris ökar.

4

Ja

Uppdelade spårprofiler kan
användas i ROL som en
166
sammanhängande
spårprofil.

4

Nej

ROL har en funktion för att
kunna ändra spårprofiler.

ROL har en funktion för att
lägga ut kabel i marken.

3

Nej

ROL har en funktion för att
kunna lägga ut kabel i marken.

169

34 stycken av de 56 identifierade utvecklingsbehoven var av en karaktär som behöver
utvecklas av Bentley Systems. Av de 56 utvecklingsbehoven kommer 22 stycken behöva
utföras av Sweco och ett utvecklingsbehov kommer behöva båda företagens medverkan
för att uppfyllas. I tabell 5, vilken ses på nästa sida, kan alla utvecklingsbehov ses, vem
som skall bära ansvaret för respektive utveckling samt vilka krav behoven uppfyller.
25 av de 56 utvecklingsbehoven har högsta prioritet (6), vilket innebär att dessa måste
lösas innan ROL kan användas i projektering mot den norska marknaden. Av dessa
prioriterade utvecklingsbehov kommer Sweco behöva bära ansvaret för 13 stycken och
Bentley Systems för 12 stycken.
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Tabell 5 visar alla utvecklingsbehov, prioritet, vem som kommer bära ansvaret för respektive
utvecklingsbehov samt vilka krav utvecklingsbehoven kommer att uppfylla.

Nr.
1
2

Utvecklingsbehov
ROL ska ha designregler utifrån Jernbaneverkets regelverk.
ROL ska ha en norsk seedfil som tar hänsyn till den vertikala
nollpunkten NN1954.

Ansvarig
Uppfyller
Prio. Sweco Bentley
krav:
Rail System
6

X

6, 7, 10,
15, 21

6

X

6, 8

6

X

6, 10

4

ROL ska ha norska ord.
ROL ska ha en funktion för att kunna placera ut tabeller på
ritningar.

6

X

33

5

ROL ska ha mallar för tabeller som ska redovisas på ritningarna

6

X

33

6

ROL ska ha celler utformade som ritningsramar.
ROL ska ha en objektlista uppbyggd enligt ”objekttypeliste”
som är hänvisad i Jernbaneverkets digital
projekteringshandbok.

6

X

39

6

X

42

ROL ska ha kompletta cellbibliotek.
ROL ska ha lättare att placera ut saker i stolpar.
ROL ska ha en exportfunktion för att kunna leverera modeller i
10 formatet SOSI

6
6

X

50
50
51, 52,
55
51, 54,
55

3

7
8
9

X

6

X

6

X

ROL ska ha en fungerande funktion för att generera och ge
12 objekt unika ID-nummer.

6

X

70

ROL ska ha en funktion för att användaren ska kunna placera
13 och rotera objekten manuellt.

6

X

81

ROL ska ha en funktion som ger koordinater på båda
14 bryggstolparna.

6

X

82, 116

11

ROL ska ha en exportfunktion för att kunna i KOF-format

15 ROL ska ha lager utifrån Jernbaneverkets krav.
ROL ska ha ett norskt template-bibliotek.
16
ROL ska ha en templates-funktion där det är lätt att:
* Placera och editera placeringen av objekt.
17 *Byta objekt i templates.
*Lägga till objekt i utplacerat template.
*Bestämma vilket spår som skall bestämma höjden på bryggan.
ROL ska ha funktioner som användaren kan använda för att
18 göra mindre ändringar.
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6

X

6

X

88
99, 100,
101, 102

6

X

99, 103,
108, 111,
116, 119,
123, 162

6

X

103, 108,
118, 119,
123, 162
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ROL ska ha en funktion för att kunna göra manuella
19 förflyttningar av texter utan att placeringen återgår till tidigare
läge.

6

X

120

20 ROL ska ha typritningar kopplade till assemblies.
ROL ska ha en fungerande funktion för att placera ut
21 bryggstolpar.

6

22 ROL ska ha stylesheets som innehåller information om stolpar.
23 ROL ska ha en koppling till Jernbaneverkets symbolbibliotek.
ROL ska ha assemblies gjorda av norska symboler och
24 innehållandes hook-points och hook-linjer där andra teknikers
symboler kan sättas.

6
6

X
X

138
144

6

X

144

ROL ska ha kompletta bibliotek för svenska och norska
25 symboler.

6

X

145

ROL ska ha stylesheets som presenterar den information
26 beställaren kräver i projekten.

5

X

4

ROL ska ha assemblies som är kopplade till de norska
27 artikelnumren.

5

X

73

ROL ska ha kompletta objektbibliotek för de norska
28 kontaktledningssystemen.

5

X

75

ROL ska ha en assemble-funktion där det är enkelt att skapa
29 assemblies.

5

30 ROL ska ha mallar för den data Jernbaneverket kräver.
ROL ska ha en funktion för att automatiskt uppdatera
31 ritningstabeller.

X

6

5

137
X

X
X

138

113
136

5

X

139

ROL ska ha en funktion som gör att stolpar kan flyttas till
32 inmätningspunkter.

5

X

141

ROL ska ha en fungerande funktion för att sätta ut tabellvärden
33 vid sektionsövergångar vid både vänster- och högerkurvor.

5

X

161

ROL ska ha funktioner som är lätta att använda vid komplexa
34 omprojekteringar.

5

X

165

5

X

121, 166

35 ROL har en funktion för att kunna editera spårprofiler.
ROL ska ha stylesheets som presenterar den information som
36 behövs i programmen KL_fund och Fundamast.
ROL ska ha en exportfunktion där utdata kan användas i
37 bärtrådsberäkningsprogrammet BARTRAD.

4

X

2

4

X

3

38 ROL ska ha en funktion för att beräkna stolplängder.
ROL ska ha en funktion som gör bärtrådsberäkningar utifrån
39 Jernbaneverket och Trafikverkets krav.

4

X

17, 23

4

X

18

40 ROL ska ha en funktion för att göra fundamentberäkningar.
41 ROL ska ha enklare editeringsfunktioner.

4
4

X
X

22
25
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ROL ska ha templates och celler som är lika detaljerade som i
42 existerande typritningar.

4

Cellerna i ROL ska ha information taggad till sig så att
43 informationen syns om man håller muspekaren över cellerna.

4

44 ROL ska ha olika projektetapper i en modell.
ROL ska ha en lagerhanterare som kan släcka lager samt lägga
45 saker i etapplager.
ROL ska ha objektbibliotek som innehåller borrat- och
46 platsgjutetfundament.
47 ROL ska ha ett bibliotek med grövre celler.
ROL ska ha en sparningsfunktion där användaren kan välja
48 själv om verktyget skall spara automatiskt vid ändringar i
databasen eller om användaren skall spara manuellt.

4

X

34
X

X

4

71
72

X

72

4

X

76

4

X

77, 147

4

X

124

49

4

X

125, 126,
127, 128,
129

50 ROL har en funktion för att kunna lägga ut kabel i marken.
ROL ska ha funktioner för att beräkna fler saker än
51 kontaktledningen.

4

X

169

3

X

9

ROL ska ha regler för vilka lösningar som ej är godkända av
52 förvaltningarna Trafikverket och Jernbaneverket.

3

X

14

ROL ska ha en importfunktion som kan importera filer med
53 intelligens och koppling till en extern databas.

3

X

122

ROL ska ha en databas som delas med andra
54 projekteringsverktyg.

2

X

30

1

X

56

X

79

ROL ska ha en varningsfunktion.

55 ROL ska ha en funktion för att spara intelligensen i dgn-filen
ROL ska ha objekt som överens stämmer med de verkliga
56 objekten utan att filerna blir förstora och modellen blir omöjlig
att hantera.
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6 Analys och diskussion
I detta kapitel analyseras och diskuteras det resultat som framkom under arbetet.
Kanomodellen, som behandlas i kapitel 3.4.2, belyser vikten av att kundens basbehov
måste uppfyllas av produkten för att produkten skall tillfredsställa kunden. Dagens
utformning av ROL uppfyller inte samtliga av de basbehov och förväntade behov som
användarna har gällande verktyget. Ett basbehov är exempelvis att verktyget skall vara
lätt att använda, något som användaren inte tycker verktyget uppfyller. Att ROL inte
används i större utsträckning i projekten är ett tydligt tecken på att basbehoven och de
förväntade behoven inte uppfylls. Detta är ett betydande problem då krav på
användandet av BIM och 3D inkluderas allt oftare i projekten vilket medför att
kontaktledingsprojektörerna behöver ett verktyg som ROL för att få stöd i
projekteringen. Under intervjuerna framkom det att Bentley Systems även tidigare haft
problem med att uppfylla användarnas behov. Från att Bentley Systems kontaktade
Banverket Projektering år 2003 tog det åtta år innan de släppte en version av verktyget
som gick att använda i den utsträckning som verktyget används idag.
Syftet med att använda BIM som arbetssätt är enligt både Mathias Håkansson,
kontaktledningsprojektör, med erfarenhet av ROL, och Trafikverket att öka
produktiviteten i projekten. Detta genom att en större mängd material kan framställas
på samma tid och till samma pris som tidigare. Dock åskådliggör resultatet av arbetet
att det finns så många brister i verktyget ROL, att projekteringen av
kontaktledningsanläggningen tar längre tid än vad avsikten med användningen var. Vid
en intervju besvarades frågan ”Vad är anledningen till att du inte använder ROL?”, med
att nämna att det tar för lång tid att använda verktyget och att det saknas för mycket
saker i verktyget. Intervjuande Swecomedarbetare menar att verktyget saknar mycket
för att det skall kunna användas för att exempelvis kunna producera en bygghandling.
BIM-strategerna efterfrågade en användning av LoD för att skapa en tydligare skillnad
mellan projekteringsfaserna i projekten. Med användning av ROL skulle
kontaktledningsanläggning kunna utföras i olika noggrannhetsnivåer om nya
objektbibliotek skapades av Sweco. Dock så skulle det inte fungera att använda samma
modellfil i alla projekteringsfaser, detta med anledning av den problematik som
föreligger i ROL att det är svårt att utföra ändringar. Vid tillfällen kan det till och med
krävas att objekt behöver raderas och en ny utsättning av objekt krävs för att en ändring
skall slå igenom. Att ROL inte kan behärska att utföra lätta ändringar medför att mycket
tid behöver tillbringas i avsikt att utföra ändringar i anläggningen vilket hämmar den
ökade produktiviteten som eftersöks. För att kunna ta hänsyn till LoD så skulle en ny
modellfil behöva skapas vid varje ny projekteringsfas vilket innebär att sträckningen får
byggas upp från noll då en ny projekteringsfas inleds.
Resultatet av de rangordnade utvecklingsbehoven visade att majoriteten av
utvecklingsbehoven har prioritet 6, vilket innebär att de måste åtgärdas innan ROL kan
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ge användaren ett effektivt projekteringsstöd vid projekteringen mot den norska
marknaden. Många av de prioriterade utvecklingsbehoven är norska anpassningar som
kan göras av Sweco. Dock kommer vissa av dessa utvecklingsbehov att ta lång tid att
uppfylla om verktyget behåller den utformning det har idag. Det krävs att bland annat
templates-funktionen skall bli lättare att använda för att Sweco skall kunna bygga upp
de templatebibliotek som krävs för att tillfredsställa användarna. Ett utvecklingsbehov
som blir viktigt för Bentley System att lösa är: ”ROL har en templates-funktion där det
är lätt att; Placera och ändra placering av objekt, byta objekt i templates, lägga till objekt
i utplacerat template samt bestämma vilket spår som skall bestämma höjden på
bryggan.” Sex stycken krav är beroende av att detta utvecklingsbehov uppfylls. Fem av
dessa har en viktningsfaktor fem, vilket innebär att de kan betraktas som basbehov för
användarna.
På utvecklingslistan återfinns även behov som kräver mindre arbete av Sweco. Det
gäller bland annat användning av Jernbaneverkets objektbibliotek, symbolbibliotek och
penseluppsättning. Det som krävs för att uppfylla dessa behov är att ladda ned filerna
från Jernbaneverkets hemsida och att koppla filerna till modellerna i ROL. Det kan
dock dyka upp krav i projekt, där Jernbaneverket sitter som beställare, att objekt skall
utformas i projekten och sedan tillfalla Jernbaneverket. Här, liksom nämnts tidigare,
kan Sweco bygga upp de objekt som behövs för projektering i Norge men hur lång tid
det tar kommer att bero på resterande utvecklingen av ROL. Att lägga in designregler
som hjälper projektören är ytterligare en sak som är tämligen enkelt för Sweco att utföra
själva och det är av vikt att detta utförs för att projektören skall få stöd med hänsyn
tagen till det norska regelverket.
Då beräkningar görs i större utsträckning i Norge än i Sverige och att många av dem
görs manuellt, efterfrågar projektörerna ett större beräkningsstöd i ROL. Anledningen
till detta är de inte vill använda flera olika verktyg vid projekteringen. Det tar likväl tid
att föra över information mellan verktygen som att det är en kvalitetsbrist då den
mänskliga faktorn kan leda till att manuell inmatad data kan bli förvrängt eller
försummas. Bentley System kommer behöva ta ställning till hur mycket de vill utveckla
verktyget. Men sannolikt skulle ROL bli konkurrenskraftigt om beräkningar till
exempelvis fundament och stolplängder kunde utföras i verktyget.
Att ROL idag ändrar tillbaka placeringen av texter som flyttats manuellt kan anses som
en trivial sak, dock bidrar det till både irritation hos användaren, lång tid av att ordna
textplaceringar samt en negativ påverkan av kvaliteten på ritningarna. Detta är ett
problem som har funnits länge i ROL och som Bentley Systems verkar ha haft
svårigheter med att lösa. Att dessutom användaren inte uppmärksammas på att
verktyget har återställt manuella ändringar, kan resultera i att ändringarna inte uppfattas
av användaren och därmed bidra till att ritningarnas läsbarhet försämras. Detta
motverkar de kvalitativa handlingar som eftersträvas med användningen av ROL.
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Om Bentley Systems väljer att inte satsa på att lösa de utvecklingsproblem som
uppmärksammats i detta arbete måste Sweco ta ställning till huruvida de skall fortsätta
använda ROL som projekteringsverktyg. Detta på grund av att det kommer ta lång tid
för Sweco att skapa de norska anpassningar som krävs om verktyget bibehåller dagens
utformning. Men likaså för att Jernbaneverket och Trafikverket kommer inkludera
användningen av BIM i allt fler projekt, vilket gör att det kommer krävas av Sweco att
använda sig av ett fungerande projekteringsverktyg, där bättre produktivitet kan uppnås.
Trafikverket och Jernbaneverkets krav på hur BIM och 3D skall användas i projekten
kommer alltså att ha en påverkan på hur snabbt utvecklingen av ROL kommer behöva
ske. Vilka krav förvaltningarna kommer att ställa, i de kommande projekten, avgör i
vilken utsträckning och takt utvecklingen av ROL kommer att ske. Då det idag ställs
krav på att modellerna skall kunna användas för att göra kollisionskontroller i 3D, finns
det andra verktyg Sweco Rail kan använda sig av. Dock kommer inte dessa verktyg leda
till att produktiviteten i uppdragen ökar, men Sweco kan ändå leverera de handlingar
som efterfrågas. I och med den ökade efterfrågan på att mer information skall finnas i
modellerna, kommer det krävas en utveckling av ROL, om det är detta verktyg Sweco
väljer att arbeta med i framtiden.
Då vare sig Trafikverket eller Jernbaneverket var villiga att ställa upp på intervjuer för
arbetet kan detta ha påverkat identifieringen av kraven. Trots att styrdokument har
studerats så kan det finnas outtalade krav som hade framkommit vid samtal med
parterna. Även översättningen som gjordes av Jernbaneverkets krav kan ha blivit
missvisande då de är uttalade på norska. Eventuellt kan det finnas översättningar från
norska till svenska som har blivit felaktiga då ingen norsk och svensktalande person har
kontrollerat översättningarna. Att informanterna fick veta att intervjuerna skulle
inkluderas i rapporten som bilagor kan ha bidragit till att de uttryckt sig annorlunda,
vilket kan ha påverkat resultatet. Dock är det svårt att fastställa i vilken utsträckning
detta i så fall kan ha skett.
De saker som styrker arbetets kvalitet är att anteckningarna från intervjuerna sändes till
informanterna för granskning innan översättningen till krav gjordes. Detta bidrog till
att eventuella missuppfattningar kunde elimineras. Vidare styrks arbetets tillförlitlighet
av att flera personer inom en intervjukategori utfrågades. Detta gjorde att information
som framkom under intervjuerna kunde bekräftas eller dementeras av andra
informanter.
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7 Slutsatser och framtida arbete
Möjlighet finns för projekteringsverktyget ROL, att snabbt kunna anpassas för att ge
stöd för projektörer i tidiga skeden av norska projekt. Vid en anpassning av ROL
kommer verktyget kunna användas i norska projekt för att exempelvis ge stöd för
projektörer vid utsättning av kontaktledningsstolpar. Det arbete vilket fordras av Sweco
för denna anpassning, är att lägga till de norska designreglerna i verktyget.
Utvecklingsbehov som behöver bearbetas finns för således Sweco Rail som Bentley
Systems att utföra, vissa större än andra. Däremot visar resultatet av arbetet att Bentley
Systems måste utföra en större utveckling av ROL för att verktyget skall uppfylla de
basbehov och förväntade behov som ställs. Behoven måste uppfyllas av verktyget innan
det kan användas i den utsträckning som efterfrågas av Sweco. Det betyder att en större
utveckling av ROL krävs för att verktyget skall ha fungerande funktioner och kunna
användas för en ökad produktivitet i projekt. För att verktyget, så snabbt som möjligt,
skall bli användbart för projektering i Sverige och Norge rekommenderas Bentley
Systems att börja med följande punkter:


ROL ska ha en funktion för att kunna placera ut tabeller på ritningar.



ROL ska ha lättare att placera ut saker i stolpar.



ROL ska ha en fungerande funktion för att generera och ge objekt unika IDnummer.



ROL ska ha en funktion för att användaren ska kunna placera och rotera
objekten manuellt.



ROL ska ha en funktion som ger koordinater på båda bryggstolparna.



ROL ska ha en templates-funktion där det är lätt att:
o Placera och ändra placeringen av objekt.
o Byta objekt i templates.
o Lägga till objekt i utplacerat template.
o Bestämma vilket spår som skall bestämma höjden på bryggan.



ROL ska ha funktioner som användaren kan använda för att göra mindre
ändringar.



ROL ska ha en funktion för att kunna göra manuella förflyttningar av texter
utan att placeringen återgår till tidigare läge.



ROL ska ha en fungerande funktion för att placera ut bryggstolpar.
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Att det finns brister i dagens utformning av ROL var känt av medarbetare på Sweco
även innan arbetet startade. Dock så har nya utvecklingsbehov uppdagats i detta arbete
på grund av att Sweco vill använda verktyget för projektering mot den norska
marknaden. Att verktyget skall behärska att placera tabeller i ritningarna samt bemästra
att göra beräkningar av stolplängder, är exempel på funktioner som inte hade erfordrats
av verktyget för projektering på den svenska marknaden.
Sweco kan välja att starta arbetet med att uppfylla de utvecklingsbehov vilka anses
kunna utföras av dem. Dock kommer vissa av dessa anpassningar ta lång tid att
genomföra om inte funktionerna i verktyget blir bättre. Därför rekommenderas Sweco
Rail och Bentley Systems om att föra en diskussion angående de uppdagade
utvecklingsbehoven och hur utvecklingen av ROL skall ske. Sweco kommer efter
diskussionen som rekommenderas behöva ta ställning till hur de vill att arbetet med
ROL skall fortlöpa.
Om Sweco och Bentley väljer att utveckla ROL efter den framtagna utvecklingslistan
samt lyckas med att uppfylla de krav som finns, kommer ROL bli ett verktyg vilket
kommer vara mer användarvänligt och användbart för en mer produktiv projektering i
så väl svenska som norska projekt.
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A. Förberedda intervjufrågor
Innehållsförteckning av förberedda intervjufrågor:
Intervjufrågor för kontaktledningsprojektörer med erfarenhet av den norska marknaden
och tekniken.
s. A:2
Intervjufrågor för medarbetare med kunskap om BIM. s. A:3
Intervjufrågor till användare av ROL.
s. A:4
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Intervjufrågor för kontaktledningsprojektörer med
erfarenhet av den norska marknaden och tekniken:
1. Hur mycket erfarenhet har du av kontaktledningsprojektering i Norge?
2. Vilket projekteringsverktyg har du använt dig av vid projektering i Norge?
a. Hur tyckte du att verktyget hjälpte dig i din projektering?
3. Arbetade ni enligt de krav BIM ställer på projektering då du projekterade i Norge?
4. Finns det någoting som tar mycket tid i projekteringsfasen och som hade
underlättat med ett bättre projekteringsverktyg?
5. Vad anser du är de störta skillnaderna rent projekteringsmässigt då Jernbaneverket
är kund respektive när Trafikverket är kund?
6. Levereras samma typ handlingar vid projektering i Norge som vid projektering i
Sverige?
7. Kräver Jernbaneverket något särskilt som är besvärligt att utföra med
projekteringsverktyget som används idag?
8. Kan du komma på några konkreta saker som du tycker behöver utvecklas i
projekteringsverktyget för att kunna projektera effektivt mot Norge?
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Intervjufrågor för medarbetare med kunskap om BIM:
1. Hur används BIM i projekt idag?
2. Hur ser användandet av BIM ut generellt idag på SWECO (omfattning)?
3. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att använda BIM?
4. Vilka krav ställer arbetssättet BIM på de projekteringsverktyg som används i
uppdragen?
5. Vad jag har förstått så är en central del i BIM vilken information som kan lagras i
modellerna. Vilken typ av information skulle du säga är viktig att lagra i
modellerna?
6. Har du varit i kontakt med projekteringsverktyget ROL som används vid
projektering av kontaktledning?
o Om ja, vad anser du har fungerat bra med verktyget?
o Vilka svagheter anser du att verktyget har?
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Intervjufrågor till användare av ROL:
1. Hur mycket har du använt projekteringsverktyget ROL?
2. Har du varit med i tidigare utveckling av ROL och vad gjordes i sådana fall i det
arbetet?
3. Vilka moment anser du tar lång tid att genomföra vid användningen av ROL?
4. Vilka moment anser du tar kortare tid att genomföra vid användningen av ROL?
5. Vilka problem brukar du stöta på då du använder projekteringsverktyget?
6. Finns det någonting som du tycker andra projekteringsverktyg har och som ROL
saknar?
7. Vilka utvecklingsbehov anser du att verktyget ROL har idag?
8. Tycker du att verktyget är svårt att använda?
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B. Förberedda frågor inför observation av ROL
1. Hur används verktyget idag?
2. Vad upplever du saknas i verktyget idag?
3. Vilka problem brukar uppstå med ROL idag?
4. Har ROL tidigare använts vid projektering mot Norge?
5. Kan du ge exempel på vilka utvecklingsbehov som finns för en norsk anpassning?
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C. Intervjuer
Innehållsförteckning av intervjuer:
Kontaktledningsprojektör med erfarenhet av den norska marknaden.
Kontaktledningsprojektör med erfarenhet av den norska marknaden.
Kontaktledningsprojektör med erfarenhet av den norska marknaden
samt användare av ROL.
BIM strateg.
BIM/VDC-strateg & BIM/VDC-samordnare.
Användare av ROL.
Användare av ROL.
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s. C:2
s. C:5
s. C:8
s. C:13
s. C:15
s. C:23
s. C:27
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Kontaktledningsprojektör, SWECO Rail AB
Intervjun genomfördes den 20 februari 2015 kl. 10.00-11.30

Intervjufrågor för kontaktledningsprojektörer med
erfarenhet av den norska marknaden och tekniken:
1. Hur mycket erfarenhet har du av kontaktledningsprojektering i Norge?
Jag har 4 års erfarenhet av kontaktledningsprojektering i Norge. Jag började som besiktningsman åt
Vectura med att besiktiga stolpar på Östfoldbanan. Samma år blev jag sedan disciplinledare för
kontaktledning i projektet. År 2013 blev jag tekniksamordnare för Elektro i ett projekt där fem
stationer skulle göras för ERTMS-signalsystem. Projektet är en erfarenhetssträcka som görs för att lära
sig av projektet, det gör en ombyggnad av befintliga stationer som kommer resultera i mordernare
stationer.
2. Vilket projekteringsverktyg har du använt dig av vid projektering i Norge?
Jag använde mig av ren Microstation.
a. Hur tyckte du att verktyget hjälpte dig i din projektering?
Jag tyckte inte verktyget hjälpte mig alls. Inga beräkningar kan göras i verktyget så
beräkningarna gjordes i externa program som man använder sig av vid projektering i Norge.
3. Arbetade ni enligt de krav BIM ställer på projektering då du projekterade i Norge?
Nej. Men jag vet att de gör det i projektet Björnfjäll. Jag har varit med i projektet som tekniskt stöd och
då vet jag att det levererades en digitalmodell för samgranskning.
4. Finns det någoting som tar mycket tid i projekteringsfasen och som hade
underlättat med ett bättre projekteringsverktyg?
Allting. Man får ingen hjälp alls av att projektera i ren Microstation. Man mäter allt som man placerar
ut för hand, vilket är en stor riskfaktor. Om man skall flytta ett objekt så leder detta till jättemycket
jobb. Tillexempel om man flyttar ett fundament så måste man flytta ledningarna och symbolerna som
sitter på ledningarna. Det finns ingen intelligens eller spårbarhet alls i programmet. Ren Microstation
kan heller inte användas för att generera bryggritningar eller bärtrådsberäkningar och man får också
mäta ut trådläget själv. Det tar mycket längre tid att projektera i Norge. Dessutom måste man kontakta
någon som tar fram koordinaterna för objektsplacering.
Ännu en sak som tar mycket tid är att ledningarna inte sitter ihop och detta gäller alla linjer typer. I
Norge finns det också krav på att tabeller skall redovisas på ritningarna och det finns ingen funktion
till detta i programmet så tabeller måste uppdateras manuellt.
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5. Vad anser du är de störta skillnaderna rent projekteringsmässigt då Jernbaneverket
är kund respektive när Trafikverket är kund?
Utseende och innehåll på ritningarna skiljer sig alltså hur tekniken skall presenteras. I Norge räknar
de med att det är konsulten som skall ha kunskap om hur en anläggning skall projekteras, i Sverige
har det tidigare varit så att även de på Trafikverket vet hur en anläggning ska byggas. Men i Norge har
de inte folk som kan svara på frågor om anläggningen eller som har kompetens för att svara på frågor
om kontaktledningsanläggningen och de vet själva inte hur de vill ha det. Däremot är de väldigt hårda
med layouten på ritningarna. Och om standarder som angivits i kontraktet ändras under
projekteringstiden skall projekteringen göras om och tas hänsyn skall tas till de nya bestämmelserna.
Alla krav som Jernbaneverket har står angivet i tekniskt regelverk. Alla master(stolpar) och fundament
skall beräknas vid projekteringen. Kl_fund och fundamast är verktygen som används för detta. I och
med att det är så mycket beräkningar som skall göras vill jag att man ska få ut data från ROL som
kan användas vid beräkningarna.
Det är mycket variation av de objekt som används i Norge. För att underlätta fundamentberäkningarna
skulle det vara bra om det bara finns 2 olika typer av fundament som man kunde använda sig av i
ROL, borrat och platsgjutet. Man försöker i Norge att standardisera mer. För som det ser ut nu är det
mycket olika längder på stolparna. Stolplängderna måste kunna beräknas i ROL för att hjälpa vid
projektering. I Norge får man ha ett uppstick på fundamentet som är mellan 200-700 mm. Då är det
bra om programmet kan räkna ut mastlängden utifrån det.
Hur vet man vilken längd som skall vara på stolpen?
Man får kolla vart fundamentet hamnar och vad som skall sitta i stolparna för att få ut en längd. I
projekteringen av de fem stationerna på Östfoldbanan var det landskapsarkitekten som gav uppgifter
om mark och rök för att jag skulle veta vilken höjd fundamenten hamnar på och vad stolphöjden då
skulle bli. I Sverige sätter man fundamenten i förhållande till RÖK. Det hade varit bra om man i ROL
hade kunnat knyta mark-modellen till nätverksmodellen och fått indata från mark. Jernbaneverket
kollar så att masterna är optimerade man vill inte ha en högre stolpe än nödvändigt. Det är
spänningsförande delar som ofta är orsaken till en högre mast. Masthöjden varierar oftast på bangårdar
medan höjderna ofta är densamma på linjen.
Ytterligare en sak som skiljer är att i Sverige är det lätt att hämta ut typritningar, men i Norge har
man ej tillgång till dem på samma sätt och det kan vara svårt att få ut dem. Det är någon på
Jernbaneverket som äger dem så det gäller att veta vad man skall ha när man frågar efter något. Men
det är inte heller lätt, för man vet inte vad som finns. Jag tycker att templates i ROL borde vara i form
av senast gällande systemteckningar. Det som kan bli problem med det är att man inte får reda på av
Jernbaneverket om de uppdatear typritningarna.
Även spannlängder och trådavvikelser skiljer sig så det är en sak man får titta på. Stolpavståndet skiljer
sig också, och där är ett önskemål att man ska kunna projektera höghastighetsbana med ROL.
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6. Levereras samma typ handlingar vid projektering i Norge som vid projektering i
Sverige?
Ja det gör det, men man har andra ritningar i Norge, tillexempel så måste man använda A1 när man
presenterar sträckningsplan. Någonstans står det vilka krav som finns på ritningarna, vad de skall
innehålla.
När man skall leverera anläggningsberskrivningar i Norge använder man sig av G-Prog, ett webverktyg
med speciell text. När man har gjort sin projektering så väljer man i G-Prog processkoder som motsvarar
det man använder sig av i anläggningen. Då lägger sig texten som berör detta i rätt struktur i
textdokumentet med en gång. Dock kan det ta lite lång tid innan man förstår hur det fungerar. Men
annars är det jättebra. För att använda programmet lättare så hade det varit bra att ha en lista som
kan ge mängderna av objekten som finns i den projekterade anläggningen.
7. Kräver Jernbaneverket något särskilt som är besvärligt att utföra med
projekteringsverktyget som används idag?
Nej det är inte något särskilt som blir mer besvärligt. Dock kan det bli problem vid konverteringen från
dgn till dwg. Och sedan är det jobbigt att projektera ifall man flyttar en stolpe så uppdateras inte
spannlängderna.
8. Kan du komma på några konkreta saker som du tycker behöver utvecklas i
projekteringsverktyget för att kunna projektera effektivt mot Norge?
I Norge så måste man göra en beräkning för varje stolpe och fundament som finns i anläggningen. Därför
hade det varit bra om man kan underlätta för fundamentberäkningar och mastberäkningar. En lista
med den data man skall använda sig av vid beräkningarna hade varit bra att kunna få ut ur
programmet.
Tabellerna ska kunna uppdateras och läggas in i ritningen. Ledningstabellerna skall innehålla rätt
data.
Konverteringen fungerar inte idag, lagerhanteringen blir inte bra och inte kopplingar mellan objekten
heller. Detta beror på att översättningsfilen inte fungerar vid konvertering till dwg-format, så detta behöver
lösas.
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Kontaktledningsprojektör, SWECO Norge AS
Intervjun genomfördes den 16 februari 2015 kl. 10.00-11.00

