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1. Velkomst og præsentation
Rasmus Fuglsang bød velkommen til mødet og der var efterfølgende en kort præsentationsrunde
2. Information om Det Digitale Anlæg
Rasmus Fuglsang gav en introduktion til det digitale anlæg og strukturen bag. Præsentationen er
vedlagt referatet i bilag.
3. Information omkring det aktuelle delprojekt
Delprojektgruppen bemandes af følgende personer:
Navn
Steffen Bach - delprojektleder
Rasmus Fuglsang Jensen
Hjortur Sigurdsson
Michael Jepsen

Firma
Banedanmark
Vejdirektoratet
Spotland
Grontmij
Cowi
Züeblin
Vejdirektoratet

Sven Ø. Ladefoged
Susanne Piil Asklund
Kim Nymann Eriksen

Femern tilslutter sig muligvis arbejdsgruppen.
Steffen Bach blev enstemmigt valt til delprojektleder for projektet. Rasmus Fuglsang er
koordineringsgruppens ankermand.
Delprojektet skal forløbe over maksimalt et år, og resultatet kan være enten en erfaring eller
anbefaling som offentligøres ved hjælp af hjemmesiden for det digitale anlæg.

www.digitaleanlaeg.dk

-

info@digitaleanlaeg.dk

4. Arbejdsgruppens forventninger til delprojektet
Der skal arbejdes med en overordnet forståelse for anvendelse af modeller. Hvordan bygges de op,
og hvilke benævnelser anvendes? Dette suppleres gerne med en checkliste som set inden for det
digitale delprojekt omkring ”format til udveksling af data. Materialet skal stille brugeren over for en
række beslutninger omkring modelanvendelse i forbindelse med modeldata. På den måde tvinges
brugerne til at tage stilling til om modeldata anvendes på en fornuftig måde. Det ønskes at hele vejens
livscyklus medtages i betragtningen. Der er et behov for at få en ensartet definition over hvilken
detaljeringsgrad data kan efterspørges og leveres. Vi har ingen objektstruktur, men der kan skeles til
måden som lagstrukturgruppen har lavet deres opbygning. Se opbygning og navngivning her: Zipfil fra
digitaleanlaeg.dk. Det forventes ikke at hvert møde bliver som heldagsmøder, men i stedet
onlinemøder med varighed af et par timer. Desuden kan e-mailen anvendes til at rundsende materiale
til kommentering. Det ønskes at der medtages så mange eksempler som muligt.
5. Indhold af en modelstandard
I indkaldelse til mødet var der vedlagt et oplæg til gruppens opstart. Dette er vedlagt i bilag. På mødet
er det udvalgt at der i første omgang tages fat i nedestående punkter. Dette ønskes senere suppleret
med eksempler fra måden der arbejdes på i dag.

Om modelstandarden
 Baggrund
 Anvendelsesmulighed
 Version styring
Begreber og politikker
 Fagdata og Fagmodeller
 Grafik og data
 Dataudtræk
 Data
 Visualiseringer
 Livscyklus
 Detaljeringsgrad
 Grænseflader
 Objekter
 Egenskabsdata
 Faseinddeling
 Modelleverenseplan
Anvendelse og Processer
 Udveksling af data
 Afgrænsning
 Kvalitetskontrol af modeller
 Clash detection
 Modelledelse
 Tidsplanlægning
 Økonomi
 Afhængigheder
 Model koordinator
Eksempler
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6. Det videre planlægningsarbejde
Det er for tidligt at involvere hele branchen til en diskussion omkring indholdet af en modelstandard.
Inden vi når der til, er det nødvendigt at delprojektgruppen bliver mere konkrete på indholdet. Frem til
de kommende møde er det om til den enkelte deltager, at skrive en kort tekst til de udvalgte emner
under ” 5. Indhold af en modelstandard”. Er der punkter som der ikke kan bidrages til, springes dette
over. Næste opgave er at samle materialet og udbygge beskrivelserne i en struktureret form. Når dette
er klar kan den øvrige branche involveres. Det behøver ikke være en samlet workshop, men emnet
kan tages op i forskellige organisationer som eksempelvis Bentleyuser.dk. Her kan det være på SIG
møder eller den årlige brugerkonference.
7. Eventuelt
Kommende møde afholdes som onlinemøde mellem Jylland og Sjælland den 10. september 2015.
Steffen Bach indkalder til mødet.

