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1 Indledning
Branchesamarbejdet - Det Digitale Anlæg (DDA) - som blev etableret i 2013 har til
formål at fremme brug af moderne teknologi i anlægsbranchen og definere standarder
herfor. I juni 2017 blev der udarbejdet et oplæg til ”BIM strategi for anlægsbranchen”
drevet af bygherre organisationer. Direktionerne i Banedanmark og Vejdirektoratet
blev enige om at understøtte arbejdet ved at allokere ressourcer i resten af 2017 for at
uddybe strategien og definere den fornødne organisation og budget for et samarbejde
om digital transformation indenfor vej og bane i perioden 2018-2022.
Formålet med dette dokument er at gøre det muligt for direktionerne i Vejdirektoratet
og Banedanmark at blive enige om kursen for samarbejdet om den digitale
transformation i anlægsbranchen drevet af bygherrerne Vejdirektoratet og
Banedanmark.
Dokumentet afslutter fase 1 og udgør således kommissoriet for et samarbejdet om
BIM Infra.dk 2018-2022 og dermed mandat for et fælles transformationsprogram.
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2 Principper for samarbejdet

Samarbejdet er funderet på forståelsen af at BIM Infra.dk:
•

Er et transformationsprogram, der forudsætter et stort ledelsesengagement.

•

Balancerer anvendelsen af agile og traditionelle projektmetoder.

•

Påvirker det internationale standardiseringsarbejde fremfor at udvikle egne
standarder.

•

Sikrer sammenhæng til interne udviklingsaktiviteter indenfor BIM og digitalt
asset management

•

Involverer branchen.

•

Styregruppe aftaler det følgende års konkrete plan hvert år i september.

•

Udvælger pilotprojekter der skal afprøve resultaterne inden de gøres gældende
for hele branchen.
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3 Udgangspunkt
Det primære grundlag for samarbejdet er BIM Strategioplæg, som parterne i Det
Digitale Anlæg (DDA) – Banedanmark, Vejdirektoratet, Femern A/S, Foreningen af
Rådgivende Ingeniører og Danske Anlægsentreprenører – fik udarbejdet. Alle parter i
DDA har et veludviklet digitalt udgangspunkt og har hver især arbejdet med en lang
række BIM-tiltag. For at branchen kan høste den fulde værdi, så man i 2017 behov for
en samlet fremadrettet indsats. Formålet med strategioplægget var at definere et
fælles mål for branchen, sikre strømlining af og enighed om digitale arbejdsmetoder,
standarder og processer.
Strategioplægget anbefalede en yderligere afklaring af organisering og
finansieringsmuligheder inden udgangen af 2017 (Fase 1) og direktionerne i
Banedanmark og Vejdirektoratet blev enige om at allokere ressourcer for at uddybe
strategien og definere den fornødne organisation og budget for et samarbejde om
digital transformation indenfor vej og bane i perioden 2018-2022.
Følgende var aftalt belyst i fase 1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definere rammerne for samarbejdet
Prioritere indsatsområder med udgangspunkt i strategioplægget og de
nødvendige tilpasninger
Definere de nødvendige resurser for at implementere strategien
Definere organisationen for bygherresamarbejdet, herunder roller og ansvar
Definere organisationen for branchesamarbejdet, herunder roller og ansvar
Definere mere detaljerede tidsplaner for indsatsområderne
Definere behov for finansieringen med udgangspunkt i strategiens
indsatsområder, samt erfaringstal fra de andre lande.
Definere branchesamarbejdets niveau af involvering i de internationale fora,
som definerer standarder indenfor BIM.
Igangsætte de forberedende arbejder og undersøgelser, der danner
fundamentet for at komme i gang med indsatsområderne i 2018

I fase 1, har der vist sig behov for en fælles forståelse af BIM herunder sammenhæng
til digital asset management og at sikre sammenhæng til den digitale transformation i
den offentlige sektor.
Dette dokument understøttes af 4 rapporter der indeholder mere detaljerede analyser
af forudsætninger og behov indenfor de 4 udvalgte indsatsområder:
•

