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Revisjonsoversikt
Rev nr
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Hovedendringer

000

06.02.2015

Etablert dokumentet og sendt ut til alle på listen

001

26.02.2015

Revidert etter møte i referansegruppen 18. februar. Revidert i hovedsak
kapittel 1, 4, 7 og 8. Kun mindre endringer i de andre kapitlene.

002

09.03.2015

003

24.04.2015

Revidert tabell 2 og 3. Lagt inn vedlegg3: NTM soner
Revidert:
Listen for fordeling av dokumentet er supplert
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Tabell 4: fagmodell O er tatt inn
Vedlegg 3: oppdatert NTM soner for Østfoldbanen.

004

17.07.2015

Revidert:
• Listen for fordeling av dokumentet er supplert
• Tabell 1: strekningsnummer er endret for Vestfoldbanen,
Porsgrunn-Skien, og Dovrebanen fra Sørli-Lillehammer.
• Tabell 3: Filnavn for fagmodell konstruksjon er forkortet. Filnavn
for lagmodell veg er lagt til i tabellen
• Kapittel 7.1 og 7.2 er nye, omtaler tegningsnavn på
samordningsmodell og visningsmodell

005

29.10.2015

Revidert:
• Kapittel 3.1 er endret
• Kapittel 5.1 er nytt
• Kapittel 7.1 er endret
• Kapittel 7.1.1 er nytt
• Kapittel 14 er nytt
• Kapittel 15 er nytt
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01.02.2016
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04.04.2016

Revidert:
• Tabell for fordeling av dokumentet er oppdatert
• Kapittel 5 er endret
• Kapittel 7 og alle underkapitler er endret
• Kapittel 8.2 er endret
• Kapittel 12 og 13 er slått sammen
• Kapittel 14 er endret
• Kapittel 15 er endret
Revidert
• Tabell for fordeling av dokumentet er oppdatert
• Kapittel 5.1 er supplert basert på tilbakemeldinger
• Kapittel 6 er supplert basert på tilbakemeldinger
• Kapittel 7 og alle underkapitler er endret
• Vedlegg 4: RAMS i 3D modeller er lagt til
• Vedlegg 5: Firmalogo og tekst til bilder og modeller er lagt til

01E

28.11.2016

Revidert
• Tabell 2a og 2b er utvidet med beskrivelse for byggeplan og
totalentreprise samt beskrivelse for grunnlagsmodeller
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• Tabell 3a og 3b er utvidet med beskrivelse for byggeplan og
totalentreprise samt nye fagmodeller for SHA og arkitektur.
• Tabell 4 er utvidet med P, Arkitektur og geomatikk.
• Tabell 5 er utvidet med beskrivelse for byggeplan og
totalentreprise
• Kapittel 14, innledning er endret
• Kapittel 16, 17, 18 og 19 er nye
• Tidligere vedlegg 1, materialkoder er tatt ut og vil bli lagt ut på
faggruppens eSam
• Vedlegg 5 er nytt
• Kapittel 7.1.1 er flyttet til vedlegg 1.
Revidert
• Dokumentet er lagt inn i Bane NOR mal
• Kapittel 1, 2 og 3 er omarbeidet
• Kapittel 6 er endret
• Kapittel 13.2 er endret
• Kapittel 14.1-14.6 er endret
• Kapittel 14.7-14.9 er lagt til
• Kapittel 16.1 og 16.2 er endret
• Kapittel 15, 16, 17 og 18 er renummerert
• Tabell 1a er endret
• Tabell 1b er endret
• Tabell 2 er endret
• Tabell 3 er endret
• Tabell 4 er endret
• Tabell 5 er endret
• Vedlegg 4 er endret
• Vedlegg 6,7 og 8 er lagt til

Generelt for alle revisjoner: Alle endringer i revisjonen er markert med en loddrett strek til venstre for
teksten.
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1. Innledning
Hensikten med notatet er å beskrive felles overordnet struktur på etablering av modellbasert
prosjektering og bygging som grunnlag for å etablere en felles samordningsmodell for
prosjektene i divisjon utbygging. Dette vil gi grunnlag for at alle modeller kan benyttes på tvers av
parsellgrensene og fagområdene og at det at det uttrykke likt både funksjonelt og visuelt. Dette
dokumentet gjelder for alle prosjekter i divisjon utbygging i Bane NOR.
Der hvor det er endringer i dette dokumentet i forhold til «Håndbok digital planlegging», så er det
beskrivelsen i dette dokumentet som gjelder.
Detaljerte rutiner for etablering av de ulike modellene for de ulike prosjektene etableres på
egenhånd av de ulike konsulentgruppene. Disse felles rutinene vil bli endret/tilpasset til nyere
metoder/ny teknologi i løpet av prosjektets levetid når dette er aktuelt. Dette vurderes fortløpende
av Teknikk og Konsept.
Alle InterCity-prosjekter prosjekteres i:
• Horisontalprojeksjon:
NTM9,10,11 (se vedlegg 2 for oversikt)
• Vertikalprojeksjon:
NN2000

1.1 Forkortelser
Forkortelse

Beskrivelse

IC
PSD
RAMS

InterCity
Prosjektstyringsdokument
Reliability, Availability, Maintainability, Safety (Pålitelighet,
Tilgjengelighet, Vedlikeholdbarhet og Sikkerhet)
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (fra byggherreforskriften)
Styrende dokumenter i Bane NORs styringssystem
Teknisk regelverk
Utrede, Planlegge og Bygge – Bane NORs prosjektmodell
Bane NOR

SHA
STY
TRV
UPB
BN

1.2 Definisjoner
Beskrivelse
3D modeller

Grunnlagsmodeller
Fagmodeller
Samordningsmodell

Visningsmodell

I dette dokumentet er 3D modeller brukt som samlebetegnelse for
grunnlags- og fagmodeller
Modeller som beskriver eksisterende situasjon - terreng,
grunnforhold, objekter og definerte områder eller steder.
Modeller som beskriver det som skal bygges. Hvert fag har hver sin
modell(er) som inneholder bare fagspesifikke elementer.
En modell som er koblet til alle fagmodellene og grunnlagsmodell,
kartdata og tekniske data. Tilsvarer «tverrfaglig modell» som
benyttes i Statens Vegvesens V770.
Samordningsmodell som er tilpasset bruk som presentasjoner i ulike
fora som prosjekteringsmøter, offentlige samlinger, godkjenning og
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høringsrunder etc. Visualiseringsmodellen inneholder genererte
definerte overflater/teksturer som gir modellen et virkelighetsinntrykk
og som tillater at man beveger seg i modellen. Tilsvarer
«presentasjonsmodell» som benyttes i Statens Vegvesens V770.
BIM-koordinater
Håndbok digital
planlegging
Prosjekteringsveileder

Fagansvarlig for modeller betegnes ofte BIM-koordinator. Oppgaver
knyttet til rollen er beskrevet i kapittel 2 i dette dokumentet.
Håndbok for modellbasert prosjektering og bygging for Bane NOR.
https://proing.opm.jbv.no/wiki/digital_planlegging#handbok_digital_planlegging

Bane NORs prosjekteringsveileder:
https://proing.opm.jbv.no/wiki/digital_planlegging

1.3 Grensesnitt mot andre fagetater
For prosjekter som omfatter prosjektering og leveranse til Statens vegvesen, kommuner og andre
etater henvises det til fagetatens veiledere, håndbøker, retningslinjer og reglerverk. Bruk av disse
avklares med prosjekteringsleder i Bane NOR og 3D/BIM seksjonen i Teknikk og konsept.
For Statens vegvesen gjelder R700 og V770.

