AEC och ÅF i gemensam satsning:

Kvalitetsdata bygger
Förbifart Stockholm från
grunden
Det är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin. Förbifart
Stockholm kommer att ta tio år att förverkliga och går löst på 28 miljarder
kronor. 18 km sexfilig väg, med merparten i tunnlar, från Stockholms södra
stadsdelar till de norra blir resultatet.
ÅF och AEC är med när Stockholmstrafiken går under jorden.
n När Stockholm växer, sker det med besked. Just nu slår
staden Europarekord i tillväxt; ett helt Göteborg–
motsvarande en halv miljon människor – väntas tillkomma
i regionen fram till 2030.
Redan idag är trafiksituationen kaotisk. Vägkapaciteten
över vattnet, där Mälaren möter Saltsjön, har inte byggts

ut sedan Essingeleden öppnade 1967. Då dimensionerades
den för 80 000 fordon per dygn, men belastningen idag
handlar snarare om det dubbla.
Nya Förbifart Stockholm ska avlasta den gamla leden
och minska sårbarheten i hela trafiksystemet.

Tio år att bygga

Sedan 2006 är arbetet igång med planeringen av de nya,
långa och djupa tunnlar, som ska bli det viktigaste inslaget i den nya leden.
– Projektet är verkligen stort, och lika stora är förstås
utmaningarna vi jobbar med. Just nu pågår förberedelser
på många platser, vi håller nu på med förberedande arbeten och genomför markundersökningar, innan spaden
kan sättas i jorden på allvar. Därefter räknar vi med
cirka tio års byggtid från flera olika platser, konstaterar
Johan Asplund, biträdande projektledare för BIM inom
Trafikverket.
Förbifarten kommer att göra stor skillnad, menar han.
Den knyter effektivt ihop Stockholms södra och norra
delar till en gemensam region; man ska kunna bo i den
ena änden av staden och jobba i den andra, utan att lägga
timmar och åter timmar på pendling.
– Det är trångt på Stockholms vägar idag och särskilt
på E4. Den nya sträckan erbjuder en snabb genväg, på en
kvart tar man sig från Kungens Kurva, ner i tunneln och
upp igen i Häggvik i norr.

Ingen mänsklig faktor

Merparten av det omfattande uppdraget kring tunnelprojekteringen landade hos ett konsortium som består av svenska
ÅF tillsammans med världsledande amerikanska teknikkonsultjätten URS. Det starkt internationella teamet jobbar
just nu med att ta fram förfrågningsunderlagen till projektets
olika entreprenader.
Thomas Vincent på ÅF Infrastructure är ansvarig för
data- och modellsamordning i teamet. Han har hand om
grunden för allt – nämligen kvaliteten på datan som bygger upp de stora BIM-modeller som Trafikverket numera
använder.
– Grunden för BIM är ju strukturerad data, så vi måste
ha absolut kontroll på vad vi levererar, säger Thomas
Vincent.
– Det handlar om tiotusentals filer som ska granskas och kvalitetssäkras. Till det vill man inte ha någon
mänsklig faktor som kan gå vilse, där behöver man ett
kraftfullt dataprogram som med automatik granskar
olika parametrar, slår larm om något ser konstigt ut, och
på det viset säkerställer allt vi levererar in i Trafikverkets
projektsystem, säger han.
Thomas Vincent är som klippt och skuren för uppgiften.
Systemet ifråga är Bentleys ProjectWise, ett system som
han känner väl – bland annat är han ordförande i Bentleys
svenska användarsällskap. Nyligen gästade han en stor
Bentley-kongress i Birmingham, där hans föredrag om
datasamordningen i projektet kring Förbifart Stockholm
togs emot med stort intresse.
Både Thomas Vincent och Johan Asplund är noga med
att framhålla att valet av programvara inom Trafikverket

inte begränsar entreprenörerna. Tvärtom är avsikten att
öka tillgängligheten till varandras data i modellerna, för
att på bästa sätt kunna samarbeta i de stora projekt som
Trafikverket driver. Om den som ska bygga en bro även
behöver tillgång till material om vägen under bron måste
man kunna komma åt det, säger Johan Asplund:
– Det här är ett problem vi verkligen adresserat i det
här projektet. Idag kan man helt enkelt fråga systemet, så
vaskar det fram den senaste versionen av det man vill se på
– i en form som alla kan läsa.

