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Vejdirektoratet og Banedanmark driver samarbejdet i dialog med branchen 
Baggrund for projekterne

2.

ORGANISATION OG PRINCIPPER

Principper

Samarbejdet er funderet på forståelsen af at BIM Infra.dk:

• Er et transformationsprogram, der forudsætter et stort ledelsesengagement. 

• Balancerer anvendelsen af agile  og traditionelle projektmetoder.

• Påvirker det internationale standardiseringsarbejde fremfor at udvikle egne standarder.

• Sikrer sammenhæng til interne udviklingsaktiviteter indenfor BIM og digitalt asset management.

• Involverer branchen.

• Styregruppe aftaler det følgende års konkrete plan hvert år i september.

• Udvælger pilotprojekter der skal afprøve resultaterne inden de gøres gældende for hele branchen.

Styregruppe

Repræsentanter udpeget af VD’s og BDK’s direktioner der har mandat til at tage beslutninger 

om resurser og økonomi. Frigør interne ressourcer og sikrer finansiering. Sikrer nødvendig 

assistance fra basisorganisationer indenfor kommunikation og sekretariatsbistand (PMO). 

Deltager i BIM Anlægsforum.

Programledelse

Faglige ledere fra VD og BDK som sikrer igangsætning af delprojekter, koordinerer det faglige 

kvalitet på tværs, koordinerer indsatserne med de interne udviklingsprojekter i baglandet, 

samt deltager ved de internationale fora og er samarbejdets ansigt udadtil.

Projekter

Projekter, sætter rammerne for en fælles fortolkningen og anvendelsen af BIM bemandet med 

projektledere fra VD eller BDK, interne og eksterne specialister, der har ansvaret for 

projekternes leverancer.

BIM Anlægsforum (Branchesamarbejde)

Bidrager til national BIM strategi. Sparrings- og høringspartner. Består som udgangspunkt af 

Det Digitale Anlægs parter (Danske Anlægsentreprenører, F.R.I, Femern A/S, Banedanmark 

og Vejdirektoratet). Drives af Banedanmark og Vejdirektoratet.

Mulighed for deltagelse fra andre interessenter fx kommuner, Metroselskabet, Sund & Bælt, 

mv. Ingen økonomi involveret i samarbejdet. Påvirkning af standardiserings-arbejdet ved 

indstille resurser til rådighed for BIM Infra.dk projekter.

Kan igangsætte egne projekter til at støtte op omkring BIM Infra.dk projekter.
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BIM Infra.dk Programledelse
(Vejdirektoratet og Banedanmark)

BIM Anlægsforum
(Bygherre, Entreprenører, 
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BIM Infra.dk Styregruppe
(Vejdirektoratet og Banedanmark)
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Evt. brancheprojekter
(Rådgivere og entreprenører)
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Projekter, plan og leverancer
BIM Infra.dk

3.

BIM Anlæg Leverancer

Mobilisering Kommunikationsstrategi, WEB site, konsulentkontrakter, etablere samarbejdet

Ledelse, internationale standarder og 

grænseflader

Krav til BIM modeller Fælles standarder for BIM modeller ved projektering, anlæg og aflevering

IKT aftaler Fælles skabeloner for projektspecifikke aftaler for digitale leverancer

Klassifikation & objektstruktur Fælles datastruktur indenfor udvalgte fag for projektering, anlæg og aflevering

Aflevering til drift Fælles standarder for udarbejdelse og aflevering af udførte modeller

Digitalisering af eksisterende anlæg Fælles tilgang til digitaliseringsmetoder for registrering af eksiterende anlæg

BIM-platform Definition af en platform for BIM modeller ejet og styret af bygherre

Åbne filformater

frigivet

20222018 2019 2020 2021
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Linjer og tekst med 

tusch eller blyant

Digitale linjer, tekst, 

blokke og symboler i 

2D

Simple 3D objekter

3D anlægsobjekter 

uden krav om 

information

3D objekter fra 

fabrikanten inkl. Info om 

drift og vedligehold

3D anlægsobjekter 

med krav om 

egenskabsdata og ID

Alt projekt og D&V dok. 

og historik linket til 

objekter i modellenIn
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Niveau 3Niveau 1 Niveau 2 Niveau 4Niveau 0

Tegninger på 

kalkerpapir og 

papirkopier

2D tegninger på 

computer og i 

papirprint

Tegninger ved brug 

af 3D CAD/BIM, 

papirprint

Data publiceret på 

en fælles server 

(CDE)