Intervjufrågor för kontaktledningsprojektörer med
erfarenhet av den norska marknaden och tekniken:
1. Hur mycket erfarenhet har du av kontaktledningsprojektering i Norge?
Jag har 4 ½ års erfarenhet av kontaktledningsprojektering. Jag började på Jernbaneverket efter min
elektroingenjörs examen. På Jernbaneverket arbetade jag som överingenjör, mina arbetsuppgifter var att
göra huvudplaner (på svenska är det utredningar), projektera och beräkna. Under tiden jag jobbade på
Jernbaneverket projekterade de själva kontaktledningsanläggningar. Men de omorganiserar så jag vet ej
om de projekterarar själva längre.
Jag började på SWECO Norge AS för ett år sedan. Här har jag jobbat i uppdrag med Västra Länken
på Östfoldbanan. Jag har även projekterat kontaktledning för spårvagn i Oslo.
2. Vilket projekteringsverktyg har du använt dig av vid projektering i Norge?
I Norge ritar vi i AutoCAD och använder Sicat Candrop för att beräkna utliggare och hengetrådar.
Siemens håller på att utvecklat ett program som heter Sicat Master, det är lite som ROL och skall
användas för att presentera anläggningar mer visuellt i form av 3D.
SWECO håller på att börja använda Vianovas Kontaktledningsmodul i NovaPoint. Man skall utgå
från en spårplan och placera ut master(stolpar)efter vindutblåset. Verktyget skall också hjälpa till att
importera 2D filen till 3D för att kunna sätta på 3D celler.
a. Hur tycker du att verktyget hjälper dig i din projektering?
Sicat Candrop visar bara om utliggaren är byggbar. Det vill säga att du som användare
specificerar hur du vill bygga utliggaren och det programmet gör är att räkna om den går att
bygga. Verktyget känner inte av om det som du vill bygga är inom ramarna för regelverket
utan du som projektör får själv hålla koll på regelverket när du projekterar.
3. Har du arbetat i projekt där Jernbaneverket ställer krav på användning av BIM och
3D?
Ja, när jag jobbade hos Jernbaneverket. Resultatet av projektet var endast att det krävdes extraarbete
med att sätta ut 3D celler och producera 3D filer. 2D filer måste ändå levereras så 3D modellerna
används bara för kollisionskontroll. Meningen är inte att leverera 3D ritningar för entreprenören
kommer ta med 2D ritningar ut till bygget ändå.
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4. Finns det någoting som tar mycket tid i projekteringsfasen och som hade
underlättat med ett bättre projekteringsverktyg?
Vid projektering i Norge används 2-3 program för att projektera, vilket kräver väldigt mycket arbete.
Det hade varit bra om programmet kan kontrollera regelverket under tiden man projekterar. I Norge
leverarare man både åkritningar(bryggritningar) och sträckningsplaner och ritningarna görs separat.
I Norge görs också fundamentprotokoll innan man bygger. Det är lätt att det blir fel i dessa dokument
då man manuellt skall föra in koordinater, storlek, identifikationsnummer samt referens till
typritningar. Det kan röra sig om ca 50 fundament på en sträcka. Alltså är det väldigt lätt att göra fel.
Man gör också mastetabeller manuellt, dessa måste uppdateras kontinuerligt under projekterandet, det
hade varit lättare om detta gjordes automatiskt i programmet.
5. Kräver Jernbaneverket något som är besvärligt att utföra med
projekteringsverktyget som används idag?
Nej inte direkt. AutoCAD är okej för att projektera 2D men inte för 3D. Man placerar ut 3D celler
på 2D cellerna och det kan vara besvärligt. Jernbaneverket har ett cellbibliotek med 3D celler som
SWECO som gjorde åt dem. Men jag vet inte om det bara är SWECO som använder det eller om alla
konsultföretag får använda det.
Candrop används för att göra bärtrådberäkningar. Dock använder man sig av en licens som
Jernbaneverket lånar ut. Men det fungerar inte så bra då man kan få vänta i månader på att få licenser.
I ett projekt som jag känner till fick man låta beräkningarna göras i byggnadsskedet för att man inte
fick tillgång till licensen tidigare. Jernbaneverket säger sig dock godkänna bärtrådberäkningar gjorda i
andra program bara de innehåller rätt data.
6. Har du arbetat i projekt där svenska Trafikverket är kund?
Nej
7. Har du ändå någon aning om vilka de störta skillnaderna rent projekteringsmässigt
då Jernbaneverket är kund respektive när Trafikverket är kund? Eller vet du om det
levereras samma typ handlingar vid projektering i Norge som vid projektering i
Sverige?
Det enda jag vet är att orden ibland skiljer sig vilket kan leda till översättningsproblem. Ibland får vi i
Norge översätta svenska texter till Norska.
8. Har du sett något av projekteringsverktyget ROL?
Ja de har varit här och visat upp det lite. Verktyget verkade ganska häftigt.
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9. Kan du komma på några konkreta saker som du tycker behöver utvecklas i
projekteringsverktyget för att kunna projektera effektivt mot Norge?
Jag tycker att det skulle behövas norska inställningar. Vissa lösningar som är godkända i Sverige är
inte godkända i Norge. Det kan leda till att när svenskar projekterar i Norge kan det bli fel vilket
kan leda till dyra kostnader. Tillexempel fixpunkt som fästs i bryggan är ej tillåtet i Norge med tillåtet
i Sverige, inte heller avspänningar får göras i bryggor i Norge. Lösningar som ej är godkända borde
därför vara definierade i programmet för att undvika problem. En annan sak som gör att man borde
införa norska inställningar är att då förbigångsledning skall projekteras. I Norge används blank lina
till förbigångsledning detta gör att ingenjören måste projektera dragning av förbigångsledare mycket noga
på tillexempel stationer. Den isolerade kabeln ser annorlunda ut i Norge vilket leder till att det måste
vara ett större isolerings avstånd i Norge än i Sverige.
Ytterligare en sak som skiljer sig är att svenska entreprenörer gör mer än norrmän. Norska entreprenörer
gör bara det som är ritat och ingenting mer. I Sverige löses vissa saker på plats.
I Norge skall en brygga tåla 50m/s i vindstyrka. I Norge beräknas därför varje fundament. Alternativt
hittar man de som är värst belastade och räknar på dem för att se att konstruktionen håller. Programmet
som man skall använda sig av vid beräkningar av fundament heter Fundamast. Programmet fungerar
dock dålig då det är en dålig markgrund, det säger nästan alltid att fundamenten inte håller. Detta är
vanligt förekommande i Oslo och vid dessa tillfällen måste man ta hjälp av en byggnadsingenjör.
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Kontaktledningsprojektör, SWECO Rail AB
Intervjun genomfördes den 18 februari 2015 kl. 09.30-10.30

Intervjufrågor för kontaktledningsprojektörer med
erfarenhet av den norska marknaden och tekniken:
1. Hur mycket erfarenhet har du av kontaktledningsprojektering i Norge?
Jag har lite erfarenhet då jag har varit inne och petat i andras arbete. Men jag vet tillräckligt mycket för
att säga att det är kontaktledningen som skiljer sig mest vid projektering i Sverige och Norge. Tillexempel
så skiljer sig återledningen, man har transformatorer på skenorna i Norge. I Sverige så har man ju en
S-räl bara för återledningen, men i Norge skickar man ibland även signaler via S-rälen.
2. Vilket projekteringsverktyg har du använt dig av vid projektering i Norge?
Jag använde mig av samma som vid projektering i Sverige, Microstation Catenary Design. Man
projekterar i en intelligent dgn fil och får på så sätt hjälp med spannlängder mm. Men sedan så skall
man leverera i dwg format till Jernbaneverket så då konverterar man dgn-filen till dwg-format och dödar
allting så att det bara blir linjer och cirklar och då hänger sakerna inte längre ihop.
a. Hur tyckte du att verktyget hjälpte dig i din projektering?
Mycket. I Norge används inga smarta verktyg så det hjälpte mycket att använda sig av
Catenary Design. Men när jag skall göra små ändringar görs detta direkt i dwg-filen. Detta
för att man inte vill behöva konvertera filen på nytt. Om dwg filen är sparad i den senaste
versionen av AutoCad kan det bli problem med att öppna filen om man inte har den senaste
versionen av Microstation. Då kan man få be någon spara i en tidigare version av AutoCad
för att kunna öppna dwg-filen i Microstation.
3. Arbetade ni enligt de krav BIM ställer på projektering då du projekterade i Norge?
Nej, det fanns inga uttalade krav på BIM i projektet. Dock så fanns det någon form av 3D samordnare.
Han kompletterade alla teknikers modeller med 3D celler. Dock såg cellerna mest ut som legoklossar.
3D modellerna användes för att studera kollisionsrisken och för att presentera anläggningen för
beställaren.
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4. Finns det någoting som tar mycket tid i projekteringsfasen och som hade
underlättat med ett bättre projekteringsverktyg?
I princip allt. De använder ej hjälpmedel vid projektering i Norge och man levererar allt i dwg-format,
vilket är dumma filer. Det finns ingen intelligens i filerna. I dwg-filerna har linjer och cirklar inte något
samband med varandra. Just nu verkar Jernbaneverket heller inte vara intresserade av intelligenta filer,
de är väldigt konservativa av sig.
När jag har projekterat mot Norge projekterade jag först med hjälp av Catenary Design och sedan satte
jag på de norska cellerna över de utplacerade svenska symbolerna. Detta betyder att det tar dubbelt så
lång tid att projektera. Man släcker sedan det svenska lagrat för att bara se de norska symbolerna. Det
hade underlättat att direkt kunna projektera med de norska symbolerna. I princip skulle det vara gratis
att projektera i ROL med norska symboler
I Norge är de mycket för att samordna modellerna och med ROL så skulle man inte behöva ha en
person som sitter och översätter alla 2D celler till 3D celler.
Jag tycker också att Jernbaneverket borde standardisera sina system mer. Både längd och tjocklekar
varierar på stolparna i Norge och man använder sig av minst 10 olika stolar. I Sverige försöker man
att bara använda sig av ca tre olika stolpar. Dessutom måste man vid projektering i Norge bevisa att
varje stolpe håller. Alla utliggare byggs unika i Norge och därför finns det ett externt program som
används för att beräkna utliggarna. Det finns typritningar i Norge som talar om hur saker kan se ut,
men dessa används inte så mycket och man borde bli bättre på att nyttja de typritningar som finns.
5. Vad anser du är de störta skillnaderna rent projekteringsmässigt då Jernbaneverket
är kund respektive när Trafikverket är kund?
Det finns ett beskrivningsverktyg, som innehåller enormt mycket text. Det används för att ta fram en
tekniskbeskrivning för den projekterade anläggningen. Verktyget fungerar så att man prickar av de
punkter som ska gälla för anläggnigen och så fås en massa text samlat i ett dokument. Dock kan man
inte ta bort någon text från dokumentet men man kan lägga till text.
En annan sak som skiljer sig är att det är mycket svårare att få tag i personer på Jernbaneverket som
kan svara om man har några frågor än vad det är att få tag på personer på Trafikverket.
6. Levereras samma typ handlingar vid projektering i Norge som vid projektering i
Sverige?
På ett ungefär så levereras samma handlingar, men det görs fler steg i projekteringen i Norge. I Sverige
hoppar man numera nästan över systemhandlingen, medan man i Norge tar fram mycket handlingar i
tidiga skeden av projektet.
Ritningarna skiljer sig också ifrån varandra, man använder sig av andra symboler i Norge.
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7. Kräver Jernbaneverket något särskilt som är besvärligt att utföra med
projekteringsverktyget som används idag?
Nej inte något särskilt. Men de har andra linjetyper och symboler än i Sverige. I Sverige används flera
olika färger och sträckningar i de olika lagren. I Norge använder man sig mest av samma färg men de
har andra linjestilar för de olika lagren. Jag tror att det finns definierat i tekniskt regelverk vilka stilar
som skall användas, annars kan man se det på existerande ritningar.
8. Kan du komma på några konkreta saker som du tycker behöver utvecklas i
projekteringsverktyget för att kunna projektera effektivt mot Norge?
Jag tycker att det bör vara ganska lätt att anpassa celler i verktyget.
I Sverige fungerar verktyget tack vare att det är mycket standard grejer som används vid uppbyggnaden
av en anläggning. I Norge bygger man varje utliggare unik och varje utliggare beräknas för sig, så frågan
är om programmet skall tänka på samma sätt vid projektering i Norge som i Sverige? Programmet
räknar på svenskt sätt så det bör ju ändras.
En fråga är också om allt skall se ut som i verkligheten eller om det räcker med en ungefärlig bild av
anläggningen.
Norsk bärtrådsberäkning måste göras i verktyget.
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Intervjufrågor till användare av ROL:
1. Hur mycket har du använt projekteringsverktyget ROL?
Jag har använt det lite, men aldrig använt det i ett skarpt projekt.
2. Har du varit med i tidigare utveckling av ROL och vad gjordes i sådana fall i det
arbetet?
Jag var med i utvecklingen av ROL där jag ingick i en testgrupp för att berätta för Bentley hur vi
projekterar kontaktledning. Jag var också med i testkörning av verktyget. Men det var otroligt segt att
använda verktyget och tillexempel tog det flera timmar att göra en sektion.
Använder du verktyget idag?
Jag har bara lekt lite med det.
3. Vilka moment anser du tar lång tid att genomföra vid användningen av ROL?
Det tar lång tid att anpassa ritningar, alltså att presentera en elplan. Ritningen beskriver en plattbild
av 3D anläggningen men texterna far och flyger så det är inte lätt att göra en ritning i ROL. Jag har
inte koll på hur en korrekt ritning skall se ut i Norge så jag vet inte hur lång tid den skulle ta att göra
med hjälp av ROL.
4. Vilka moment anser du tar kortare tid att genomföra vid användningen av ROL?
Stolpplaceringen tar kortare tid att genomföra. Med hjälp av referenslinjerna går det mycket fortare att
projektera.
5. Vilka problem brukar du stöta på då du använder projekteringsverktyget?
Man kommer alltid till ett fall där det inte finns templates gjorda. Så ett problem är att templates
saknas.
Vad är anledningen till att du inte använder ROL?
Det tar för lång tid och saknas för mycket grejer. För att göra en 3D modell i en systemhandling kan
man slänga på likadana saker bara för att visa. Men vid bygghandling måste det vara rätt grejer. Så
som verktyget ser ut nu fungerar det inte att använda vid en bygghandling.
6. Vilka utvecklingsbehov anser du att verktyget ROL har idag?
Man behöver få ut det som skall levereras i ritningarna. Man måste kunna leverera det beställaren vill
ha.
Verktyget saknar enkelhet i att ändra småsaker i en anläggning. I nuläget så checkar man ut en fil som
gjorts i Catenary Design och då är det också lättare att göra ändringar i Catenary Design. Det går
jättefort att projektera kontaktlednings linje med ROL. Men tillexempel om man skall bygga en bro
och anpassa anläggningen efter det så tar det jätte lång tid att bara bygga upp anläggningen på nytt i
ROL.
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7. Tycker du att verktyget är svårt att använda?
Projekteringsverktyget är ej svårt att använda och knapparna ligger i den ordningen man vill använda
dem, så det är bra.
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BIM strateg, SWECO Rail AB
Intervjun genomfördes den 16 februari 2015 kl. 15.00-16.00

Intervjufrågor för medarbetare med kunskap om BIM:
1. Kan du berätta lite generellt om BIM?
Jag kan berätta hur vi på SWECO Rail arbetar med BIM. Jag är då BIM strateg och i vårt BIMteam hanterar vi frågor som rör strategier, affärer & kundkrav. De verktygen som används vid 3D
projektering hanteras av respektive teknikområde, tillexempel ROL och Rail Electric. Trafikverkets
krav enligt 2012:060 är det som reglerar hur BIM-information hanteras i BIM-processen och våra
verktyg. I uppdrag från Trafikverket så är det nästan bara större järnvägsuppdrag som använder BIM.
Hur vi använder BIM skiljer sig mellan projekten. Tillexempel så var det i projektet Mälarbanan inget
krav på att använda BIM, men vi valde själva att göra det.
2. Hur används BIM i projekt idag?
Normalt så finns det styrande dokument från Trafikverket som definierar kraven på BIM och beroende
på arbete så finns det olika fokus i kraven. Tillexempel så är det andra krav i en systemhandling än i
en bygghandling. Systemhandlingen görs i ett tidigt skede och då utförs normalt ingen detaljprojektering.
Ett fokusområde kan vara att identifiera markåtkomst. I dessa projekt så används BIM modellen ofta
för kommunikation med exempelvis kommuner och länsstyrelse. När man presenterar modellen för
länsstyrelsen gör man ett urval av det intressanta området och modellen används då för att visualisera
den planerade anläggningen. I ett projekt skulle järnvägen sänkas några meter jämfört med omgivande
mark vilket resulterade i stora mängder massor som behövde forslas bort. BIM-modellen var då ett
viktigt hjälpmedel för att planera logistiken.
BIM modellen används också vid samgranskning mellan teknikslagen. Men den är då oftast mer
detaljerad, där används främst BIM modellen för att kolla kollisionsrisk. Så BIM används alltså för
att kunna kommunicera hur en anläggning skall utformas. Det finns även möjlighet för att koppla
ytterligare information. Men just nu används BIM mest för att kvalitetssäkra anläggningen.
3. Hur ser användandet av BIM ut generellt idag på SWECO (omfattning)?
Det är mest i de allra största projekten man använder BIM, jag skulle säga att det är det senaste årets
riktigt stora upphandlade uppdragen som innefattar BIM. Trafikverket är kund/beställare i dessa
uppdrag. Det är ett projekt i syd, ett i väst, tre i öst och något mindre i Norr. Men det är nästan inga
små uppdrag som kör BIM i projekt. Man kan läsa mer om Trafikverkets BIM strategier på deras
hemsida. Trafikverket skriver på sin hemsida att de kommer kräva BIM i någon form i alla sina
projekt från 2015.
Även Norge kommer ställa krav på användningen av BIM. Jernbaneverket har ett nyligen utgivet
dokument som innehåller de övergripande kraven Jernbaneverket kräver. Genomgången gjordes för att
veta vad Jernbaneverket kräver vid projektering.
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4. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att använda BIM?
Fördelar: En viktig del är kommunikation i projekten. Alla kan prata kring en levande modell. Det
är lättare att titta på en modell och samtala kring den och det är också lättare att se effekterna.
Nackdelar: Alla som projekterar måste kunna 3D projektera för att det skall fungera. Alla projektörer
kan idag inte hantera tekniken. Även vår beställare är till viss del nya på området och det finns idag
inte möjlighet att ta emot all BIM-information som produceras i projekten.
5. Vilka krav ställer arbetssättet BIM på de projekteringsverktyg som används i
uppdragen?
Det tvingar teknikgrenarna att arbeta tillsammans, alla måste vara med för att det skall fungera. Vi
har arbetat med BIM i 2D och då har också modellerna hanterats gemensamt, därför finns en vana för
många att arbeta tillsammans. Dock så fick man inte uppdaterade filer, vilket kunde göra att man fick
ändra mycket om det blev ändringar i en fil som låg till grund för den projekteringen som användaren
gjorde. Men med de nya verktygen kan man nu jobba mot en uppdaterad fil.
6. Vad jag har förstått så är en central del i BIM vilken information som kan lagras i
modellerna. Vilken typ av information skulle du säga är viktig att lagra i
modellerna?
Jag skulle säga att noggrannhet är viktigt. Level of Detail (LoD) är ett sätt som beskriver
noggrannhetsnivån på informationen i modellerna. Man märker modellerna med vilken level som gäller.
Modellstämplarna beskriver detaljeringsgraden. Det varierar hur man vill använda information som
finns i modellerna. Men genom att använda CAD-lager så kan man lätt välja information som skall
visas. På så sätt kan man också välja hur man vill använda modellen.
Vad gäller om man vill ändra en befintlig anläggning?
Det är mycket beroende vilken befintlig information som beställaren kan tillhandahålla som underlag
och vilken kvalitet den har. Husbyggnadssidan har kommit längre när det gäller förvaltning av
information jämfört med anläggningsbranschen.
7. Har du varit i kontakt med projekteringsverktyget ROL som används vid
projektering av kontaktledning?
Ja, jag var med i uppstarten av ROL
o Om ja, vad anser du har fungerat bra med verktyget?
Verktyget ser vasst ut. Regelverket för kontaktledning är inbyggt och ger därför ett starkt stöd
när man projekterar.
o Vilka svagheter anser du att verktyget har?
Stora och komplexa bangårdar är svårare att hantera och kräver en del arbete innan för att
skapa mallar.
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BIM/VDC-strateg & BIM/VDC-samordnare, SWECO Civil AB
Intervjun genomfördes och spelades in den 20 februari 2015 kl. 13.00-14.00