Snabbare, precisare, effektivare

För att finna de vassaste programmeringsexperterna
till projektet, vände sig Thomas Vincent till ÅFs eget
partnernätverk – där man fann AEC och infrastrukturexperten Per Bodin. Tillsammans har Thomas Vincent och
Per Bodin jobbat hårt med att finna rutiner och strukturer
som säkrar de enorma datamängder, som ett projekt av
den här digniteten kräver.
– AECs del i Förbifarten är egentligen skild från ÅFs
uppdrag. Vi jobbar generellt mot ÅF sedan drygt ett år
tillbaka med att bygga smarta programlösningar, säger
Per Bodin.
– Vårt jobb är att bygga på existerande system med ny
funktionalitet som passar det aktuella projektet, att finna
genvägar och utveckla teknik som underlättar både för
beställare och konsulter så att arbetet kan flyta smidigt.

BIM kräver mer

Thomas Vincent och hans internationella team, med medlemmar bland annat i Polen, England, Slovenien, Schweiz
och Indien, är de som utformar kravspecifikationerna för
det man vill att de nya systemen ska klara. Sedan tar Per
Bodin och hans kollegor på AEC vid och utvecklar programmen, varefter man gemensamt granskar och finjusterar
lösningen. Och när kunderna frågar om något går att lösa,
svarar Per Bodin alltid ja.
– Det går alltid att hitta bättre och smartare sätt att lösa
saker. Mitt jobb är att säkerställa fart, effektivitet och kvalitet hos kunden. Det jobbet kan man utveckla hur långt som
helst, säger Per Bodin.
Thomas Vincent håller med. Värdet av avancerad datasamordning ökar i takt med att hela samhällsplaneringen
nu i allt högre grad utgår från BIM-modeller, menar han:
– Nu hamnar 3D och BIM plötsligt på allas bord. Det
är inte längre en fråga enbart för IT-folk och datanördar,
utan berör hela projektorganisationen. Modellerna och
3D-projekteringen genomsyrar allt, säger han.

Bygger för nästa generation

Uppdraget kring Förbifart Stockholm räknar Per Bodin
som en av de största utmaningar han haft i sitt yrkesliv.
Höggradigt tekniskt, intressant och extremt komplext
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”Tiotusentals filer ska kvalitetssäkras. Till det vill man inte ha
någon mänsklig faktor, där behöver man ett kraftfullt dataprogram
som automatiskt slår larm om något ser konstigt ut.”
Thomas Vincent, ÅF Infrastructure

platsar det på topp tre-listan, alla kategorier, anser han:
– Det handlar om väldigt stora utmaningar och stort
omfång. ÅF/URS är också en mycket rolig kund att
samarbeta med, i en internationell och spännande miljö.
Och till sist är samarbetet med Trafikverket och samhällsnyttan i projektet en aspekt som ger en hög dignitet, här
förändrar vi ju hela bilden av Stockholm för nästa generation.
I detta är han rörande överens med Thomas Vincent,
som tillägger:
– Överhuvudtaget är det häftigt med stora infrastrukturprojekt. De ger ett avtryck för framtiden som det
känns fantastiskt att få vara med och skapa. Något man
kan berätta för barnbarnen, som man brukar säga.
På Trafikverket är man också nöjda. Sammantaget har
projektet varit ”en fantastisk resa”, anser Johan Asplund:
– Genom att ÅF och AEC hjälper oss att få rätt
kvalitet på indatan, får vi ordning och reda i arbetet med
modellerna. Vi kan skippa många ritningar i upphandlingarna och samarbeta över disciplingränserna, oavsett
vilket program den enskilde entreprenören använder. Vi
har kommit oerhört långt; jag tror rent av att vi är världs
ledande på att jobba på det här sättet. n

Fakta Förbifart Stockholm:
• Förbifarten är en ny del av E4 som leds väster om Stockholm
och förbinder regionens norra och södra delar
• Leden blir 21 kilometer lång, varav 18 kilometer i tunnel
• I leden kommer en av världens längsta tunnlar i stadsmiljö att ingå
• Två separata tunnelrör anläggs med vardera tre körfält i
respektive riktning
• Schaktmassorna från tunnelarbetena kräver att tre tillfälliga
hamnar anläggs, där massorna kan skeppas iväg utan att belasta
vägnätet
• Byggtiden beräknas till cirka tio år
• Kostnaderna beräknas till 28 miljarder kronor, i 2009 års
penningvärde
• Med sex trafikplatser längs Förbifarten blir tillgängligheten god
till hela Stockholm

MER INFORMATION: Per Bodin, pbo@aec.se
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