Definition af BIM i den danske anlægsbranche. Bilag 1

•

Objektdatabase. Bilag 2

•

Digitale funktions- og informationskrav og IKT-aftale. Bilag 3

•

Internationale standarder og formater. Bilag 4

Derudover er rapporten ”Ambition og videreforløb” Bilag 5 udarbejdet som uddyber
grundlaget for dette dokument.
Europa Kommissionen offentliggjorte den 6. juli 2017 en håndbog om brug af BIM –
Building Information Modeling. Håndbogen er resultatet af mere end et års arbejde i
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EU BIM Task Group, hvor offentlige bygherrer fra 21 europæiske lande sammen med
kommissionen har opstillet fælles anbefalinger til at øge brugen af BIM i offentlige
projekter og regelsæt for hele Europa. Bygningsstyrelsen udgjorde den danske
repræsentation. Håndbogen udgør vigtigt baggrundsmateriale for arbejdet i denne fase
og det videre arbejde i næste fase.
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4

Værdi og forudsætninger
I dette afsnit beskrives de forberedende arbejder og undersøgelser, der danner
fundamentet for at komme i gang med indsatsområderne i 2018. Her redegøres også
for forudsætningerne for realisering de forventede mål og gevinster.

Mål

4.1

BIM er en internationalt anvendt forkortelse for den digitale transformation i byggeanlægsbranchen, som har potentiale til at realisere gevinster indenfor:
•

Mindre tidsforbrug

•

Mindre tab

•

Bedre kvalitet

•

Lavere omkostninger

•

Øget effektivitet

Målsætningen udtrykker det overordnede mål med at gennemføre BIM Infra.dk og
hænger sammen med Vejdirektoratets og Banedanmarks strategiske målsætninger om
øget digitalisering. For at blive mere konkret på de trinvise mål for den omfattende
forandring og de konkrete forventninger til fremtidsscenarier for BIM Infra.dk er der i
fase 1 udviklet en modenhedsmodel, som beskrives mere detaljeret i afsnit 4.2.

Målsætningen er at opbygge et solidt og strømlinet BIM-fundament.
Målet er at udvalgte projekter i Vejdirektoratet og Banedanmark anvender 3D
anlægsobjekter inklusiv egenskabsdata.

Modenhedsmodel

4.2

Anvendelsen af BIM kan karakteriseres med en modenhed ud fra en skala fra et
analogt niveau til en fuld BIM implementering. I England har man arbejdet med en
BIM modenheds trekant som ofte er reference. Modellen arbejder på projektniveau, og
angiver hvilke principper som følges på de enkelte stadier.
Efter samme principper har det norske ”SYKEHUSSBYGG” præsenteret en model, som
er brugt i den foreløbige udgave af den europæiske CEN TC 442. Metoden beskriver
forskellige BIM niveauer med udgangspunkt i:
•
•
•
•

Indhold - Content
Digitalisering - Digitization
Interoperabilitet - Interoperability
Samarbejde - Collaboration

