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Brug af 
bentleyuser.dk XIN standard

Marianne Rask, Roskilde Kommune

Brug af bentleyuser.dk XIN standard

• Bentleyuser.dk har gennem mange år 
udarbejdet og vedligeholdt en XIN standard til 
brug i InRoads, Rail samt Storm & Sanitary. 
Standarden bygger på bips lagstruktur, men 
indeholder ligeledes standarder for feature 
styles, layout opsætninger i forskellige 
målestoksforhold m.v. 
Kom og hør om hvorfor det er vigtigt, at du 
anvender denne XIN fil i dit daglige arbejde, 
og om hvordan du kan bidrage til at gøre 
standarden endnu bedre.
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Hvad sker der hvis man IKKE bruger 
bentleyuser.dk's civil.xin?

• Tingene får underlige farver
• Udanske standardværdier (f.eks. sigtlængde)
• Textstørrelser, fonte og offsets passer ikke til 
bips standard
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Hvorfor ikke bare bruge den xin, der 
følger med InRoads?

• Ingen danske tekster
• Følger ikke bips anlæg-standard for lag, 
som nu kræves af flere bygherrer

• Opretter en masse underlige lagnavne
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Hvad sker der hvis jeg bruger den xin jeg 
plejer (til en gammel InRoads version)?

• Stationering ser forkert ud
• Ikke alle funktioner er defineret
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Hvad sker der hvis jeg glemmer at 
attache/importere det rigtige dgnlib?

• Alt får samme symbology (0,0,0)
• Ingen lag-beskrivelse
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… og det skal hentes ind, INDEN man 
bruger InRoads

• Ellers slet alle lag og attach/importér igen
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Hvad er ændret i civil.xin til V8i siden 
versionen til InRoads XM/V8.9 fra 2009?

• Stationeringsformat tilpasset
• Vinkelformat gon(Grads) erstattet af grader 
(Degrees) – ÆNDRES TILBAGE TIL GRADS

• Autocad-
farver i 
DGNLIB og i 
Color-coded
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Hvad er ændret i civil.xin til V8i siden 
versionen til InRoads XM/V8.9 fra 2009?

• Udfyldte 
components

• Utilities
defineret
med
Forsyningslag

Årsmøde 2010 9

Hvad er ændret i civil.xin til V8i siden 
versionen til InRoads XM/V8.9 fra 2009?

• Nye funktioner er initialiseret (Drafting, 
Trickle, Geometry, …)

• Geometry Styles sat for Surface Features
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Hvad er ændret i civil.xin til V8i siden 
versionen til InRoads XM/V8.9 fra 2009?

• Dansk som Default-preference, men suppleret 
med Default_E, Rail, Kloak, samt enkelte andre

• Mål-preferencerne er fjernet, hvor Global Scale
Factor fungerer, og påvirker ellers kun tæthed 
og lagnavn

• Design Check-
opsætning

• …
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Hvad mangler?

• Site Modeler
• Roundabout Tools
• Geometry Tools
• Superelevation-fil
• Curve widening-fil
• XML Style Sheet
• Quantity Manager
• Mere Rail
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Hvorfor er der ikke alle de lag 
jeg skal bruge i jernbane-dgnlib'et?

• Fordi det er et supplement til vej-dgnlib'et, 
så derfor havner fælles grafik på TV-lag

• Dette er et fravalg af redundans truffet af 
standardgruppen for at minimere 
vedligeholdelsen og fejlmulighederne
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Hvad indeholder preferencepakken
egentlig?

• Civil.xin
• Farvetabeller, linestyles, 
fonte

• Dgnlib'er
• Regnrækker m.m.
• Shunt limits
• Design Checks
• Template
• Seedfil
• …
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Hvad koster preferencepakken?

• Ingenting. ☺
• Den er delvist sponseret af Bentley, og baseret 
på erfaringer fra de store rådgivere
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Hvor får jeg fat i preferencepakken?

• bentleyuser.dk > Standarder > download

– … men vent et par uger…
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Hvordan kommer jeg i gang?

• Spørg én, der deltager i Civil SIG møderne!
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Hvordan får jeg det til at se ud som JEG 
bestemmer?

• Kopiér YTV.dgnlib og ændr symbology og lav 
evt. også din egen farvetabel

• Det meste er nemlig defineret ByLevel

Årsmøde 2010 18



2010-11-09

10

Hvordan definerer jeg en named
symbology eller feature?

• Kopiér den, der ligner bedst
• Ændr løs!
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Kan jeg få hjælp?

• Ja! 
• Ring til din software-leverandør, 
eller kontakt vex@mariannerask.dk
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Jeg har et ændringsforslag som jeg tror 
andre end jeg kunne være interesseret i. 
Hvad skal jeg gøre?
• Skriv til

– Civil SIG formanden
– vex@mariannerask.dk
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Hvem opdaterer preferencepakken
fremover?

• Godt spørgsmål!
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