Intervjufrågor för medarbetare med kunskap om BIM:
Bakgrund: Maskiningenjör med inriktning på produktion och automatisering. Började på Banverket
Projektering som fältgeotekniker 2006 och hoppade över till markprojektering och vara programvarustöd för
området, utbildning, utvekling m.m. Gick över till BIM-samordning och strategifrågor på heltid sedan.
1. Hur används BIM i projekt idag?
BIM har blivit ett arbetsätet som används allt mer i projekt. När vi implementerar BIM i
projekteringsprocessen handlar det om hur vi startar projekt, låser objekt under projekteringen samt vad
som skall levereras. Vi på SWECO har lagt till BIM i vardagen. I de uppdrag som arbetat med BIM
ett tag flyter det på ganska bra och de medarbetare som har varit med innan får vara med igen. Hur
skall man redovisa användningen av BIM i projekten beror på hur kravställningen i projekten ser ut.
Man kan alltså säga att hur BIM används beror också på hur kravställningen ser ut i projektet. Nu
på senare år har Trafikverket börjat ställa krav på att BIM ska används som ett arbetssätt i projekten.
Men det ser olika ut över landet hur man kravställer. Men vi följer kravställningen i projekten med att
försöka visa nyttor det finns med att lägga på ytterligare delar för att utöka tänket varför vi ska jobba
med BIM mot beställaren. Detta så att de förstår vad det innebär och vilka vinster vi kan göra.
Vilka krav brukar Trafikverket ställa i de här projekten som de har dragit igång?
Det skiljer sig åt beroende på om det är stora projekt eller om det är mindre projekt. Vid mindre projekt
så har man fram till idag legat på en ganska ungefärlig nivå, det är 3D projektering och att vi
sammanställer en sammansatt anläggningsmodell vid varje projekteringsmöte tillexempel. Det är krav
som har det legat där någonstans. Medan i de större projekten, där går man hela vägen till att det skall
vara mer en viss typ av information kopplad till varje modell och vi ska ha krav att vi ska ta ut ritningar
från modellen. Så det är mer långt gående krav där. Generellt sätt säger man att man ska ha underlag
för utsättningsdata och det är väldigt varierande också från projekt till projekt om vad man menar med
det. Vi kan styra ganska mycket när man väl har ett uppdrag, för vad man gör i uppdraget egentligen
beroende på vilka förutsättningar vi själva på SWECO har. Man kan diskutera sig fram ganska bra
med Trafikverket, vilket är den stora beställaren vad det gäller BIM projekt idag.
2. Hur ser användandet av BIM ut generellt idag på SWECO (omfattning)?
Vi får se de så som att vi är i en implementeringsfas och håller på att trycka ut det här arbetssättet på
företaget. Så att det finns ju några som är duktigare än andra, de kontor som har fått de här stora
projekten har fått jobba mycket mera och har ju kommit in bättre i det. Men så finns det ju också
kontor som inte har jobbat i BIM projekt och som hamnar lite efter. Det är ingen idé att utbilda folk i
programvaror som man inte vet när de ska jobba med sen. Utan det är ju i anslutning till att man skall
starta upp ett nytt projekt det är då man får gå utbildningar.
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Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att använda BIM?
Ja men alltså om vi tänker att vi börjar vad många tänker kring BIM, ja då tänker man 3D modeller.
Om vi börjar där vad är nyttan med det? Ja vi ser att vi får en bättre förståelse hos projektörer och i
allmänt lättare att skriva kunskap i projektet angående varje teknikområdes modeller, deras
projektering. Så förståelsen är viktig och det är det man ofta pratar om med de som börjar med det här
i ett nytt projekt och som inte jobbat med BIM tidigare. Då är det först och främst förståelsen man pekar
på, att den ökar kraftigt i BIM projekten över teknikgränserna. Det blir bättre diskussioner på
samgranskningsmötena eller på de projekteringsmöten man håller med beställaren. Det blir bättre
diskussioner för att man pratar om samma saker. Detta är helt klart den största direkta vinningen. Vi
får helt enkelt en bättre kvalitetssäkrad handling. Vi ska jobba mycket med interngranskning och
samgranskning och egenkontroller och sådana där saker och vi har lättare att styra kvalitén på den
handling vi producerar även i modellformat, nu när vi äntligen jobbar mer med modeller än vad vi jobbar
med ritningar. Det har vi ju sett som en klar fördel, och sen att vi då gör säkrare kalkyler, vi missar
inte lika lätt att mängda saker. Det känns som att vi gör färre omtag det vill säga att man projekterar
ett tag och sedan inser att nä det där går ju inte på grund av att det är någonting som är konstigt. Det
känns som om man har hunnit parera för det tidigare nu när vi jobbar med 3D modeller.
Nackdelar. Ja vad ska vi säga, nackdelar. Det blir ju mer, i ett projekt så får du ju mer
rutinbeskrivningar du måste du måste följa mer riktlinjer och rutinbeskrivningar det blir mer sådana
administrativa saker kanske som projektör än vad man är van vid. Fast å andra sidan ser man ju
också att de är väldigt nyttiga de här rutinbeskrivningarna. Det är liksom det kanske handlar om
egenkontroll av en modellfil som inte annars funnits. Man fokuserar mer på modellfilen därför att
modellfilen har en annan status i projektet. Om man säger att i ett icke BIM projekt, där är det ju
ritningen som är gällande kan man säga, medans i ett BIM projekt så är modellen gällande. Det krävs
nu mer timmar för Caden så att säga. Du kan inte lämna lika många saker åt entreprenören. Vi
känner att vi löser mer detaljfrågor inne i projektet nu än vi gjorde innan. Nackdelen är att man tycker
att det tar mer tid, ja det tar mer tid. Men det gäller ju att få förståelse i upphandlingarna också, att
alla räknar med att det faktiskt tar lite längre tid kanske, vi löser ju mer saker. Men när man inte har
BIM som ett krav i ett projekt så kan man inte räkna med att man skall jobba på det sättet med BIM
som ett verktyg för då kanske man inte vinner det uppdraget. Sen kanske man säljer in det när man
väl har vunnit det, med att vi vill jobba på det här sättet för att vi ser de här fördelarna med det.
En nackdel idag är väl lite grann också att programvaruverktygen, alltså verktygen vi jobbar med alla
är inte riktigt med på banan kan man väl säga. Man kan inte ta vilken projektör som helst för då
kanske de har kunskap i ett visst verktyg som inte vi kan använda oss av i ett BIM projekt. Så det är
väl en nackdel, vi blir mer begränsade i vilka resurser vi kan använda.
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3. Vilka krav ställer arbetssättet BIM på de projekteringsverktyg som används i
uppdragen?
Kraven ställs generellt i en upphandling, det är inte så att i upphandlingen så säger kravdokumentationen
att i kontaktledning så måste man använda ett visst verktyg som skall göra si eller så. Kravställningen
säger mer att så här skall modellen presenteras. Det vill säga att det skall vara en dgn- eller dwg-fil eller
att den ska presenteras som ett 3D objekt, ett volymobjekt. Den skall kanske ha viss information
kopplad till sig. Den skall vara 1:1 skala. Om vi säger just kontaktledning och att det kanske är
utliggare med olika rörsatser som skall till, att det då skall stämma överrens med den riktiga
projekteringen.
I ett projekt idag, i ett järnvägsprojekt så jobbar vi kanske idag med ungefär åtta olika
projekteringsverktyg. Och de här olika projekteringsverktygen kommer från olika
programvaruleverantörer och de gör ju att vi givetvis har ett problem med att allting inte kan prata med
varandra. Och det är väl så att, i den bästa av världar så hade det varit så att alla kan prata med
varandra på ett enklare sätt. Nu blir det tyvärr så att nu måste man följa en viss rutin för att nu har
jag gjort min spårgeometri och då måste jag konvertera den till de här formatet för då skall ROL kunna
läsa spårgeometri, fast nu är det kanske inte ROL, utan mer Rail Electrical som skall ha en
konverterad spårgeometri. Ja då ska den ha sin version av det. Och så kommer du tillbaks till ett
vägprojekteringsverktyg och då ska du konvertera till ett annat format för att den skall kunna läsa
spårgeometrin. Så det hade varit väldigt bra om man skulle kunna köra på den spårgeometri som har
tagits fram och alla skulle kunna läsa den här sakerna mellan varandra. Det är ju drömmen, att man
har en gemensam programflora som fungerar och kan prata med varandra rakt över. Och det är väl
egentligen det som Trafikverkets krav gärna ser, att man ska just jobba i en gemensam databas för det
är egentligen de dom kravställer mycket utifrån. Så det är ju det målet som vi ser om, inte vet jag, 1015 år att vi har kommit dit. Att man skall kunna jobba i en gemensam databas.
Är det så långt bort alltså?
Ja jag har väldigt svårt att se att vi har kommit till en gemensam databas innan den tiden. Jag tror att
vi kommer bli väldigt mycket styrda av Trafikverkets underhåll. Alltså deras underhållsavdelning som
egentligen styr hur vi skall förvalta det datat vi tar fram. Och jag tror att det blir där någonstans vi har
våran gemensamma nämnare. Att det är till den databasen som vi kommer tillhandahålla på något sätt,
och att det är där vi ska få in data som vi måste anpassa. Och jag tror att det tar säkert 10 15 år
innan vi är där. För det går ganska trögt. Givetvis är det en gissning men det är någonstans där. Men
man har ju i alla fall den tanken i sin kravställning att man ska jobba på det sättet lite grann. Men
det går ju inte alltid att uppfylla. Det beror lite grann på vilka discipliner som är med i projektet.
Beroende då alltså på vilka programvaror som används i projektet.
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Men är det det enda? Att de skall kunna sammarbeta med varandra genom de olika
teknikerna? För så som jag har läst och förstått angående BIM, så är det ett arbetssätt
som används under hela byggnadsprocessen fram till förvaltningsdata. Ställs det något
krav på man i projekteringsverktygen skall kunna projektera i projekteringsfasen för att
sedan i byggnadsfasen kunna använda verktyget på något sätt för kunna ändra i det som
projekterats och till sist också kunna förvalta information som tagits fram under hela
byggnadsprocessen?
Det är önskan i slutändan. Men det finns inte på kartan att det kommer att ske på väldigt lång tid.
Om vi ser till processen idag, så är den för uppdelad idag. Tillexempel vi har en utredningsfas där ett
företag jobbar med utredningen av vart den här sträckningen skall gå, och sedan kommer du till nästa
upphandlingsdel och då skall du jobba med en järnvägsplan systemhandling eller vad det nu kan vara.
Då är det nästa gäng som skall jobba med den här biten. Och då kanske du har med dig några
modellfiler från det första skedet som är väldigt grova, men du får ingen bra beskrivning av vad det är
för någonting. Man får inte så mycket data egentligen. Så jobbar du i systemhandlingsskedet och i
järnvägsplanen i ett gäng där och sedan levererar ni vidare upp till bygghandlingsskedet. Men när man
leverera från systemhandlingsskedet så finns det idag inga krav på att man skall leverera med
inställningsfiler och databaser utan det är bara vanliga grafiska filer. Alltså bara modellfiler, dgn dwg
filer. Så länge Trafikverket inte kravställer att man inte ska skicka vidare databaser och inställningsfiler
och cellbibliotek, då kommer man inte kunna ta vidare bara och fortsätta att arbeta med det där det
lämnades. Och det kräver nog att Trafikverket tillhandahåller typ cellbibliotek och inställningar. För
att inget företag skulle vilja ge bort all den utveckling man har lagt ner.
ROL är också ett väldigt avancerat verktyg att jobba i, då kan du inte som en underhållsentreprenör
bara gå in i programmet och bara flytta lite grejer hur som helst. Det fungerar inte riktigt så. Men
trafikverket går tyvärr ut lite med den informationen att det är så här vi ska jobba. Man får den känslan
av Trafikverket. Att man ska jobba så som du beskrev det. Det är en vision mycket av det dem säger.
Och det är bra, man ska ha visioner. Annars jobbar vi inte mot nya bättre, snabbare mål. Men vi är
väldigt långt därifrån idag. För att egentligen om man tänker sig vad är BIM? Vart har du den stora
nyttan av den information och dom modeller vi plockar fram? Så är det inte under själva
projekteringeringen av ett projekt utan det är under underhållsfasen och under 60-70 år. Det är där du
har den stora vinningen i att jobba med det här.
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4. Vad jag har förstått så är en central del i BIM vilken information som kan lagras i
modellerna. Vilken typ av information skulle du säga är viktig att lagra i
modellerna?
Den var svår den frågan. Det beror ju lite grann på i vilket perspektiv vi ska se det. Tänker du då över
tid, mot underhåll eller tänker du för att vi ska kunna bygga det här på ett effektivt sätt? Om vi ska se
utifrån dagens förutsättningar, är det ju just det här investeringsprojektet som pågår som är det
intressanta. Just nu idag. Vilken information är då intressant?
Vi kan ta det som är intressant idag, för det är ju det som är relevant just nu.
Aa, för det är ju det jag jobbar med och det jag har koll på. Jag säger bara att det är ganska stor
skillnad på vad det är för information som vi vill förvalta över tid och vad är det för information vi vill
jobba med under ett investeringsprojekt. Då är det ju alltid viktigt vilken status ett objekt har, om vi
säger är det ett befintligt objekt, är det objekt som skall rivas eller är det ett nytt objekt. En status, det
är alltid bra att ha. Sen så kommer det till vilket skede skall man jobba med? I vilket skede påverkas
det här objektet. Man har oftast ett projekt indelat i ett antal etappindelningar för att man har vissa
avstängningstider och så. Så det är också alltid viktigt. Sen är det ju information i form av vad är det
för artikelnummer, vad ingår i det här objektet? Om vi tar då en kontaktledningsstolpe med utliggare,
vilka artikelnummer behöver jag för att kunna bygga det här objektet. Så att jag lätt kan ta ut en
materiallista, under projekteringens gång kanske eller när man börjar närma sig slutskedet, tillexempel
till det här skedet behöver vi beställa 25 stycken kontaktledningsstolpar med den här
rörsatskonfigurationen och utliggare. Sen är det också viktigt vad har den för ID, för unikt ID, varje
kontaktledningsstolpe har ju ett unikt ID. Så det är alltid viktigt förstås. Det är väl de jag spontant
kommer på att vi har nytta utav och att det här kan vi jobba med, här har vi en koppling till projektet.
Spontant är det de huvudkategorierna av information som jag tycker är viktiga och som är i ett
investeringsprojekt.
5. Har du varit i kontakt med projekteringsverktyget ROL som används vid
projektering av kontaktledning?
Ja det har jag.
o Om ja, vad anser du har fungerat bra med verktyget?
Det som är bra är när vi ska lägga ut ny kontaktledningsanläggning längs med en ny
projektering av en sträcka. Alltså inte ombyggnation med befintlighet. Då är det oberört
kraftfullt i den mening att det snabbt kan presentera en anläggning längs med en sträckning.
Alltså att du får ett väldigt bra hum om hur det skall se ut, det är ganska nära sanningen
egentligen om vad vi kommer att få ut. Jag ser det som ett väldigt kraftfullt verktyg tillexempel
i tidiga skeden. Och då tänker jag tidiga skeden som utredningar, förstudier och där man ska
jobba med kontaktledningsanläggningar. För då får du en väldigt snabb bild av vad som
troligen behövs och där man kan genomgå justeringar.
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Det har potential att vara ett väldigt bra projekteringsverktyg även i detaljprojekteringsskedet,
just att tankegången är rätt kring hur man bygger upp det. Man jobbar inte baklänges som
man gjort tidigare. Utan verktyget fungerar väldigt snabbt och smidigt. Fördelen är också att
du verkligen kan skräddarsy en anläggning om du har tiden att CAD:a upp rörsatserna och
det som behövs för just det specifika projektet. Är det ett standardprojekt det vill säga enkelspår,
eventuellt dubbelspår där vi inte jobbar med bryggor det vill säga, där vi har singelstolpar
fungerar det också väldigt bra. Det är bra på att ta hänsyn till förutsättningar. Med
förutsättningar menar jag tillexempel broar, att man kan modifiera och jobba utifrån broars
höjder och anpassa kontaktledningsanläggningen efter det. Och där du har förbudszoner där
du inte får placera stolpar etc. Det finns många bra saker med ROL.
o Vilka svagheter anser du att verktyget har?
Med tanke på hur komplex en kontaktledningsanläggning är, det vill säga att du kan ha så
otroligt många konfigurationer. Alla olika typer av kontaktledningsstolpar du kan ha, vilka
olika typer av rörsatser som finns, vilka olika typer av utliggare, att det är extremt tidsödande
att ta fram alla olika konfigurationer. Man skapar, om jag har förstått det här exakt rätt nu,
en rörsats det är en cell, tillsammans med en utliggare är detta en assemblie. Så tillslut så
plockar du på dig saker och det är ganska tidsödande att bygga upp ett special fall tillexempel.
Om man ska ha en exakt beskrivning av det.
Vad kräver Trafikverket där, kräver de att det skall vara en exakt beskrivning eller
är det mest bara för att visa upp anläggningen?
Än så länge så kräver de inte att det skall vara en exakt beskrivning, eller kräver och kräver.
Skall man följa verkligen kravställningen då skulle man nog behöva rita upp en exakt
anläggning. Men kontaktledning, just upp vid utliggare och rörsatser, hittills har det inte varit
en så stor fråga eftersom att där upp har vi sällan ett problem. Oftast är det ju samordningen
nere vid kontaktledningsstolpen och fundament och kanske just det med kanalisation och
signaler som interaktioner mellan de olika teknikområdena. För det är ju där de mesta
missförståenden sker. Och det är där vi behöver samordna oss. Så än så länge har Trafikverket
inte varit jätte hårda på den biten, vi har levererat handlingar där vi inte har färdiga rörsatser
utan vi har kört en standard utliggare istället.
Levererar man 3D modeller istället för ritningar nu? Eller levereras både och?
Det som är fördel med ROL är ju att vi skapar ju egentligen ritningen när vi skapar 3D
modellerna, om vi nu tänker oss elplanen. Dom skapas ju samtidigt. Sen levererar man ju med
massa typritningar för hur sakerna skall byggas ihop. Man ser väl på sikt någonstans att det
skall genereras en typritning per kontaktledningsstolpe, med utliggare och hela kittet. Som en
monteringsritning kan man säga. Vi genererar via BIM fackområdesmodellen och så tar vi ut
ritningar för planen i alla fall, det är ju inga problem. Den ritningen behöver man ju bara
presentera egentligen. Kontaktledningsmodellen, det går att visa det i modellen. Så i BIM
projektetet behöver vi inte ta ut elplaner specifikt för alltså ritningarna, utan vi levererar
egentligen bara modellen så får de titta i den.
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Andra styrkor som jag ser men som vi inte har hunnit utveckla än är att, i BIM kan man
jobba med olika noggrannhetsgrader kan man säga. Det kallas för LoD. Level of Development
kan man väl kalla det, med en skala 100-500. Det är en sådan här vedertagen skala som
finns inom husbranschen som man har anammat lite grann inom anläggningsbranschen också.
Och om man ska tänka efter och säga hur ska vi jobba i tidiga skeden med det här verktyget?
så skulle man ju kunna sätta upp en miljö där man skapar celler som inte är så noggranna.
Man skapar egentligen bara lite grövre mallar. Och det tycker jag är en styrka i att det är
ganska flexibelt på det sättet. Som man ser det idag, det misstaget vi gör lite med dem här
verktygen ROL och kusinen Rail Elecrical, som är för övriga el, signal, tele, kanalisation, det
är att vi gör det för detaljerat. Vi gör det för trovärdigt. Tidigt i projektet. Desto mer detaljrikt
man gör det, desto mer tror folk att det är den färdiga anläggningen. Så det är något att jobba
vidare på, hur skall vi presentera de olika skedena? Vi pratar om LoD 100 som är den
grövsta modellen då, eller den grövsta i skalan. Där skulle man egentligen kanske mer visa att,
innanför den här volymen, här kommer vi ha ett kontaktledningsfundament med stolpe och
utliggare, i en liten grövre modell.
Man kan säga att man utvecklar en modell från ett tidigt skede och hur man går vidare. Man
kastar inte på all information från början. Man ska aldrig se det som att nu gör vi det här,
pang, nu finns allting det första vi gör. Utan det är en utvecklingsfas man jobbar med under
modelleringen. Och det är väl det inte alla riktigt har förstått. Och det behöver vi även titta på
för kontaktledning och tidiga skeden och även de andra BEST-objekten. Vi ska inte vara så
noggranna till en början utan vara ganska grova i vårt redovisande av modellerna. För annars
så känns det för beställaren att, ni gör ju ingenting. Nä men vi har ju bytt rörsatser på de där
3 utliggarna.
Just för att visa att saker sker i olika steg?
Jaa, prata mer om de här begreppen för att få lite förståelse, för just nu är vi i en utvecklingsfas
av modellen, det är inte färdiga produkter. Det här är en utveckling.
Så om man då kör med för detaljerade så är det lätt att tro att det är så utvecklat,
och sedan så ser man inte de små ändringarna som görs och som egentligen är
avgörande?
Precis, som egentligen är projekteringen. För de flesta kan nog kasta ut ett antal stolpar längst
ett stäcka. Men det är ju finliret när man skall få till det och den handlingen som skall ut till
entreprenören. Det är ju det som är projektörens roll i det. Att övergripligen få till ett system
är inget större problem med en programvara som kan kasta ut stolpar. Det kan vara bra att
ta med sig i tankesättet kring ROL också.
Ska man jobba med som vi ser det i alla fall ur vårt perspektiv och de kommentarer vi får från
beställaren och även hur vi tänker internt att vi är nog lite för detaljerade. När vi utvecklade
ROL, när vi tog fram majoriteten av objekten med stolpar och utliggare och sånt där som finns
idag, så var det ju till projekt Mälarbanan. Där vi skulle göra bygghandling. Vilket gjorde att
vi var tvungna att vara väldigt detaljerade. Och det är ju i projekt de flesta utvecklingar sker.
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Men som nu har det kanske stannat av litegrann i utvecklingen. Just på grund av att man
känner sig lite nöjd kanske. Men det är bra då kommer ju du med ditt exjobb här nu då. Det
är ju något som vi ser som ett givet utvecklingsområde, att göra mer enligt LoD-tänket.
Det vill säga hitta mer enkla modeller för tidigare skeden, för att verkligen tydliggöra att detta
är en grovmodell, alltså att sätta stolpen som kanske en solid, en fylld modell bara och ha
konturerna kvar av stolpen tillexempel. Och att man inte säger om det är en S 20 eller S16
stolpe, utan hålla det på en nivå så att man även visuellt ser att det här är en grövre modell.
Det tror jag skulle vara någonting.
Sen saknas det ju en massa andra tekniska bitar, men det har du ju pratat med projektörerna
om. Att man inte kan jobba med bryggor på ett bra sätt. Så det är därför jag säger, att det är
det här jag ser som BIM samordnare och ut mitt perspektiv. Det här är ju att gå tillbaks, det
här är enkelhet så det borde inte vara ett så stort steg att ta fram.
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Användare av ROL, SWECO Rail AB
Intervjun genomfördes den 16 februari 2015 kl. 13.00-14.00

Intervjufrågor till användare av ROL:
1. Hur mycket har du använt projekteringsverktyget ROL?
Jag har inte använt verktyget i produktion men jag har varit vår uppdragsledare i utvecklingen av ROL
så jag har väldigt mycket kunskap om verktyget.
2. Har du varit med i tidigare utveckling av ROL och vad gjordes i sådana fall i det
arbetet?
Jag var under utvecklingen av ROL ansvarig för projekteringsmiljön för järnväg på företaget. Jag kan
berätta lite om bakgrunden till ROL:
Vi använde oss tidigare av Catenary Design och det fungerade bra i många år, men det var väldigt
känsligt eftersom det var en liten firma som ägde det och det var bara en person som kunde underhålla
verktyget. Detta gjorde att vi var väldigt störningskänsliga. Personen som hade kunskap om Catenary
Design gick till Bentley, som är ett stort företag, men det var i praktiken fortfarande bara en person som
kunde det. För att slippa beroendet började vi söka efter andra verktyg. Ytterligare en anledning var
ändrade krav i anbud utomlands som gjorde att vi behövde utökad funktionalitet.
Vi kollade lite vad som fanns på marknaden och vad andra använde. De stora leverantörerna inom
kontaktledning har egna verktyg för att projektera sina egna system. Vi tittade även på ett verktyg som
tagits fram av en annan konsultfirma men förutom det affärsmässigt komplicerade läget hade vi
synpunkter på de tekniska lösningarna.
År 2003 så kontaktade Bentley dåvarande Banverket Projektering, som fortfarande var statligt ägt
men fungerade som en affärsmässigt självständig enhet. Bentley såg en globalt ökande marknad inom
järnväg och ville samarbeta kring utvecklingen av ett nytt projekteringsverktyg. Samarbetet gick ut på
att Banverket Projektering skulle specificera det kontaktledningstekniska och att Bentley skulle utveckla
programstödet. Som ett första steg gjordes en förstudie där en grundläggande kravspecifikation togs fram.
Vi var nöjda med specifikationen och gick därför vidare med programutvecklingen.
År 2005 var den första versionen av verktyget framme men den var inte så bra som vi hade hoppats på.
Grundtankarna var bra men verktyget var inte användarvänligt utan långsamt och i många delar
oflexibelt. De möjligheter som vi sett från liknande applikationer att jobba interaktivt i grafiken
utnyttjades inte, till exempel att peka och dra i objekten. Det var också krångligt att göra ändringar av
de objekt som skapats.
Vi körde några pilotprojekt men såg inte ett brett införande som möjligt. Efter förnyade diskussioner
gjordes 2010 ett omtag. Bentley såg fortfarande en stor marknad för programmet men hade även från
andra kunder fått samma kritik som från oss. Det resulterade i att programmet skrevs om helt så att
det blev mer likt programmet RailTrack. RailTrack är ett annat Bentley-program som Banverket var
med och tog fram på 90-talet och som nu används över hela världen.
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År 2011 kom en version av verktyget som hade en helt annan användbarhet. Vissa brister fanns
fortfarande men verktyget var lyft både funktionellt och med avseende på användargränssnitt. Verktyget
är ett viktigt stöd i projekteringen då krav på BIM och 3D finns i nästan alla nya projekt från
Trafikverket men också från Jernbaneverket.
3. Vilka moment anser du tar lång tid att genomföra vid användningen av ROL?
Det som tar mycket tid är att bygga templates/mallar. Det gäller då framför allt vid projektering av
bangårdar. Jag tycker att det skall finnas enklare grundtemplates med stolpar och bryggor och sedan
skall projektören lätt kunna komplettera med de delar som är unika för varje bryggsektion. Så som det
ser ut nu så måste man nästan göra en template för varje brygga vilket blir ett moment som tar lång tid
i projekteringen.
Ett annat moment som tar tid är att bygga 3D-objekten. Vi har tagit fram ett objektbibliotek, men det
behöver kompletteras. När man skall bygga cellerna så måste man också tänka ett steg längre eftersom
flera av våra projekteringsverktyg samverkar. Vi använder ett verktyg som heter Rail Electrical, som
också utvecklat av Bentley, för andra teknikområden,. Det man kan göra i Rail Electrical, om man
gjort cellerna rätt, är att använda andra teknikområdens 3D-objekt som stöd placering av de egna
objekten. Till exempel så kan man enkelt placera en signal i stolpen om stolpcellen är förberedd med
färdiga insättningspunkter. Rail Electrical används alltså för att stegvis bygga upp järnvägsanläggningen
med 3D-objekt från de olika teknikområdena .
4. Vilka moment anser du tar kortare tid att genomföra vid användningen av ROL?
Det som har varit vasst länge är grundutformningen, att det fungerar så bra att beräkna sektionspunkter,
trådlägen, spannlängder m.m. Vi har tidigare inte haft ett verktyg som har optimerat anläggningen och
det sparar dessutom tid vid projekteringen. ROL har det svenska regelverket ”inbyggt” och ger ett bra
stöd till projektören för att ta rätt beslut och ger varningar om man överskrider gränsvärden.
Med kravet på 3D-projektering ökar vinsten med att använda ROL. I tidigare projekt har man fått
projektera i 2D och sedan ersätta 2D-celler med 3D-celler. Det blir tidskrävande och ytterligare en
felkälla, framför allt om man skall ändra någonting. Men detta slipper man med ROL för 3D-grafiken
fås via templates samtidigt som även 2D-symboler sätts ut för att ritningar ska kunna skapas.
5. Vilka problem brukar du stöta på då du använder projekteringsverktyget?
En irriterande detalj är att texterna ändras vid omritning. Om man flyttat en text manuellt så hoppar
den tillbaka till ursprungsläget vid omritning. Detta är inte bra när man skall producera ritningar.
Templates fungerar inte bra inne på bangårdsområden med många bryggor. De fungerar när stolpar och
bryggor placeras ut längs linjen men när man kommer in på mer komplexa områden behövs ett mer
interaktivt verktyg vid placeringen. Det bästa vore att ha grundtemplates som enkelt kan kompletteras
genom ett antal val när en bryggsektion ska skapas.
Man kan i ROL specificera ingående material, bland annat för att kunna ut skapa materiallistor.
Dock så blir det väldigt komplext om man skall definiera all information i objekten. Det blir också
många olika objekt eftersom i vissa fall så är det bara en sak som skiljer objekten åt. Exempelvis kan
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stolpar se likadana ut men så skiljer sig ytbeläggningen. Därför vill vi istället specificera material mer
översiktligt och i ett senare skede komplettera med detaljer. Vi försökte i ett tidigt skede att bygga
kompletta bibliotek enligt Trafikverkets ritningar men det blev alldeles för komplext. Ett annat
praktiskt problem var att inte alla typritningar var uppdaterade hos Trafikverket så det blev en del
detektivjobb innan materialet kunde matas in.
Ett generellt problem som inte direkt är kopplat till ROL är att 3D-modeller riskerar att bli stora och
tunga att hantera. Det är viktigt att börja med en låg detaljeringsnivå och vid behov förfina den. Som
tekniker vill man gärna rita detaljerat och vi hade t.ex. i tidiga versioner med skruvskallar och gängor
på bultar. Men när objekten förekommer i hundratal blir den totala modellen över den projekterade
anläggningen alldeles för stor.
En annan fråga är att leverera rätt information till beställaren. Vid projekteringen skapas en 3Dmodell av anläggningen och den kan vi enkelt leverera. Men det finns även i ROL ytterligare information
om projektet. Det vi önskar oss är en exportfunktion som gör att man lättare kan läsa ut den aktuella
projektinformationen från databasen. Idag efterfrågas normalt inte den informationen av beställaren men
vi ser att den bör vara intressant som förvaltningsdata. Samma problemställning gäller även för
programmet Rail Electrical, men där finns en inbyggd exportrutin. Neutrala överföringsformat finns
dock inte inom det här området.
6. Finns det någonting som du tycker andra projekteringsverktyg har och som ROL
saknar?
Ett annat konsultföretag har ett liknande verktyg men jag vet för lite om det för att se skillnaderna.
7. Vilka utvecklingsbehov anser du att verktyget ROL har idag?
Vi har ett antal öppna frågor mot Bentley, det som jag tidigare beskrivit som öppna problem. Det jag
vet behöver göras är en norsk anpassning. Vi behöver implementera de norska beräkningsreglerna i
ROL, t.ex beräkningsalgoritmer, ingångsparametrar och gränsvärden. Vi har läst in oss på det norska
regelverket men på samma sätt som i Sverige står man inför ett generationsskifte och kraven för de nya
3D-modellerna är inte helt entydliga.
Inför de första uppdragen i Norge behöver vi inventera vilka tekniska lösningar som är aktuella i
uppdragen för att göra rätt prioriteringar när objektbibliotek och templates ska skapas.
8. Tycker du att verktyget är svårt att använda?
Det tidskrävande är att bygga templates och skapa objektbibliotek. Men det är inte svårt att projektera,
det känns som om att verktyget ger ett bra stöd till användaren. Programmet presenterar till exempel att
överskådligt sätt krafter och mått med varningar om gränsvärden överskrids.
Sedan kan jag tycka att nästan alla tekniska applikationer har för komplicerade användargränssnitt.
Det gäller i ännu högre grad program som Microstation och AutoCAD. Där har leverantörerna en stor
förbättringspotential.
9. Hur lätt är det att göra ändringar med verktyget?
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Vissa delar av ROL är riktigt smidiga men andra är fortfarande till delvis stela. Man kan fortfarande
ibland behöva ta bort och lägga till sakerna på nytt för att kunna göra en ändring.
10. Vad tror du är viktigt att titta på vid en norsk anpassning av verktyget?
Titta på vad det är som skiljer förvaltningarna, titta vilken detaljeringsnivå som krävs. Bentley säljer
sitt system till ett flertal olika länder så i grunden är det förberett för nationella anpassningar. Ofta kan
dock krav på konsulternas projekterade detaljeringsnivå skilja sig mellan länder. Det kan eventuellt
också finnas sätt att hantera beräkningar och gränsvärden som skiljer sig mellan länderna.
Kontaktledningssystemen ser olika ut och det påverkar objektbiblioteken.
Leveransformatet skiljer sig mellan Sverige och Norge. I Norge använder de sig av AutoCADs dwgformat för CAD-information men det kan vi uppfylla genom att MicroStation/ROL kan exportera
formatet. Det finns några inställningar att tänka på vid konverteringen men vi ser inga direkta problem
med leveranser av CAD-modeller.
Ritningar glöms ofta bort men de är viktiga som komplement till modellerna. De norska symbolerna
behöver läggas in i 3D-cellerna. Vi behöver anpassa XML-rapporter, som bygger på s.k. Stylesheets,
och som kommer skilja sig i Norge jämfört med de svenska.
Vet du vad som skall ingå i en leverans i Norge?:
När jag var på besök hos Sweco Norge bekräftade de att grunden är dwg-formatet. Dessutom använder
man ett verktyg från en norsk leveranatör so heter NovaPoint. Vi har inte sett att NovaPoint har
fuktionalitet som motsvara ROLs. . Det är dock fortfarande viktigt att NovaPoint och ROL kan
samverka med varandra. Det är viktigt att sy ihop teknikområdena och det är viktigt att programmen
kan samverka med varandra.
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Kontaktledningsprojektör, SWECO Rail AB
Intervjun genomfördes den 12 februari 2015 kl. 10.00-11.10