Samarbejdet om BIM Infra.dk har valgt at tage udgangspunkt i den norske
overbygning og har tilføjet et ekstra spor – ”Aflevering”. Her beskrives leverancerne i
forskellige modenhedsniveauer, og giver et billede af, hvilke informationer bygherren
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skal være i stand til at modtage. Det er vigtigt at nævne, at der er forskel i angivelse
af ”Level” i den engelske og BIM Infra.dk’s model. Alle henvisninger til
modenhedsniveauer i dette dokument refererer til Infra.dk’s angivelser.
Modenhedsmodellen for BIM Infra.dk er vist på næste side. De engelske ”Levels” er
vist i figuren til sammenligning. Modellen anvendes efterfølgende som måleværktøj for
BIM modenhed:
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Den nuværende situation
Der er stor variation af BIM-modenheden i den danske anlægsbranche, men generelt
opereres med et BIM-niveau mellem 0 og 2. På mindre vedligeholdelsesprojekter vil
der typisk arbejdes, udveksles og afleveres i 2D med tegninger i PDF/TIFF format.
Koordineringen sker gennem møder og ved at se på tegninger. På større
fornyelsesprojekter og større anlæg er der krav om projektering, koordinering og
udførelse i 3D. 3D modellerne bruges til kollisionskontrol og mængdeudtræk og danner
desuden grundlag for tegningerne. Hvor det er muligt benyttes åbne filformater
(LandXML), men størstedelen af den geometriske information udveksles gennem 3D
modeller i proprietær formater struktureret efter en standardiseret lagstruktur.
Viden omkring BIM ligger typisk hos enkelte nøglepersoner hos alle branchens parter,
og rollerne til håndtering af BIM data er ikke entydigt fordelt.
Eksisterende grundlag findes som gamle tegninger på papir eller digitaliseret i TIFF
format. Asset informationer er registreret og behandles i forskellige separate systemer
uden indbyrdes koordinering. Kvalitet af asset data er varierende.
Aflevering og overførsel af data fra anlæg til drift foregår primært gennem load arks og
manuelle processer. Der er meget begrænset overførsel af informationer i loopet
mellem anlæg og driftsfase, hvilket medfører ekstra arbejde med verificering af
eksisterende forhold, primært fordi original data skabt gennem projekter ikke
opbevares og ikke leveres ved fornyelsesprojekter.
Milepælen 2020
De næste 2 år skal bruges til at stabilisere arbejdsmetoderne svarende til BIM
modenhedsniveau 2, hvor anvendelsen af tegninger som del af udbudsmateriale
minimeres og informationer videregives i stedet gennem 3D modeller. Her arbejdes
med 3D anlægsobjekter, som geometrisk gengives for den ydre objektafgrænsning.
Størstedelen af fagområderne arbejder i 3D og der sker en systematisk koordinering
på tværs. Der sker i højere grad en mængdekontrol ud fra modellerne. De visuelle
kontroller suppleres med en maskinel kollisionskontrol. 3D modeller bruges som det
primære grundlag for udbud og udveksles og afleveres i alle faser ved projektering,
udbud og anlæg.
Entreprenøren anvender modeller i forbindelse med beregning af tilbud og til
maskinstyring indenfor opbygning af vej/bane. Projektets data bliver placeret på en
fælles server med adgang for alle parter. Udveksling sker gennem en simpel
processtyring. Hvor der eksisterer valide og softwareunderstøttet åbne BIM-formater,
som dækker anlægsområdet, anvendes dette. Alternativt anvendes proprietær
formater.
I forbindelse med afslutning af anlægsarbejdet suppleres det traditionelle udførte
materiale med digitale modeller. Driftssystemer henter delvist informationer fra de
digitale modeller. Mulighederne for mere automatisk udtræk af data fra modeller og
overførelse til driftssystemer undersøges gennem interne projekter i de enkelte
organisationer. Kravene til aflevering gennemgås og suppleres svarende til de
muligheder, som brugen af moderne teknologi skaber, individuelt i de enkelte
organisationer.
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Perioden frem mod 2020 tilpasses processer der kan anvendes bredt på forskellige
typer af projekter.
Målet er at nå BIM modenhedsniveau 2 for større projekter indenfor de udvalgte fag og
temaer ved at:
•

Koordinere og supplere med rolledefinitioner og kompetenceudvikling, der
understøtter BIM modenhedsniveau 2

•

Koordinere og supplere IKT aftalerne svarende til BIM modenhedsniveau 2

•

Udpege de teknologier, som skal anvendes for at leve op til kravene i BIM
modenhedsniveau 2

•

Koordinere og supplere kravene indenfor de udvalgte fag svarende til BIM
modenhedsniveau 2