BILAG
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DET DIGITALE ANLÆG

ORGANISERING

Styregruppe

Koordineringsgruppe

Delprojekt

Delprojekt

Delprojekt

ORGANISERING
STYREGRUPPE:
Svend Kold Johansen, Vejdirektoratet (formand)
Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører
Jette Aagaard, Banedanmark
Anders Høgdal Larsen, F.R.I
Henrik Schjøler Dahl, Femern A/S

Styregruppe

Koordineringsgruppe

Delprojekt

Delprojekt

Delprojekt

ORGANISERING

Styregruppe
Koordineringsgruppe:

Koordineringsgruppe

Delprojekt

Delprojekt

Rasmus Fuglsang Jensen, Vejdirektoratet
Poul Erik Olsen, Barslund A/S
Gita Monshizadeh, Banedanmark
Sven Ladefoged, COWI
Lasse Vester, Femern A/S

Delprojekt

Roller i et delprojekt

ORGANISERING

•
•
•
•

Ankermand fra
koordineringsgruppen
Delprojektleder
Projektdeltager
Bidragsyder

Styregruppe

Koordineringsgruppe

Delprojekt: Lagnavngivning

Delprojekt

Gita Monshizadeh, Banedanmark

Delprojekt
Anja Sehmann Kristensen, NIRAS Delprojekt
Lone Davidsen, COWI
Lone Riisberg, NIRAS
Mette Madsen, Grontmij
Mikkel Bennedbæk, ATKINS
Gert Friis Christiansen, Rambøll
Morten Sørensen, Vejdirektoratet

HANDLINGSPLAN

 Skabe effektiviseringer i forhold til den
samlede anlægsproces
 Deltagerne afholder egne udgifter ved
deltagelse i arbejdet
 Arbejde med delprojekter udvalgt i
fællesskab

STYRINGSDOKUMENT
 Arbejdsredskab for koordineringsgruppen
 Fokus på 2 årige perioder
 Prioritering og planlægning af delprojekter

ØKONOMI
 Arbejdet er baseret på ”frivillig” arbejdskraft
 Der kan afsættes penge til aktiviteter som ikke
umiddelbart kan løses af delprojekternes deltagere
 Styregruppen godkender eventuelle udgifter
 Udgifter fordeles ligeligt mellem branchens parter

Eksempler
Hjemmesiden:
Lagnavngivning:

Udvikling og drift
Vedligeholdelse af database

MÅLSÆTNING

DIGITALEANLAEG.DK

MODELSTANDARD
Projektets formål
At skabe en fælles forståelse for begreberne inden for anvendelse af
digitale anlægsmodeller. Desuden ønskes at standardisere, hvordan
de digitale fagmodeller defineres og på sigt opbygges.
Leverenser
Del 1: Disposition for en basis modelstandard indeholdende
overskrifter for hvad der medtages
Del 2: Basismodelstandard udviklet på bagrund af afgrænsningen i
første del.
Modelstandarden laven som en anbefaling på hjemmesiden. Formen
bliver som et tekstdokument, men muligheden for at oprette en
hjemmesiden undersøges.

MODELSTANDARD
Tidsperspektiv
Projektet skal afgrænses til at vare ca et år. Det er lagt op til at to dele
projektet
Styringsdokumentets indsatsområder
CAD standarder
Digitale processer i anlægsfasen
Internationale relationer
Styringsdokumentets mål
Standardiseret arbejdsmetodikker
Fælles datastandard
Øget informationsdeling

DEL 1

1.1 Projektworkshop

1.2 Brancheworkshop

1.3 Projektmøde

• Dannelse af projektgruppe
• Opbygning af modelstandard
• Eksisterende materiale
• Planlægge workshop

• Oplysning om arbjedet
• Input til modelstandarden
• Eksisterende anvendelse

• Definition af modelstandard
• Afgrænsning af projeket
• Uddelegering af opgaver
• Styregruppegodkendelse

DEL 2

2.1 Projektmøde

2.2 Opsamling

2.3 Høring

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Opsamling på processen
Afklaring af spørgsmål
Justering af ressourcer
justering af leverancer

Samling af materiale
Kvalitetssikring
Grafisk opsætning
Intern høring

Samle høringsmateriale
Upload til hjemmesiden
Opsamlig på høringssvar
Frigivelse af anbefaling

EKSEMPEL PÅ EN MODELSTANDARD
 http://www.vegvesen.no/_attachment/395908/binary/964
062?fast_title=H%C3%A5ndbok+V770+Modellgrunnlag.
pdf
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STANDARD FOR DIGITALE ANLÆGSMODELLER