Intervjufrågor till användare av ROL:
1. Hur mycket har du använt projekteringsverktyget ROL?
Jag började använda programmet för ca ett år sedan. Jag använder det i ett uppdrag som pågår just nu
för att sätta ut fundament. Ett uppdrag som görs i Sverige. Jag använder ROL i huvudsak för att
placera fundament och för att då input till bärtrådsberäkningarna. Bärtrådsberäkningarna kan ej göras
i ROL idag Jag har även visat verktyget för studenter på järnvägsskolan och vid presentation i Norge.
Jag har inte använt programmet för att skapa en komplett kontaktledningsmodell.
Jag själv uttalade ett intresse för att vara med i implementeringsgruppen av ROL. Detta för att jag är
väldigt teknikintresserad och ser utvecklingspotential i programmet.
2. Har du varit med i tidigare utveckling av ROL och vad gjordes i sådana fall i det
arbetet?
Jag har bara varit med sedan förra året och mest som informationskanal. Jag jobbar främst med att hitta
buggar i programmet genom att använda programmet.
3. Vilka moment anser du tar lång tid att genomföra vid användningen av ROL?
Just nu är problemet att verktyget inte kan anpassas till hur man vill ha det. Ett irritationsmoment är
bland annat trådläget, ROL får för sig att ändra tillbaka vissa saker när man har ändrat någonting
manuellt. Jag har dock inte kunnat spåra när detta händer. Det tar längre tid att projektera när sakerna
ändrar tillbaka sig själva, det blir också en kvalitetsbrist eftersom man inte alltid märker att saker
ändrar tillbaka sig.
Det tar inte längre tid att göra en spårfil för ROL, utan det är mer kvalitén på spårfilen som avgör hur
bra projekteringen går. Vid tillexempel användning av Catenary Design, där spåret fortfarande är en
modellfil, krävs det bara en linje för att sätta stolpar.
Det tar också lång tid att skapa celler, symboler och assemblies. Om det fattas måste det skapas i
uppdragen. När det väl är tillverkat så har man de i sitt bibliotek.
Buggar i ROL som man ej har koll på skapar problem vid projekteringen och då tar det också längre
tid att projektera.

Bilaga

C:27

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

4. Vilka moment anser du tar kortare tid att genomföra vid användningen av ROL?
I och med att allt sker med automatik istället för att sakerna klickas ut manuellt så är det många saker
som går mycket fortare när man använder ROL. Allt från stolpplacering till projektering av hela
anläggningar tar kortare tid vid användning av ROL. Det som gör att det går fortare är att
projekteringsverktyget tar hänsyn till de reglerna som specificerats och som ställs vid projektering.
Programmet räknar bland annat på kurvor då det finns behov för detta. Programmet blir lättare att
använda av nya kontaktledningsprojektörer eftersom verktyget tar hänsyn till regelverket som är
definierat, detta leder i sin tur till kortare tider för projektering.
Men som vi har sagt till användare av ROL; det kommer inte bli billigare att projektera men kunden
kommer kunna får mer för pengarna. Högre kvalitet på det som levereras kan ges. Tillexempel då
granskningen kommer fungera bättre. Naturligvis kan projekteringen gå snabbare, men samtidigt är det
ett dyrare och noggrannare verktyg, det är även dyrare att producera saker i. Kunderna kommer få
mervärde i att vi kan ta fram mer material till samma pris och på samma tid.
5. Vilka problem brukar du stöta på då du använder projekteringsverktyget?
Det som jag tidigare nämnt, när ROL flyttar tillbaka projekterade saker. Ändringarna sker i
databasen när man ändrar manuellet, men vid ett kommando så kan programmet få gör sig att räknar
om och då få för sig att återställa värdet till det uträknade– det leder till att förändringar sker.
Har ni haft en diskussion med Bentley System om att saker återgår till det som varit
tidigare?
”Buggen” är kommunicerad med Bentley, men jag vet ej status för om de har hanterat den. Vi har en
lista med fel och utvecklingsbehov där vi skriver upp saker som vi kommer på inte fungerar eller behöver
ändras och som vi sedan kommunicerar till Bentley.
Ett problem är att programmet vill göra saker automatisk. Programmet gör saker och vill göra saker
automatiskt efter de regler som är bestämda. Om programmet inte har några regler att gå efter så sätter
den ett eget värde. Detta sker då förutsättningarna kommer utanför ramarna av det som finns definierat.
Det som blir problematiskt är då det inte finns värden för hur det skall projekteras, tillexempel då
verktyget skall räkna ut stolpavståndet i kurvor med R<1200, då tar den bara ett värde som den anser
vara bra eftersom det inte finns definierat hur verktyget skall bete sig om radien är mindre än 1200
meter. Om man då inte har så mycket erfarenhet av kontaktledningsprojektering och inte är så kunnig
kan det vara svårt att veta om det är felaktigt värde.
Ett annat problem är att spårprojektören delar upp spåret i delar för att underlätta sin projektering.
Dessa delningar kan inte gås över i ROL, programmet känner av att filen är uppdelad. Då försöker
man som kontaktledningsprojektör ”pussla” ihop kontaktledningsanläggningen för att spårdelningen
inte skall märkas. Man försöker alltså ”lura” verktyget. Om man inte kan ”Pussla” ihop det kan inte
spårfilen användas och då måste spårprojektören projektera om. Men om man ”pusslar” ihop det så blir
det tveksamt om det håller rent kvalitetsmässigt.
ROL jobbar mot databasen och det är där allt sparas, men man måste spara manuellt.
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Vid sektions övergångar sätter ROL bara ut tabellvärden för högerkurva och speglar inte värdena vid
vänster kurva.
6. Finns det någonting som du tycker andra projekteringsverktyg har och som ROL
saknar?
I Catenary Design kan en import av data från verktyget göras direkt till det bärtrådsprogram som
Trafikverket använder sig av. ROL gör egna bärtrådsberäkningar men dessa är inte godkända av
Trafikverket att leverera i projekt.
Jag har inte någon erfarenhet av några andra program.
7. Vilka utvecklingsbehov anser du att verktyget ROL har idag?
En utveckling av kopplingen mellan informationen från SWECOs databas och bärtrådsprogrammet
som behöver fixas för att kunna genomföra bärtrådsberäkningar som kan godkännas av Trafikverket.
Alltså kopplingen mellan ROL och BARTRAD (Trafikverkets godkända program för
bärtrådsberäkningar)
Det som projekterats hamnar i en databas (nätverksmodellen) som skall kommunicera med
bärtrådsprogrammet. Bärtrådsprogrammet som idag är godkänt för användning ägs av Trafikverket.
Godkända beräkningarna går direkt till en maskin som sedan tillverkar bärtrådarna.
Andra saker som behöver utvecklas är att ta fram celler, symboler och assemblies, det som är själva
byggstenarna i verktyget. Ett annat utvecklingsbehov är att ta fram mallar för att presentera data för
kund. Style-sheet behöver göras.
8. Tycker du att verktyget är svårt att använda?
Verktyget kan verka rörigt till en början. Men det finns en logisk arbetsgång i användandet. Fördelen
mot andra program är att man inte måste kombinera kommandon för att utföra vissa saker. Det som
är jobbigt är att det saknas support i programmet om man fastnar i programmet, det kan göra att man
blir irriterad.
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D. Anteckningar från observationen av ROL
1. Hur används verktyget idag?
Fyra filer skapas. Dgn-fil, nätverksmodellfil, ohl-fil och ols-fil:


Bentley Microstation Design (dgn-fil)– Designfil innehållandes det som användaren
projekterar, exempelvis grafiska symboler i form av kontaktledningsstolpar, utliggare
och kontaktledning.



NWM-fil – Nätverksmodellfil innehållande spårdata i en förenklad utformning.



OHL-fil – Intelligensfil i form av en databasfil innehållandes projektdata, exempelvis
referenslinjer, sektioner och ledningar.



Microsoft Office List-genväg (ols-fil) - Materieldatabas som bland annat lagrar
templates.

Projekteringen startar genom att en ALG-fil importeras. Detta är en spårfil som görs av
spårprojektörer. Kontaktledningen projekteras sedan efter hur spåret ser ut.
När spårfilen har importerats väljer användaren de designregler som användas på den
projekterade sträckan. Detta görs under ”Design Rules”. Användaren väljer under kategorin
”Catenary System” vilket svenskt kontaktledningssystem som skall projekteras för sträckan.
Kommandot ”Reference line” hjälper användaren att placera ut referenslinjer, vilka sedan
används för att placera ut strukturer. ROL tar hänsyn till designreglerna när placeringen av
referenslinjerna utförs. Det finns också funktioner för att ändra spannlängderna manuellt.
Kommandot ”Create Structures” används för att placerar ut templates. Templates är mallar
innehållandes exempelvis olika kontaktledningsstolpar. Användaren kan också i kommandot
ange den status som skall användas för stolpen; ny, ändrad, befintlig, kommer att rivas,
framtida eller temporär. Om stolpen skall placeras vid en sektionsövergång kan även detta
anges. Slutligen väljer användaren den utplacerade referenslinje där strukturen skall placeras
ut.
XML-rapporter används för att kunna presentera information i form av dokument. Vilken
information som kan visas beror på vilka stylesheets som finns.
Med kommandot ”Wire runs” placerar kontaktledningen ut i modellen.
Med modellerna från ROL kan det köras kollisionskontroller. BIM samordnare i projekten
kollar innan samgransking efter kollisioner.

Bilaga

D:1

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

2. Vad upplever du saknas i verktyget idag?
Att enkelt kunna flytta texterna och att bryggorna skulle kunna göras på ett smidigare sätt.
3. Vilka problem brukar uppstå med ROL idag?
Det är besvärligt att projektera vid spårväxlarna.
4. Har ROL tidigare använts vid projektering mot Norge?
Nej, det har det inte.
5. Kan du ge exempel på vilka utvecklingsbehov som finns för en norsk anpassning?
För projektering mot Norge hade det varit bra att få ut den data som behövs för att fylla i
Fundamast
Det finns jättemycket olika stolpar i Norge och dessa har olika längder. Så objektbiblioteket
hade behövt innehålla de olika stolparna.
Designrules behöver ändras, Norge behöver läggas till i listan.
Vi behöver uppdatera cellbiblioteket med norska symboler, detta behövs för att göra
templates.
Teckensnitt måste utvecklas för att uppfylla Jernbaneverkets krav på teckensnitt.
Övriga anteckningar som gjordes under observationen:
En funktion behövs för att kunna lägga ut kabel i marken.
Kontaktledningen är styrd till spåret, men man skulle vilja ha större frihet att kunna editera
spåret själv.
Man skulle vilja kunna projektera på ett sätt så att all information om templates inte ges till
konkurrenterna. Trafikverket måste få allt, vilket i dags läget innebär att konkurrenterna
måste få allt. Man vill bara leverera bilden av anläggningen.
Man skulle vilja kunna tagga mer information i objekten. Till exempel Enummer(artikelnummer) och årtal då det är byggt.
Det hade varit bra om man kunde få ut fundamentberäkningar ur programmet.
Vissa saker blir konstiga då man konverterar till dwg. Detta beror på hur cellerna är gjorda.
Det handlar oftast om svängda ytor.
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E. Jernbaneverkets krav och översättningar till krav ställda på ROL.
Krav

Krav på ROL

Data för teknisk anläggning levereras i DWG-format efter att de följer JBV
riktningslinjer för namngivning och kodning.

ROL kan leverera data i DWG-format

(Data for tekniske anlegg leveres på DWG-format dersom de følger JBV sine
retningslinjer for navngiving og koding.)

Projektet måste definiera ett överföringsformat som skall gälla för samordning av data
för att användas i modeller. Jernbaneverket använder idag AutoCad med DWG-format
och vill rekommendera att detta används som samordningsformat vid genomgång av
modellen.
(Prosjektet må definere et overføringsformat som skal være gjeldende for koordinering
av data til bruk i modeller. Jernbaneverket benytter i dag AutoCad med DWG-format og
vil anbefale at dette benyttes som samordnende format ved gjennomgang av
modellen.)
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Överföringsformat: Det dominerande formatet för projektering är idag Autodesks
produkter. Det är därför ställt som krav att programmet skall ge en korrekt
konvertering till gällande DWG-format. Levaranser av utsättningsdata skall vara i känt
format Land-XML eller KOF.

ROL gör en korrekt konvertering till
gällande DWG-format.
ROL levererar utsättningsdata i LandXML eller KOF.

(Overføringsformat: Det dominerende formatet for prosjektering er i dag Autodesk sine
produkter. Det er derfor stilt som krav at programmet skal gi korrekt konvertering til
gjeldende DWG-format. · Leveranser av stikningsdata skal være i et kjent format LandXML eller KOF.)

Resultatmodell
Modellen levereras i dwg-format. Leveranser i andra format skall specifikt avtalas med
uppdragsgivare. Formatet skall säkerställa objektets geometriska utformning
(volym/ytor/linjer/punkter) och egenskaper.
(Resultatmodell
Modellen leveres på dwg-format. Leveranse i andre formater skal spesifikt avtales med
oppdragsgiver. Formatet skal ivareta objektets geometriske utforming
volum/flater/linjer/punkter) og egenskaper)
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Tillbudsmodell
Det skall tillämpas på samordningsmodellen och de separata teknikområdesmodeller.
Modellerna skall levereras på produktionsformatet och formatet LandXML, och
eventuellt på ett projekteringsformat som är vanligt att använda på
entrepenörmarknaden.

ROL levererar samordningsmodeller och
separata fackområdesmodeller på
produktionsformat och formatet
LandXML, och eventuellt på ett
projekteringsformat som är vanligt att
använda på entrepenörmarknaden.

(Tilbudsmodell
Det gjelder samordningsmodellen og de separate fagmodellene. Modellene skal kunne
leveres på produksjonsformatet og formatet LandXML, og evt. et prosjekteringsformat
som er vanlig brukt i entreprenørmarkedet.)

Med resultatfil menas alla ritningar som är sammansatta av en eller flera temafiler
ROL kan plotta ritningar i pdf-format
och/eller andra filer (som xref). Alla resultatfiler skall vara hämtade från samma
xreferens som är visat i samordningsmodellen. Resultatfilen skall ha filnamn som
reflekterar ritningsnummret. Filnamn skall kunna innehålla ritningsnummer, inte
revisionsnummer. Vid filformatet pdf av ritning skall denna innehålla revisionsnummer.
(Med resultatfil forstås tegninger som er satt sammen av en eller flere temafiler
og/eller andre filer (som xref). Alle resultatfilene skal være hentet fra de samme xrefene
som er vist i samordningsmodellen. Reultatfilen(e) skal ha filnavn som gjenspeiler
tegningsnummeret(ene). Filnavnet skal kun inneholde tegningsnummer, ikke
revisjonsnummer. Ved filformat pdf av tegningen skal denne inneholde
revisjonsnummer.)
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Regler för namn på lagret:
Teknikkod skall vara den första delen av namnet på lagret. Därefter skall namnet
kategoriseras og detaljeras beroende av teknik och objekttyp enligt tabell 10.3 i
Jernbaneverkets dokument (Jernbaneverkets leveranskrav). Alla teman skall refereras
till fackområden
Uppbyggningen av namn på lager i temafiler: TEMA_KATEGORI_DETALJ._TEMA och
_KATEGORI skall inte ändras. Vid behov kan det kompletteras med
ytterligare_KATEGORI. Vid behov av fler DETALJER kan detta specificeras i varje enskilt
projekt.
Automatiskt genererade lager skall behålla sina namn. Detta gäller objektlager enligt
NS3451 byggningsdelstabell och liknande. Krav för namnsättning gäller bara lager som
blir manuellt namnsatta.

ROL använder lagernamn som uppfyller
de krav som Jernbaneverket ställer.

(Fagkode skal være første del av navnet på laget. Deretter skal navnet kategoriseres og
detaljeres avhengig av fag og objekttype iht. tabellene på de neste sidene. Alle ”TEMA”
skal refereres til fag
Oppbygging av navn på lag i temafiler: TEMA_KATEGORI_DETALJ _TEMA og
_KATEGORI (som angitt i tabellene under) skal ikke endres. Ved behov kan det
suppleres med ytterligere _KATEGORI. Ved behov for flere DETALJER kan dette
spesifiseres i hvert enkelt prosjekt.
Automatisk genererte lag skal beholde sine navn. Dette gjelder objekter laget iht.
NS3451 bygningsdelstabellen o.l. Krav til navnsetting gjelder kun lag som blir manuelt
navnsatt.)
Titelfält för tekniska ritningar i projekt kan hämtas i dwg-format i teknisk regelverk
(TITTELFELT FOR TEKNISKE tegninger i prosjekter kan hentes i dwg-format i Teknisk
regelverk,)
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För att kunna koppla upp modellen mot externa databaser och ge en god struktur i
modellen så byggs modellen upp efter en standard objekttypslista, utifrån SOSIstandarden.
(For å kunne koble modellen opp mot eksterne databaser, og gi en god struktur i
modellen, så bygges modellen opp etter en standard objekttypeliste, på bakgrunn av
SOSI-standarden.)

ROL bygger upp modeller efter en
standardiserad objekttypslista utifrån
SOSI-standarden.

Objekttypslistan är utsättningsdata(koordinater), där alla objekt har en specifik punkt
eller linje som beskriver detta.

ROL ger varje objekt utsättningsdata.

(Objeobjekttypeliste er stikningsdata, der alle objekter har et spesifikt punkt eller linje
som beskriver dette.)
Alla fackområdesmodeller skall kunna levereras i sista versionen av formatet SOSI
(GML), LandXML eventuellt KOF, och på format som är definierat av uppdragsgivaren.
Filerna skall vara definierade i referensystemet och alla linjer som är definierade som
utstikningslinjer skall innehålla geometri eller brytlinjer.
Alle fagmodellene skal kunne leveres i siste versjon av formatet SOSI (GML), LandXML,
evt. KOF, og på format som er definert av oppdragsgiver. Filene skal være i definert
referansesystem og alle linjer som er definert som utstikningslinjer skal inneholde
geometri eller knekklinjer.
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I den grad DAK-programmet definierar lager skall lager i 3D-modellen definieras enligt
objektkodslistan. Alla objekt och element definieras i huvudtyper av
lagstruktur;refernsepunkt (koordinater) och utsträckning (area/volym). Detta görs för
att splittra referenspunkter som definierar placering mot övriga ytor och volymer.
I den grad DAK-programmet definerer lag skal lag i 3D-modellen defineres i henhold til
objektkodeliste. Alle objekter og elementer defineres i to hovedtyper av lagstruktur;
referansepunkt (stikningsdata) og utstrekning (areal/volum). Dette gjøres for å splitte
referansepunkter som definerer plassering mot øvrig flater og volumer.

Uppdragsgivaren skall definiera vilket format som samordningsmodellen skall byggas i.
Formatet som blir valt måste kunna generera data från alla de medverkade
datamodellerna, utan att data blir förvrängt eller försvinner. Storleken och
nogrannheten skall bestämmas med uppdragsgivaren på förhand utifrån datamängder
och visualiseringsverktyg.
Oppdragsgiver skal definere hvilket format samordningsmodellen skal bygges i.
Formatet som blir valgt må kunne generere data fra alle de medvirkende datamodeller,
uten at data blir fordreid eller blir borte. Størrelsen og nøyaktigheten skal avklares med
oppdragsgiver på forhånd ut fra datamengder og visualiseringsverktøy.
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Samordningsmodellen görs i det format som projektet önskar att använda för att
ROL kan leverera dwg-format utan att
samköra projekteringsleveranser. Detta gäller tillexempel för visning vid
förändring eller missvisning uppstår i
samordningsmöten och kollisions-/kvalitetssäkringstillfällen. Jernbanverket använder i detta format.
sina ramavtal idag AutoCad med dwg-format, och alla program som används bör därför
kunna leverera utväxlingsformat som kan användas utan att förändring eller
missvisning uppstår i detta format.
Samordningsmodellen tilrettelegges i det formatet som prosjektet ønsker å benytte til å
samkjøre prosjekteringsleveranser. Dette gjelder f.eks. for vising i samordningsmøter
og kollisjons-/ kvalitetssikringssamlinger. Jernbaneverket benytter i dag i sin
rammeavtale AutoCad med dwg-format, og alle programmer som benyttes bør derfor
kunne levere utvekslingsformater som kan benyttes uten fordreining eller misvisning i
dette formatet.
För att kunna ha en översikt över alla ändringar som är gjorda under projekteringen
I ROL kan påskrifter göras i modellerna.
läggs en påskrift i modellen. Påskriften med revisionsfält och titelfält byggs upp som en
tabell som fästs på modellens nedre högra punkt, eventuellt en punkt som projektet
Revisionsfält och titelfält fästs på
bestämmer.
modellens nedre högra punkt i ROL.
For å kunne ha en oversikt over alle endringer som er gjort underveis i prosjekteringen
lages det en påskrift i modellen. Påskriften med revisjonsfelt og tittelfelt bygges opp
som en tabell som hektes på modellens nederste høyre punkt, evt. punkt som prosjektet
bestemmer.
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Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

Alla objekt som läggs in i fackområdesmodellen skall ha två lager.
1. Lager - Objektet markerat som symbol, med ytor och volym. Lagret har inte prefix
2. Lager - Refernspunkt eller -linje tillhörande objekt.
Alle Objekter som legges inn i fagmodellen skal ha to lag.
1. lag – Objektet markert som symbol, med flater og volum. Laget har ikke prefiks.
2. lag – Referansepunkt eller -linje tilhørende objekt.
För 3D-projektering skall okbjekten visa ungefärligt omfattning och utseende. Dessa
objekten hämtas från ett bibliotek som disponeras av Jernbaneverket. Tillgång till
dessa fås vid förfrågan till projektet. Om inte riktiga objekt är i biblioteket kan det vara
nödvändigt att utarbeta detta i projektet. Ett sådant objekt som blir utarbetat tillfaller
Jernbaneverket för att användas i andra projekt.

Alla objekt i ROL har två lager enligt:
1. Lager - Objektet markerat som
symbol, med ytor och volym. Lagret har
inte prefix
2. Lager - Refernspunkt eller -linje
tillhörande objekt.

ROL kan importera Jernbaneverkets
objektbibliotek.

For 3D-prosjektering skal objekter vise tilnærmet riktig utstrekning og utseende. Disse
objektene hentes fra et bibliotek som disponeres av Jernbaneverket. Tilgang til disse fås
ved henvendelse til prosjektet. Om ikke riktig objekt er i biblioteket kan det være
nødvendig å utarbeide dette i prosjektet. Et slikt objekt som blir utarbeidet tilfaller
Jernbaneverket til bruk i andre prosjekter.
Baserat på entrepenörens insamlingsdata skall alla eventuella projekterade 2D objekt
uppgraderas till 3D.
Basert på entreprenørens innmålingsdata skal alle eventuelle prosjekterte 2D-objekter
oppgraderes til 3D.
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ROL kan importera 2D objekt och
uppgradera dessa till 3D objekt.

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

Alla revisioner på övriga ritningar skall märkas med revisionsmoln och revisionspil (det
läggs på ett lager som är följer revisionskoder.)

Revisionsmoln och revisionspilar kan
användas i ROL och kan läggas på ett
enskilt lager.

Alle revisjoner på øvrige tegninger skal merkes med revisjonssky og revisjonsflagg
(legges på eget lag som anvist i tabellen under).

Pennuppsättning som skall användas är JBV standard.ctb

ROL kan importera Jernbaneverkets
pennuppsättning

Pennoppsett som skal benyttes er JBV standard.ctb

Alla objekts färger- och linjestilar skall sättas till "bylayer"

I ROL kan alla objekts färger- och
linjestilar sättas till bylayer.

Alle objekters farge- og linjetykkelser skal settes til ”bylayer”

För A1 ritningar som skrivs ut i A3 skall ½ penntjocklek användas vid utskrift (kryssa ur
"for scale lineweights")

Penntjocklek kan anges vid utskrift i ROL.

For A1 tegninger som skrives ut i A3 skal ½ pennetykkelse benyttes ved utskrift. (kryss
av for scale lineweights)
Alla ritningar som plottas till en fil skall vara i pdf filformat.
Alle tegninger som plottes til fil skal være i pdf filformat.
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ROL kan plotta filer i pdf-format

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

Refenspunkt/utsättningspunkt och linjer skall läggas på eget lager.

ROL kan hantera olika lager.

Referansepunkt /utstikningspunkt og linjer skal legges på eget lag vist i kapittel 8.

Alla fackområdesmodeller skall kunna levereras på format som är definierat av
uppdragsgivare och i formatet LandXML.

ROL kan leverera filer i formatet
LandXML och format definierade i
enskilda projekt.

