
Program for mødet:  

 Velkommen  

 Erfaringer ved brug af 3D ved udbud 

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

 Præsentation af grundlæggende principper for BIM Infra.dk 

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

 Afslutning og tak for i dag 

Som forberedelse til mødet bedes deltagerne tænke over de nedenstående spørgsmål, som 

vores fælles diskussion vil tage udgangspunkt i:  

1. Kan 3D modeller bruges som udbudsgrundlag? I hvilket omfang? Hvad er fordele? 

Hvilke entrepriseformer er mere egnede? 

2. Hvor detaljerede skal 3D modeller være ved udbud, hvis det skal være muligt for 

entreprenøren at give tilbud på det grundlag? 

3. Er der forskel mellem at overtage ansvaret for 3D modeller eller tegninger? 

4. Hvordan ser branchen på ambitionsniveauet og måden at gribe samarbejdet an på? 

5. Hvordan kan branchen bidrage til at definere BIM standarder for branchen? 

6. Hvilke konkrete tiltag udløser dette ambitionsniveau hos jer som leverandører? 

 

Ved dette møde prøver vi at indhente temaerne fra København, så det er de samme 

temaer der går igen på de 2 lokaliteter. Banedanmark og vejdirektoratet har indgået 

et 5-årigt samarbejde for implementering af BIM i Anlægsbranchen under 

overskriften BIM Infra.dk. Se pressemeddelelsen her. Mødet har derfor 2 temaer: 

 3D modeller som grundlag ved udbud 

 BIM Infra.dk og BIM strategi for anlægsbranchen  

Som et led i Banedanmarks bestræbelser på at fremme anvendelsen af 3D i 

planlægningen og udførelsen af vores projekter, ønsker vi at skabe rammerne for en 

diskussion af aktuelle og vigtige emner på tværs af branchen. Derfor vil vi invitere til gå 

hjem møder, hvor vi har planlagt et eller flere indlæg om et emne og efterfølgende har 

mulighed for en fælles diskussion. Møderne bliver afholdt i både København og 

Fredericia. 

Næste møde i Fredericia afholder vi onsdag, den 16. maj kl. 14.00-16.00 på 

Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia. 

Åbent dialogmøde om BIM strategi for 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 

https://bane.dk/da/Presse/Pressemeddelelser/Banedanmark-og-Vejdirektoratet-indgaar-samarbejde-om-den-digitale-transformation-i-anlaegsbranchen
mailto:digi@bane.dk