Projektets formål
At skabe en fælles forståelse for begreberne inden for anvendelse af digitale anlægsmodeller.
Desuden ønskes at standardisere, hvordan de digitale fagmodeller defineres og på sigt opbygges.
Leverenser
Del 1: Disposition for en basis modelstandard indeholdende overskrifter for hvad der medtages
Del 2: Basismodelstandard udviklet på bagrund af afgrænsningen i første del.
Modelstandarden laven som en anbefaling på hjemmesiden. Formen bliver som et tekstdokument,
men muligheden for at oprette en hjemmesiden undersøges.
Tidsperspektiv
Første del af projektet igangsættes primo 2015 og forventes afsluttet medio 2015
Anden del af projektet igangsættes medio 2015 og afsluttes ultimo 2015
Efterfølgende kommer en høringsfase inden offentliggørelse primo 2016
Styringsdokumentets indsatsområder
 CAD standarder
 Digitale processer i anlægsfasen
 Internationale relationer
Styringsdokumentets mål
 Standardiseret arbejdsmetodikker
 Fælles datastandard
 Øget informationsdeling

www.digitaleanlaeg.dk

-

info@digitaleanlaeg.dk

DEL 1

1.1 Projektworkshop

1.2 Brancheworkshop

1.3 Projektmøde

• Dannelse af projektgruppe
• Opbygning af modelstandard
• Eksisterende materiale
• Planlægge workshop

• Oplysning om arbjedet
• Input til modelstandarden
• Eksisterende anvendelse

• Definition af modelstandard
• Afgrænsning af projeket
• Uddelegering af opgaver
• Styregruppegodkendelse

Formål
Der dannes en projektgruppe under det digitale anlæg, som har til formål at udarbejde rammerne for
en modelstandard. Arbejdet går ud på at identificere hvilke områder som medtages i en
modelstandard, samt liste eksisterende nationale og internationale tiltag. Branchen involveres for at
sikre, at modelstandarden lever op til de behov som efterspørges. Samtidig eftersøges bidragsydere til
udarbejdelsesprocessen. Der laves en disposition for modelstandarden, og udvælges hvilke områder
som skal udarbejdes i del 2 af projektet.
Metode
Indledende afholdes en projektworkshop, hvor der udarbejdes et oplæg til indholdet af en
modelstandard. Der afholdes en brancheworkshop hvor punkterne i modelstandarden diskuteres med
brugerne. Afsluttende afholdes et projektmøde som fastlægger en disposition for standarden.
Desuden afgrænses og bemandes de aktiviteter som afklares i del 2. Hvad der ikke nås på møderne
uddelegeres og løses individuelt.
Leverance
1.1 Projektworkshop
 Tilpasning af projektplanlægningen
 Dokument med oplistning af emner til modelstandard
 Valg af udgivelsesplatform for hjemmeside
 Angivelse af nationale/internationale tiltag inden under hvert emne
 Plan for brancheworkshop, herunder sted, deltagere
 Præsentation af DDA og modelstandard
1.2 Brancheworkshop
 Liste over inputs fra workshoppens deltagere
 Liste over mulige bidragsydere
1.3 Projektmøde
 Dokument med emner til modelstandard
 Prioritering af emner i modelstandard
 Plan for udarbejdelse af dele af projektplanen
 Bemanding af delområder
 Projektplan for del 2

Side 2 af 7

Del 2

2.1 Projektmøde

2.2 Opsamling

2.3 Høring

• Opsamling på processen
• Afklaring af spørgsmål
• Justering af ressourcer
• justering af leverancer

• Samling af materiale
• Kvalitetssikring
• Grafisk opsætning
• Intern høring

• Samle høringsmateriale
• Upload til hjemmesiden
• Opsamlig på høringssvar
• Frigivelse af anbefaling

Formål
At udarbejde en anbefaling for anvendelse af modeldata inden for de udvalgte områder fra projektets
første det. Anbefalingen sendes i høring og offentliggøres på hjemmesiden.
Metode
Der arbejdes i mindre arbejdsgrupper og laves en fælles opsamling på forløbet. Gennem udarbejdelse
af materialet, kan der afholdes projektmøde for at afklare overordnet spørgsmål eller ændre på
projektets omfang. Der afholdes projektmøder efter behov. Når første udkast til beskrivelse af
punkterne er klar, afholdes et opsamlingsmøde hvor materialet samles. Efterfølgende laves en intern
høring. Til slut oprettes en egentlig høring på hjemmesiden, som afsluttes med frigivelse af en
anbefaling.
Leverance
2.1 Projektmøde
 Opdateret plan for projektet
2.2 Opsamling
 Samlet dokument med modelstandarden
 Illustrationer til modelstandarden
 Materiale sendt til intern høring
 Opfølgning og indarbejdning af kommenterer
2.3 Høring
 Materiale sendt til høring
 Besvareles og indarbejdelse af høringssvar
 Frigivelse af anbefaling
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