Åben BIM med 

dimensionering 

overført til mobile 

enheder

Tegn./visninger fra 

BIM på mobile 

enheder, begrænset 

brug af papir

Åben BIM med alt 

D&V information og 

historik overført til 

mobile enheder
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Tegninger på 

transparent kopi af 

andre fags tegninger

Arbejde i 2D CAD 

med andre 

fagmodeller som 

baggrund

Arbejde i 3D CAD 

med andre 

fagmodeller som 

baggrund

Filbaseret 

samarbejde v. brug 

af åbne filformater 

(IFC), tværfaglige 

modeller

Serverbaseret 

kommunikation og 

konflikthåndtering 

med BIM objekter

Serverbaseret deling af 

åben BIM (IFC), 

kontinuerlig validering 

af modeller

Sensorer beriger 

modellerne, direkte. 

kommunikation 

mellem modeller og 

funktionelle 

systemerIn
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Koordinering ved 

projekterings- og 

byggemøder

Systematisk 

tværfaglig kontrol v. 

digitale arbejdsgang

3D visualisering og 

visuel kontrol i 

modellerings-

værktøjer

Systematisk 

koordinering af 

modeller, 

kollisionskontrol, 

mængdeudtræk

Modeller med al 

information om 

anlæg og D&V, 

modeldreven prod. 

og montering

Grænsefladekoor. i 

BIM, avanceret 

simulering, 

integreret proj. 

aflevering (IDP)

Modeller bliver brugt 

af  alle parter, 

interessenter og 

offentlighedenS
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4.Tegninger på papir

Digitale 2D tegninger 

linjer, tekst, blokke 

og symboler i CAD 

og PDF/TIFF format

Simple 3D modeller 

og 2D tegninger 

uden referencer i 

CAD, PDF/TIFF 

format

Filbasererede 3D 

anlægsobjekter uden 

information i åbne 

filformater (IFC)

Objekter med al 

information om 

anlæg og D&V, 

automatisk dataflow

fra anlæg til D&V

3D anlægsobjekter 

inkl. ID og 

egenskabsdata, 

begrænset tegninger

Løbende overførsel 

af data fra udførelse 

til drift til brug i 

samtlige 

forretningsopgaver
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UK BIM level 2UK BIM level 1 UK BIM level 3UK BIM level 0

Modenhedsmodellen viser vejen fremBIM Infra.dk
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Projekter 2018/2019
BIM Infra.dk

5.

Krav til BIM 
modeller

IKT aftaler
Klassifikation 

& 
objektstruktur



Hvad er BDK og VD for en størrelse

• Lidt fordomme
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Hvorfor lave et fælles paradigme

• Fælles grundlag for IKT

• Fælles indgang til krav

• Sætte de samme krav til digitale leverancer

• Bruger de same leverandører
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Hvorfor lave et fælles paradigme

• Fastsætte nogle roller, CAD/IKT - koordinator

• Tage ved lære af hinanden
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IKT i Banedanmark

• Definition (Rådgiver)

• Program (Rådgiver)

• Projektering (Rådgiver)

• Udførelse (Entreprenør)

• Afslutning (Rådgiver)
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IKT i Vejdirektoratet
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• IKT Organisation samt roller og 

ansvar

• Projektweb/ProjectWise

• Digitale leverancer fra VD

• Digitale leverancer fra rådgiver



Målet med fælles IKT - Specifikationer

• Gør det nemmere for branchen at arbejde for BDK og VD

11



Målet med fælles IKT - Specifikationer

• Fælles struktur for IKT – Specifikationerne

• Inspireret af strukturen i Molios IKT – Procesmanual 
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Processen med ensretning mellem VD & BDK 

• Mange møder og workshops

• Først lærer hinandens processer at kende

• Men melodien blev fundet --> vi har et produkt
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Intern høring i VD & BDK

• Jurister

• Projekterende (VD)

• CAD koordinatorer

• IKT koordinatorer

• Fag/Projekteringsledere

• Tungt men nødvendig proces for at sikre alle blev hørt og fik kommenteret på paradigmet
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Ekstern hørringsworkshop med branchen

• Branchen skulle høres

• Branchen vil gerne høres

• Det giver stor værdi at vi taler sammen
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Hørringsworkshop med branchen

• Ros☺
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Hørringsworkshop med branchen

• Mere sort tekst på hvid baggrund.
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Hørringsworkshop med branchen

• Det er vigtig at leverandørens parter ser og forstår IKT – specifikationerne

• Vi stødte på PEP, Project execution plan

• Krav fra Bygherren bliver skrevet ind

• Krav fra Bygherren bliver sendt rundt til de teams som skal løse opgaven
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Præsentation af produktet

• Neutral version af IKT – Specifikationerne er udgivet

https://biminfra.dk/portfolio-item/ikt-specifikationer/

• Svar fra hørringsworksshop maj 2019

https://biminfra.dk/portfolio-item/hoering-ikt-specifikationer/
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PR

• Der er en høring i gang ang. krav til BIM modeller som slutter på fredag

• Indlæg om status på BIMinfra, tirsdag kl. 13.30
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