1.4 Referanseliste
/1/

Håndbok digital planlegging https://proing.opm.jbv.no/wiki/digital_planlegging#handbok_digital_planlegging

/2/

Prosjekteringsveilederen https://proing.opm.jbv.no/wiki/start

/3/

Teknisk Designbasis for InterCity, ICP-00-A-00030

https://www.banenor.no/contentassets/b2dbc6a295f74ddea2eea8b3c0a00137/teknisk-designbasis-for-intercity.pdf

1.5 Distribusjon
Dokumentet blir utarbeidet og holdt oppdatert av leder for 3D/BIM-seksjonen i Teknikk og konsept,
kontrollert av en prosjekteringsleder og godkjent av leder for Teknikk og konsept. Dokumentet blir
arkivert i ProArc, og fagansvarlig 3D har ansvar for at det blir oppdatert og distribuert elektronisk i
prosjektet. Det er ingen styrt distribusjon av dokumentet utenfor divisjon utbygging.

Fordeling av dokumentet:
Prosjekt
Firma
3D fagansvarlig
Bane NOR
Teknikk og konsept
DrammenNorconsult AS
Kobbervikdalen
Nykirke-Barkåker
ViaNova Plan
og Trafikk AS
Sandbukta-MossRambøll Sweco
Såstad
ANS
Venjar-Langset /
ViaNova Plan
Kleverud-Sørli
og Trafikk AS

Navn
Kristin Lysebo

e-post

Thomas Fløien Angeltveit
Richard Limbodal

thomas.floien.angeltveit@norcons
ult.com
richard.limbodal@vianova.no

Magnus Nordgren

magnus.norgren@sweco.no

Richard Limbodal

richard.limbodal@vianova.no

kristin.lysebo@banenor.no
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Tønsberg-Larvik /
Porsgrunn-Skien
Sørli-Lillehammer

Norconsult

Lysaker Arne Moe

Arne.Moe.Lysaker@norconsult.com

Rambøll Sweco
ANS

Marit Tveit
Goran Huseinovic

marit.tveit@ramboll.no
goran.huseinovic@ramboll.no

Haug-Halden

2G (Cowi
Multiconsult)
Rambøll AS

Hans-Ole Løvland

hans.ole.lovland@multiconsult.no

Goran Huseinovic

goran.huseinovic@ramboll.no

Norconsult AS

Igor Galjan

igor.galjan@norconsult.com

Norconsult AS

Igor Galjan

igor.galjan@norconsult.com

Hensetting
Østfoldbanen
Hensetting
Tønsbergsområdet
Hensetting Drammen

Kopi til prosjekteringsledere / planleggingsledere og BIM-seksjonen i Teknikk og konsept:
Prosjekt
Navn
e-post
Hanne.Anette.Stormo@banenor.no
Drammen-Kobbervikdalen
Hanne Anette Stormo
lersve@banenor.no
Sverre Lerbak
Stine.Krigstrom@banenor.no
Stine Krigstrøm
Marianne.Hvaal.Larsen@banenor.no
Nykirke-Barkåker
Marianne Hvaal Larsen
tfha@banenor.no
Tom Frode Hansen
Henrik.Sletsjoe@banenor.no
Henrik Sletsjøe
sortry@banenor.no
Sandbukta-Moss-Såstad
Trygve Kvarme
jan.nondal@banenor.no
Jan Nondal
tore.slatten@banenor.no
Tore Slåtten
anne.braaten@banenor.no
Venjar-Langset /
Anne Braaten
nevtho@banenor.no
Kleverud-Sørli-Åkersvika
Thomas Nævestad
Tønsberg-Larvik /
Erik Wadin
Erik.Wadin@banenor.no
Porsgrunn-Skien
bjorn.leirdal@banenor.no
Åkersvika-Brumunddal
Bjørn Leirdal
Randi.Braathen2@banenor.no
Haug-Halden
Randi Braathen
Ellen.Vaegter.Hjulmand@banenor.no
Ellen Vægter Hjulmand
martin.hove@banenor.no
Hensetting Østfoldbanen
Martin Hove
Julie.Backe-Bogstad@banenor.no
Hensetting
Julie Backe-Bogstad
Tønsbergsområdet
Hensetting Drammen
Fredrik Haga
fredrik.haga@banenor.no
Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
Follobanen

Utbyggingsprosjekter
Vest/Midt
Teknikk og konsept
Leder Teknikk og konsept

Monica Wold
Ibrahim Zaman
Mazen B Hashem Alhamid
Richard John Garner
John Axelsson
Torstein Standal

monica.wold@banenor.no
ibrahim.zaman@banenor.no
ALHMAZ@banenor.no
GARRIC@banenor.no
John.Axelsson@banenor.no

Eivind Pagander Tysnes
Trude Anke

eivind.pagander.tysnes@banenor.no

Torstein.Standal@banenor.no

Trude.Kristoffersen.Anke@banenor.no
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2. Krav til leveranse.
I henhold til kravene i «Håndbok digital planlegging» STY-600239, og dette dokumentet skal det
leveres 3D grunnlagsmodeller og fagmodeller for alle fagområder som skal kunne benyttes både
til tverrfaglig kontroll/visualisering og som stikningsdata for entreprenør.
Grunnlagsmodeller, fagmodeller og samordningsmodellen skal gjøres tilgjengelig for alle aktører i
prosjektet samt være en del av leveransen til entreprenørens konkurransegrunnlag og
arbeidsgrunnlag.

3. Krav til modellbasert prosjektering
All prosjektering skal foregå modellbasert, og modellen skal oppdateres på jevnlig i forbindelse
med prosjektets møtestruktur. Modellen skal brukes aktivt i alle prosjekteringsmøter, fagmøter og
i kommunikasjon med eksterne interessenter.