Alle fagmodellene skal kunne leveres på format som er definert av oppdragsgiver og i
formatet LandXML.
Bokstäver och siffror på ritningar skall tillämpas med hänsyn till NS EN ISO 3098-5

ROL använder bokstäver och siffror som
följer standarden NS EN ISO 3098-5

Bokstaver og tall på tegninger skal påføres i henhold til [NS EN ISO 3098-5].

Jernbaneverket har en generell pennuppsättning, JBV-standard.ctb. Det är meningen
att alla fackområden skall använda denna. I speciellt tillfällen kan det uppstå behov att
frångå denna pennuppsättning. Detta skall bara ske när det är nödvändigt utifrån krav
på läsbarhet och det skall då dokumenteras. Se bilaga: JBV-standard pennoppsett.
Jernbaneverket har ett felles pennoppsett, JBV-standard.ctb. Det er meningen at alle
fagområder skal bruke dette. I spesielle tilfeller kan det være behov for å benytte
avvikende pennoppsett. Dette skal kun skje når det er nødvendig ut fra krav til
lesbarhet og skal dokumenteres. Se vedlegg: JBV-standard pennoppsett.
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ROL kan importera Jernbaneverkets
pennuppsättning.

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

På schematiska ritningar där Jernbaneverket har satt krav till järnvärnvägsspecifika
symbolers utförande skall dessa nyttjas. Se Se Felles bestemmelser/Definisjoner,
forkortelser og symboler/Symboler, i tekniskt regelverk. För symboler som
Jernbaneverket inte har satt som krav eller som inte är järnvägsspecifika skall
symbolerna utföras i hänsyn till accpeterade standarder för fackområdet där sådana
finnes.

ROL följer de krav Jernbaneverket har för
järnvägsspecifika symboler.

På skjematiske tegninger der Jernbaneverket har satt krav til jernbanespesifikke
symbolers utførelse skal disse nyttes. Se Felles bestemmelser/Definisjoner, forkortelser
og symboler/Symboler. For symboler som Jernbaneverket ikke har satt krav til eller som
ikke er jernbanespesifikke skal symbolet utføres i henhold til aksepterte standarder for
fagområdet der slike finnes.
Jernbaneverkets standardiserade titelfält för ritningar skall användas. Placering av
titelfält skall utföras enligt NS EN ISO 5457, normalt nere till höger på ritningen.
Jernbaneverkets standardiserte tittelfelt for tegninger skal benyttes. Se Figur 1. For
prosjekter skal tittelfelt Figur 2 benyttes. Plassering av tittelfelt skal utføres etter [NS
EN ISO 5457], normalt nede til høyre på tegningen. Tittelfeltene og revisjonslinjen ligger
som vedlegg til dette kapittelet.
Se:Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Vedlegg.
Dokumentmallar bör användas och är tillgänligt i produktionsformat som bilaga i detta
kapitel:Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Vedlegg
Dokumentmaler bør benyttes og er tilgjengelig i produksjonsformat som vedlegg til
dette kapittelet. Se: Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Vedlegg
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ROL använder Jernbaneverkets
standardiserade titelfält på ritningarna.

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

I tekniskt regelverk, Overbygning, 530 Prosjektering, Kap 13. Avs. 4.4 är det definierat
vi måste tillämpa nollpunkt EUREF89 med kartprojektion och koordinatsystem UTM. I
vårt område innebär det användning av UTM zon 32 i södra Norge och zon 33 i Norra
Norge.

ROL tillämpar nollpunkt EUREF och
koordiantsystemet UTM.

I Teknisk regelverk, Overbygning, 530 Prosjektering, Kap 13. Avs. 4.4. er det definert at
vi skal benytte datum EUREF89 med kartprojeksjon og koordinatsystem UTM. I våre
områder vil dette innebære bruk av UTM sone 32 i Sør-Norge og sone 33 i Nordland.
Höjdvärden skall refereras till den vertikala nollpunkten NN1954

ROL tar hänsyn till den vertikala
nollpunkten NN1954

Høydeverdier skal refereres til vertikalt datum NN1954.
Det skall användas ett verktyg för projektering som tillfredsställer följande krav:
* Programmet och funktioner skall på förhand vara testat och utprovat med en
dokumenterad metod. Beräkningar som programmet utför skall vara kavlitetssäkrade
och vara dokumenterade utifrån gällande IKT-standarder.
* Kvalitet: Noggrannheten i projekteringen skall tillfredsställa kraven för indata.
* Flyttbarhet: Det måste vara möjligt att förflytta sig i ritningen och modellen utan
timeout eller fördröjningar.
* Struktur av innehåll: Programmet måste kunna läsa alla format som skall användas i
projektet från alla aktörer, utan att förvränga eller att data faller bort.
* Överföringsformat: Det dominerande formatet för projektering är idag Autodesks
produkter. Det är därför stält som krav att programmet skall ge korrekt konvertering av
gällande dwg-format.
* Leveranser av utsättningsdata(koordinater) skall vara i känt format Land-XML eller
KOF.
* Det skall kunna utarbetas ritningar och utsnitt av delar och hela modellen som snitt
eller i plan efter ritningsregler.
* Det skall kunna genereras volym och massberäkningar av modellen.
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* ROL och funktionerna i programmet
skall på förhand vara testade och
utprovat med en dokumenterad metod.
* Beräkningar som utförs i ROL skall vara
kvalitetssäkrade och vara
dokumenterade utifrån gällande IKTstandarder.
* ROL uppfyller den noggrannhet som
tillfredsställer kraven för indata.
* Det är i ROL möjligt att förflytta sig i
ritningen och modellen utan timeout
eller fördröjningar.
* ROL kan läsa alla format som används i
projekt från alla aktörer, utan att
förvränga eller att data faller bort.
* ROL ger en korrekt konvertering av
gällande dwg-format.

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

* Modellen skall kunna användas för byggkontroll vid jämförelse av volymmodell och
data från utförd byggaktivitet.
* Det skall kunna generereras slutdokumentation av modellen och tillhörande data.
* Objekt i modellen bör kunna vara informations bärare i form av metadata för
beskrivning av egenskaper, placering, datum, driftinstruktioner, leverantörinformation
med mera för användning vid förfårgningsunderlag, FDV-dokumentation och som data
till driftsituation i Banedata.
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* ROL levererar
utsättningsdata(koordinater) i känt LandXML format eller KOF.
* Det kan i ROL utarbetas ritningar och
utsnitt av delar och hela modellen som
snitt eller i plan efter ritningsregler.
* Volym och massberäkningar kan
genereras av modellen i ROL.
* ROL modellen kan användas för
byggkontroll vid jämförelse av
volymmodell och data från utförd
byggaktivitet.
* ROL kan generera slutdokumentation
och tillhörande data.
* Objekt i modellen skall kunna vara
informationsbärare i form av metadata
för beskrivning av egenskaper, placering,
datum, driftinstruktioner,
leverantörinformation med mera, för
användning vid förfrågningsunderlag,
FDV-dokumentation och som data till
driftsituation i Banedata.

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

Det skal benyttes et verktøy for prosjektering som tilfredsstiller gitte krav:
* Programmet og funksjoner skal på forhånd være testet og utprøvd med en
dokumentert metode. Beregninger som programmet utfører skal være kvalitetssikret
og være dokumentert ut gjeldende IKT-standarder.
* Kvalitet: Nøyaktigheten i prosjekteringen skal tilfredsstille kravene til inngangsdata.
* Flyttbarhet: Det må være mulig å kunne bevege seg i tegningen og modellen uten
tidsavbrudd eller forsinkelser.
* Struktur av innhold: Programmet må kunne lese alle formater som skal benyttes i
prosjektet fra alle aktører, uten -fordreielse eller at data faller ut.
* Overføringsformat: Det dominerende formatet for prosjektering er i dag Autodesk
sine produkter. Det er derfor stilt som krav at programmet skal gi korrekt konvertering
til gjeldende DWG-format.
* Leveranser av stikningsdata skal være i et kjent format Land-XML eller KOF.
* Det skal kunne utarbeides tegninger og utsnitt av deler og hele modellen som snitt
eller i plan etter gitte tegneregler.
* Det skal kunne genereres volum og masseberegninger av modellen.
* Modellen skal kunne brukes til byggekontroll ved sammenlikning av volummodell og
innmålte data av utført byggeaktivitet.
* Det skal kunne genereres sluttdokumentasjon av modellen og tilhørende data.
* Objekter i modellen bør kunne være bærer av informasjon i form av metadata for
beskrivelse av egenskaper, plassering, datoer, driftsinstrukser, leverandørinfo m.m. for
bruk til tilbudsbeskrivelse, FDV-dokumentasjon og som data til driftssituasjon i
Banedata.
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Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

Alla fackområdesmodeller skall vara geografiska modeller i plan/volym med generella
referenssystem som kan användas som indata i samordningsmodellen.
Fackområdesfiler är uppbyggda med alla respektive fackområdes data med referenser
till objektets eller elementets utsättningsdata. All data skall också ha x och y
koordinater i givet referenssystem. Om det skall projekteras i 3D modell så skall också
objekten och elementen ha en höjdreferens.

i ROL görs geografiska modeller med
referenssystem som kan användas i
samordningsmodellen.
All data i ROL har referenser till
objektens eller elementens
utsättningsdata.
All data i ROL har x och y koordinater i
Alle fagmodellene skal være geografiske modeller i plan/volum med felles
givet referenssystem.
referansesystem som kan benyttes som innspill i samordningsmodellen. Fagfiler er bygd I 3D modellerna har objekten och
opp med alle respektive faglige data med referanser til objektets eller elementets
elementen en höjdreferens.
utstikningsdata. Alle data skal ha x og y koordinater i det gitte referansesystemet. Om
det skal prosjekteres i 3D modell så skal også objektene og elementene ha en
høydereferanse.
För att få till en effektiv projektering av järnvägsteknik så är projekteringen kopplade
till de på förhand definierade järnvägsobjekten. Detta är objekt som kan vara hämtade
från eventuellt tidigare projekt. De är ett mål att etablera ett bibliotek med utvecklade
objekt som görs tillgänligt för alla som projekterar för Jernbaneverket.
For å få til en effektiv prosjektering av jernbaneteknikk så er prosjekteringen tilknyttet
de på forhånd definerte jernbanetekniske objekter. Dette er objekter som kan være
hentet ut fra evt. tidligere prosjekt. Det er et mål å etablere et bibliotek med utviklede
objekter som gjøres tilgjengelig for alle som prosjekterer for jernbaneverket.
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ROL kan importera Jernbaneverkets
objektbibliotek.

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

Alla objekt skall ha möjlighet att bära individuella egenskaper. Egenskaper skall bland
annat medverka till en genomgående spårbarhet från projekteringen, egenskaper vid
produktion/leverantör, placering av objekt, och system för drift och underhåll. Speciellt
komponenter med stor betydelse för säkerhet och tillgänglighet skall registreras med
produktion/leverantör, placering i anläggning, och data som är viktigt för drift och
underhåll. Dessa data läggs som metadata i modellen.
Alle objekter skal ha mulighet for å være bærere av individuelle egenskaper.
Egenskapene skal bl.a. medvirke til en gjennomgående sporbarhet fra prosjektering,
egenskaper ved produksjon/leverandør, plassering av objekt, og system for drift og
vedlikehold. Spesielt komponenter med stor betyding for sikkerhet og tilgjengelighet
skal registres med produksjon /leverandør, plassering i anlegget, og data som er viktige
for drift og vedlikehold. Disse dataene legges som metadata inn i modellen.
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Alla objekt i ROL har möjlighet att bära
individuella egenskaper.
Data kan läggas in som metadata i
modellerna i ROL.

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

Objektbiblioteket utvidgas när fler objekt blir ritade i projekten. Det förutsätter att för
att få tillgång till objektbiblioteket skall projekt sända in nya objekt till Jernbaneverket
så att dessa kan läggas in i objektbiblioteket. Objektbiblioteket görs tillgängligt för alla
som projekterar för Jernbaneverket.

ROL kan importera Jernbaneverkets
objektbibliotek.
ROL kan skapa objekt som kan användas
i Jernbaneverkets objektbibliotek.

Objektbiblioteket er vist i vedlegg 2, og utvides etter hvert som flere objekter blir tegnet
i prosjektene. Det forutsettes for å få tilgang til objektbiblioteket at prosjekter sender
inn nye objekter til Jernbaneverket for innlegging i objektbiblioteket. Objektbibliotetet
gjøres tilgjengelig for alle som prosjekterer for Jernbaneverket.

Insättning av objekten kan förenklas vid användning av program som kan placera och
rotera objekten automatiskt.

ROL kan placera och rotera objekten
automatiskt.

Innsetting av objektene kan forenkles ved bruk av program for dette som plasserer og
roterer objekter automatisk.

Alla fackområdesmodeller skall använa ett generellt referenssystem och höjd så att alla ROL använder ett generellt
fackmodeller kan läggas in direkt i en samlad modell, samordningsmodell.
referenssystem och höjdsystem.
Modeller skapade i ROL kan användas i
Alle fagmodellene skal benytte et felles referansesystem og høyde slik at alle
en samordningsmodell.
fagmodellene kan legges inn direkte i en samlet modell, samordningsmodell.
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Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

Metadata är tilläggsdata som normalt inte kan läggas in direkt i modellen. Hurvida data
kan anslutas till modellen beror på programvarulösningen. Kravet är att definerat
innehåll av data och överföringsformat är som definierat. Som exempel är metadata:
* Bannummer (NNNN) (standard definierat; tilldelning bannummer i Banedata,
eventuekkt projektets definierade tilldelade beteckning.)
* Spårnummer <NN>
* Del av väg/land <nn>
* Kilometer
* Koordinatbaserad placering i terräng
*Objektkod <anpassad processkod>
* Typbeskrivning med tillexempel typritningsnummer.
* Objekt egenskaper <hänvisning till dokumentation Proark>
* RAMS-egenskaper. livstidsbetraktning
* Produktensnamn, produktionsår, komponenttyp/nummer,
* Referens till leverantörs information, identifiering, serienummer etc.
* underhållsinstruktioner, bruksanvisning
* Datum för införsel
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Modellerna i ROL kan innehålla
metadata så som:
* Bannummer (NNNN) (standard
definierat; tilldelning bannummer i
Banedata, eventuekkt projektets
definierade tilldelade beteckning.)
* Spårnummer <NN>
* Del av väg/land <nn>
* Kilometer
* Koordinatbaserad placering i terräng
*Objektkod <anpassad processkod>
* Typbeskrivning med tillexempel
typritningsnummer.
* Objekt egenskaper <hänvisning till
dokumentation Proark>
* RAMS-egenskaper. livstidsbetraktning
* Produktensnamn, produktionsår,
komponenttyp/nummer,
* Referens till leverantörs information,
identifiering, serienummer etc.
* underhållsinstruktioner,
bruksanvisning
* Datum för införsel

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

Metadata er tilleggsdata som normalt ikke kan legges direkte inn i modellen. Hvorledes
data kan tilknytes modellen vil være avhengig av programvareløsninger. Kravet er at
definert innhold av data og overføringsformat er som definert. Som eksempel er
metadata:
*Banenummer (NNNN) (standard definert; parsellens banenummer i Banedata, evt.
prosjektets definerte parsellbetegnelse.)
* Spor nummer <NN>
* Parsell <nn>
* Kilometrering
* Plassering i terreng koordinatbasert
* Objektkode <tilpasset prosesskode>
* Typebeskrivelse med f.eks. type tegningsnr.
* Egenskaper på objekt<henvisning til dokumentasjon Proark>
* RAMS-egenskaper. Levetidsbetraktninger
* Produsentens navn, produksjonsår, komponenttype/nummer,
* Referanse til leverandørinfo, identifisering, serienummer etc.
* Vedlikeholdsinstruks, bruksanvisning
* Dato for innleggelse

Alla fackområdesmodeller ska kunna levereras i sista versionen av formatet SOSI(GML),
LandXML, eventuellt KOF,och på format som är definierat av uppdragsgivaren. Filerna
skall vara definierade i referenssystem och alla linjer som är definierade som
utsättningslinjer skall innehålla geometri och 3D polyline.
Alle fagmodellene skal kunne leveres i siste versjon av formatet SOSI (GML), LandXML,
evt. KOF, og på format som er definert av oppdragsgiver. Filene skal være i definert
referansesystem og alle linjer som er definert som utstikningslinjer skal inneholde
geometri eller knekklinjer.

Bilaga

E:19

ROL kan leverera modeller i sista
versionen av formatet SOSI(GML),
LandXML och KOF, samt format
definierade av uppdargsgivaren.
ROLs filer skall vara definierade i
referenssystem.
Alla linjer i ROL som är definierade som
utsättningslinjer skall innehålla geometri
och 3D polyline.

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

Objekten är beroende av leverantör och kan inte beskrivas innan leverantör är vald.
Objekten skall bara visas som exempel utan att vara specificerat med produktens
varumärke eller utformning. Objektbibliotek skall vara neutralt mot leverantör

Inga objekt i ROL är specificerade med
produktens varumärke eller utformning.
Alla objekt i ROL är exempel.

Objekter er avhengig av leverandør og vil ikke kunne beskrives før leverandør er valgt.
Objektene skal da bare vises som eksempel uten å være spesifisert med produktenes
varemerke eller utforming. Objektbibliotek skal være nøytralt overfor leverandør.

I den grad DAK-programmet definierar lager skall lager i 3D-modellen definieras enligt
objektkodlistan. Alla objekt och element definieras i två huvudtyper av lagerstruktur;
referenspunkt(utsättningsdata) och omfattning(area/volym). Detta görs för att splittra
referenspunkter som definierar placering mot övriga ytor och volymer.

Lagrena i 3D modellen definieras enligt
objektkodlistan.
Alla objekt och element i ROL definieras i
två lager, referenspunkt och omfattning.

I den grad DAK-programmet definerer lag skal lag i 3D-modellen defineres i henhold til
objektkodeliste. Alle objekter og elementer defineres i to hovedtyper av lagstruktur;
referansepunkt (stikningsdata) og utstrekning (areal/volum). Dette gjøres for å splitte
referansepunkter som definerer plassering mot øvrig flater og volumer.
Modellerna skall fortsätta genom de olika projekteringsfaserna, både när det gäller
detaljeringsnivå, men också noggrannhet och kvalitet uppdateras.
Modeller skal videreføres gjennom de ulike prosjekteringsfaser, både når det gjelder
detaljeringsnivå, men også nøyaktigheten og kvaliteten oppdateres.
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ROL kan hantera modellena i olika
projekteringsfaser.
ROL kan använda olika
detaljeringsnivåer.
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För att kunna ha en översikt av alla ändringar som är gjorda under projekteringen läggs Påskrifter kan göras i ROLs modeller.
en påskrift i modellen. Påskriften med revisionsfält och titelfält byggs upp som en
Revisionsfält och titelfält kan byggas upp
tabell som fästes på modellens nedre högra punk eller eventuellt en punkt som
som tabeller och fästas i modellen.
projektet bestämmer. Detta skall göras för alla fackområdesmodeller. Det utarbetas i
tillägg en revisionsnotering/mötesreferat där revisionen också framkommer.
For å kunne ha en oversikt over alle endringer som er gjort underveis i prosjekteringen
lages det en påskrift i modellen. Påskriften med revisjonsfelt og tittelfelt bygges opp
som en tabell som hektes på modellens nederste høyre punkt, evt. punkt som prosjektet
bestemmer. Dette skal gjøres likt for alle fagmodeller. Det utarbeides i tillegg et
revisjonsnotat / møtereferat der revisjonene også fremkommer.
I projektering av järnvägsteknik och andra föremål vid 2D projektering används ett
antal symboler som illustrerar objekt av olika slag. I projektet skall det som
utgångspunkt användas ett standard symbolbibliotek för varje fackområde. Där som
det finns behov av ytterligare symboler eller där dessa inte är lämpliga vid vissa typer
av ritningar, skall projektledaren godkänna nya symboler.
I prosjektering av jernbaneteknikk og andre formål ved 2D prosjektering benyttes det
en rekke symboler som illustrerer objekter av forskjellig art. I prosjektet skal det i
utgangspunktet benyttes standard symbolbibliotek for hvert fag. Dersom det er behov
for ytterligere symboler eller disse ikke er hensiktsmessige ved noen typer tegninger,
skal prosjekteringsleder godkjenne nye symbol.
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ROL kan importera de 2D objekt som är
definierade i Jernbaneverkets standard
symbol bibliotek.
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För 3D projektering skall objekt visa ungefär rätt omfattning och utseende. Dessa
objekt hämtas från ett bibliotek som disponeras av Jernbaneverket. Tillgång till dessa
fås vid förfrågan till projektet. Om inte riktigt objekt finns i biblioteket kan det vara
nödvändigt att utarbeta detta i projektet. Ett objekt som blir utarbetat tillfaller
Jernbaneverket för att användas i andra projekt.
For 3D-prosjektering skal objekter vise tilnærmet riktig utstrekning og utseende. Disse
objektene hentes fra et bibliotek som disponeres av Jernbaneverket. Tilgang til disse fås
ved henvendelse til prosjektet. Om ikke riktig objekt er i biblioteket kan det være
nødvendig å utarbeide dette i prosjektet. Et slikt objekt som blir utarbeidet tilfaller
Jernbaneverket til bruk i andre prosjekter.
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ROL kan importera Jernbaneverkets
objektbibliotek.
ROL kan skapa objekt som kan användas
i Jernbaneverkets objektbibliotek.
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Projektörer skall efter feedback från entrepenören uppdatera följande modeller:
resultat-, visnings-, samordnings, och källmodell till "byggt" status.
All uppdatering sker med entrepenörens egna mätningar och geometriska
kvalitetskontroll som underlag. Vid behov av kompletterande mätningar eller
korrigeringar av entrepenörens procedur för leveransen beställs detta genom
uppdragsgivaren.
Projektörerna skall fortlöpande uppdatera alla resultatmodeller till "byggt" status i
enlighet med entrepenörens framsteg och leverans av inmätningar.
Baserat på entrepenörens inmätningsdata skall alla eventuellt projekterade 2D objekt
uppgraderas till 3D.
Prosjekterende skal etter tilbakemelding i fra entreprenør oppgradere følgende
modeller: resultat-, visnings-, samordnings- og kildemodell til ”som bygget” status.
1. All oppdatering skjer med entreprenørens egne målinger og geometrisk
kvalitetskontroll som grunnlag. Ved behov for supplerende målinger eller korrigering av
entreprenørens prosedyrer for leveranse bestilles dette gjennom oppdragsgiver.
2. Prosjekterende skal fortløpende oppgradere alle resultatmodeller til ”Som Bygget”
status i samsvar med entreprenørens fremdrift og leveranse av innmålinger.
4. Basert på entreprenørens innmålingsdata skal alle eventuelle prosjekterte 2Dobjekter oppgraderes til 3D.
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Modellerna i ROL kan uppdateras till
statusen "byggt"
ROL kan använda sig av entrepenörens
inmätningar.
I ROL kan 2D objekt uppgraderas till 3D
objekt.
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Upprättelse av XREF
Alla xref skall upprättas på följande sätt:
Det skall etableraras ett eget lager för varje xref.
Lagret skall ha namn efter filnamnet. Filnamnet skall alltid starta med XREF.
För insättning av xref skall tillhörande lager vara gällande lager(current layer). Det skall
inte upprättas xref i temafiler, bara i layoutfiler.
Se dialogboxen:
Path type: skall vara relativ(då kan katalogen som ritningar och xref flyttas utan att
man mister kopplingen mot xref-förutsatt att katalogstrukturen upprätthålles.)
Reference type: Skall vara overlay
Insertion point: Skall vara 0,0,0
Scale; skall vara 1,1,1
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upprättelse av XREF skall ske på följande
sätt i ROL:
Det skall etableraras ett eget lager för
varje xref.
Lagret skall ha namn efter filnamnet.
Filnamnet skall alltid starta med XREF.
För insättning av xref skall tillhörande
lager vara gällande lager(current layer).
Det skall inte upprättas xref i temafiler,
bara i layoutfiler.
Se dialogboxen:
Path type: skall vara relativ(då kan
katalogen som ritningar och xref flyttas
utan att man mister kopplingen mot
xref-förutsatt att katalogstrukturen
upprätthålles.)
Reference type: Skall vara overlay
Insertion point: Skall vara 0,0,0
Scale; skall vara 1,1,1
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Opprettelse av XREF
Alle xref skal opprettes på følgende måte:
Det skal etableres et eget lag for hver xref.
Laget skal ha navn etter filnavnet. Filnavnet skal alltid starte med XREF.
Eksempel:
Filen F-N-xxx.dwg skal legges på følgende lag: XREF T_N_xxx
For innsetting av xref skal tilhørende lag være gjeldende lag (current layer). Det skal
ikke opprettes xref i temafiler kun i layout filer.
Se dialogboks:
Path type: skal være relativ (da kan katalogene som tegninger og xref flyttes uten at
man mister koblingen mot xref – forutsatt at katalogstrukturen opprettholdes.)
Reference type: Skal være overlay
Insertion point: skal være 0,0,0
Scale: skal være 1,1,1
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F. Översättningar av insamlad data till krav
Innehållsförteckning av översättningar:
Kontaktledningsprojektör med erfarenhet av den norska marknaden. s.F:2
Kontaktledningsprojektör med erfarenhet av den norska marknaden. s.F:7
Kontaktledningsprojektör med erfarenhet av den norska marknaden
samt användare av ROL.
s.F:12
BIM strateg. s.F:18
BIM/VDC-strateg & BIM/VDC-samordnare.

s.F:21

Användare av ROL.

s.F:30

Användare av ROL.

s.F:27

Observation av ROL

s.F:47
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Kontaktledningsprojektör, SWECO Rail AB
Intervjun genomfördes den 20 februari 2015 kl. 10.00-11.30

Fråga
Finns det någoting
som tar mycket tid i
projekteringsfasen
och som hade
underlättat med ett
bättre
projekteringsverktyg?

Svar

Översatt krav

Allting. Man får ingen hjälp alls I ROL placeras objekt ut
av att projektera i ren automatiskt på korrekt avstånd
Microstation. Man mäter allt som från spåret.
man placerar ut för hand, vilket
är en stor riskfaktor.

Om man skall flytta ett objekt så
leder detta till jättemycket jobb.
Tillexempel om man flyttar ett
fundament så måste man flytta
ledningarna och symbolerna som
sitter på ledningarna.

Objekten i ROL förstår sitt
sammanhang och följer med de
ihopkopplade objekten vid
förflyttning.

Ren Microstation kan heller inte
användas för att generera
bryggritningar
eller
bärtrådsberäkningar och man får
också mäta ut trådläget själv.

ROL
bryggritningar.

I ROL sitter tillhörande
symboler fast på ledningarna.
generererar

ROL gör bärtrådsberäkningar.
ROL mäter ut trådläget.

Det tar mycket längre tid att ROL importerar koordinater
projektera i Norge. Dessutom för objektsplacering.
måste man kontakta någon som
tar fram koordinaterna för
objektsplacering.
Ännu en sak som tar mycket tid Tabeller som redovisas på
är att ledningarna inte sitter ihop ritningarna
uppdateras
och detta gäller alla linjer typer. I automatiskt vid ändring.
Norge finns det också krav på att
tabeller skall redovisas på
ritningarna och det finns ingen
funktion till detta i programmet
så tabeller måste uppdateras
manuellt.
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Vad anser du är de
störta skillnaderna
rent
projekteringsmässigt
då Jernbaneverket är
kund respektive när
Trafikverket är kund?

Utseende och innehåll på
ritningarna skiljer sig alltså hur
tekniken skall presenteras.

ROL genererar ritningar efter
Jernbaneverket och
Trafikverkets krav.

Alla krav som Jernbaneverket
har står angivet i tekniskt
regelverk. Alla master(stolpar)
och fundament skall beräknas
vid projekteringen. Kl_fund och
fundamast är verktygen som
används för detta. I och med att
det är så mycket beräkningar
som skall göras vill jag att man
ska få ut data från ROL som
kan användas vid
beräkningarna.