Derudover arbejdes der imod et generelt løft, således at alle projekter i Vejdirektoratet
og Banedanmark som minimum udføres efter BIM modenhedsniveau 1, hvor de
traditionelle tegninger suppleres med digitale 3D modeller i proprietær formater til
anvendelse under både design, udførsel og ved aflevering. Der arbejdes med simple
3D objekter eller symboler, som lokaliseres gennem deres grafiske placering i
modellen, hvor data er grupperet for hvert fagområde og sorteret gennem forskellige
lag. CAD-programmernes visuelle fremstilling af modellerne anvendes til koordinering
og kontrol. Til opbevaring og udveksling på filniveau anvendes en BIM-platform.
Entreprenøren anvender maskinstyring i forbindelse med eksempelvis jordarbejde og
bruger 3D model af konstruktionerne i stedet for afsætningsdata.
Den forventede tidsplan for udvikling af åbne formater er, at de ved udgangen af 2020
er frigivet og understøttet af softwareleverandører, under forudsætning af engagement
og pres fra bygherreorganisationer. Dette vil give mulighed for udveksling af data på
tværs af software, uden at være afhængig af en specifik softwareleverandør, hvilket er
en forudsætning for den videre implementering af BIM. Som forberedelse til den
kommende fase vil der derfor være behov for at bakke aktiv op om udvikling af IFC
formatet indenfor forskellige fag i anlægsbranchen.
Milepælen 2022
Her arbejdes imod at løfte de større anlægsprojekter til modenhedsniveau 3’s første
del, hvor der arbejdes med unikke 3D anlægsobjekter. De trykte tegninger bliver et
arbejdsværktøj, som repræsenterer et øjebliksbillede af modellen. Der arbejdes med
informationer, som har interesse for anlæg og videre anvendelse i drift. Modeller eller
dataudtræk kan vises på mobile enheder og bygger på informationer fra en fælles
BIM-platform. Data udveksles gennem åbne BIM-formater, og der laves løbende en
validering af både data og digitale processer. Anlægsobjekterne anvendes til
simuleringer af arbejdsgange, sammenkobling til tidsplaner og lignende. Som udført
dokumenteres på anlægsobjektniveau.
Den hastige udvikling i registrering af eksisterende forhold åbner op for nye
muligheder for verificering af data om infrastrukturen, hvor der ikke findes BIM
modeller. I denne periode arbejdes på at tilpasse krav, normer og standarder så det
massive data omfang skabt gennem registreringerne kan struktureres og bruges ved
nyanlæg, fornyelse og driftsopgaver. Koblingen mellem de indsamlede data og BIM
objekter skal afklares i denne periode.
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Målet er, at implementere objektbaseret projektering og registrering, hvor
anlægsobjekter indeholder nødvendig information til anvendelse i hele livscyklus
indenfor de udvalgte fag og temaer ved at:
•

Definere standarder for definition og strukturering af objekter med
udgangspunkt i behovet ved projektering, anlæg og drift

•

Definere processer for kvalitetskontrol og validering af modeller baseret på
brug af objekter på fælles server

•

Udvikle/udpege de teknologier, der understøtter anvendelse af modeller i
mobile enheder i stedet for papir tegninger

•

Implementere krav om brug af åbne filformater ved udveksling
grænsefladekoordinering og aflevering

Desuden arbejdes der imod et generelt løft, således at alle projekter i Vejdirektoratet
og Banedanmark som minimum udføres efter BIM modenhedsniveau 2 - svarende til
større anlægsprojekter ved milepælen i 2020.
Ved anvendelse af et øget modenhedsniveau, påvirkes flere hovedområder i
bygherreorganisationen direkte. Nedenstående figur giver et billede af hvilke områder,
som påvirkes når BIM modenheden øges.

Milepælene i BIM infra.dk forudsætter:
Niveau 2 i 2020:

Involvering af planlægning, projektering og udførsel

Niveau 3 i 2022:

Involvering af planlægning, projektering, udførsel og
asset management

4.3

Afgrænsning af fag og temaer

Samarbejdet definerer standarder indenfor de fag, som indgår i begge organisationers
portefølje. Fag, som ikke indgår i samarbejdet håndteres af de enkelte organisationer
med udgangspunkt i de øvrige fag så der kan ske en helhedsorienteret standardisering
i organisationerne.
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5 Interessenter
5.1

Eksterne interessenter

Nedenstående præsenteres de vigtigste interessenter, hvor der med fordel kan
investeres i tid og økonomi for at følge udviklingen på markedet og sikre indflydelse.