3.1 Standardpresentasjoner for Bane NOR i Novapoint
Dersom prosjektet bruker Novapoint til spor, over- og underbygning skal Novapoint prosjektet
inneholde standard presentasjoner slik som vist nedenfor:

Det skal opprettes undermapper under 01 og 02 for hvert alternativ. Navn avklares med
prosjekteringsledere for prosjektet hos Bane NOR.
En mal for denne oppbyggingen, Mal Bane NOR presentasjon.GDTasks, ligger på eSAM
prosjektet for Faggruppe 3D InterCity:
https://www.bim2share.no/controller?project=515&ssl=1&cmd=company7.project.login&time=1538505520133
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3.2 Utkast til normalprofiltegning
Det skal etableres et utkast til normalprofil så fort et prosjekt starter opp, og før spor, overbygning- og
underbygning etableres i modell. Utkastet til normalprofilet skal sendes til Bane NORs fagansvarlig for
sporgeometri i prosjektet for vurdering.
Eksempel fra hensettingsprosjekt:

3.3 Håndtering av endringer i dette dokumentet
Håndtering av endringer i dette dokumentet innarbeides i prosjektene på tilsvarende måte som
endringer i teknisk regelverk. Rådgiver går gjennom endringer, melder dette til prosjektet og i
samråd avklarer hvilke endringer som skal innarbeides i prosjektet.

4. Lagringsformater og programversjoner
Det settes ikke krav til hvilken programvare en benytter for etablering av de ulike 3D grunnlagsog fagmodellene. For samordningsmodellen og visningsmodellen skal det benyttes programvare
som har en ikke-lisenspliktig visningsmodul. Det er ønskelig at visningsmodulen har en
snittfunksjon og har mulighet for å ta ut mål.
Overganger til nye versjoner av programvare som brukes må avklares med 3D/BIM fagansvarlig i
Teknikk og konsept i god tid slik at Bane NOR kan koordinere, godkjenne og installere nye
versjoner. Det gjelder all programvare for modeller og prosjekterte data.
Kapittel 14 i dette dokumentet beskriver leveranse av modeller, tegninger og andre filer
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5. Detaljeringsgrad
Prosjektet er et stort og komplekst prosjekt både geografisk og detaljeringsmessig. Det er derfor
viktig å ha et forhold til detaljeringsgrad av de ulike 3D fagmodellene i henhold til plannivå, slik at
det er mulig å benytte de i ulike samordningsmodeller med dagens teknologi.
Detaljeringsgraden i de ulike fagmodellene (originalformat) er beskrevet i tabellene 2a,2b, 3a og
3b. Det stilles kun krav til begrensning i detaljeringsgrad i 3D fagmodellene som leveranse til
felles samordningsmodell. Kvaliteten til innholdet skal være ivaretatt.

6. Fagmodellansvarlige
I de interne rutinene som etableres av 3D/BIM-koordinator for de ulike kontraktene skal det
defineres en ansvarlig person for hver enkelt fagmodell. Oversikten over de ansvarlige personer
skal gjøres tilgjengelig for byggherre.

6.1 Fagansvarlig 3D/BIM hos Bane NOR
Bane NOR har etablert et konsernansvar for modellbasert prosjektering og bygging i divisjon
Utbygging, og konsernansvar for modellbasert dokumentasjon i divisjon Infrastruktur.
Fagansvaret for 3D/BIM i divisjon utbygging ligger i Teknikk og konsept, ved leder for 3D/BIMseksjonen.

6.2 3D/BIM-koordinator hos Bane NOR
Alle prosjekter i divisjon utbygging skal tilstrebe å ha en 3D/BIM-koordinator på sitt prosjekt. Det kan
være en egen stilling, eller det kan være en prosjekteringsleder som har ansvaret for å følge opp
3D/BIM i sitt prosjekt. Behov for ressurser kan prosjektet melde til leder 3D/BIM seksjonen.

6.3 Fagansvarlig 3D/BIM hos rådgiver, overordnet ansvar
For store prosjekter i divisjon utbygging skal rådgiver ha en fagansvarlig for 3D/BIM i sin organisasjon.
Navnet på rollen kan være forskjellig på de ulike prosjektene, men vedkommende skal ha det
overordnede ansvaret for BIM hos rådgiver. Denne rollen krever;
•
•
•
•
•

3-5 års erfaring med store, tverrfaglig komplekse prosjekter fortrinnsvis fra
samferdselsbransjen
Erfaring som hovedansvarlig med en ledende rolle for en større gruppe eller prosjekt i
relevante oppdrag
God erfaring og kompetanse med strategiarbeid i tverrfaglige prosjekter.
Ha kunnskap om og erfaring med bransjens aksepterte prosjekteringsverktøy
God kunnskap om forskrifter og standarder i jernbaneprosjekter

Leder i 3D/BIM seksjonen kan vurdere kandidater utover disse kravene i samråd med prosjektleder i
det aktuelle prosjektet.

6.4 BIM-koordinator hos rådgiver
BIM-koordinatoren skal oppfylle følgende krav:

Teknikk og konsept
Divisjon utbygging

•
•
•
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2-3års erfaring som BIM-koordinator i store, tverrfaglige prosjekter innen samferdsel eller
andre tilsvarende bransjer.
Ha kunnskap om og erfaring i bruk av bransjens aksepterte prosjekterings- og tverrfaglige
verktøy
Ha god erfaring med prosjektering i samferdselsprosjekt

BIM-koordinators rolle/ansvar
3D/BIM- koordinatorene i de ulike kontraktene har et sentralt ansvar for å:
•
•
•
•

Delta i felles faggruppe for alle kontrakter
Ansvarlig for å distribuere rutiner til alle medarbeidere i sin kontrakt
Ansvarlig for å etablere interne rutiner som supplement til dette dokumentet
Sørge for at nødvendig opplæring av alle medarbeidere i sin kontrakt gjennomføres i samråd
med fagansvarlig for de respektive fag

6.5 Ansvarlig for grunnlagsdata og -modeller
Rådgiver skal ha en ansvarlig for grunnlagsdata og –modeller. Dette kan være
fagmodellansvarlig, men ansvarsområdet skal beskrives.
Ansvarlig / koordinator for grunnlagsdata og –modeller skal blant annet:
• Avklare behovet for oppdaterte kartdata fra Bane NOR
• Koordinere oppdatering av alle grunnlagsmodeller
•
(inkl.grunnboringer og geoteknikk – må avklares):
• Vurdere og hente ut data fra kommunale baser for f.eks. godkjente og oppførte
bygninger før FKB oppdateres:
• Avklare behovet for supplerende innmålinger
• Avklare behovet for laserdata med tettere punkttetthet enn det som er tilgjengelig i
www.hoydekart.no

6.6 Oppdatering av grunnlagsdata
Ved oppstarten av et prosjekt og ved overgangen til ny planfase skal rådgiver bestille nye
kartdata fra Bane NOR. Det gjelder:
• FKB data (FellesKartBase)
• Matrikkelkart
• Laserdata
• Ortofoto
For prosjektfaser som går over flere år skal behovet for oppdaterte kartdata vurdere hvert år, eller
ved behov.

