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Åben dialogmøde i København

3D som grundlag for udbud

23.01.2018 
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Dagsorden

– Velkommen og rammesætning 

– Status på 3D i Anlægsdivision 

– Spørgerunde

– Entreprenørerfaringer fra udbud med 3D modeller

– 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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Status på 3D i Anlægsdivision 

– Steffen Bach, CAD manager, Banedanmark
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Projekter med 3D krav

– 20  projekter og programmer

– I praksis ca. 40 projekter

Flere og flere



7

Status på projekter

– Fra programmer, som Kh-Rg og Rg-Rf:

o Nyanlæg i fuld 3D

o Stor grad af grænsefladekoordinering (alt er ‘ukendt’)

o Kravene var nye, så meget justering undervejs

o Men mange gevinster

– Forberedende arbejder

o Broer

– Til fornyelsesprojekter

o Afgrænset 3D (ofte kun dele af banedæmning og afvanding)

o Varierer hvad der registreres og laves i 3D af eksisterende forhold

o Arbejdes altid på ProjectWise

o Navngivning ensartet

o Senest: Strækning scannet fra trolje og efterfølgende 3D modelleret. Anvendes 

til projektering i fase 3.

Spænder vidt
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København-Ringsted, Nyanlæg
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Frederikssundsbanen, Sporfornyelse, mange fag
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Langå-Hobro , Sporfornyelse, få fag
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Eksempler

– Hvis ikke CAD krav er med fra start og følges til dørs

– Modeller er ikke tilpasset hinanden (3D ikke altid centralt i 

projekteringen)

– Grænseflader mellem spor og brofornyelsesprojekter

– Ledninger (og øvrige eksisterende forhold) mangler

– Projektledelse ser ikke nødvendigvis gevinst ved 3D

– As-Built aflevering ofte forsinket, ikke altid opdateret

– Indmålinger ikke sorteret/klassificeret, eller ikke i brugbart 

format.

– Ikke altid klar forståelse af hvad As-Built aflevering indebærer

Udfordringer
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Eksempler

– Øget kvalitetssikring, til gavn for alle parter (færre udførelsesfejl)

o Grænseflader, kollisionstest osv.

– Mængder (præcise mængder til gavn for alle)

– Transparens (hvad er mængder og tegninger baseret på)

– Editérbare og ‘intelligente’ filer fra fase til fase (‘der lægges på’)

– Entreprenør får jordarbejder direkte til maskiner

– Banedanmark får filer til fremtidig drift (kender fremover til en hver tid 

sporets placering)

– Grænseflader, tilgængelige

o EP til andre

o Spor til: Broprojekter, EP, FTN, Stationsprojekter etc.

– Hele branchen i DK forrest i udviklingen/følger med international udvikling

Gevinster
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Mange variationer

– Rådgivere, entreprenører (hele branchen)

– Typer af projekter

– Forskelligt omfang

– Varierende økonomi

– Varierende holdninger
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Derfor er standardisering essentielt

– Navngivning

– Lag

– Skabelonfiler

– Cell-filer (fx modelskilt)

– ProjectWise

Også de ‘simple ting’
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ProjectWise

15 projekter (herunder programmer), efter samme struktur
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CAD koordinatoren i Banedanmark

– At sikre at leverandører til projekter leverer CAD dokumentation 

ifølge kravene i Banedanmarks CAD manual, projektets IKT-aftale 

og Banedanmarks normer. 

– Herunder skal CAD koordinatoren stå for koordinering, 

kvalitetssikring og sammenligning med projektets design, 

kontraktgrundlag, grænseflader og udførelse.

– Desuden skal CAD koordinatoren bidrage til at udvikle CAD 

området med henblik på optimering af arbejdsprocesser, øget 

datakvalitet, samt øget og bedre anvendelse af CAD indenfor 

Banedanmark.

Uddrag fra kommende funktionsbeskrivelse
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Kollisionskontrol
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Transparens

Fra 3D til snit
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Transparens

Fra snit i 3D til 2D tegning
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Automatisk CAD-KS
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Mængder
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Rapportskabeloner

Rapporter med kategorisering af fejltyper

Major: Lack of models or drawings, clash between models, 

exceeding the boundaries, lack of traceability

Minor: File naming, Layer names, CAD disciplines, updated 

drawing- and model lists. In case of problem with 

volume extractions the models have to be delivered 

again a week after construction works begin.

No comments: No CAD related comments

../20140924_Månedsmøde/TP04_DD_UTUN01_3D.pdf
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Banedanmarks leverandørside

.

https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/CAD
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CAD viewer til alle i Banedanmark

3D modeller tilgængelig for alle



25

Undervisning af øvrige Banedanmark ansatte
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Spørgerunde

– Hvordan ser I vores proces/set up omkring 3D i vores 

projekter

– Hvordan vurderer I vores involvering omkring 3D i projekter
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3D modeller som grundlag ved udbud

– Entreprenørerfaringer fra udbud med 3D modeller 

v. Poul-Erik Olsen, Tilbudschef, Barslund og

– Henrik Berg, Divisionschef, CG Jensen
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3D modeller som grundlag ved udbud

Kan 3D modeller bruges som udbudsgrundlag

– Giver nogle typer af projekter og fag større udfordringer end 

andre

o Jord/ballast/afvanding

o Konstruktioner

o Kørestrøm

o …

– Er supplement med tegninger nødvendigt – og i så fald hvilke 

typer
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3D modeller som grundlag ved udbud

Hvilke optimeringsmuligheder er der i anvendelse af 3D ved udbud i 

forskellige entrepriseformer 

– hovedentreprise

– fagentreprise

– totalentreprise

Hvor er gevinsterne ved anvendelse af 3D størst:

– Grænsefladestyring

– Risikostyring

– Sporbarhed

– Bygbarhed

– Udførelse

– …
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3D modeller som grundlag ved udbud

Hvor detaljerede skal 3D modeller være ved udbud, hvis det skal 

være muligt for entreprenøren at give tilbud på det grundlag?

– Fulddetaljerede 3D modeller

– 3D modeller med lavt detaljeringsniveau suppleret med 

detaljetegninger

– Standard 3D objekter fra objektbiblioteker 
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3D modeller som grundlag ved udbud

Er der forskel mellem at overtage ansvaret for 3D modeller eller 

tegninger? Hvad taler for og imod?

– Kvalitetssikring

– Kompetencer

– Godkendelsesprocesser

– …



32

3D modeller som grundlag ved udbud

Hvad kræver det at udbyde et projekt kun med 3D modeller? 

– Krav fra bygherrer

– Forståelse og fokus fra ledelsen

– Kompetenceløft i branchen

– Nye processer, ansvar og roller for kvalitetssikring og 

godkendelse

– Nye samarbejdsformer

– Software forbedringer

– Andet?
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Tak for i dag og planlagte møder

Næste møde i Øst tirsdag, den 8. maj 2018 kl. 15-17

– Temaet bliver meldt ud senere

– Amerika plads 15, 2100 København Ø

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

– Tema ”3D som udbudsgrundlag”

– Lumbyesvej 34, lokale 106, 7000 Fredericia

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

