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Dagsorden
1. Gennemgang af referat
2. Gennemgang af de enkeltes eksempler
3. Evt.
4. Næste møde
1. Velkomst
Marianne gennemgik arket som hun havde fremsendt inden mødet. Rettelser blev tilføjet direkte i
arket til mødet.
De enkelte deltagere havde til mødet udarbejdet 10 eksempler til lag navngivning på baggrund af det
reviderede excel ark.
2&3
Sporskiftevarme udgår fra undertema og er i stedet en del af undertemaet SPK (Sporskifte) som får et
hovedtema E (EL). Marianne tilføjer direkte i arket ændringerne.
Undertema Etiket blev også diskuteret og gruppen blev enige om at det hører til som appendix.
Mast blev diskuteret hvorvidt det er et element og hvorvidt der er et passende undertema nu hvor K
(konstruktion) er flyttet til Tema.
Undertemaer blev diskuteret:
Armatur (ARM) er flyttet til element niveau og vil fremadrettet være en del af relevant undertema fx
Aptering (APT).
Undertemaer til temaet C(Kørestrøm) blev diskuteret.
Følgende er aftalt:
OBJ/ENH(Objekt/Enhed): Dækker over punktelementer såsom; Isolator, Bardun, Mast, Ophæng etc.
LFR Ledningsføring: Returledning, forstærkningsledning, bæretov etc.
FUN: Fundament: Mast, Anker, Rammer etc.
Marianne rettede i arket så de undertemaer der nu udgår/flyttes til element niveau er highlighted.
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Temaet F (føringsvej) er flyttet over til undertema og hedder nu FOV (føringsvej). Føringsvej dækker
over begrebet selve konstruktionen ledninger/kabler føres igennem. Marianne rettede dette i arket.
Lene har til opgave at liste perronelementer. Mikkel har til opgave at liste kørestrømselementer.
Begge lister skal sendes til Marianne inden næste møde.
4.
Næste møde afholdes engang efter påsken. Amir sender en doodle afstemning til deltagerne.

Side 2 af 2