6.6.1 Matrikkelkart
Matrikkelkart skal som minimum oppdateres ved oppstart av grunnervervsprosessen og hver
gang det skal settes i gang grunnboringer, registrering av eiendommer, befaringer,
bygningsbesiktigelser eller annet som medfører behov for kjennskap om grunneiere.

Teknikk og konsept
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6.7 Kvalitetssikring av grunnlags- og fagmodeller
Det er viktig at de ansvarlige for de ulike 3D fagmodellene kvalitetsikrer leveransen før
distribusjon som minimum med følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Filnavn og lagnavn i henhold til håndbok digital planlegging i prosjekter og dette dokumentet
Filnavn og lagnavn skal ikke inneholde nordiske tegn (æ, ø og å)
Kontrollere at filen ikke inneholder referanser
Kontrollere at det leveres i riktig koordinatsystem
Lagstruktur skal være ryddig og forståelig. Tomme lag skal fjernes
Ingen objekter skal ligge på standard lag
Kontrollere at alle objekttyper er av en type som støttes av den programvaren som brukes

6.7.1 Kontroll av AutoCAD filer
Dersom AutoCAD er benyttes skal DWG filen kontrolleres for dette.
DWGUNITS (det er 6 steg som skal stilles inn)

Teknikk og konsept
Divisjon utbygging

UNITS:
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7. Filnavn
Det skal etableres separate 3D grunnlagsmodeller og fagmodeller for alle fag som til sammen
skal gi helheten og nødvendige data for entreprenør for å bygge anlegget.
Fagspesifikk prosjektering skal defineres hver for seg som fagmodeller. Disse skal bare vise eget
fag sine elementer, og skal ikke inneholde andre elementer eller referanser til andre fag.
Alle grunnlagsmodeller og fagmodeller kan deles opp dersom det er hensiktsmessig for
prosjektet.
Alle fagmodellene skal være geografiske modeller i plan/volum med felles referansesystem som
kan benyttes som innspill i samordningsmodellen. Fagmodeller er bygd opp med alle respektive
faglige data med referanser til objektets eller elementets utstikningsdata. Alle data skal ha x, y og
z koordinater i det gitte referansesystemet.
Håndbok digital planlegging i Bane NOR stiller krav til filnavn. For prosjekter i divisjon utbygging
er det viktig at den aktuelle strekningskoden i tabellene nedenfor inngår som en del filnavnet.
Dette gjelder både for grunnlagsmodeller og fagmodeller.
Filnavn for modeller skal ikke endres med revisjonsnummer.
Tabell 1a: Strekningskode, NN som prefiks til filnavn
Parsell
Tallkode, NN
Østfoldbanen
10
12
14
16
18
Vestfoldbanen
30
32
34
36
39
Dovrebanen
50
52
54
55
56
57
58
59
Parsell
00
05

Prosjekt ICP

Østfoldbanen
Sandbukta-Moss-Såstad
Haug-Seut
Fredrikstad-Sarpsborg
Sarpsborg-Halden
Vestfoldbanen
Drammen-Kobbervikdalen
Nykirke-Barkåker
Tønsberg-Larvik
Porsgrunn-Skien
Dovrebanen
Venjar-Langset
Kleverud-Sørli
Sørli-Åkersvika
Sørli-Brumunddal
Hamar
Hamar-Brumunddal
Brumunddal-Lillehammer
Prosjekt (ICD)
Generell, generisk, uavhengig av
bane/sted og overordnet
Åkersvika-Brumunddal

Rutiner for modellbasert
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Tabell 1b: Strekningskoder for hensettingsprosjekter
Parsell
Tallkode, NN
00
10
11
13
14
20
30

Prosjekt ICH
Generell, generisk, uavhengig av
bane/sted og overordnet
Hensetting Hamar
Hensetting Moss
Hensetting Fredrikstad-Sarpsborg
Reservert ØØL
Hensetting Drammensområdet
Hensetting Tønsbergområdet

Tallkoden overfor settes inn som et prefiks til filnavnene for grunnlagsmodeller og lagmodeller
som vist nedenfor.
Filnavn for forstudiet, hovedplan og detaljplan er på denne formen:
NN_GG_XX
NN er strekningskoden i tabell 1
GG er modellnavnet i tabell 2a, 2b, 3a, og 3b dvs. formen G_TERRENG og F_SPOR
XX er fritekst
Eksempel:
Fagmodell for kontaktledning for Drammen-Kobbervikdalen for hovedplan blir:
32_F_KL_XX
Filnavn for entrepriser
Dersom det er behov for å ta inn kontrakt og fase i filnavnet i byggeplanfase og totalentreprise
skal filnavnet være på denne formen:
NN_GG_KK_FF_XX
Dersom det ikke er behov for den informasjonen i filnavnet, beholdes filnavnet slik det er for
forstudiet, hovedplan og detaljplan. Beslutningen om form på filnavn tas i fellesskap av
byggherre, entreprenør og rådgiver ved oppstart av planfasen.
NN er strekningskoden i tabell 1
GG er modellnavnet i tabell 2 og 3 dvs. formen G_TERRENG og F_SPOR
KK er kontrakt
FF er fase
XX er fritekst
Eksempel:
Fagmodell for kontaktledning for Drammen-Kobbervikdalen for entreprise UE1og fase 00.10 blir:
32_F_KL_UE1_00.10_XX

Teknikk og konsept
Divisjon utbygging
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7.1 Grunnlagsmodeller
Generelt gjelder at alt har sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser, eller som er avgjørende for valg av trase skal inn i modellene.
Tabellene nedenfor beskriver oppbygging av filnavn for grunnlagsmodellene for de ulike planfasene.
Tabell 2: Oppbygging av filnavn og detaljeringsgrad for grunnlagsmodeller for alle planfaser
Fag

Filnavn

Forstudiet / utredning

Teknisk hovedplan /
kommunedelplan

Teknisk detaljplan /
reguleringsplan

Utførelsesentreprise

Generell beskrivelse

TERRENGOVERFLATE

NN_G_TERRE
NG_XX

Frilinje: Terrengoverflate etableres
basert på 5meters koter, veg, vann
og bane. I ytterkant av trase
vurderes nøyaktighet.