Af andre eksterne interessenter kan nævnes Digitaliseringsstyrelsen eller andre
statslige organer, som vil kunne påvirke arbejdet gennem fx nationale retningslinjer.
Der er udarbejdet en interessantanalyse som baggrund for de valgte interessenter i
ovenstående tabel, som er tilgængelig på Koordineringsgruppens fælles SharePoint
site.

5.2

Interne interessenter

Håndtering af de interne interessenter forgår gennem de enkelte projekters
koordinering med relevante parter i basis organisationer. Det kræver en
interessentanalyse ved opstart af hvert projekt.
De væsentligste interne aktører er enheder der arbejder med planlægning,
projektering, udførelse og asset management som involveres i styregruppen og
projekterne.
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6 Indsatsområder og projekter
Strategioplægget og det uddybende notat udpeger følgende indsatsområder frem mod
udgangen af 2022:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

BIM-platform
Digitale funktions- og informationskrav og IKT-aftale
Objektdatabase/objektstruktur
Eksterne grænseflader
Driftssystem, overlevering til drift, feedback loop
Digitalisering af eksisterende anlæg
Internationale standarder og formater
Grænseflade til byggeriet
Definition af BIM i den danske anlægsbranche

En del af indsatsområderne udmøntes i projekter, hvor leverancerne er udarbejdelse af
retningslinjer og standarder. Der er udarbejdet delrapporter til indsatsområderne b, c,
g og i. Øvrige indsatsområder er uddybet i delrapport ”Ambition og videreforløb”, som
er bilag 5 til dette dokument.
Følgende projekter er vurderet nødvendige at igangsætte i de kommende fem år:

1. Krav til BIM modeller
a. Fælles standarder for BIM modeller ved projektering, anlæg og
aflevering. Nærmere beskrevet i bilagene B1 og B3
2. IKT-aftaler
a. Fælles skabeloner for projektspecifikke aftaler for digitale leverancer.
Nærmere beskrevet i bilagene B3
3. Klassifikation og objektstruktur
a. Fælles datastruktur indenfor udvalgte fag for projektering, anlæg og
aflevering. Nærmere beskrevet i bilag B2.
4. Aflevering til drift
a. Fælles standarder for udarbejdelse og aflevering af som udførte
modeller. Nærmere beskrevet i bilag B5
5. Digitalisering af eksisterende anlæg
a. Fælles tilgang til digitaliseringsmetoder for registrering af eksisterende
anlæg. Nærmere beskrevet i bilag B5
6. BIM-platform
a. Definition af en platform for BIM modeller ejet og styret af bygherren.
Nærmere beskrevet i bilag B5

En del af indsatsområder er relevante og har interesse for alle projekter og skal
håndteres gennem tværgående funktioner i PMO og projektledelsen.
Sammenhængen mellem strategioplæggets indsatsområder og indsatser og projekter i
BIM Infra.dk illustreres i nedenstående figur:
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7 Videre forløb
Plan

7.1

I første halvdel af 2018 arbejdes med mobilisering, frigøre resurser, afholde
resursepersonudbud og skabe rammerne for samarbejdet. Der igangsættes 3
projekter; ”Krav til BIM modeller”, ”IKT aftaler” og ”Klassifikation og objektstruktur”.
Planen for 2019 og resursebehovet hertil bliver nærmere defineret i september 2018.

