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1. Velkomst
Formanden for koordineringsgruppen bød velkommen til mødet. Lone Blach fra Banedanmark har
valgt at forlade koordineringgruppen, og vil i den kommende tid gerne følge med fra sidelinjen.
Til dagens møde er inviteret studerende fra DTU, Solveig Laurberg. Solveig skriver afgangsprojekt
omkring det digitale anlæg, og deltager desuden i projektet omkring dataindsamling fra
entreprenørmaskiner.
2. Seneste styregruppemøde
Grundet efterårets travlhed har det ikke været muligt at afholde koordineringsgruppemøde før
styregruppemødet. Dagsordenen for mødet omkring BIPS, hvor mulige fælles indsatsområder blev
drøftet. Rasmus var forhindret i at deltage i mødet, men Lasse og Gita var hurtige til at træde til, og
kunne bidrage med koordineringsgruppens holdninger. Der henvises i øvrigt til Lasses udmærkede
referat.
3. Hjemmesiden
Det er ikke den mest brugervenlige måde hjemmesiden opdateres på. Det kræver en del øvelse og
hjemmesideteknisk indsigt, før der kan oprettes sider og nyheder. Da koordineringsgruppen og de
enkelte delprojekter bruger opdateringerne med varierende frekvens, kan det være meget omfangsrigt
at lave opdateringerne. På styregruppemødet havde Niels Nielsen tilbudt at finde en
studentermedhjælper til at løse webmasteropgaven. Gita vil gerne være kontaktperson i en
opstartsfase, og tager kontakt til Niels Nielsen for at drøfte opgavens løsning og omfang.
Koordineringsgruppen har behov for et sted at opbevare og dele filer. Der opfordres derfor til, at trin to
af hjemmesideudviklingsopgaven igangsættes inden for et par måneder.
Regningen for første del af hjemmesiden er betalt af Vejdirektoratet. Dette skal nu fordeles til
samarbejdets parter, og der er brug for kontaktpersoner hos de enkelte parter. Rasmus undersøger
forholdene omkring regnings fordeling i forbindelse med betaling for Marianne Rask’s arbejde omkring
lagnavngivning. Alternativt indsamles nye kontaktpersoner.

www.digitaleanlaeg.dk

-

info@digitaleanlaeg.dk

4. IKT-bekendtgørelsen – Bygningsstyrelsen
En af Vejdirektoratets rådgiver har spurgt Bygningsstyrelsen om broer og tuneler er omfattet af de nye
IKT-bekendtgørelser. Dertil er kommet det enkelte svar, Ja.
Koordineringsgruppen er dog enige om, at det ikke er muligt at følge bekendtgørelserne inden for
anlægsområdet, da der mangler både værktøjer og standarder. Koordineringsgruppen udarbejder et
forslag til en henvendelse til Bygningsstyrelsen, som styregruppen kan udsende på vegne af det
digitale anlæg.
5. Henvendelser omkring DDA
Der er gennem hjemmesiden kommet en henvendelse fra MT Højgaard omkring et samarbejde i
forbindelse med udarbejdelse af standarder.
Ved henvendelser omkring deltagelse i samarbejdet, henvises til den relevante
branchesamarbejdsparter.
Lasse er i forbindelse med en præsentation af det digitale anlæg hos NTI CADcenter, blevet mødt
med spørgsmål om hvordan arbejdet prioriteres og delprojekter udvælges. Der igennem er der
kommet ønsker omkring oprettelse af en kvalitetssikringsgruppe, og generelt en funktion på
hjemmesiden, hvor det er muligt at komme med input eller forslag til delprojekter.
6. Status på igangværende projekter
Der henvises igen til referatet for styregruppemødet med supplering af nedenstående.
Format til udveksling af data
Det er på styregruppemødet oplyst, at resultatet fra delprojektet er på hjemmesiden og færdigt. Da
dette ikke er tilfældet skal der hurtigst muligt laves en opdatering. Rasmus kontakter Poul-Erik med
denne besked.
Lagstruktur
Banelag og afvandingslag venter igangsætning. Til definition af afvandingslag kan Orbicon med fordel
inddrages, da de allerede har en struktur som muligvis kan give inspiration.
Referencekoordinatsystem
Der blev 21. november 2013 afholdt en temadag for referencekoordinatsystemer. Kort opsamling fra
dagen er vedlagt i bilag.
Gita kom med input til anvendelse af fikspunkter i forbindelse med indsamling af data via droner. Ved
at forsyne fikspunkterne med et mærke, kan de læses af droner. Jesper Falk fra Cowi har viden
omkring dette, og Rasmus kontakter på vegne af delprojektet Cowi, således at det kan indarbejdes i
anbefalingen.
Objektstruktur
Projektet er igangsat med Lasse som ankermand. Projektplan vedlagt referatet som bilag
Dataindsamling fra entreprenørmaskiner
Projektet er igangsat med Sven som ankermand. Projektplan vedlagt referatet som bilag.
7. The Year in Infrastructure - London
Gita har været dommer i arrangementet The Year in Infrastructure – London. Ud over at se en række
spændende projekter, var der også mulighed for at snakke internationalt samarbejde inden for det
digitale anlæg. Dette har resulteret i en række kontaktpersoner fra Holland, Sverige. og Storbritannien.
Der var fælles enighed om, at BuildingSMART er et muligt forum for samarbejde. Gita rundsender
kontaktinformationer til koordineringsgruppen.
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Det forslår at Jan Karlshøj inviteres til et møde sammen med styregruppen angående koordinering af
vores indsats. Rasmus tager kontakt til Jan Karlshøj for at drøfte mulighederne.
8. Procesplan/vision/planlægningsværktøj for DDA
Til at understøtte handlingsplanens listede indsatsområder og gøre dem brugbare i forbindelse med
planlægning og prioritering, skal koordineringsgruppen arbejde med en specificering. Der blev taget
udgangspunkt i en sammenholdning af indsatsområderne og Byggeriets IKT-bekendtgørelse.
Lasse var effektiv på togturen hjem, og har nedskrevet et oplæg til visionsdokument med vores
langsigtede mål indenfor indsatsområderne. Dokumentet vil danne udgangspunkt for det kommende
koordineringsgruppemøde og er vedlagt referatet som bilag.
9. Kommende koordineringsgruppemøde og styregruppemøde
Næste styregruppemøde afholdes 21. januar 2014 hos Bips og med deltagelse af Gunnar Friborg.
Dagsordnen kunne indeholde hjemmesidens trin 2, arbejdet med visionen, IKT-bekendtgørelserne
samt engagementet i BuildingSMART.
Kommende koordineringsgruppemøde afholdes 14. januar hos Cowi i Århus. Her er dagsordenen igen
procesplan/vision/planlægningsværktøj. Koordineringsgruppens medlemmer bedes læse Lasses
dokument igennem og overveje hvad de ønsker for det digitale anlæg.
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