Frilinje: Etableres basert på 1 meters
koter, veg, vann og bane eller
laserdata av tilsvarende nøyaktighet
2pkt/m2

Vurdere supplering av modell i form
av landmålte data og/eller laserdata
for valgt trase ihht krav fra geomatikk
og håndbok digital planlegging

Triangulert terrengoverflate basert på
laserscan-målinger med f.eks. 10-20
pkt/m2 eller høyere supplert med
innmålte linjer og punkter for relevant
eksisterende situasjon som f.eks.
spor.

Viser dagens terreng med data fra
kart og supplerende innmålinger.

GRUNNFOR
HOLD

NN_G_GRUNN
_XX

Knutepunkt: Terrengoverflate
etableres basert på 1 meters koter,
veg, vann, bane eller laserdata av
tilsvarende nøyaktighet 2pkt/m 2 eller
5 pkt/m2 der det er tilgjengelig.

Knutepunkt:
Som for frilinje, men benytter
laserdata tilsvarende nøyaktighet 5
pkt/m2 der det er tilgjengelig.

Antatt fjelloverflate etableres basert
tilgjengelig grunnlagsdata

Antatt fjelloverflate suppleres
underveis etter hvert som
grunnboringer foretas.

Suppleres med grunnboringer,
registrering av berg i dagen etc
Borhull legges inn som søyler som
viser terrenghøyde og borhull dybde.
Borhullnummer/ID legges inn som
tekst.
Andre grunnforholdslag skal legges
inn basert på grunnboringer og/eller
faglige vurderinger.
All informasjon fra fagrapporter skal
legges inn i modellen. Dette gjelder
spesielt fareområder,
utløpssområder og andre områder
med store sikkerhetsmessige og
økonomiske konsekvenser eller som
er avgjørende for valg av trase.

Triangelmodell av overflaten i
kjerneområdet.
Omfanget av supplerende
innmålinger avklares med
prosjekteringsleder for prosjekter.
Alle innmålinger skal kodes i SOSI.

Som for teknisk hovedplan, men
suppleres med ytterligere boringer
og faglige vurderinger.

Andre grunnforholdslag skal legges
inn basert på grunnboringer og/eller
faglige vurderinger.

Som detaljplan, men suppleres med
ytterligere boringer.

Grunnlagsdata (eks. rapporter og
kart).

Borhull legges inn som søyler som
viser terrenghøyde og borhull dybde.
Borhullnummer/ID legges inn som
tekst.

Grunnlagsmålinger og
prøveboringer, dybde fjell, seismiske
undersøkelser og visuelle
vurderinger.

Viktig at fjellmodellen dokumenterer
kvalitet og hvor dataene kommer fra.

All informasjon fra fagrapporter skal
legges inn i modellen. Dette gjelder
spesielt fareområder,
utløpssområder og andre områder
med store sikkerhetsmessige og
økonomiske konsekvenser eller som
er avgjørende for valg av trase.

EKSISTERE
NDE SPOR

NN_G_EKSSP
OR_XX

Eksisterende spor. Stasjonsområder
som er kritiske for valg av trase.

Som forstudiet

Alle eksisterende jernbaneobjekter
som krever endring av areal

Alle eksisterende spor må måles inn
i tilknytningspunktene.

Eksisterende jernbanetraseer og
stasjonsområder, samt alle
eksisterende jernbaneobjekter.
Innmålinger eller data fra Banedata

KONSTRUKSJONER

NN_G_KON
_XX

Store konstruksjoner eller
konstruksjoner som kritiske for valg

Som forstudiet

Alle eksisterende konstruksjoner

Alle eksisterende konstruksjoner
som berører anlegget må måles inn.

Alle relevante eksisterende
konstruksjoner og underjordiske

Teknikk og konsept
Divisjon utbygging

Fag
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Teknisk hovedplan /
kommunedelplan

Teknisk detaljplan /
reguleringsplan

Utførelsesentreprise

av trase, men kun omriss av
konstruksjonen

anlegg som volummodell.
Skal minimum dekke hele
anleggsområdet og 50meters sone

Kan skille i detaljeringsgrad mellom
knutepunkt og frilinje.

GEOKONSTRUK
SJONER

TUNNELGE
OLOGI

NN_G_GEOKO
N_XX

NN_G_TUNNEL
_GEO_XX

Eksisterende geotekniske
konstruksjoner inkludert stag,
peler, kalk/-sementstabilisering og
andre relevante eksisterende
geotekniske tiltak.

Som forstudiet

Grov bergkvalitet med
svakhetssoner.

Grov bergprognose (Qbas)

Alle geokonstruksjoner som omfattes
av anlegget.

Alle geokonstruksjoner som berører
av anlegget må måles inn.

NN_G_VA_XX

Store vann- og avløpsledninger eller
ledninger, eksisterende
bekkelukkinger og kulverter
oppstrøms jernbanen som er kritiske
for valg av trase.

Eksisterende spunt og andre
geotiltak og geokonstruksjoner.
Søyler, pæler mm, kalkstabiliserte
områder, spunt.
Skal minimum dekke hele
anleggsområdet og 50meters sone

Som foregående planfase

Bergkvalitet.

Skal inneholde restriksjonsområde,
risikoområde og beskyttelsessone

Som forstudiet

Tolkede parametere
Detaljert bergprognose (Qbas)
Detaljert Bergsikringsklasser I – VI.

Grov bergsikrings-klasser.
VA

Generell beskrivelse

Alle eksisterende vann- og
avløpsledninger inkl, kummer og
brønner.

Alle eksisterende VA ledninger som
berører anlegget må måles inn.

Kan skille i detaljeringsgrad mellom
knutepunkt og frilinje.

Innhentes fra kommunens VAavdeling samt eventuelle
innmålinger. Inkluderer også
drenering og fjernvarmeanlegg.
Håndtering i usikkerheter på høyde
avklares med prosjekteringsleder.

Legg inn kumnummer/ kumID på alle
eksisterende kummer der dette er
kjent.
KABLER

NN_G_KABEL_
XX

Høyspentlinjer og hovednett og
trafostasjoner over og under bakken
som er kritiske for valg av trase.

Som forstudiet

Alle eksisterende kabler og
trekkekummer og kabelkummer.

Alle eksisterende kabler som berører
anlegges må måles inne.

Alle relevante eksisterende kabler
Innhentes fra kabeleiere samt
eventuelle innmålinger

Som forstudiet

Alle eksisterende objekter som
krever endring av areal. Og som blir
påvirket av anlegget.

Alle eksisterende objekter som
berører anlegget må måles inn.

