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Klassifikation i anlægsprojekter

Agenda:
• Forudsætninger og proces
• BIM-infra´s rolle
• Bygherrers / rådgivers roller
• Case: Udvidelse af E45 og andre gode erfaringer
• Bruttoliste - Præsentation
• Demo: Hvordan arbejdes med klassifikation i ORD?
• Bred dialog



3Forudsætninger og proces

Historie

CCS =

Cuneco

Classification

System

CCI =

Construction

Classification

International



4Forudsætninger og proces

Hvorfor?

Hvem 

er jeg?

• Fabrikat• Dimensioner

• Volumen

• l / minut

• Grænseflade

• MK-godkendelse

• ……..

• ……..

• ……..

• Egenskabsdata

….Fordele. Et par nedslag….

• Genbrug af definitioner

• Sammenkobling af tid, økonomi og geometri

• Mere smidig tilbudsgivning

• Overblik og sorteringsmuligheder for objektgrupper

• Ensartet overdragelse til drift



5Forudsætninger og proces

Hvordan?

Ønske om at ensrette klassifikation i anlægsprojekter
Som med arbejdet med oprettelse af DDA-lagstandard, er der en ambition om at 

klassifikationer skal være ”freeware” og at branchen inddrages og bidrager

Gennemført:

• Nordhavnstunnel   - i eget klassifikationssystem

• VD Testprojekt       - CCI på udvalgte fag

Aktuelt:

To projekter udvalgt til test og input

• Banen over Vestfyn

• Udvidelse af E45

-Samarbejde mellem VD og BaneDK-

-Inddragelse af de andre store bygherrer-

-Fundering i BIM-infra-

-Oprettelse af sekretariat (i BIM-infra)-



6Forudsætninger og proces

Hvorfor og hvordan?



7Forudsætninger og proces

Hvorfor og hvordan?



8Bruttoliste - Præsentation



9Bruttoliste - Præsentation



10Rådgivers roller
Case og erfaringer

Jón Gunnar Hilmarsson, Rambøll

Steffen Bach, Atkins



Klassifikation i praksis, BentleyUser Årsmøde

8.11.2022



Overskrifter

Change Footer here: Insert > Header and Footer (delete if none) 
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• Vestfyn (Testprojekt)

• Krav og forudsætning

• Nye krav

• Klassifikationsoversigt

• Metode

• Hvordan: ItemType, men baseret på lag

• Metode: Fagdisciplinerne skal sammenligne model med TBL

• Anlægsobjekter

• Lag vs. Objekter, Detaljeringsgrad

• Tilbudsliste



Om projektet
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Vejdirektoratet og Banedanmark, krav

Krav (BDK CAD manual 2.0):

• Klassifikation med CCI

• TypeID

• VD definerer struktur, vi reviderer

• Mængder i tilbudslister fra klassificerede 
objekter

• DGN

• ITwin

• 4D

Fra MOLIO:
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VD og BDK’s oplæg til klassifikation (stor fordel!)

Change Footer here: Insert > Header and Footer (delete if none) 
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TypeID (komponentniveau): Dvs. ikke del af hierarki/system – kun MOLIO’s generelle

Ikke fuldt anlægsbaseret: Fx Kørestrøm, WBC = Højspændingsledning



Klassifikation – værktøj og tilgang

v v



Klassifikation og mængder, metode

▪ Metode:

1. Hvad der skal indeholdes i tilbudsliste (WebTilbud)

2. Hvilke anlægselementer i tilbudslisten er geometriske elementer, der 

indeholder en mængde fra 3D model

3. Sørge for at disse elementer bliver modelleret

4. Placere de respektive elementer på et matchende lag i model

5. Matche element og lag, med VD’s klassifikation for elementet.

6. Attach Item Type og DGN-lib



”Anlægsobjekter”

Change Footer here: Insert > Header and Footer (delete if none) 
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Lag vs. Objekter

▪ Lag:

▪ MicroStation, Openroads/Rail mv, AutoCAD

▪ Objekter:

▪ OpenBuilding, Revit



”Anlægsobjekter”

Change Footer here: Insert > Header and Footer (delete if none) 
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Afgrænsede elementer Jordmodeller

Linjebaserede elementer

Hvordan afgrænser man?

Hvad skal i TBL?
Sporkomponenter



Tilbudsliste

Change Footer here: Insert > Header and Footer (delete if none) 

21

Tilgang til Tilbudsliste,

• Fx m eller m3

• Pas på detaljeringsgraden!

Traditionelt: løbende m

Mængder fra model: m3



Ramboll 22

Data in BIM models

• Classification is represented in the BIM models the 
same way as other attribute data

• Different software call for different solutions

• On E45 we need to create a setup that can work 
with two vendors

• The BIM models authored in Bentley use Items 
Types to host the data structure

• Main focus on a user friendly system

• We have constructed data fields that are available 
for all Bentley users (Microstation and ORD)

• The item types lookup directly in a database to 
populate the attributes
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Databases set up

• CCI classification hard coded in the 
system

• Gives an initiative access to the 
whole library 

• The code is translated in to 
understandable language

• Output is the CCI code

• Can be adopted in various detailing 
levels
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The user 

• TBL setup

• Approach for manual coding

• The list are made accessible 
by creating a responsive drop 
down lists

• The user will manually select 
the appropriate code from the 
an adopted list



25DEMO

Hvordan arbejdes med klassifikation i ORD?
Thomas Vestergaard Aa, Vejdirektoratet



26DIALOG

… men først reklame


