
Program for møderne  

• Velkommen  

• Kort status om arbejdet i BIM Infra.dk 

• Diskussion ud fra udsendte spørgsmål 

• Præsentation af forskellige anvendelser af BIM i infrastruktur 

• Diskussion ud fra udsendte spørgsmål og det vi lige har set og hørt  

Som forberedelse til møderne bedes deltagerne tænke over de nedenstående spørgsmål, 

som vores fælles diskussion vil tage udgangspunkt i:  

1. I hvilket omfang og i hvilke faser bliver de nuværende dokumenter (CAD manual, 

Modelstandard, IKT’er) anvendt på projekterne? 

2. Hvilke råd har I til BIM Infra.dk ved definering af nye standarder? 

3. Med udgangspunkt i BIM Infra.dk’s modenhedsmodel, hvilke anvendelses-

muligheder (eks. kollisionskontrol, 3d design, visualisering osv.), bruges på jeres 

projekter?  

4. Hvilke anvendelsesområder bidrager mest til optimering af projekter? 

5. Hvilke anvendelsesområder skaber størst udfordring på projekterne?  

Emnet for de første møde er ”Anvendelse af BIM i anlægsbranchen”. Møderne 

bliver afholdt: 

• D. 9. oktober 2018 kl. 15-17 Amerika plads 15, 2100 København Ø  

• D. 10. oktober 2018 kl. 14-16 Thomas Helsteds Vej 11, 8660 

Skanderborg  

To af landets største bygherrer, Banedanmark og Vejdirektoratet, har indgået et 5-årigt 

samarbejde under paraplyen BIM Infra.dk om at videreudvikle den digitale 

transformation i bygge- og anlægssektoren med udgangspunkt i det internationale 

standardiseringsarbejde på området. Der arbejdes efter principperne i den digitale 

samarbejdsform BIM, som står for ”Building Information Modelling” 

Vi inviterer til en række åbne dialogmøder for at skabe rammerne for en diskussion af 

aktuelle og vigtige emner på tværs af branchen, som bidrager til udarbejdelse af de nye 

standarder. Møderne afholdes som gå hjem møder, hvor vi har planlagt et eller flere 

indlæg om et emne og efterfølgende er der mulighed for en fælles diskussion. Møderne 

bliver afholdt i både København og Skanderborg. 

Åbent dialogmøde om anvendelse af BIM i anlægsbranchen 

Vi har et begrænset antal pladser og tilmelding er efter ”først til mølle” princippet.  

Tilmelding senest den 4. maj på mail digi@bane.dk 

Vi har et begrænset antal pladser og tilmelding er efter ”først til mølle” princippet.  

Tilmelding senest den 5. oktober på mail digi@bane.dk  

http://biminfra.dk/modenhedsmodel
http://biminfra.dk/dialog/anvendelse-af-bim-i-infrastruktur/
mailto:digi@bane.dk
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