Hentes primært fra FKB data samt
eventuelle innmålinger

Kan skille i detaljeringsgrad mellom
knutepunkt og frilinje
ANDRE
EKSISTERE
NDE
OBJEKTER

NN_G_EKSIST
_XX

Eksisterende bygninger i traseene
som volum. Viktige objekter som er
vernet, eksempel trær, allé,
konstruksjon

I tettbebygde strøk må detaljer måles
inn. Omfanget avklares med
prosjekteringsledere.
I tettbebygde strøk skal det vurderes
om 3D volum av kjellernnivå i
byninger skal modelleres eller måles
inn.
Eksisterende bygninger,
støyskjermer, beplantning, gjerder,

Teknikk og konsept
Divisjon utbygging

Fag
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Teknisk hovedplan /
kommunedelplan

Teknisk detaljplan /
reguleringsplan

Utførelsesentreprise

Generell beskrivelse
stasjonsområder, veier og p-plasser,
vann

ADMINISTR
ATIVE
FORHOLD

NN_G_ADM_X
X

TEMA

NN_G_TEMA_X
X

Kommunegrenser og fylkesgrenser,
vurdere eiendomsgrenser

Kulturminner og vernede områder.
Naturreservater og Ramsar områder.
Fareområder for flom, kvikkleire og
alunskifer / syredannende bergarter.
Forurenset grunn. Arkeologi,
utgravninger.

Som forstudiet

Andre temaer som er kritiske for valg
av trase og / eller medfører store
kostnader.

Vedtatt kommunedelplangrense,
formålsgrenser, reguleringsgrenser,
bruks- og gårdsnummer etc.

Formålsgrenser og
reguleringsplangrenser.

Registrerte grunnlagsdata om
eiendomsgrenser etc.

Oppdaterte og kvalitetssikrede
eiendomsgrenser med gårds- og
bruksnummer.

Grunnlagsdatatypene «Tematiske
geodata» og «Dokumentasjon fra
tidligere prosjektfaser» danner
utgangspunkt for modellen.

Alle relevante temaer

Alle relevante KU- og miljøtemaer
samt alle tema fra tidligere planfaser.

Temakart. Se vedlegg 1 for
tegneregler
Må gjøre stedspesifikke vurderinger.
Det henvises til SVVs håndbok V712
Konsekvensanalyser nevnes fem
hovedtemaer for ikke-prissatte
konsekvenser:
• Landskapsbilde
• Friluftsliv / by- og bygdeliv
• Naturmangfold
• Kulturarv
• Naturressurser
Behovet for temaer i modeller
avklares med planleggingsleder i
prosjektet.
Man må være bevisst på kvalitet på
informasjon i databaser

Kvalitative stedsspesifikke
vurderinger som kan bli kritiske for
valg av trase.

EKSTERNE
GRENSESNI
TT

NN_G_XGRSN
_XX

Vurderes

NN er tosifret tallkode vist i tabell 1
XX er fritekst, Fritekst kan være små bokstaver

Vurderes

Vurderes

Vurderes

Grensesnitt mot eksterne aktører
eller andre Bane NOR prosjekter.
Behovet for egen modell avklares
med prosjekteringsleder.

Teknikk og konsept
Divisjon utbygging
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7.2 Fagmodeller
Generelt gjelder at alt har sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser, eller som er avgjørende for valg av trase skal inn i modellene.
Krav til detaljering kan være ulikt for frilinje og knutepunkt. Dette avgjøres av prosjekteringsleder på prosjektet i samråd med BIM-seksjonen i Teknikk og konsept.
Tabell 3: Oppbygging av filnavn og detaljeringsgrad for fagmodeller for planfasene forstudiet, teknisk hovedplan/kommunedelplan.
Tema fag

Filnavn

Forstudiet / utredning

Teknisk hovedplan /
kommunedelplan

Teknisk detaljplan /
reguleringsplan

Utførelsesentreprise

Generell beskrivelse

TRASE

NN_F_SPOR
_XX

Alle spor.

Som forstudiet

Spor

Som foregående plannivå

Trase senter spor av nye prosjekterte
løsninger

Sporveksel fra BNs objektbibliotek.

Sporveksel fra BNs objektbibliotek.

Hvert spor skal ha sin egen fil med
spornummer eller spornavn
Alle nødvendige tekster samt
kilometrering.
OVERBYGNI
NG

NN_F_OB_X
X

Riktige bredder og helninger, men
ikke lag i over- og underbygningen

Som forstudiet

Alle lag i overbygningen

Som foregående plannivå

I denne planfasen kan det leveres en
fagmodell for over- og underbygning.

Viser oppbygging av ballast, spor og
sviller
Gjelder også sporveksler, skjøter,
sveiser, m.m.

Filnavnet for overbygning benyttes.

UNDERBYG
NING

NN_F_UB_X
X

Riktige bredder og helninger, men
ikke behov for lag i underbygningen.

Som forstudiet

Alle lag i underbygningen

Som foregående plannivå

I denne planfasen kan det leveres en
fagmodell for over- og underbygning.

Viser oppbygging av underbygning ut
fra dimensjoneringsgrunnlag.

Filnavnet for overbygning benyttes
Jord- og bergskjæring basert på
antatt bergnivå/tidligere data
FELLES
ELEKTRO

NN_F_ELEK
TRO_XX

Grunnarbeider for underbygning med
markering av traubunn,
frostsikringslag, skråningsutslag,
skjæringer, formasjonsplan

Store tekniske bygg som krever
arealer

Elektriske hus, kabelgjennomføring
som krever areal

Føringsveier, fundamenter, el-teknisk
hus, kabelgjennomføringer.

Føringsveier, fundamenter, el-teknisk
hus, kabelgjennomføringer.

Alle kabelkanaler,
rørgjennomføringer med kummer
skal vises

Alle kabelkanaler,
rørgjennomføringer med kummer
skal vises
Kabelføring delt i lavspenning og
høyspenning.
Eksterne elektro anlegg dersom dette
blir påvirket av anlegget.

TELE

NN_F_TELE
_XX

Store teleanlegg / basestasjoner som
krever arealer og adkomst.

Teleanlegg som krever areal,
kabeltraseer
Basestasjoner som krever regulering

Teleanlegg.

Teleanlegg.

Alle interne og eksterne kabeltraseer

Alle interne og eksterne kabeltraseer

Teknikk og konsept
Divisjon utbygging
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Teknisk hovedplan /
kommunedelplan

Teknisk detaljplan /
reguleringsplan

Utførelsesentreprise

Generell beskrivelse

utenfor trase. Husk å ta hensyn /
avklare adkomst.

med opplegg

med opplegg.
Eksterne teleanlegg dersom dette blir
påvirket av anlegget.