ROL ger output som kan
användas i
beräkningsverktygen Kl_fund
och fundamast.

Det är mycket variation av de
objekt som används i Norge. För
att underlätta
fundamentberäkningarna skulle
det vara bra om det bara finns 2
olika typer av fundament som
man kunde använda sig av i
ROL, borrat och platsgjutet.

Borrat- och platsgjutet
fundament finns som 3D
objekt i ROL.

Man försöker i Norge att
ROL beräknar längder för de
standardisera mer. För som det
kontaktledningsstolpar som
ser ut nu är det mycket olika
används i Norge.
längder på stolparna.
Stolplängderna måste kunna
beräknas i ROL för att hjälpa
vid projektering. I Norge får man
ha ett uppstick på fundamentet
som är mellan 200-700 mm. Då
är det bra om programmet kan
räkna ut mastlängden utifrån
det.
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Ytterligare en sak som skiljer är
att i Sverige är det lätt att hämta
ut typritningar, men i Norge har
man ej tillgång till dem på samma
sätt och det kan vara svårt att få
ut dem. Det är någon på
Jernbaneverket som äger dem så
det gäller att veta vad man skall
ha när man frågar efter något.
Men det är inte heller lätt, för
man vet inte vad som finns. Jag
tycker att templates i ROL borde
vara i form av senast gällande
systemteckningar. Det som kan
bli problem med det är att man
inte får reda på av Jernbaneverket
om de uppdatear typritningarna.

Templates i ROL följer senast
gällande typritningar.

Även spannlängder och
trådavvikelser skiljer sig så det är
en sak man får titta på.
Stolpavståndet skiljer sig också,
och där är ett önskemål att man
ska kunna projektera
höghastighetsbana med ROL.

ROL tar hänsyn till de skillnader
vad det gäller stolpavstånd,
spannlängder och trådavvikelse
för de svenska och norska
systemen.

Hur
vet
man Man får kolla vart fundamentet
vilken längd som hamnar och vad som skall sitta i
skall
vara
på stolparna för att få ut en längd.
stolpen?
Det hade varit bra om man i
ROL hade kunnat knyta markmodellen till nätverksmodellen och
fått indata från mark.

Bilaga

F:4

Höghastighetsbana projekteras
med hjälp av ROL.
ROL beräknar utifrån
fundamentets position
stolplängden.
ROL importerar indata från
markmodeller.
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Jernbaneverket kollar så att
masterna är optimerade man vill
inte ha en högre stolpe än
nödvändigt. Det är
spänningsförande delar som ofta
är orsaken till en högre mast.
Levereras samma typ
handlingar
vid
projektering i Norge
som vid projektering i
Sverige?

Ja det gör det, men man har andra Ritningarna i ROL presenteras
ritningar i Norge, tillexempel så enligt de krav Jernbaneverket
måste man använda A1 när man ställer på ritningar.
presenterar
sträckningsplan.
Någonstans står det vilka krav
som finns på ritningarna, vad de
skall innehålla.
När
man skall
leverera
anläggningsberskrivningar i Norge
använder man sig av G-Prog, ett
webverktyg med speciell text. När
man har gjort sin projektering så
väljer man i G-Prog processkoder
som motsvarar det man använder
sig av i anläggningen. Då lägger sig
texten som berör detta i rätt
struktur i textdokumentet med en
gång. Dock kan det ta lite lång tid
innan man förstår hur det fungerar.
Men annars är det jättebra. För att
använda programmet lättare så
hade det varit bra att ha en lista
som kan ge mängderna av objekten
som finns i den projekterade
anläggningen.

Kräver
Jernbaneverket något
särskilt
som
är
besvärligt att utföra
med
projekteringsverktyget
som används idag?
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ROL tar hänsyn till
spänningsförande delar och
beräknar en optimerad längd för
stolpen.

ROL mängdar de objekt som
finns
projekterade
i
anläggningen och presenterar
detta för användaren.

Nej det är inte något särskilt som ROL konverterar dgn-format till
blir mer besvärligt. Dock kan det korrekt dwg-format.
bli problem vid konverteringen från
dgn till dwg.
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Och sedan är det jobbigt att När en kontaktledningsstolpe
projektera ifall man flyttar en flyttas i ROL så uppdateras
stolpe så uppdateras inte spannlängderna.
spannlängderna.
Kan du komma på
några konkreta saker
som
du
tycker
behöver utvecklas i
projekteringsverktyget
för
att
kunna
projektera
effektivt
mot Norge?

I Norge så måste man göra en ROL ger output som kan
beräkning för varje stolpe och användas för fundament- och
fundament
som
finns
i stolpberäkningar.
anläggningen. Därför hade det
varit bra om man kan underlätta
för fundamentberäkningar och
mastberäkningar. En lista med
den data man skall använda sig av
vid beräkningarna hade varit bra
att kunna få ut ur programmet.
Tabellerna ska kunna uppdateras ROL skapar och uppdaterar de
och läggas in i ritningen. tabeller som presenteras på de
Ledningstabellerna
skall norska ritningarna.
innehålla rätt data.
Konverteringen fungerar inte idag,
lagerhanteringen blir inte bra och
inte kopplingar mellan objekten
heller. Detta beror på att
översättningsfilen inte fungerar vid
konvertering till dwg-format, så
detta behöver lösas.

Bilaga

F:6

ROL använder sig av en korrekt
översättningsfil
för
att
konvertera dgn-format till dwgformat.
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Kontaktledningsprojektör, SWECO Norge AS
Intervjun genomfördes den 16 februari 2015 kl. 10.00-11.00

Fråga
Vilket
projekteringsverktyg
har du använt dig av
vid projektering i
Norge?

Översatt krav

Svar

I Norge ritar vi i AutoCAD
och använder Sicat Candrop för
att beräkna utliggare och
hengetrådar. Siemens håller på
att utvecklat ett program som
heter Sicat Master, det är lite
som ROL och skall användas
för att presentera anläggningar
mer visuellt i form av 3D.

ROL presenterar
kontaktledningsanläggningar
visuellt i form av 3D.

SWECO håller på att börja
ROL kan importera 2D filer.
använda Vianovas
ROL kan placera ut stolpar
Kontaktledningsmodul i
efter vindutblås.
NovaPoint. Man skall utgå
från en spårplan och placera ut
master(stolpar)efter vindutblåset.
Verktyget skall också hjälpa
till att importera 2D filen till
3D för att kunna sätta på 3D
celler.

Hur tycker du att
verktyget hjälper dig i
din projektering?
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Sicat Candrop visar bara om
ROL hjälper användaren att
utliggaren är byggbar. Det vill
projektera efter regelverket.
säga att du som användare
specificerar hur du vill bygga
utliggaren och det programmet
gör är att räkna om den går att
bygga. Verktyget känner inte av
om det som du vill bygga är
inom ramarna för regelverket
utan du som projektör får själv
hålla koll på regelverket när du
projekterar.
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Har du arbetat i
projekt där
Jernbaneverket ställer
krav på användning
av BIM och 3D?

Ja, när jag jobbade hos
Jernbaneverket. Resultatet av
projektet var endast att det
krävdes extraarbete med att
sätta ut 3D celler och producera
3D filer. 2D filer måste ändå
levereras så 3D modellerna
används bara för
kollisionskontroll. Meningen är
inte att leverera 3D ritningar för
entreprenören kommer ta med
2D ritningar ut till bygget ändå.

ROL kan leverera 2D filer.

Finns det någoting
som tar mycket tid i
projekteringsfasen
och som hade
underlättat med ett
bättre
projekteringsverktyg?

Vid projektering i Norge
används 2-3 program för att
projektera, vilket kräver väldigt
mycket arbete. Det hade varit
bra om programmet kan
kontrollera regelverket under
tiden man projekterar. I Norge
leverarare man både
åkritningar(bryggritningar) och
sträckningsplaner och
ritningarna görs separat.

ROL tar hänsyn till de
beräkningsreglerna som ställs
av Trafikverket och
Jernbaneverket vid projektering
av kontaktledningsanläggning.

I Norge görs också
fundamentprotokoll innan man
bygger. Det är lätt att det blir fel
i dessa dokument då man
manuellt skall föra in
koordinater, storlek,
identifikationsnummer samt
referens till typritningar. Det
kan röra sig om ca 50
fundament på en sträcka. Alltså
är det väldigt lätt att göra fel.

ROL genererar
fundamentprotokoll
innehållandes koordinater,
storlek, identifikationsnummer
och referens till typritningar.

Man gör också
mastetabeller manuellt,
dessa måste uppdateras
kontinuerligt under
projekterandet, det hade
varit lättare om detta

ROL kan generera stolptabeller
och uppdatera detta
kontinuerligt.
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ROLs 3D modeller kan
användas vid kollisionskontroll.

I ROL görs både bryggritningar
och sträckningsplaner.
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gjordes automatiskt i
programmet.
Kräver Jernbaneverket
något som är
besvärligt att utföra
med
projekteringsverktyget
som används idag?

Nej inte direkt. AutoCAD är
okej för att projektera 2D men
inte för 3D. Man placerar ut
3D celler på 2D cellerna och det
kan vara besvärligt.
Jernbaneverket har ett
cellbibliotek med 3D celler som
SWECO som gjorde åt dem.
Men jag vet inte om det bara är
SWECO som använder det
eller om alla konsultföretag får
använda det.

ROL placerar ut 2D och 3D
celler samtidigt.

Candrop används för att göra
bärtrådberäkningar. Dock
använder man sig av en licens
som Jernbaneverket lånar ut.
Men det fungerar inte så bra då
man kan få vänta i månader på
att få licenser. I ett projekt som
jag känner till fick man låta
beräkningarna göras i
byggnadsskedet för att man inte
fick tillgång till licensen tidigare.
Jernbaneverket säger sig dock
godkänna bärtrådberäkningar
gjorda i andra program bara de
innehåller rätt data.

ROL gör bärtrådsberäkningar
innehållandes det data
Jernbaneverket och
Trafikverket kräver.

Kan du komma på
Jag tycker att det skulle behövas
några konkreta saker
norska inställningar.
som du tycker
behöver utvecklas i
projekteringsverktyget
för att kunna
projektera effektivt
mot Norge?
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ROL kan använda
Jernbaneverkets cellbibliotek.

I ROL kan norska inställningar
användas.
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Vissa lösningar som är
godkända i Sverige är inte
godkända i Norge. Det kan leda
till att när svenskar projekterar i
Norge kan det bli fel vilket kan
leda till dyra kostnader.
Tillexempel fixpunkt som fästs i
bryggan är ej tillåtet i Norge med
tillåtet i Sverige, inte heller
avspänningar får göras i bryggor i
Norge. Lösningar som ej är
godkända borde därför vara
definierade i programmet för att
undvika problem.

ROL vet vilka lösningar som
inte
är
godkända
av
förvaltningarna.
ROL varnar användaren när
felaktiga lösningar har gjorts.

En annan sak som gör att man ROL kan skilja på reglerna som
borde införa norska inställningar gäller för förbigångsledning.
är att då förbigångsledning skall
projekteras. I Norge används
blank lina till förbigångsledning
detta gör att ingenjören måste
projektera
dragning
av
förbigångsledare mycket noga på
tillexempel
stationer.
Den
isolerade kabeln ser annorlunda
ut i Norge vilket leder till att det
måste vara ett större isolerings
avstånd i Norge än i Sverige.
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I Norge skall en brygga tåla
50m/s i vindstyrka. I Norge
beräknas därför varje fundament.
Alternativt hittar man de som är
värst belastade och räknar på
dem för att se att konstruktionen
håller. Programmet som man
skall använda sig av vid
beräkningar av fundament heter
Fundamast. Programmet
fungerar dock dålig då det är en
dålig markgrund, det säger
nästan alltid att fundamenten
inte håller. Detta är vanligt
förekommande i Oslo och vid
dessa tillfällen måste man ta
hjälp av en byggnadsingenjör.
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ROL genererar information
som behövs i programmet
Fundamast.

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

Kontaktledningsprojektör, SWECO Rail AB
Intervjun genomfördes den 18 februari 2015 kl. 09.30-10.30

Fråga

Översatt krav

Svar

Vilket
projekteringsverktyg
har du använt dig av
vid projektering i
Norge?

Jag använde mig av samma som ROL projekterar i en intelligent
vid projektering i Sverige,
dgn-fil.
Microstation Catenary Design.
Man projekterar i en intelligent
dgn fil och får på så sätt hjälp
med spannlängder mm. Men
sedan så skall man leverera i
dwg format till Jernbaneverket så
då konverterar man dgn-filen till
dwg-format och dödar allting så
att det bara blir linjer och cirklar
och då hänger sakerna inte
längre ihop.

Hur tyckte du att
verktyget hjälpte dig
i din projektering?

Mycket. I Norge används inga
Dwg-filer sparade i Autocad
smarta verktyg så det hjälpte
kan öppnas i ROL.
mycket att använda sig av
Catenary Design. Men när jag
skall göra små ändringar görs
detta direkt i dwg-filen. Detta för
att man inte vill behöva
konvertera filen på nytt. Om dwg
filen är sparad i den senaste
versionen av AutoCad kan det
bli problem med att öppna filen
om man inte har den senaste
versionen av Microstation. Då
kan man få be någon spara i en
tidigare version av AutoCad för
att kunna öppna dwg-filen i
Microstation.
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Arbetade ni enligt de
krav BIM ställer på
projektering då du
projekterade i
Norge?

Nej, det fanns inga uttalade
krav på BIM i projektet. Dock
så fanns det någon form av 3D
samordnare. Han kompletterade
alla teknikers modeller med 3D
celler. Dock såg cellerna mest ut
som legoklossar. 3D modellerna
användes för att studera
kollisionsrisken och för att
presentera anläggningen för
beställaren.

ROLs 3D-modeller kan
användas för att studera
kollisionsrisk.

Finns det någoting
som tar mycket tid i
projekteringsfasen
och som hade
underlättat med ett
bättre
projekteringsverktyg?

I princip allt. De använder ej
hjälpmedel vid projektering i
Norge och man levererar allt i
dwg-format, vilket är dumma
filer. Det finns ingen intelligens i
filerna. I dwg-filerna har linjer
och cirklar inte något samband
med varandra. Just nu verkar
Jernbaneverket heller inte vara
intresserade av intelligenta filer,
de är väldigt konservativa av sig.

ROL kan leverera filer i dwgformat.

ROLs 3D modeller kan
användas för att presentera
anläggningen för beställaren.

När jag har projekterat mot I ROL kan norska symboler
Norge projekterade jag först med placeras ut utan att svenska
hjälp av Catenary Design och symboler först behöver placeras.
sedan satte jag på de norska
cellerna över de utplacerade
svenska symbolerna. Detta
betyder att det tar dubbelt så lång
tid att projektera. Man släcker
sedan det svenska lagrat för att
bara se de norska symbolerna.
Det hade underlättat att direkt
kunna projektera med de norska
symbolerna. I princip skulle det
vara gratis att projektera i ROL
med norska symboler
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I Norge är de mycket för att
samordna modellerna och med

I ROL kan 3D-celler och 2Dceller placeras ut samtidigt.

ROL så skulle man inte behöva
ha en person som sitter och
översätter alla 2D celler till
3D celler.
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Vi har tidigare inte haft ett
verktyg som har optimerat
anläggningen och det sparar
dessutom tid vid projekteringen.
ROL har det svenska
regelverket ”inbyggt” och ger ett
bra stöd till projektören för att
ta rätt beslut och ger varningar
om man överskrider
gränsvärden.

ROL tar hänsyn till de
beräkningsreglerna som ställs av
Trafikverket och Jernbaneverket
vid projektering av
kontaktledningsanläggning.

Med kravet på 3Dprojektering ökar vinsten med
att använda ROL. I tidigare
projekt har man fått projektera
i 2D och sedan ersätta 2Dceller med 3D-celler. Det blir
tidskrävande och ytterligare en
felkälla, framför allt om man
skall ändra någonting. Men
detta slipper man med ROL
för 3D-grafiken fås via
templates samtidigt som även
2D-symboler sätts ut för att
ritningar ska kunna skapas.

ROL placerar ut 3D-celler och
2D-celler samtidigt.
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ROL ger varningar om
gränsvärden överskrids.

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

Levereras samma typ
handlingar vid
projektering i Norge
som vid projektering i
Sverige?

ROL kan användas för att
projektera i alla skeden av ett
samma handlingar, men det
görs fler steg i projekteringen i projekt.
På ett ungefär så levereras

Norge. I Sverige hoppar man
numera nästan över
systemhandlingen, medan man
i Norge tar fram mycket
handlingar i tidiga skeden av
projektet.

Ritningarna skiljer sig också
ifrån varandra, man använder
sig av andra symboler i Norge.

I ROL kan ritningar göras för
både den svenska och den
norska marknaden.

Kräver Jernbaneverket
något särskilt som är
besvärligt att utföra
med
projekteringsverktyget
som används idag?

Nej inte något särskilt. Men
de har andra linjetyper och
symboler än i Sverige. I Sverige
används flera olika färger och
sträckningar i de olika lagren.
I Norge använder man sig mest
av samma färg men de har
andra linjestilar för de olika
lagren. Jag tror att det finns
definierat i tekniskt regelverk
vilka stilar som skall
användas, annars kan man se
det på existerande ritningar.

I ROL kan både svenska och
norska linjetyper användas.

Kan du komma på
några konkreta saker
som du tycker behöver
utvecklas i
projekteringsverktyget
för att kunna projektera
effektivt mot Norge?

Jag tycker att det bör vara
ganska lätt att anpassa celler i
verktyget.

I ROL är det lätt att anpassa
celler.
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Det finns både svenska och
norska symboler att använda i
ROL.

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

I Sverige fungerar verktyget tack ROL gör beräkningar efter det
vare att det är mycket standard norska regelverket.
grejer som används vid
uppbyggnaden av en anläggning.
I Norge bygger man varje
utliggare unik och varje
utliggare beräknas för sig, så
frågan är om programmet skall
tänka på samma sätt vid
projektering i Norge som i
Sverige? Programmet räknar på
svenskt sätt så det bör ju
ändras.
Norsk
bärtrådsberäkning ROL
utför
måste göras i verktyget.
bärtrådsberäkningar.

norska

Vilka moment anser du Det tar lång tid att anpassa Det är lätt att anpassa ritningar
tar
lång
tid
att ritningar, alltså att presentera i ROL.
genomföra
vid en elplan.
användningen av ROL?

Ritningen beskriver en plattbild Texterna i ROL kan ändras
av 3D anläggningen men manuellt utan att de ändras
texterna far och flyger så det är tillbaka.
inte lätt att göra en ritning i
ROL. Jag har inte koll på hur
en korrekt ritning skall se ut i
Norge så jag vet inte hur lång
tid den skulle ta att göra med
hjälp av ROL.
Vilka moment anser du
tar kortare tid att
genomföra
vid
användningen av ROL?
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Stolpplaceringen tar kortare tid I ROL är det lätt att placera ut
att genomföra. Med hjälp av stolpar.
referenslinjerna går det mycket
fortare att projektera.
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Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

Vilka problem brukar du Man kommer alltid till ett fall Det finns ett komplett
stöta på då du använder där det inte finns templates template-bibliotek som kan
projekteringsverktyget? gjorda. Så ett problem är att användas i ROL.
templates saknas.
Vad är anledningen till Det tar för lång tid och saknas I ROL finns de celler och
att du inte använder för mycket grejer. För att göra symboler som behövs för att
ROL?
en 3D modell i en göra en bygghandling.
systemhandling kan man
slänga på likadana saker bara
för att visa. Men vid
bygghandling måste det vara
rätt grejer. Så som verktyget ser
ut nu fungerar det inte att
använda vid en bygghandling.
Vilka utvecklingsbehov Man behöver få ut det som ROL levererar de ritningar
anser du att verktyget skall levereras i ritningarna. beställaren efterfrågar.
ROL har idag?
Man måste kunna leverera det
beställaren vill ha.
Verktyget saknar enkelhet i att ROL gör enkelt små ändringar
ändra småsaker i en i anläggningen.
anläggning.
I nuläget så checkar man ut en ROL gör ändringar i filer som
fil som gjorts i Catenary Design har skapats i Catenary Design.
och då är det också lättare att
göra ändringar i Catenary
Design.
Det går jättefort att projektera Det är lätt att bygga upp en
kontaktlednings linje med existerande anläggning i ROL
ROL. Men tillexempel om
man skall bygga en bro och
anpassa anläggningen efter det
så tar det jätte lång tid att bara
bygga upp anläggningen på nytt
i ROL.
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BIM strateg, SWECO Rail AB
Intervjun genomfördes den 16 februari 2015 kl. 15.00-16.00

Fråga

Översatt krav

Svar

Kan du berätta lite
generellt om BIM?

Trafikverkets krav enligt
ROL följer de krav på BIM som
2012:060 är det som reglerar
finns gällande hur informationen
hur BIM-information hanteras i taggas i verktyget.
BIM-processen och våra verktyg.
I uppdrag från Trafikverket så
är det nästan bara större
järnvägsuppdrag som använder
BIM. Hur vi använder BIM
skiljer sig mellan projekten.
Tillexempel så var det i projektet
Mälarbanan inget krav på att
använda BIM, men vi valde
själva att göra det.

Hur används BIM i
projekt idag?

Normalt så finns det styrande
ROL tar hänsyn till de krav som
dokument från Trafikverket som finns i de styrdokument
definierar kraven på BIM och
Trafikverket tillhandahåller.
beroende på arbete så finns det
olika fokus i kraven.
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När man presenterar modellen
för länsstyrelsen gör man ett
urval av det intressanta området
och modellen används då för att
visualisera den planerade
anläggningen

Användaren kan i ROL välja
vilken information som skall
presenteras i modellen.

BIM modellen används också
vid samgranskning mellan
teknikslagen. Men den är då
oftast mer detaljerad, där
används främst BIM modellen
för att kolla kollisionsrisk. Så
BIM används alltså för att
kunna kommunicera hur en
anläggning skall utformas.

Modeller som skapas i ROL kan
användas för att bedöma
kollisionsrisk.
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Modeller som skapas i ROL kan
användas för att kommunicera
hur en anläggning skall utformas.

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

Vilka krav ställer
arbetssättet BIM på
de
projekteringsverktyg
som används i
uppdragen?

Det tvingar teknikgrenarna att
arbeta tillsammans, alla måste
vara med för att det skall
fungera. Vi har arbetat med
BIM i 2D och då har också
modellerna hanterats
gemensamt, därför finns en vana
för många att arbeta
tillsammans. Dock så fick man
inte uppdaterade filer, vilket
kunde göra att man fick ändra
mycket om det blev ändringar i
en fil som låg till grund för den
projekteringen som användaren
gjorde. Men med de nya
verktygen kan man nu jobba
mot en uppdaterad fil.

ROL kan kommunicera med
andra teknikers
projekteringsverktyg.

Vilken typ av
information skulle
du säga är viktig att
lagra i modellerna?

Jag skulle säga att noggrannhet
är viktigt. Level of Detail
(LoD) är ett sätt som beskriver
noggrannhetsnivån på
informationen i modellerna.
Man märker modellerna med
vilken level som gäller.
Modellstämplarna beskriver
detaljeringsgraden. Det varierar
hur man vill använda
information som finns i
modellerna. Men genom att
använda CAD-lager så kan
man lätt välja information som
skall visas. På så sätt kan man
också välja hur man vill
använda modellen.

Modellerna som skapas i ROL
kan märkas med vilken
detaljeringsnivå den är
projekterad.

Verktyget ser vasst ut.
Regelverket för kontaktledning
är inbyggt och ger därför ett
starkt stöd när man projekterar

ROL har programstöd för
regelverk.

Vad anser du har
fungerat bra med
verktyget?
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I ROL jobbar du mot andra
teknikers uppdaterade filer.

I ROL finns det möjlighet att
välja vilken information som
skall visas.

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

Stora och komplexa bangårdar
är svårare att hantera och kräver
en del arbete innan för att skapa
mallar.
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ROL samspelar bra med
användaren då objekt skall
placeras ut på mer komplexa
områden.

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

BIM/VDC-strateg & BIM/VDC-samordnare, SWECO Civil AB
Intervjun genomfördes och spelades in den 20 februari 2015 kl. 13.00-14.00

Fråga
Vilka krav brukar
Trafikverket ställa i de
här projekten som de har
dragit igång?

Vilka krav ställer
arbetssättet BIM på de
projekteringsverktyg som
används i uppdragen?

Bilaga

Översatt krav

Svar

Det skiljer sig åt beroende på
om det är stora projekt eller om
det är mindre projekt. Vid
mindre projekt så har man
fram till idag legat på en
ganska ungefärlig nivå, det är
3D projektering och att vi
sammanställer en sammansatt
anläggningsmodell vid varje
projekteringsmöte tillexempel.

ROL kan användas för 3D
projektering.

Medan i de större projekten,
där går man hela vägen till att
det skall vara mer en viss typ
av information kopplad till
varje modell och vi ska ha krav
att vi ska ta ut ritningar från
modellen

ROL kan koppla
information till varje modell.

Kravställningen säger mer att
så här skall modellen
presenteras. Det vill säga att
det skall vara en dgn- eller
dwg-fil eller att den ska
presenteras som ett 3D objekt,
ett volymobjekt. Den skall
kanske ha viss information
kopplad till sig. Den skall vara
1:1 skala. Om vi säger just
kontaktledning och att det
kanske är utliggare med olika
rörsatser som skall till, att det
då skall stämma överrens med
den riktiga projekteringen.

ROL kan leverera dgn-filer
och dwg-filer.
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Modellerna som skapas i
ROL kan användas i en
sammansatt
anläggningsmodell.

I ROL kan ritningar tas
fram ur modellen.

ROL använder sig av 3D
objekt.
ROLs modeller har
information kopplad till sig.
ROLs modeller är skala 1:1
Objekten i ROL stämmer
överrens med de riktiga
objekten

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

I ett projekt idag, i ett
järnvägsprojekt så jobbar vi
kanske idag med ungefär åtta
olika projekteringsverktyg. Och
de här olika
projekteringsverktygen kommer
från olika
programvaruleverantörer och de
gör ju att vi givetvis har ett
problem med att allting inte kan
prata med varandra. Och det är
väl så att, i den bästa av världar
så hade det varit så att alla kan
prata med varandra på ett
enklare sätt.

ROL kan kommunicera med
andra projekteringsverktyg.

Nu blir det tyvärr så att nu ROL
kan
konvertera
måste man följa en viss rutin för geometrier till olika format.
att nu har jag gjort min
spårgeometri och då måste jag
konvertera den till de här
formatet för då skall ROL
kunna läsa spårgeometri, fast nu
är det kanske inte ROL, utan
mer Rail Electrical som skall ha
en konverterad spårgeometri. Ja
då ska den ha sin version av det.
Och så kommer du tillbaks till
ett vägprojekteringsverktyg och
då ska du konvertera till ett
annat format för att den skall
kunna läsa spårgeometrin. Så
det hade varit väldigt bra om
man skulle kunna köra på den
spårgeometri som har tagits fram
och alla skulle kunna läsa den
här sakerna mellan varandra.
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Och det är väl egentligen det som ROL jobbar mot
Trafikverkets krav gärna ser, att gemensam databas.
man ska just jobba i en
gemensam databas för det är
egentligen de dom kravställer
mycket utifrån

en

Men är det det enda? Att
de skall kunna
sammarbeta med
varandra genom de olika
teknikerna? För så som
jag har läst och förstått
angående BIM, så är det
ett arbetssätt som
används under hela
byggnadsprocessen fram
till förvaltningsdata. Ställs
det något krav på man i
projekteringsverktygen
skall kunna projektera i
projekteringsfasen för att
sedan i byggnadsfasen
kunna använda verktyget
på något sätt för kunna
ändra i det som
projekterats och till sist
också kunna förvalta
information som tagits
fram under hela
byggnadsprocessen?

