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Åbne dialogmøder

3D i fornyelsesprojekter
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Dagsorden

– Velkommen og rammesætning 

– Kort status om brug af 3D og BIM i Banedanmark 

– Eksempel på beregning af mængder i fornyelsesprojekter 

– Diskussion ud fra udsendte spørgsmål og det vi lige har set 

og hørt 

– Eksempel på brug af moderne teknologi ved registrering af 

eksisterende forhold 

– Diskussion ud fra udsendte spørgsmål og det vi lige har set 

og hørt 

– Afslutning og tak for i dag 
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Formål ved de åbne dialogmøder

– Tæt dialog om aktuelle håndgribelige emner, der relaterer sig 

til implementering af BIM i anlægsbranchen. 

– Kvartalvise møder, der bliver annonceret på LinkedIn og 

www.Bane.dk. 

http://www.bane.dk/
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Formål ved de åbne dialogmøder

– Alle er velkomne til at deltage, men målgruppen kan ændre 

sig afhængig af det valgte tema. 

– Vi vil meget gerne have input fra jer til de temaer, der fylder 

jeres dagligdag. 

– Vi vil også meget gerne have jeres feedback på, hvordan vi 

kan gøre møderne mere målrettede og brugbare. 

– Send jeres input til digi@bane.dk. 

– Efter hver møde laver BDK en opsamling, som bliver sendt til 

deltagerne og bliver brugt til at forbedre vores processer.

mailto:digi@bane.dk
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Ny digitaliseringsstrategi i Banedanmark

Det Digitale Banedanmark

• Etablere det samlende grundlag for at 
opnå information om alle Banedanmarks 
assets i hele deres livscyklus. 
Grundlaget skal være let tilgængeligt og 
kunne tilgås af både interne og eksterne 
brugere

Sammenhængende 
digital asset 
information

• Digitale innovative eksperimenter 
afprøves for at gøre opgave-
løsningen klar til fremtiden for 
forskellige grupper af medarbejdere 

Innovation og 
brugerfokus
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BIM strategi for Anlægsbranchen

Bestilt af branchesamarbejdet 

DDA med fokus på:

– Fuld BIM udbredelse

– Bygherredreven

– Internationalt samarbejde
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BIM strategi for Anlægsbranchen

Fase 0) Revurdering af DDA

• Temadag

• Interviewrunde

• BIM strategioplæg

Fase 1) Uddybning og 
planlægning 

• Indsatsområder

• Organisering

• Finansiering

Fase 2) BIM frem mod 2022 

• Udvikling

• Implementering
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Nyt på CAD fronten i Fredericia

– Ny CAD koordinator i Fredericia:

o Kenneth Bisgaard Christensen

– Desuden er der en stillingsannonce åben for at ansætte

endnu en CAD koordinator i Fredericia

– DIGI lab etableret i Fredericia
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Dagens første præsentation

"Sporbarhed i mængder på baneprojekter" v. Amir Bigdeli, 

Banedanmark

Mængder
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Dagens første tema

– I hvilket omfang kan mængder baseres og dokumenteres ved 

brug af modeller i fornyelsesprojekter? 

o Estimering af bortskaffelse og genanvendelse af 

materialer?

o Kan man udbyde kun med modeller som grundlag for 

mængder?

Mængder
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Dagens første tema

– Hvordan kan man beholde sporbarheden i mængder? 

o Ved udarbejdelse af mængdefortegnelse hvordan kan man 

kvalitetssikre mængderne?

o Hvordan kan der opbygges sporbarhed mellem de 

forskellige dokumenter i udbuddet?

o Hvordan kan man håndtere claims baseret på mængder?

Mængder
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Dagens første tema

– Dokumentation af mængder

o Hvad skal der til for at kunne bruge modeller til 

mængdeberegning ved udbud?

o Hvordan skal entreprenøren dokumentere mængder?

• Traditionelle metoder; f.eks. Køresedler og 

opmålingsskemaer

• Moderne teknologi (scanning, fotogrammetri, mv.)

Mængder
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Dagens anden præsentation

”3D scanning og Modellering-eksempel fra København Høje 

Taastrup” v. Rune Kruse og Kenneth Christensen, Rambøll
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Dagens andet tema

– Hvordan kan moderne teknologi bidrage til registrering af 

eksisterende forhold både over og under jorden? 

o Laserscanning – hhv. overflyvning, terrestrisk og mobil

o Fotogrammetri med droner

o Opmåling med entreprenørmaskiner

o Reality modeling

o Georadar scanning

Dokumentation af eksisterende forhold
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Dagens andet tema

– Hvad med de eksisterende standarder og krav? 

o Kan vi overholde kravene til præcision?

o Skal regler og normer tilpasses?

Dokumentation af eksisterende forhold
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Dagens andet tema

– Hvad giver værdi at modellere i 3D på baggrund af de 

indsamlede data? 

o Over jorden og under jorden – f.eks. modellering af 

konstruktioner, som ikke bliver berørt, eller er 

laserscanning tilstrækkeligt?

o I hvilket omfang kan man anvende de indsamlede data 

direkte?

o Kan man nøjes med at modellere grænseflader mellem 

nyt og eksisterende?

Dokumentation af eksisterende forhold
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Dagens andet tema

– I hvilken fase giver det mest værdi at foretage registreringer? 

o Analysefasen

o Programfasen og VVM

o Ved detailprojektering

o Ved aflevering

Dokumentation af eksisterende forhold
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Tak for i dag og planlagte møder

Næste møde i Vest onsdag, den 16. maj 2018 kl. 14-16

– Tema ”3D som udbudsgrundlag”

– Lumbyesvej 34, lokale 106, 7000 Fredericia

Næste møde i Øst tirsdag, den 23. januar 2018 kl. 15-17

– Tema ”3D som udbudsgrundlag”

– Amerika plads 15, 2100 København Ø

Forslag til tema modtages gerne på DIGI@bane.dk

– Opsamling fra møderne bliver sendt på mail til deltagerne og 

bliver brugt til at optimere vores arbejdsprocesser.

mailto:DIGI@bane.dk