2018

BIM Anlæg

2019 2020

2021

2022 Leverancer

Mobilisering

Kommunikationsstrategi, WEB site, konsulentkotrakter, etablere samarbejdet

Ledelse, internationale standarder og
grænseflader
Krav til BIM modeller

Fælles standarder for BIM modeller ved projektering, anlæg og aflevering

IKT aftaler

Fælles skabeloner for projektspecifikke aftaler for digitale leverancer

Klassifikation & objektstruktur

Fælles datastruktur indenfor udvalgte fag for projektering, anlæg og aflevering

Aflevering til drift

Fælles standarder for udarbejdelse og aflevering af udførte modeller

Digitalisering af eksisterende anlæg

Fælles tilgang til digitaliseringsmetoder for registrering af eksiterende anlæg

BIM-platform

Definition af en platform for BIM modeller ejet og styret af bygherre
Åbne filformater
frigivet

Organisation

7.2

BIM Anlægsforum

BIM Infra.dk Styregruppe

(Bygherre, Entreprenører,
Rådgivere)

(Vejdirektoratet og Banedanmark)

Evt. brancheprojekter

BIM Infra.dk Programledelse

(Rådgivere og entreprenører)

(Vejdirektoratet og Banedanmark)

Krav til BIM modeller

Klassifikation &
objektstruktur

IKT aftaler

Aflevering til drift

Digitalisering af
eksisterende forhold

BIM platform

Brancheprojekt x

Brancheprojekt 1

Standarder/ vejledninger

Principper
Samarbejdet er funderet på forståelsen af at BIM Infra.dk:
•

Er et transformationsprogram, der forudsætter et stort ledelsesengagement.

•

Balancerer anvendelsen af agile og traditionelle projektmetoder.
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•

Påvirker det internationale standardiseringsarbejde fremfor at udvikle egne
standarder.

•

Sikrer sammenhæng til interne udviklingsaktiviteter indenfor BIM og digitalt
asset management.

•

Involverer branchen.

•

Styregruppe aftaler det følgende års konkrete plan hvert år i september.

•

Udvælger pilotprojekter der skal afprøve resultaterne inden de gøres gældende
for hele branchen.

Styregruppe
Repræsentanter udpeget af VD’s og BDK’s direktioner der har mandat til at tage
beslutninger om resurser og økonomi. Frigør interne ressourcer og sikrer finansiering.
Sikrer nødvendig assistance fra basisorganisationer indenfor kommunikation og
sekretariatsbistand (PMO). Deltager i BIM Anlægsforum.
Programledelse
Faglige ledere fra VD og BDK som sikrer igangsætning af delprojekter, koordinerer det
faglige kvalitet på tværs, koordinerer indsatserne med de interne udviklingsprojekter i
baglandet, samt deltager ved de internationale fora og er samarbejdets ansigt udadtil.
Projekter
Projekter, sætter rammerne for en fælles fortolkningen og anvendelsen af BIM
bemandet med projektledere fra VD eller BDK, interne og eksterne specialister, der har
ansvaret for projekternes leverancer.
BIM Anlægsforum (Branchesamarbejde)
Bidrager til national BIM strategi. Sparrings- og høringspartner. Består som
udgangspunkt af Det Digitale Anlægs parter (Danske Anlægsentreprenører, F.R.I,
Femern A/S, Banedanmark og Vejdirektoratet). Drives af Banedanmark og
Vejdirektoratet.
Mulighed for deltagelse fra andre interessenter fx kommuner, Metroselskabet, Sund &
Bælt, mv. Ingen økonomi involveret i samarbejdet. Påvirkning af standardiseringsarbejdet ved indstille resurser til rådighed for BIM Infra.dk projekter.
Kan igangsætte egne projekter til at støtte op omkring BIM Infra.dk projekter.
Risici og økonomi
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7.3

Risici
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8 Bilag

Bilag nr.

Titel

Forfatter

B1

Definition af BIM i den danske

Banedanmark/VD

anlægsbranche
B2

Objektstruktur og klassifikation

Banedanmark/VD

B3

Digitale krav og aftale paradigme

Banedanmark/VD

B4

Internationalsamarbejde

Banedanmark/VD

B5

Ambition og videreforløb

Banedanmark/VD

B9

Kilde og baggrundsmateriale

Banedanmark/VD
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