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Bentleyuser.dk årsmøde 2009

Anlægsstandarder 
og status for samarbejdet med bips

Michael Ørsted, Københavns lufthavne
Gita Monshizadeh, Grontmij | Carl Bro
Marianne Rask, Roskilde Kommune
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Siden sidste årsmøde

• Nedsat et udvalg til at forfatte en CAD-manual
for anlæg som supplement til bips´

• Samarbejde med bips
• Mange DGNLIB’er er revideret
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Standard-gruppens CAD-maual-udvalg

• Gita Monshizadeh Grontmij | Carl Bro
• Henny Elling Niras
• Jette Elisberg Alectia
• Jette V. Voigt Vejdirektoratet
• Lone Davidsen COWI
• Rasmus Fuglsang Jensen Vejdirektoratet
• Thomas Lundsgaard Rambøll
• Mette Madsen Grontmij | Carl Bro
• Mikkel Bennedbæk Atkins
• Michael Friis Ørsted Københavns Lufthavne
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CAD-manual for anlæg

• Hidtidig indsats:
– Arbejdet er blevet fordelt imellem gruppen
– Efter 4-5 møder er kapitlerne 1-7 diskuteret på plads, 
og ligger næsten alle klar til at blive samlet

– Der er brugt tid på begreberne fra bips, for at alle 
havde den samme forståelse

– Der er udviklet et nyt begreb: Basisfagdata
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CAD-manual for anlæg

• Fremtidig indsats:
– Kapitel 4, skal gennemgås en sidste gang
– Ordlisten opdateres og der skal udarbejdes skitser 
svarende til dem, som findes i CAD manual 2008, 
med udgangspunkt til anlægsprojekter

– IKT’er skal rettes så de passer med det endelige 
anlægs tillæg

– Tillægget skal samles, sendes til høring og evt. 
revideres en sidste gang i gruppen

– Tillægget sendes til bips, og til offentliggørelse 
gennem bentleyuser.dk

– Løbende vedligehold
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Samarbejdet med bips

• Der er opstartet en anlægsinitiativ gruppe med 
initiativ fra bentleyuser.dks standard gruppe

• Formålet ved gruppens arbejde er at afklare:
– Hvorvidt bips også kan og skal dække 
anlægsinteresser

– Afdække de potentielle samarbejdsområder
– Komme med anbefalinger til bips’ bestyrelse



Anlægsinitiativgruppens medlemmer

Medlemmer
– Kikki Steffensen bips
– Gert Rønnow bips 
– Lone Davidsen COWI
– Erik Dal Grontmij | Carl Bro
– Heine Hedemann MT Højgaard
– Thomas Bundgaard Niras
– Jesper Boilesen Pihl
– Søren Brøndum Rambøll
– Per Justesen Vejdirektoratet

Anlægsinitiativgruppe - status

• Der er afholdt ét møde i gruppen i april 2009
• Bips’ beskrivelsesudvalg har afholdt et 
dialogmøde med personer hos VD september 
2009 omkring vejregelsamlingen og bips 
beskrivelsesværktøj 

• Melding fra bips: ”bips skal i gang med 
dialogen i gruppen igen, når vores konference 
og vores næste koordineringsmøde er 
overstået.”
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Lagstrukturerne for anlæg

• Omfatter for hvert fag:
– 2 DGNLIB’er
omdøbt til YT* for at 
synliggøre, 
at de nu bruger bips’
farvetabel

– Et enkelt regneark 
med alle felter på både 
dansk og engelsk, 
kan bruges til print eller 
import

– Oversigt til bips publikation 
(”Det magiske regneark”)
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Lagstrukturerne for anlæg

• Er ikke revideret:
– Kort (TK)
– AutoTurn

supplement (TV_ATN)
• Er revideret eller tilføjet i år:

– Veje (YTV)
– Forsyning (YTF)
– Havn (YTH)
– Bro (YTB)
– Tunnel (YTT)
– Storm & Sanitary

supplement (YTV_SS)
• Under udarbejdelse eller revision:

– Jernbaner (YTR)
– Administrative lag 

i bips traditionelle struktur
• Fremtid:

– Lufthavn
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www.bentleyuser.dk > Standarder

• DGNLIB’er, oversigter og ressourcer
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www.bentleyuser.dk > Standarder

• Oversigt over hvad der er ændret
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www.bentleyuser.dk > Standarder

• Til MicroStation
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Standarder fremover

• Vil du være Review person for CAD manualen?
• Få dine egne lag med i standarden!
• Vær med til udviklingen!