Man får inte så mycket data
ROL levererar grafiska filer
egentligen. Så jobbar du i
i dgn- och dwg-format.
systemhandlingsskedet och i
järnvägsplanen i ett gäng där och
sedan levererar ni vidare upp till
bygghandlingsskedet. Men när
man leverera från
systemhandlingsskedet så finns
det idag inga krav på att man
skall leverera med
inställningsfiler och databaser
utan det är bara vanliga
grafiska filer. Alltså bara
modellfiler, dgn dwg filer.

Vad jag har förstått så är
en central del i BIM
vilken information som
kan lagras i modellerna.
Vilken typ av information
skulle du säga är viktig
att lagra i modellerna?

Jag säger bara att det är ganska
stor skillnad på vad det är för
information som vi vill förvalta
över tid och vad är det för
information vi vill jobba med
under ett investeringsprojekt. Då
är det ju alltid viktigt vilken
status ett objekt har, om vi säger
är det ett befintligt objekt, är det
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Objekten i ROL innehåller
information om status.
Objekten innehåller
information om i vilket
skede objekten påverkas.
Objekten innehåller
information om
artikelnummer.

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

objekt som skall rivas eller är
Objekten tilldelas i ROL ett
det ett nytt objekt. En status,
unikt ID nummer.
det är alltid bra att ha. Sen så
kommer det till vilket skede
skall man jobba med? I vilket
skede påverkas det här objektet.
Man har oftast ett projekt
indelat i ett antal
etappindelningar för att man har
vissa avstängningstider och så.
Så det är också alltid viktigt.
Sen är det ju information i form
av vad är det för
artikelnummer, vad ingår i det
här objektet? Om vi tar då en
kontaktledningsstolpe med
utliggare, vilka artikelnummer
behöver jag för att kunna bygga
det här objektet. Så att jag lätt
kan ta ut en materiallista,
under projekteringens gång
kanske eller när man börjar
närma sig slutskedet, tillexempel
till det här skedet behöver vi
beställa 25 stycken
kontaktledningsstolpar med den
här rörsatskonfigurationen och
utliggare. Sen är det också
viktigt vad har den för ID, för
unikt ID, varje
kontaktledningsstolpe har ju ett
unikt ID. Så det är alltid
viktigt förstås. Det är väl de jag
spontant kommer på att vi har
nytta utav och att det här kan vi
jobba med, här har vi en
koppling till projektet. Spontant
är det de huvudkategorierna av
information som jag tycker är
viktiga och som är i ett
investeringsprojekt.
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Vad anser du har fungerat Det som är bra är när vi ska
ROL kan snabbt presentera
bra med verktyget?
lägga ut ny
en anläggning vid
kontaktledningsanläggning längs nyprojektering.
med en nyprojektering av en
sträcka. Alltså inte
ombyggnation med befintlighet.
Då är det oberört kraftfullt i
den mening att det snabbt kan
presentera en anläggning längs
med en sträckning.
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Jag ser det som ett väldigt
kraftfullt verktyg tillexempel i
tidiga skeden. Och då tänker
jag tidiga skeden som
utredningar, förstudier och där
man ska jobba med
kontaktledningsanläggningar.
För då får du en väldigt snabb
bild av vad som troligen behövs
och där man kan genomgå
justeringar.

ROL är kraftfullt i tidiga
skeden.

Det har potential att vara ett
väldigt bra projekteringsverktyg
även i detaljprojekteringsskedet,
just att tankegången är rätt
kring hur man bygger upp det.
Man jobbar inte baklänges som
man gjort tidigare. Utan
verktyget fungerar väldigt snabbt
och smidigt.

ROL fungerar snabbt och
smidigt.
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Vilka svagheter anser du
att verktyget har?

Med tanke på hur komplex en Det går fort att skapa celler,
kontaktledningsanläggning är,
templates och assemblies i
det vill säga att du kan ha så
ROL.
otroligt många konfigurationer.
Alla olika typer av
kontaktledningsstolpar du kan
ha, vilka olika typer av
rörsatser som finns, vilka olika
typer av utliggare, att det är
extremt tidsödande att ta fram
alla olika konfigurationer. Man
skapar, om jag har förstått det
här exakt rätt nu, en rörsats det
är en cell, tillsammans med en
utliggare är detta en assemblie.
Så tillslut så plockar du på dig
saker och det är ganska
tidsödande att bygga upp ett
special fall tillexempel. Om man
ska ha en exakt beskrivning av
det.

Levererar
man
3D Det som är fördel med ROL är Ritningar och modeller
modeller
istället
för ju att vi skapar ju egentligen skapas samtidigt i ROL.
ritningar
nu?
Eller ritningen när vi skapar 3D
levereras både och?
modellerna, om vi nu tänker oss
elplanen. Dom skapas ju
samtidigt.

Bilaga
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Sen levererar man ju med massa ROL genererar en typritning
typritningar för hur sakerna per kontaktledningsstolpe.
skall byggas ihop. Man ser väl
på sikt någonstans att det skall
genereras en typritning per
kontaktledningsstolpe,
med
utliggare och hela kittet. Som en
monteringsritning kan man säga.
Vi genererar via BIM
fackområdesmodellen och så tar
vi ut ritningar för planen i alla
fall, det är ju inga problem. Den
ritningen behöver man ju bara
presentera egentligen.
Andra styrkor som jag ser men I ROL använder man sig av
som vi inte har hunnit utveckla LoD.
än är att, i BIM kan man jobba
med olika noggrannhetsgrader
kan man säga. Det kallas för
LoD. Level of Development kan
man väl kalla det, med en skala
100-500.

Bilaga
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Och om man ska tänka efter och
säga hur ska vi jobba i tidiga
skeden med det här verktyget? så
skulle man ju kunna sätta upp
en miljö där man skapar celler
som inte är så noggranna. Man
skapar egentligen bara lite grövre
mallar. Och det tycker jag är en
styrka i att det är ganska
flexibelt på det sättet. Som man
ser det idag, det misstaget vi gör
lite med dem här verktygen ROL
och kusinen Rail Elecrical, som
är för övriga el, signal, tele,
kanalisation, det är att vi gör det
för detaljerat. Vi gör det för
trovärdigt. Tidigt i projektet.
Desto mer detaljrikt man gör det,
desto mer tror folk att det är den
färdiga anläggningen. Så det är
något att jobba vidare på, hur
skall vi presentera de olika
skedena? Vi pratar om LoD
100 som är den grövsta modellen
då, eller den grövsta i skalan.
Där skulle man egentligen
kanske mer visa att, innanför
den här volymen, här kommer vi
ha ett kontaktledningsfundament
med stolpe och utliggare, i en liten
grövre modell.
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I ROL finns celler som inte
är så noggranna.
ROL kan användas för att
göra en grövre modell.
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Så om man då kör med för
detaljerade så är det lätt
att tro att det är så
utvecklat, och sedan så
ser man inte de små
ändringarna som görs och
som
egentligen
är
avgörande?

Ska man jobba med som vi ser ROL kan användas för att
det i alla fall ur vårt perspektiv arbeta enligt LoD.
och de kommentarer vi får från
beställaren och även hur vi
tänker internt att vi är nog lite
för detaljerade. När vi
utvecklade ROL, när vi tog
fram majoriteten av objekten
med stolpar och utliggare och
sånt där som finns idag, så var
det ju till projekt Mälarbanan.
Där vi skulle göra bygghandling.
Vilket gjorde att vi var tvungna
att vara väldigt detaljerade. Och
det är ju i projekt de flesta
utvecklingar sker. Men som nu
har det kanske stannat av
litegrann i utvecklingen. Just på
grund av att man känner sig lite
nöjd kanske . Men det är bra då
kommer ju du med ditt exjobb
här nu då. Det är ju något som
vi ser som ett givet
utvecklingsområde, att göra mer
enligt LoD-tänket.
Det vill säga hitta mer enkla
modeller för tidigare skeden, för
att verkligen tydliggöra att detta
är en grovmodell, alltså att sätta
stolpen som kanske en solid, en
fylld modell bara och ha
konturerna kvar av stolpen
tillexempel. Och att man inte
säger om det är en S 20 eller S16
stolpe, utan hålla det på en nivå
så att man även visuellt ser att
det här är en grövre modell. Det
tror jag skulle vara någonting.
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I
ROL
finns
ett
objektbibliotek med grövre
objekt som inte är så
detaljerade.
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Användare av ROL, SWECO Rail AB
Intervjun genomfördes den 16 februari 2015 kl. 13.00-14.00

Fråga
Vilka moment
anser du tar lång
tid att genomföra
vid användningen
av ROL?

Bilaga

Översatt krav

Svar

Det som tar mycket tid är att
bygga templates/mallar. Det
gäller då framför allt vid
projektering av bangårdar.

Det går fort att bygga templates
och mallar i ROL.

Jag tycker att det skall finnas
enklare grundtemplates med
stolpar och bryggor och sedan
skall projektören lätt kunna
komplettera med de delar som är
unika för varje bryggsektion. Så
som det ser ut nu så måste man
nästan göra en template för varje
brygga vilket blir ett moment som
tar lång tid i projekteringen.

Templates-biblioteket innehåller
grundtemplates som lätt går att
komplettera.

Ett annat moment som tar tid är
att bygga 3D-objekten.

Det är lätt att bygga 3D-objekt i
ROL.

Vi har tagit fram ett
objektbibliotek, men det behöver
kompletteras.

Det finns ett komplett
objektbibliotek till ROL.

När man skall bygga cellerna så
måste man också tänka ett steg
längre eftersom flera av våra
projekteringsverktyg samverkar.
Vi använder ett verktyg som
heter Rail Electrical, som också
utvecklat av Bentley, för andra
teknikområden. Det man kan
göra i Rail Electrical, om man
gjort cellerna rätt, är att använda
andra teknikområdens 3Dobjekt som stöd placering av de
egna objekten.

3D-cellerna byggs för att kunna
användas i samverkande
projekteringsverktyg.
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I ROL behöver det inte göras en
unik template för varje brygga

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

Vilka moment anser
du tar kortare tid att
genomföra
vid
användningen
av
ROL?

Det som har varit vasst länge är
grundutformningen, att det
fungerar så bra att beräkna
sektionspunkter,
trådlägen,
spannlängder m.m.

ROL tar hänsyn till de
beräkningsreglerna som ställs av
Trafikverket och Jernbaneverket
vid projektering av
kontaktledningsanläggning.

Vi har tidigare inte haft ett
verktyg som har optimerat
anläggningen och det sparar
dessutom tid vid projekteringen.
ROL har det svenska
regelverket ”inbyggt” och ger ett
bra stöd till projektören för att
ta rätt beslut och ger varningar
om
man
överskrider
gränsvärden.

ROL tar hänsyn till de
beräkningsreglerna som ställs av
Trafikverket och Jernbaneverket
vid projektering av
kontaktledningsanläggning.
ROL ger varningar om
gränsvärden överskrids.

Med kravet på 3D- ROL placerar ut 3D-celler och
projektering ökar vinsten med 2D-celler samtidigt.
att använda ROL. I tidigare
projekt har man fått projektera
i 2D och sedan ersätta 2Dceller med 3D-celler. Det blir
tidskrävande och ytterligare en
felkälla, framför allt om man
skall ändra någonting. Men
detta slipper man med ROL för
3D-grafiken fås via templates
samtidigt som även 2Dsymboler sätts ut för att
ritningar ska kunna skapas.

Bilaga

F:31

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

Vilka problem brukar du En irriterande detalj är att
stöta på då du använder texterna ändras vid
projekteringsverktyget? omritning. Om man flyttat
en text manuellt så hoppar
den tillbaka till
ursprungsläget vid omritning.
Detta är inte bra när man
skall producera ritningar.
Templates fungerar inte bra
inne på bangårdsområden
med många bryggor. De
fungerar när stolpar och
bryggor placeras ut längs
linjen men när man kommer
in på mer komplexa
områden behövs ett mer
interaktivt verktyg vid
placeringen. Det bästa vore
att ha grundtemplates som
enkelt kan kompletteras
genom ett antal val när en
bryggsektion ska skapas.
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Manuella ändringar kan göras av
texten i ROL utan att texten
återgår till tidigare placering.

ROL samspelar bra med
användaren då objekt skall
placeras ut på mer komplexa
områden.
Templates-biblioteket innehåller
grundtemplates som lätt går att
komplettera.
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Man kan i ROL specificera
ingående material, bland
annat för att kunna ut
skapa materiallistor. Dock
så blir det väldigt komplext
om man skall definiera all
information i objekten. Det
blir också många olika
objekt eftersom i vissa fall så
är det bara en sak som
skiljer objekten åt.
Exempelvis kan stolpar se
likadana ut men så skiljer
sig ytbeläggningen. Därför vill
vi istället specificera material
mer översiktligt och i ett
senare skede komplettera med
detaljer. Vi försökte i ett
tidigt skede att bygga
kompletta bibliotek enligt
Trafikverkets ritningar men
det blev alldeles för komplext.
Ett annat praktiskt problem
var att inte alla typritningar
var uppdaterade hos
Trafikverket så det blev en
del detektivjobb innan
materialet kunde matas in.

Bilaga

F:33

ROL kan generera materiallistor.
Material i
kontaktledningsanläggningen kan
specificeras översiktligt.
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Bilaga

Ett generellt problem som inte
direkt är kopplat till ROL är
att 3D-modeller riskerar att bli
stora och tunga att hantera. Det
är viktigt att börja med en låg
detaljeringsnivå och vid behov
förfina den. Som tekniker vill
man gärna rita detaljerat och vi
hade t.ex. i tidiga versioner med
skruvskallar och gängor på
bultar. Men när objekten
förekommer i hundratal blir
den totala modellen över den
projekterade anläggningen
alldeles för stor.

ROL kan användas för att
projektera olika
detaljeringsnivåer.

En annan fråga är att leverera
rätt information till beställaren.
Vid projekteringen skapas en
3D-modell av anläggningen och
den kan vi enkelt leverera. Men
det finns även i ROL ytterligare
information om projektet. Det
vi önskar oss är en
exportfunktion som gör att man
lättare kan läsa ut den aktuella
projektinformationen från
databasen.

ROL har en exportfunktion där
information, som är intressant
för det aktuella tillfället, kan
hämtas från databasen.
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ROL hanterar objekt utan att
modellerna blir så stora att de är
svåra att hantera.
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Vilka
utvecklingsbehov
anser du att verktyget
ROL har idag?
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Vi har ett antal öppna frågor
mot Bentley, det som jag
tidigare beskrivit som öppna
problem. Det jag vet behöver
göras är en norsk anpassning.
Vi behöver implementera de
norska beräkningsreglerna i
ROL, t.ex
beräkningsalgoritmer,
ingångsparametrar och
gränsvärden. Vi har läst in oss
på det norska regelverket men
på samma sätt som i Sverige
står man inför ett
generationsskifte och kraven för
de nya 3D-modellerna är inte
helt entydliga.
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Det finns i ROL en norsk
anpassning som tar hänsyn till
norska beräkningsregler.
Tillexempel
beräkningsalgoritmer,
ingångsparametrar och
gränsvärden.
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Inför de första uppdragen i
Det finns bibliotek för norska
Norge behöver vi inventera
objekt och templates.
vilka tekniska lösningar som är
aktuella i uppdragen för att
göra rätt prioriteringar när
objektbibliotek och templates
ska skapas.
Tycker du att
verktyget är svårt att
använda?

Hur lätt är det att
göra ändringar med
verktyget?

Bilaga

Det tidskrävande är att bygga
templates och skapa
objektbibliotek. Men det är inte
svårt att projektera, det känns
som om att verktyget ger ett bra
stöd till användaren.
Programmet presenterar
tillexempel på ett överskådligt
sätt krafter och mått med
varningar om gränsvärden
överskrids.

Det är lätt att bygga templates
och skapa objektbibliotek.

Sedan kan jag tycka att nästan
alla tekniska applikationer har
för komplicerade
användargränssnitt. Det gäller i
ännu högre grad program som
Microstation och AutoCAD.
Där har leverantörerna en stor
förbättringspotential.

ROL har ett lättförståeligt
användargränssnitt.

ROL ger ett bra
projekteringsstöd till
användaren.
ROL presenterar på ett
överskådligt sätt krafter och
mått med varningar om
gränsvärden överskrids.

Vissa delar av ROL är riktigt Det är lätt att göra ändringar i
smidiga men andra är
ROL.
fortfarande till delvis stela. Man
kan fortfarande ibland behöva
ta bort och lägga till sakerna på
nytt för att kunna göra en
ändring.
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Vad tror du är viktigt
att titta på vid en
norsk anpassning av
verktyget?

Bilaga

Titta på vad det är som skiljer
förvaltningarna, titta vilken
detaljeringsnivå som krävs.
Bentley säljer sitt system till ett
flertal olika länder så i grunden
är det förberett för nationella
anpassningar. Ofta kan dock
krav på konsulternas
projekterade detaljeringsnivå
skilja sig mellan länder.
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ROL kan användas för att
projektera olika
detaljeringsnivåer.
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Vet du vad som skall
ingå i en leverans i
Norge?
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Det kan eventuellt också finnas
sätt att hantera beräkningar och
gränsvärden som skiljer sig
mellan länderna.

ROL kan hantera olika
beräkningar och gränsvärden.

Kontaktledningssystemen ser
olika ut och det påverkar
objektbiblioteken.

ROL har objektbibliotek som är
anpassade efter olika
kontaktledningssystem.

Leveransformatet skiljer sig
mellan Sverige och Norge. I
Norge använder de sig av
AutoCADs dwg-format för
CAD-information men det kan
vi uppfylla genom att
MicroStation/ROL kan
exportera formatet. Det finns
några inställningar att tänka på
vid konverteringen men vi ser
inga direkta problem med
leveranser av CAD-modeller.

ROL kan exportera filer till
gällande dwg-format.

Ritningar glöms ofta bort men de
är viktiga som komplement till
modellerna. De norska
symbolerna behöver läggas in i
3D-cellerna. Vi behöver
anpassa XML-rapporter, som
bygger på s.k. Stylesheets, och
som kommer skilja sig i Norge
jämfört med de svenska.

ROL kan placera ut de norska
2D symbolerna samtidigt som de
norska 3D symbolerna placeras
ut.

När jag var på besök hos Sweco
Norge bekräftade de att grunden
är dwg-formatet.

Gällande dwg-format kan
levereras från ROL.
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ROL kan leverera XMLrapporter
Stylesheets för norska leveranser
finns att använda i ROL.
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Dessutom använder man ett
verktyg från en norsk leverantör
som heter NovaPoint. Vi har
inte sett att NovaPoint har
fuktionalitet som motsvara
ROLs. Det är dock fortfarande
viktigt att NovaPoint och ROL
kan samverka med varandra.

ROL kan samverka med
Novapoint.

Det är viktigt att sy ihop ROL kan samverka med de andra
teknikområdena och det är teknikområdenas
viktigt att programmen kan projekteringsverktyg.
samverka med varandra.
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Användare av ROL, SWECO Rail AB
Intervjun genomfördes den 12 februari 2015 kl. 10.00-11.10

Fråga

Översatt krav

Svar

Hur mycket har du
använt
projekteringsverktyget
ROL?

Jag började använda
programmet för ca ett år
sedan. Jag använder det i ett
uppdrag som pågår just nu för
att sätta ut fundament. Ett
uppdrag som görs i Sverige.
Jag använder ROL i
huvudsak för att placera
fundament och för att då
input till
bärtrådsberäkningarna.
Bärtrådsberäkningarna kan
ej göras i ROL idag Jag har
även visat verktyget för
studenter på järnvägsskolan
och vid presentation i Norge.
Jag har inte använt
programmet för att skapa en
komplett
kontaktledningsmodell.

ROL kan leverera input till
bärtrådsberäkningsprogrammet
BARTRAD.

Vilka moment anser
du tar lång tid att
genomföra vid
användningen av
ROL?

Ett irritationsmoment är
bland annat trådläget, ROL
får för sig att ändra tillbaka
vissa saker när man har
ändrat någonting manuellt. Jag
har dock inte kunnat spåra
när detta händer. Det tar
längre tid att projektera när
sakerna ändrar tillbaka sig
själva, det blir också en
kvalitetsbrist eftersom man
inte alltid märker att saker
ändrar tillbaka sig.

Manuella ändringar kan göras
utan att ROL ändrar tillbaka till
tidigare uträknat läge.

Det tar också lång tid att
skapa celler, symboler och
assemblies. Om det fattas

Det går fort att skapa celler,
symboler och assemblies i ROL.
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Användaren uppmärksammas när
manuella ändringar återställs.
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måste det skapas i uppdragen.
När det väl är tillverkat så
har man de i sitt bibliotek.

Vilka moment anser
du tar kortare tid att
genomföra vid
användningen av
ROL?

Bilaga

Buggar i ROL som man ej
har koll på skapar problem
vid projekteringen och då tar
det också längre tid att
projektera.

ROL uppdateras när buggar i
verktyget är åtgärdade.

I och med att allt sker med
automatik istället för att
sakerna klickas ut manuellt
så är det många saker som
går mycket fortare när man
använder ROL. Allt från
stolpplacering till projektering
av hela anläggningar tar
kortare tid vid användning av
ROL. Det som gör att det går
fortare är att
projekteringsverktyget tar
hänsyn till de reglerna som
specificerats och som ställs vid
projektering.

ROL tar hänsyn till de reglerna
som ställs av Trafikverket och
Jernbaneverket vid projektering
av kontaktledningsanläggning.

Programmet räknar bland
annat på kurvor då det finns
behov för detta.

ROL gör beräkningar i kurvor
enligt de svenska och norska
regelverken.

Programmet blir lättare att
använda av nya
kontaktledningsprojektörer
eftersom verktyget tar hänsyn
till regelverket som är
definierat, detta leder i sin tur
till kortare tider för
projektering.

ROL är lätt att använda för nya
kontaktledningsprojektörer.
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Men som vi har sagt till
användare av ROL; det
kommer inte bli billigare att
projektera men kunden
kommer kunna får mer för
pengarna. Högre kvalitet på
det som levereras kan ges.
Tillexempel då granskningen
kommer fungera bättre.
Naturligvis kan
projekteringen gå snabbare,
men samtidigt är det ett dyrare
och noggrannare verktyg, det
är även dyrare att producera
saker i. Kunderna kommer få
mervärde i att vi kan ta fram
mer material till samma pris
och på samma tid.
Vilka problem brukar
du stöta på då du
använder
projekteringsverktyget?

Bilaga

ROL bidrar med att det som
levereras har högre kvalitet än
tidigare.
ROL bidrar till att en bättre
granskning av anläggningen kan
göras.
ROL bidrar med att mer
material kan tas fram utan att
pris och tid ökar.

Det som jag tidigare nämnt,
Manuella ändringar kan göras
när ROL flyttar tillbaka
utan att ROL ändrar tillbaka till
projekterade saker.
tidigare uträknat läge.
Ändringarna sker i databasen
när man ändrar manuellet,
men vid ett kommando så kan
programmet få gör sig att
räknar om och då få för sig
att återställa värdet till det
uträknade– det leder till att
förändringar sker.
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Ett problem är att programmet
vill göra saker automatisk.
Programmet gör saker och vill
göra saker automatiskt efter de
regler som är bestämda. Om
programmet inte har några
regler att gå efter så sätter den
ett eget värde. Detta sker då
förutsättningarna kommer
utanför ramarna av det som
finns definierat. Det som blir
problematiskt är då det inte
finns värden för hur det skall
projekteras, tillexempel då
verktyget skall räkna ut
stolpavståndet i kurvor med
R<1200, då tar den bara ett
värde som den anser vara bra
eftersom det inte finns definierat
hur verktyget skall bete sig om
radien är mindre än 1200
meter. Om man då inte har så
mycket erfarenhet av
kontaktledningsprojektering
och inte är så kunnig kan det
vara svårt att veta om det är
felaktigt värde.
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ROL meddelar användaren då
verktyget gör beräkningar
utifrån värden som inte är
definierade i regelverket.
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Ett annat problem är att Uppdelade spårprofiler kan
spårprojektören delar upp användas i ROL som en
spåret i delar för att underlätta sammanhängande spårprofil.
sin
projektering.
Dessa
delningar kan inte gås över i
ROL, programmet känner av
att filen är uppdelad. Då
försöker
man
som
kontaktledningsprojektör
”pussla”
ihop
kontaktledningsanläggningen
för att spårdelningen inte skall
märkas. Man försöker alltså
”lura” verktyget. Om man inte
kan ”Pussla” ihop det kan inte
spårfilen användas och då
måste
spårprojektören
projektera om. Men om man
”pusslar” ihop det så blir det
tveksamt om det håller rent
kvalitetsmässigt.

Finns det någonting
som du tycker andra
projekteringsverktyg
har och som ROL
saknar?

Bilaga

ROL jobbar mot databasen
och det är där allt sparas, men
man måste spara manuellt.

Ändringar i databasen sparas
automatiskt.

Vid sektionsövergångar sätter
ROL bara ut tabellvärden för
högerkurva och speglar inte
värdena vid vänster kurva.

ROL sätter ut tabellvärden vid
sektionsövergångar vid både
vänster- och högerkurvor.

I Catenary Design kan en
import av data från verktyget
göras direkt till det
bärtrådsprogram som
Trafikverket använder sig av.
ROL gör egna
bärtrådsberäkningar men
dessa är inte godkända av
Trafikverket att leverera i
projekt.

ROL kan leverera input till
bärtrådsberäkningsprogrammet
BARTRAD.
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Vilka
utvecklingsbehov
anser du att verktyget
ROL har idag?

En utveckling av kopplingen
mellan informationen från
SWECOs databas och
bärtrådsprogrammet som
behöver fixas för att kunna
genomföra
bärtrådsberäkningar som kan
godkännas av Trafikverket.
Alltså kopplingen mellan
ROL och BARTRAD
(Trafikverkets godkända
program för
bärtrådsberäkningar) Det som
projekterats hamnar i en
databas (nätverksmodellen)
som skall kommunicera med
bärtrådsprogrammet.
Bärtrådsprogrammet som idag
är godkänt för användning ägs
av Trafikverket. Godkända
beräkningarna går direkt till
en maskin som sedan
tillverkar bärtrådarna.

ROL kan leverera input till
bärtrådsberäkningsprogrammet
BARTRAD.

Andra saker som behöver Det är simpelt att skapa celler,
utvecklas är att ta fram celler, symboler och assemblies i ROL.
symboler och assemblies, det
som är själva byggstenarna i
verktyget.
Ett annat utvecklingsbehov är Mallar för att presentera data för
att ta fram mallar för att kund finns.
presentera data för kund. Stylesheet behöver göras.
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Tycker du att
verktyget är svårt att
använda?

Bilaga

Verktyget kan verka rörigt till ROL har en support som talar
en början. Men det finns en om vad användaren skall göra
logisk
arbetsgång
i om den fastnar.
användandet. Fördelen mot
andra program är att man inte
måste kombinera kommandon
för att utföra vissa saker. Det
som är jobbigt är att det saknas
support i programmet om man
fastnar i programmet, det kan
göra att man blir irriterad.
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Kontaktledningsprojektör, SWECO Rail AB
Observation av projekteringsverktyget ROL, genomfördes den 3 februari 2015

Fråga

Översatt krav

Svar

Hur används
verktyget idag?

Med modellerna från ROL kan
det köras kollisionskontroller.
BIM samordnare i projekten
kollar innan samgransking efter
kollisioner.

ROLs modeller kan användas vid
kollisionskontroll.

Vad upplever du
saknas i
programmet idag?

Att enkelt kunna flytta texterna
och att bryggorna skulle kunna
göras på ett smidigare sätt.

Det är enkelt att flytta texterna i
ROL.