Skap i tunneler
LAVSPENNI
NG

NN_F_LSPE
NNING_XX

KONTAKTLEDNING

NN_F_KL_X
X

For visningsmodell:
Kontaktledningsmast og fundament
fra BNs objektbibliotek med fast 60
meters avstand.

Som forstudiet

Alle elementer som krever areal

Lavspenningsanlegg. Belysning,
gruppeskap, og sporvekselvarme
med kabler og anlegg

Lavspenningsanlegg. Belysning,
gruppeskap, og sporvekselvarme
med kabler og anlegg.

Alle objekter som krever areal

Master, fundament, kabelføringer
forbikoblingsledninger, brytere,
autotrafo, sugetransformator,
reservestrømstrafo

Kontaktledningsanlegg

Komplett signalanlegg med alle
tilhørende kabling til skinner,
drivmaskiner, sikringsanlegg og
skap.

Signalanlegg

På stasjonene settes inn åk og
fundament fra BNs objektbibliotek
SIGNAL

KONSTRUKSJONER

NN_F_SIGN
AL_XX

NN_F_KON_
XX

Alle store konstruksjoner som kan
avgjøre valg av trase og / eller er
relevante i forhold til kostnads.

Signaler fra BNs objektbibliotek må
plasseres ut etter beste antakelse
spesielt på stasjonsområder. Dette
gjelder også skravur eller omriss av
antatte sikkerhetslinje for signal.

Klasse B signalanlegg. Hovedsignal
plasseres som kontroll for sporplan

Som forstudiet

Alle konstruksjoner prosjekteres.

Viktig å avklare sikt til signal.

Master, fundament, kabelføringer
forbikoblingsledninger, brytere,
autotrafo, sugetransformator,
reservestrømstrafo m.m.

Alle signaler med kabling til skinner,
drivmaskiner, sikringsanlegg og
skap.

Sikkerhetslinje 150m.
Alle konstruksjoner prosjekteres.

Alle konstruksjoner og
jernbanefundamenter i forbindelse
med traseen.
Konstruksjoner leveres fra
prosjekterende rådgiver

TUNNEL

NN_F_TUNN
EL_XX

Selve tunnelløpet skal modelleres

Selve tunnelløpet skal modelleres

Grov tunnel linje vises som stiplet
linje. Symboler for tunnelportal vises.

Grov tunnellinje med portal i plan og
profil for hovedtunnel.

Teoretisk bergkontur i plan og profil
for hovedtunnelen og tverrtunneler
inkl. rømning og sjakt.

Tverrslag, rømningsveier og sjakter
vises i modellen.

VA

NN_F_VA_X
X

Omlegging av store ledninger

Som forstudiet

Omlegging av alt vann og avløp
Kummer og kabelkanaler må ha jevn
høyde spesielt i tunnel – fordi det
brukes som rømningsveier.

Både hovedtunnel og tverrtunneler
skal modeller. Modellen skal
inneholde fri indre tunnelprofil,
teoretisk bergkontur, Tunnelpåhugg
(fjell) og tunnelpåhugg (betong
konstruksjon samt dreneringssystem
med grøft.

Denne fagmodell skal vise
tunnelkonstruksjoner

All omlegging av eksisterende VA
anlegg.

Eksterne og interne rørgater, og
kummer og stikkrenner

Tunnelprofil og indre flater med bolter
og sikringsutstyr
Innvendig visning med overflate
tunnelvegg.

Prosjekteres etter kommunes VA
norm og teknisk regelverk

DRENERING

NN_F_DREN
_XX

Store ledninger eller annen
overvannbehandling som kan
avgjøre valg av trase

Som forstudiet -

All drenering

All drenering

Alle objekter for drenering og annen
overvannbehandling.

VEG

NN_F_VEG_

Omlegging av hovedvegnett

Som forstudiet

Omlegging av alle veger

Alle veger prosjekteres samt alt

Alt i forhold til veg. Fritekst feltet
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Generell beskrivelse

vegteknisk knyttet til vegen.

brukes til å skille på f.eks. skilt,
oppmerking, belysning mm

Alle områder som krever arealer.
Stasjonsområder og p-plasser

Detaljert beskrivelse av alle
endringer i terrengformer.

Alle fag som medfører endringer i
terreng og omgivelser.

Kotering av sideområde i kritiske
områder

Støyskjermer, beplantning, gjerder,
grøfteskråninger, stasjonsområder og
p-plasser.

Støyskjermer, beplantning, gjerder,
grøfteskråninger, stasjonsområder og
p-plasser.

Må avklare grensegangen mot
underbygning bane og veg samt
konstruksjoner og fundamenter.

Det er viktig å avklare tidlig
grensegang mellom underbygning,
konstruksjon, veg og landskap. Dette
må gjøres i byggeplan om ikke
tidligere.

Alle nye tiltak

Tiltak kalk/sement stabilisering og
eventuelle terrengarrondering eller
andre tiltak i og utenfor
jernbaneanlegget som f.eks. masse
utskiftninger, lettfyllinger etc.

XX

LANDSKAP

NN_F_LAND
_XX

TILTAK
GEOLOGI,
GEOTEKNIK
K OG
HYDROGEO
LOGI

NN_F_GEO_
XX

GEOKONSTRUK
SJONER

NN_F_GEO
KON_XX

RAMS

Prinsipp for stasjonsområde.
Massedeponi, ikke kotert i detalj.

Store skråninger.
Geotekniske konstruksjoner
(midlertidig og permanent) må vises

Alle tiltak som krever areal og som
omfattes av anlegget

Det må skilles på midlertidige og
permanente geotekniske
konstruksjoner

NN_RAMSFARELOGG
_XX

Om det er mulig eller det er kjent
vises eksisterende
fundamentering/konstruksjoner i
grunnen (spunt, k/s-stabiliserende
område, peler, stag),

Eksisterende
fundamentering/konstruksjoner i
grunnen (spunt, k/s-stabiliserende
område, peler, stag).
Alle nye tiltak i grunnen.

Detaljering av nye tiltak:
Terrengavlastning, motfylling, spunt
og andre støttekonstruksjoner
inkludert stag, peler, kalk/sementstabilisering og øvrige
geotekniske tiltak, både midlertidig
og permanent.

Detaljer av fundamenteringsløsninger
og rekkefølge (geoteknisk) ved
gjennomføring av tiltaket

Terrengavlastning, motfylling, spunt
og andre støttekonstruksjoner
inkludert stag, peler, kalk/sementstabilisering og øvrige
geotekniske tiltak, både midlertidig
og permanent
Det skal skilles mellom midlertidig o
permanente tiltak.