Vilka problem
brukar uppstå med
programmet idag?

Det är besvärligt att projektera
vid spårväxlarna.

Det är lätt att projektera
kontaktledning vid spårväxlarna.

Kan du ge exempel
på vilka
utvecklingsbehov
som finns för en
norsk anpassning?

För projektering mot Norge hade ROL ger output som kan
det varit bra att få ut den data
användas vid beräkningar i
som behövs för att fylla i
fundamast.
Fundamast.
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Det är smidigt att skapa bryggor i
ROL.

Det finns jättemycket olika
stolpar i Norge och dessa har
olika längder. Så
objektbiblioteket hade behövt
innehålla de olika stolparna.

Objektbiblioteket som används i
ROL innehåller de olika stolparna
som används vid
kontaktledningsprojektering i
Norge.

Designrules behöver ändras,
Norge behöver läggas till i listan.

ROL använder sig av norska
designregler.

Vi behöver uppdatera
cellbiblioteket med norska
symboler, detta behövs för att
göra templates.

ROL har tillgång till ett
cellbibliotek innehållande norska
symboler.
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Övriga saker som
kom upp under
observationen av
ROL.

Teckensnitt måste utvecklas för
att uppfylla Jernbaneverkets
krav på teckensnitt.

ROL uppfyller Jernbaneverkets
krav på teckensnitt.

En funktion behövs för att
kunna lägga ut kabel i marken.

ROL har en funktion för att lägga
kabel i marken.

Kontaktledningen är styrd till
spåret, men man skulle vilja ha
större frihet att kunna editera
spåret själv.

I ROL kan spåret ändras av
användaren.

Man skulle vilja kunna
ROL kan exportera utvald
projektera på ett sätt så att all
information från modellen.
information om templates inte ges
till konkurrenterna.
Trafikverket måste få allt, vilket
i dags läget innebär att
konkurrenterna måste få allt.
Man vill bara leverera bilden av
anläggningen.
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Man skulle vilja kunna tagga
mer information i objekten. Till
exempel Enummer(artikelnummer) och
årtal då det är byggt.

I ROL kan information om enummer taggas i objekten.

Det hade varit bra om man
kunde få ut
fundamentberäkningar ur
programmet.

ROL kan leverera
fundamentberäkningar.

Vissa saker blir konstiga då
man konverterar till dwg. Detta
beror på hur cellerna är gjorda.
Det handlar oftast om svängda
ytor.

ROL konverterar filer till dwgformat utan att data försvinner
eller förvrängs.
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G. Krav och Grupper
Krav

ROL kan exportera information
ROL ger output som kan användas vid fundament- och stolpberäkningar via
verktygen KL_fund och fundamast.
ROL ger output som kan användas i bärtrådsberäkningsprogrammet
BARTRAD
ROL har en exportfunktion där information som är intressant för det
aktuella tillfället kan hämtas från databasen.
ROL kan leverera 2D filer
ROL tar hänsyn till de regler som ställs av Trafikverket och
Jernbaneverket vid projektering av kontaktledningsanläggning.

ROL har programstöd för alla regelverk.

ROL tar hänsyn till den vertikala nollpunkten NN1954

ROL kan skilja på regler som gäller för förbigångsledning.

I ROL kan norska inställningar användas.
ROL tar hänsyn till de krav som finns i de styrdokumenten som
Trafikverket tillhandahåller.
ROL tillämpar datum EUREF och koordinatsystemet UTM.
ROL använder bokstäver och siffror som följer standarden NS-EN ISO
3098-5
ROL vet vilka lösningar som ej är godkända av förvaltningarna.
ROL tar hänsyn till de skillnader som finns vad det gäller stolpavstånd,
spannlängder och trådavvikelser för de svenska och norska systemen.
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ROL gör beräkningar.
ROL beräknar längder för de kontaktledningsstolpar som används i Norge,
utifrån fundamentets position.

ROL gör bärtrådsberäkningar innehållandes det data Jernbaneverket och
Trafikverket kräver.

Beräkningar som görs i ROL är kvalitetssäkrade och dokumenterade utifrån
gällande IKT-standarder.

ROL kan hantera olika beräkningar och gränsvärden.

ROL gör beräkningar i kurvor enligt de svenska och norska regelverken.

ROL kan leverera fundamentberäkningar.
ROL tar hänsyn till spänningsförande delar och beräknar en optimerad
längd för stolpar.
ROL används för att projektera olika detaljeringsnivåer.

ROL kan användas för att arbeta enligt LoD.

ROL kan användas för att projektera i alla skeden av ett projekt.

Modellerna kan märkas med vilken detaljeringsnivå den är projekterad.
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ROL samverkar med andra projekteringsverktyg.

ROL samverkar med NovaPoint

ROL arbetar mot en gemensam databas

ROL använder andra järnvägsteknikers uppdaterade filer som underlag.

ROL tar fram ritningar ur modeller.

Ritningar kan göras enligt de krav Trafikverket och Jernbaneverket har.

ROL genererar en typritning per kontaktledningsstolpe.

I ROL kan bryggritningar skapas.

ROL kan använda Jernbaneverkets standardiserade titelfält på ritningarna.

I ROL kan olika ritningar skapas.

Ritningar och modeller skapas samtidigt i ROL.

Det kan i ROL utarbetas ritningar och utsnitt av delar och hela modellen
som snitt eller plan efter ritningsdelar.
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Modeller som skapas i ROL används för att kommunicera hur
anläggningen skall se ut.

Påskrifter kan göras i modellen.

ROL bygger upp modeller efter standardiserad objekttyplista utifrån SOSIstandarden.

ROL hanterar objekt utan att modellerna blir så stora att de är svåra att
hantera.

ROL kan koppla information till varje modell.

Data kan läggas in som metadata i modellerna i ROL.

Revisionsfält och titelfält kan byggas upp och fästas i modellen.

ROLs modeller är i skala 1:1

Modeller skapade i ROL kan användas i en samordningsmodell.

ROL kan snabbt presentera en anläggning vid nyprojektering.

ROL modellen kan användas för byggkontroll vid jämförelse av
volymmodell och data från utförd byggaktivitet.
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ROL kan läsa och leverera alla format som används i projekt från alla
aktörer utan att förvränga eller att data faller bort.

ROL kan leverera modeller i sista versionen av SOSI(GML)

ROL kan leverera LandXML-format

ROL kan leverera KOF-format

ROL kan leverera i format definierat av uppdragsgivare.

ROL projekterar i en intelligent dgn-fil

ROL levererar grafiska filer i dgn-och dwg format utan att data försvinner
eller förvrängs.

Dwg-filer sparade i AutoCad kan öppnas i ROL.

ROL kan plotta filer i pdf-format
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ROL importerar filer.

ROL kan importera Jernbaneverkets pennuppsättning.

ROL importerar koordinater för objektplacering.

ROL importerar 2D filer.

ROL importerar indata från mark-modeller.

ROL kan importera Jernbaneverkets objektbibliotek.

ROL kan importera Jernbaneverkets cellbibliotek.

ROL kan importera 2D objekt som är definierade i Jernbaneverkets
standard symbol-bibliotek.

Alla objekt i ROL är informationsbärare.

Objekten i ROL innehåller information om status.

Objekten i ROL tilldelas ett unikt ID-nummer.

Cellerna i ROL visar information om muspekaren placeras på dem.

Objekten innehåller information om i vilket skede objekten påverkas.

Objekten innehåller information om artikelnummer.

Bilaga

G:6

Utveckling av det existerande projekteringsverktyget ROL – anpassning för norsk teknik och marknad

ROL använder objekt vid 3D projektering.

ROL har kompletta objektbibliotek för olika kontaktledningssystem.

Borrat- och platsgjutet fundament finns som objekt i ROL.
I ROL finns ett objektbibliotek med grövre objekt som inte är så
detaljerade.
I ROL kan alla objektets färger och linjestilar sättas till ”bylayer”

Objekten i ROL stämmer överrens med de verkliga objekten.
ROL kan placera ut och rotera objekten automatiskt.
I ROL kan användaren placera ut och rotera objekten manuellt.

ROL ger varje objekt utsättningsdata.

I 3D modellerna har objekten och elementen höjdreferens.

Objekt som skapas i ROL kan användas i Jernbaneverkets objektbibliotek.

Objekten förstår sitt sammanhang och följer med de ihopkopplade objekten
vid förflyttning.
Inga objekt i ROL är specificerade med produktens varumärke eller
utformning. Alla objekt i ROL är exempel.

ROL hanterar olika lager.

ROL använder de lagernamn Jernbaneverket kräver.

Revisionsmoln och Revisionspilar kan användas i ROL och läggas på ett
enskilt lager.
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ROL använder 2D och 3D celler.

I ROL kan 3D och 2D celler placeras ut samtidigt.

I ROL kan 2D objekt uppgraderas till 3D objekt.

ROL använder referenssystem.

ROLs filer skall vara definierade i referenssystem.
Upprättelse av XREF skall ske enligt följande:
Det skall etableraras ett eget lager för varje xref.
Lagret skall ha namn efter filnamnet. Filnamnet skall alltid starta med
XREF.
För insättning av xref skall tillhörande lager vara gällande lager(current
layer). Det skall inte upprättas xref i temafiler, bara i layoutfiler.
Se dialogboxen:
Path type: skall vara relativ(då kan katalogen som ritningar och xref flyttas
utan att man mister kopplingen mot xref-förutsatt att katalogstrukturen
upprätthålles.)
Reference type: Skall vara overlay
Insertion point: Skall vara 0,0,0
Scale; skall vara 1,1,1
ROL använder ett generellt referenssystem och höjdsystem.

All data i ROL har referenser till objektens eller elementens utsättningsdata.

All data i ROL har x och y koordinater i givet referenssystem.
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Det är lätt att hantera och skapa templates.

Det finns ett komplett template-bibliotek som kan användas i ROL.

Templates i ROL följer senast gällande typritningar.
Templates-biblioteket innehåller grundtemplates som lätt går att
komplettera.

I ROL behöver det inte göras en unik template för varje brygga.

ROL bidrar till att en bättre granskning av anläggningen kan göras.

Modeller som skapas i ROL kan användas för att bedöma kollisionsrisk.
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ROL är lätt att använda.

ROL är lätt att använda, även för nya kontaktledningsprojektörer.

ROL fungerar snabbt och smidigt.
Det är med hjälp av ROL lätt att projektera kontaktledning vid spårväxlar.

ROL har ett lättförståeligt användargränssnitt.

Det går fort att bygga upp templates och mallar i ROL.

Det är lätt att bygga 3D objekt i ROL.

Det går fort att skapa celler, symboler och assemblies i ROL.

Det är lätt att bygga en existerande anläggning i ROL.

Det är lätt att anpassa ritningar i ROL.

Det är smidigt att skapa bryggor i ROL.

I ROL är det lätt att placera ut stolpar.
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Ändringar kan göras i ROL.

Det är lätt att göra ändringar i ROL.
Manuella förflyttningar kan göras av texten utan att texten återgår till
tidigare placering.
I ROL kan spåret ändras av användaren.
ROL kan göra ändringar i filer som skapats i Catenary Design.

Det är lätt att göra små ändringar.

Ändringar i databasen sparas automatiskt.

ROL varnar användaren.

ROL varnar användaren när felaktiga lösningar har gjorts.
Användaren uppmärksammas när manuella ändringar återställs.

ROL ger varningar om gränsvärden överskrids.

ROL meddelar användaren då verktyget gör beräkningar utifrån värden som
inte är definierat i regelverket.

ROL hjälper användaren att projektera enligt regelverk.

Objekt placeras automatiskt på rätt avstånd från spår.

ROL mäter ut trådläget.

ROL placerar ut stolpar efter vindutblås.
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Mallar och tabeller används i ROL.

ROL kan leverera XML-rapporter.

Mallar för att presentera data för kund finns.

ROL genererar fundamentprotokoll innehållandes:
Koordinater, storlek, identifikationsnummer och referens till typritning.
ROL kan generera stolptabeller och uppdatera dessa kontinuerligt.

Tabeller som redovisas på ritningar uppdateras automatiskt.

ROL kan generera materiallistor.

ROL kan generera slutdokumentation och tillhörande data.

ROL använder symboler.

I ROL kan norska symboler placeras ut utan att svenska symboler först
placeras ut.

Det finns både svenska och norska symboler att använda i ROL.
I ROL finns det celler och symboler som behövs för att kunna göra en
bygghandling.
ROL har tillgång till ett cellbibliotek innehållandes norska symboler.

I ROL finns celler som inte är så noggranna.

ROL följer de krav Jernbaneverket har för järnvägsspecifika symboler.
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ROL används för 3D-projektering.

ROL använder sig av 3D objekt.
ROL presentetarar anläggningar visuellt i form av 3D.
3D celler byggs för att kunna användas i samverkande
projekteringsverktyg.
ROL är kraftfullt i tidiga skeden.
ROLs 3D modeller kan användas för att presentera anläggningen för
beställaren.
Höghastighetsbana kan projekteras med hjälp av ROL.
ROL ger ett bra projekteringsstöd till användaren.
Det är i ROL möjligt att förflytta sig i ritningen och modellen utan timeout
eller fördröjningar.
ROL och funktionerna i programmet skall på förhand vara testade och
utprovade med en dokumenterad metod.
ROL presenterar på ett överskådligt sätt krafter och mått.
ROL uppdateras när buggar i verktyget är åtgärdade.

ROL sätter ut tabellvärden vid sektionsövergångar vid både vänster- och
högerkurvor.

ROL samspelar bra med användaren då objekt skall placeras ut på mer
komplexa områden.
ROL har en support som talar om vad användaren skall göra om den
fastnar.

När en kontaktledningsstolpe flyttas i ROL så uppdateras spannlängderna.
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ROL bidrar med att mer material kan tas fram utan att tid och pris
ökar.
Uppdelade spårprofiler kan användas i ROL som en sammanhängande
spårprofil.

Penntjocklek kan anges vid utskrift i ROL

ROL uppfyller den noggrannhet som tillfredsställer kraven för indata.

ROL har en funktion för att lägga ut kabel i marken.

ROL hanterar olika slags information.

Användaren i ROL kan välja vilken information som skall presenteras i
modellen.
ROL följer de BIM krav på hur man taggar information i verktyget.
I ROL kan information om årtal taggas i objekten.
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H. Viktning av krav
Nr

Viktningsfaktor
1-5

Krav

1

ROL kan exportera information

5

2

ROL ger output som kan användas vid
fundament- och stolpberäkningar via
verktygen KL_fund och fundamast.

4

3

ROL ger output som kan användas i
bärtrådsberäkningsprogrammet BARTRAD

4

4

ROL har en exportfunktion där information
som är intressant för det aktuella tillfället
kan hämtas från databasen.

5

5

ROL kan leverera 2D filer

5

6

ROL tar hänsyn till de regler som ställs
av Trafikverket och Jernbaneverket vid
projektering av
kontaktledningsanläggning.

5

7

ROL har programstöd för alla regelverk.

5

8

ROL tar hänsyn till den vertikala
nollpunkten NN1954

5

9

ROL kan skilja på regler som gäller för
förbigångsledning.

3

10

I ROL kan norska inställningar användas.

5

11

ROL tar hänsyn till de krav som finns i de
styrdokument som Trafikverket
tillhandahåller.

5
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12

ROL tillämpar datum EUREF och
koordinatsystemet UTM.

5

13

ROL använder bokstäver och siffror som
följer standarden NS-EN ISO 3098-5

5

14

ROL vet vilka lösningar som ej är
godkända av förvaltningarna.

3

15

ROL tar hänsyn till de skillnader som finns
vad det gäller stolpavstånd, spannlängder
och trådavvikelser för de svenska och
norska systemen.

5

16

ROL gör beräkningar.

5

17

ROL beräknar längder för de
kontaktledningsstolpar som används i
Norge, utifrån fundamentets position.

4

18

ROL gör bärtrådsberäkningar
innehållandes det data Jernbaneverket och
Trafikverket kräver.

4

19

Beräkningar som görs i ROL är
kvalitetssäkrade och dokumenterade utifrån
gällande IKT-standarder.

5

20

ROL kan hantera olika beräkningar och
gränsvärden.

5

21

ROL gör beräkningar i kurvor enligt de
svenska och norska regelverken.

5

22

ROL kan leverera fundamentberäkningar.

4

23

ROL tar hänsyn till spänningsförande delar
och beräknar en optimerad längd för
stolpar.

4
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24

ROL används för att projektera olika
detaljeringsnivåer.

5

25

ROL kan användas för att arbeta enligt
LoD.

4

26

ROL kan användas för att projektera i alla
skeden av ett projekt.

5

27

Modellerna kan märkas med vilken
detaljeringsnivå den är projekterad.

4

28

ROL samverkar med andra
projekteringsverktyg.

4

29

ROL samverkar med NovaPoint

4

30

ROL arbetar mot en gemensam databas

2

31

ROL använder andra järnvägsteknikers
uppdaterade filer som underlag.

5

32

ROL tar fram ritningar ur modeller.

5

33

Ritningar kan göras enligt de krav
Trafikverket och Jernbaneverket har.

5

34

ROL genererar en typritning per
kontaktledningsstolpe.

4

35

I ROL kan bryggritningar skapas.

4

36

ROL kan använda Jernbaneverkets
standardiserade titelfält på ritningarna.

5

37

I ROL kan olika ritningar skapas.

3

38

Ritningar och modeller skapas samtidigt i
ROL.

5

39

Det kan i ROL utarbetas ritningar och
utsnitt av delar och hela modellen som snitt
eller plan efter ritningsdelar.

5
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40

Modeller som skapas i ROL används för
att kommunicera hur anläggningen skall
se ut.

5

41

Påskrifter kan göras i modellen.

5

42

ROL bygger upp modeller efter
standardiserad objekttyplista utifrån SOSIstandarden.

5

43

ROL hanterar objekt utan att modellerna
blir så stora att de är svåra att hantera.

5

44

ROL kan koppla information till varje
modell.

5

45

Data kan läggas in som metadata i
modellerna i ROL.

5

46

Revisionsfält och titelfält kan byggas upp
och fästas i modellen.

5

47

ROLs modeller är i skala 1:1

5

48

Modeller skapade i ROL kan användas i en
samordningsmodell.

5

49

ROL kan snabbt presentera en anläggning
vid nyprojektering.

4

50

ROL modellen kan användas för
byggkontroll vid jämförelse av
volymmodell och data från utförd
byggaktivitet.

5
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51

ROL kan läsa och leverera alla format
som används i projekt från alla aktörer
utan att förvränga eller att data faller
bort.

4

52

ROL kan leverera modeller i sista
versionen av SOSI(GML)

5

53

ROL kan leverera LandXML-format

5

54

ROL kan leverera KOF-format

5

55

ROL kan leverera i format definierat av
uppdragsgivare.

5

56

ROL projekterar i en intelligent dgn-fil

1

57

ROL levererar grafiska filer i dgn-och dwg
format utan att data försvinner eller
förvrängs.

5

58

Dwg-filer sparade i AutoCad kan öppnas i
ROL.

5

59

ROL kan plotta filer i pdf-format

5
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60

ROL importerar filer.

5

61

ROL kan importera Jernbaneverkets
pennuppsättning.

5

62

ROL importerar koordinater för
objektplacering.

5

63

ROL importerar 2D filer.

5

64

ROL importerar indata från mark-modeller.

5

65

ROL kan importera Jernbaneverkets
objektbibliotek.

5

66

ROL kan importera Jernbaneverkets
cellbibliotek.

5

67

ROL kan importera 2D objekt som är
definierade i Jernbaneverkets standard
symbol-bibliotek.

5

68

Alla objekt i ROL är
informationsbärare.

4

69

Objekten i ROL innehåller information om
status.

5

70

Objekten i ROL tilldelas ett unikt IDnummer.

5

71

Cellerna i ROL visar information om
muspekaren placeras på dem.

4

72

Objekten innehåller information om i vilket
skede objekten påverkas.

4

73

Objekten innehåller information om
artikelnummer.

4
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74

ROL använder objekt vid 3D
projektering.

5

75

ROL har kompletta objektbibliotek för
olika kontaktledningssystem.

4

76

Borrat- och platsgjutet fundament finns
som objekt i ROL.

3

77

I ROL finns ett objektbibliotek med grövre
objekt som inte är så detaljerade.

4

78

I ROL kan alla objektets färger och
linjestilar sättas till ”bylayer”

5

79

Objekten i ROL stämmer överrens med de
verkliga objekten.

1

80

ROL kan placera ut och rotera objekten
automatiskt.

5

81

I ROL kan användaren placera ut och
rotera objekten manuellt.

5

82

ROL ger varje objekt utsättningsdata.

5

83

I 3D modellerna har objekten och
elementen höjdreferens.

5

84

Objekt som skapas i ROL kan användas i
Jernbaneverkets objektbibliotek.

5

85

Objekten förstår sitt sammanhang och
följer med de ihopkopplade objekten vid
förflyttning.

5

86

Inga objekt i ROL är specificerade med
produktens varumärke eller utformning.
Alla objekt i ROL är exempel.

5
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87

ROL hanterar olika lager.

5

88

ROL använder de lagernamn
Jernbaneverket kräver.

5

89

Revisionsmoln och Revisionspilar kan
användas i ROL och läggas på ett enskilt
lager.

5

90

ROL använder 2D och 3D celler.

5

91

I ROL kan 3D och 2D celler placeras ut
samtidigt.

5

92

I ROL kan 2D objekt uppgraderas till 3D
objekt.

4

93

ROL använder referenssystem.

5

94

ROLs filer skall vara definierade i
referenssystem.

5

95

Upprättelse av XREF skall ske enligt
följande:
Det skall etableraras ett eget lager för varje
xref.
Lagret skall ha namn efter filnamnet.
Filnamnet skall alltid starta med XREF.
För insättning av xref skall tillhörande
lager vara gällande lager(current layer). Det
skall inte upprättas xref i temafiler, bara i
layoutfiler.
Se dialogboxen:
Path type: skall vara relativ(då kan
katalogen som ritningar och xref flyttas
utan att man mister kopplingen mot xrefförutsatt att katalogstrukturen
upprätthålles.)
Reference type: Skall vara overlay
Insertion point: Skall vara 0,0,0
Scale; skall vara 1,1,1

5

96

ROL använder ett generellt referenssystem
och höjdsystem.

5

97

All data i ROL har referenser till objektens
eller elementens utsättningsdata.

5

98

All data i ROL har x och y koordinater i
givet referenssystem.

5
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99

Det är lätt att hantera och skapa
templates.

5

100

Det finns ett komplett template-bibliotek
som kan användas i ROL.

4

101

Templates i ROL följer senast gällande
typritningar.

5

102

Templates-biblioteket innehåller
grundtemplates som lätt går att
komplettera.

5

103

I ROL behöver det inte göras en unik
template för varje brygga.

5

104

ROL bidrar till att en bättre granskning
av anläggningen kan göras.

4

105

Modeller som skapas i ROL kan användas
för att bedöma kollisionsrisk.

5

106

ROL är lätt att använda.

5

107

ROL är lätt att använda, även för nya
kontaktledningsprojektörer.

5

108

ROL fungerar snabbt och smidigt.

5

109

Det är med hjälp av ROL lätt att projektera
kontaktledning vid spårväxlar.

4

110

ROL har ett lättförståeligt
användargränssnitt.

5

111

Det går fort att bygga upp templates och
mallar i ROL.

5

112

Det är lätt att bygga 3D objekt i ROL.

4
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113

Det går fort att skapa celler, symboler och
assemblies i ROL.

4

114

Det är lätt att bygga en existerande
anläggning i ROL.

5

115

Det är lätt att anpassa ritningar i ROL.

5

116

Det är smidigt att skapa bryggor i ROL.

5

117

I ROL är det lätt att placera ut stolpar.

5

118

Ändringar kan göras i ROL.

5

119

Det är lätt att göra ändringar i ROL.

5

120

Manuella förflyttningar kan göras av texten
utan att texten återgår till tidigare
placering.

5

121

I ROL kan spåret ändras av användaren.

3

122

ROL kan göra ändringar i filer som skapats
i Catenary Design.

3

123

Det är lätt att göra små ändringar.

5

124

Ändringar i databasen sparas automatiskt.

4
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125

ROL varnar användaren.

3

126

ROL varnar användaren när felaktiga
lösningar har gjorts.

1

127

Användaren uppmärksammas när manuella
ändringar återställs.

2

128

ROL ger varningar om gränsvärden
överskrids.

2

129

ROL meddelar användaren då verktyget
gör beräkningar utifrån värden som inte är
definierat i regelverket.

4

130

ROL hjälper användaren att projektera
enligt regelverk.

4

131

Objekt placeras automatiskt på rätt avstånd
från spår.

2

132

ROL mäter ut trådläget.

4

133

ROL placerar ut stolpar efter vindutblås.

5
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134

Mallar och tabeller används i ROL.

4

135

ROL kan leverera XML-rapporter.

4

136

Mallar för att presentera data för kund
finns.

4

137

ROL genererar fundamentprotokoll
innehållandes:
Koordinater, storlek,
identifikationsnummer och referens till
typritning.

5

138

ROL kan generera stolptabeller och
uppdatera dessa kontinuerligt.

5

139

Tabeller som redovisas på ritningar
uppdateras automatiskt.

4

140

ROL kan generera materiallistor.

5

141

ROL kan generera slutdokumentation och
tillhörande data.

5

142

ROL använder symboler.

5

143

I ROL kan norska symboler placeras ut
utan att svenska symboler först placeras ut.

5

144

Det finns både svenska och norska
symboler att använda i ROL.

5

145

I ROL finns det celler och symboler som
behövs för att kunna göra en bygghandling.

5

146

ROL har tillgång till ett cellbibliotek
innehållandes norska symboler.

5

147

I ROL finns celler som inte är så
noggranna.

4

148

ROL följer de krav Jernbaneverket har för
järnvägsspecifika symboler.

5
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149

ROL används för 3D-projektering.

5

150

ROL använder sig av 3D objekt.

5

151

ROL presentetarar anläggningar visuellt i
form av 3D.

5

152

3D celler byggs för att kunna användas i
samverkande projekteringsverktyg.

5

153

ROL är kraftfullt i tidiga skeden.

4

154

ROLs 3D modeller kan användas för att
presentera anläggningen för beställaren.

5

155

Höghastighetsbana kan projekteras med
hjälp av ROL.

5

156

ROL ger ett bra projekteringsstöd till
användaren.

5

157

Det är i ROL möjligt att förflytta sig i
ritningen och modellen utan timeout eller
fördröjningar.

5

158

ROL och funktionerna i programmet skall
på förhand vara testade och utprovade med
en dokumenterad metod.

5

159

ROL presenterar på ett överskådligt sätt
krafter och mått.

4

160

ROL uppdateras när buggar i verktyget är
åtgärdade.

5

161

ROL sätter ut tabellvärden vid
sektionsövergångar vid både vänster- och
högerkurvor.

4

162

ROL samspelar bra med användaren då
objekt skall placeras ut på mer komplexa
områden.

4
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163

ROL har en support som talar om vad
användaren skall göra om den fastnar.

5

164

När en kontaktledningsstolpe flyttas i ROL
så uppdateras spannlängderna.

5

165

ROL bidrar med att mer material kan
tas fram utan att tid och pris ökar.

4

166

Uppdelade spårprofiler kan användas i
ROL som en sammanhängande
spårprofil.

4

167

Penntjocklek kan anges vid utskrift i
ROL

5

168

ROL uppfyller den noggrannhet som
tillfredsställer kraven för indata.

5

169

ROL har en funktion för att lägga ut
kabel i marken.

3

170

ROL hanterar olika slags information.

5

171

Användaren i ROL kan välja vilken
information som skall presenteras i
modellen.

5

172

ROL följer de BIM krav på hur man taggar
information i verktyget.

5

173

I ROL kan information om årtal taggas i
objekten.

4
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