Alle punkter fra fare- og RAM loggen
legges inn i modellen.

Alle punkter fra fare- og RAM loggen
legges inn i modellen.

Alle punkter fra fare- og RAMloggen
legges inni modellen.

Det skal brukes symbolene fra
tegningen InterCity-RAMS.dwg

Det skal brukes symbolene fra
tegningen InterCity-RAMS.dwg

Det skal brukes symbolene fra
tegningen InterCity-RAMS.dwg

Mer detaljering beskrivelse av RAMS
i 3D modeller ligger i vedlegg 4 i
dette dokumentet.
Navngiving av punkter i modellen
skal samsvare med nummereringen i
fareloggen og RAM loggen.
Alle punktene i fareloggen registreres
som punkt i modellen. Punktene kan
ligge som x og y. Det stilles ingen
krav til z verdi utover de prosjekterte
elementene i fagmodellene. Dersom
ikke visualiseringsverktøyet trenger
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Generell beskrivelse

z-verdien styrer rådgiver dette selv.
SHA

NN_F_SHA_
XX

PLAN

NN_F_PLAN
_XX

ARKITEKTU
R/
BYGNINGER

NN_F_ARK_
XX

STØY

NN_F_STOY
_XX

GRUNNERV
ERV

NN_F_GRU
NNERVERV
_XX

Mer detaljering beskrivelse av SHA i
3D modeller ligger i vedlegg.

Mer detaljering beskrivelse av SHA i
3D modeller ligger i vedlegg 5 i dette
dokumentet

Mer detaljering beskrivelse av SHA i
3D modeller ligger i vedlegg 5 i dette
dokumentet.

Se vedlegg 5.

Planens begrensning fra
kommunedelplan

Som foregående planfase

Planens begrensning og aktuelle
formålsgrenser fra reguleringsplanen

Som foregående plannivå

Planens begrensning og evt. andre
nødvendige grenser fra
kommunedelplan og reguleringsplan.

Store bygninger som kan avgjøre
valg av trase.

Store bygninger som krever areal.

Alle bygninger som krever areal.

Alle nødvendige bygninger

Stasjonsbygninger og tekniske bygg.
Vurderer å bruke Statsbygg sin BIM
manual.

Støykotekart eller markering av støy
på bygninger.

Støykotekart eller markering av støy
på bygninger

Som foregående plannivå

Støykotekart med markering av rød
og gul støysone, eller markering av
støybelastning på bygninger – da
som røde og gule hus.

Alle bygninger og eiendommer som
må erverves eller vurderes ervervet
skal vises i modellen.

Alle bygninger og eiendommer som
erverves

Standard farger som skal benyttes
er:
Rød = forbeholdes fredede bygninger

Innløste bygninger må ligge på en
egen gruppe i modellen slik at de kan
skrus av / på

TVERRFAGL
IG
TRAUBUNN

NN_F_TRAU
BUNN_
KK_FF_XX

Oransje = Bygninger som må
innløses
Lys grønne = bygninger som er
vurdert innløst, men som ikke trenger
å innløses
Tverrfaglig modell som viser
nederste gravenivå for underbygning,
landskap, konstruksjoner, VA, kabler,
fundament mfl

Felles tverrfaglig modell som viser
nederste gravenivå for
entreprenøren. Etableres i
byggeplan.
Kommentar: Viktig å spesifisere
hvilke fag som danner grunnlaget for
laveste nivå.

EKSTERNE
GRENSESNI
TT

NN_F_XGRS
N_XX

NN er tosifret tallkode vist i tabell 1
XX er fritekst

Vurderes

Vurderes

.

Vurderes

Grensesnitt mot eksterne aktører.
Brukes dersom fagmodeller skal
leveres til eksterne aktører,
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7.3 Filnavn samordningsmodell
Samordningmodell:
NN_SM_XX
NN_SM_KK_FF_XX

for modeller i forstudiet, hovedplan og detaljplan
for modeller i byggeplan og totalentreprise

NN er tosifret tallkode vist i tabell 1
KK er kontrakt
FF er fase
XX er fritekst

7.4 Filnavn visningsmodell
Visningmodell:
NN_VM_XX
NN_VM_KK_FF_XX

for modeller i forstudiet, hovedplan og detaljplan
for modeller i byggeplan og totalentreprise

NN er tosifret tallkode vist i tabell 1
KK er kontrakt
FF er fase
XX er fritekst

8. Lagstruktur
8.1 Lagstruktur for prosjekter på kommunedelplannivå og
reguleringsplannivå
For prosjekter på kommunedelplannivå og reguleringsplannivå bruker en forenklet lagstruktur
3D_FAGKODE_FRITEKST_»PRODUKTSPESIFIKKE-FELT» 3D brukes som første felt for alle lag
som inneholder 3D objekter.

•
•

Feltet Fagkode brukes i henhold til tabell 4.
Fritekst teksten skal være så kort og presist som mulig slik at alle forstår innholdet

Tabell 4: Fagkode
Koder
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Beskrivelse
Forside, Innholdsfortegnelse, Tekstdokumenter, Tegningslister
Oversiktsplaner, Plan og profiler (situasjonsplan)
Jernbane. Plan og profiler (linjeplan)
Stasjonsplaner, sidespor, veger. Plan og profiler
Detaljer (detaljer tilhørende D tegninger)
Normalprofiler
Dreneringsplaner
Offentlige og private VA-ledninger
Kabler, føringsveier og fundamenter
Byggetekniske detaljer
Konstruksjoner
Skilt- og oppmerkingsplaner
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Teleanlegg, PIA
Elkraft
Beplantningsplaner
Masseprofil og –diagram
Kvalitets, sikkerhet (inkl. RAMS), HMS/SHA, Miljø og test dokumentasjon
Banestrøm. Kontaktledning og strømforsyning
Signaltekniske anlegg
Perspektivtegninger og skråfoto (visuell presentasjon)
Tverrprofiler
Geotekniske og geologiske tegninger
Grunnerverv
Spesielle temategninger
Sporgeometri, skjematisk sporplan, midlertidig sporplan, grafisk rute
Mengdeoppstilling og sammendrag
Øvrige tekniske dokumenter [Benyttes om ingen av de andre kodene passer]

8.2 Lagstruktur for prosjekter på byggeplannivå
Lagstruktur for byggeplan styres av en kodeliste. Kodelisten foreligger som dokument:
ICP-00-A-00112_objektkodeliste 3D modeller.xls
Dokumentet vil bli lagt på 3D faggruppe InterCity sitt felles eSAM prosjekt.

8.3 Lagstruktur på Bane NOR objektbibliotek
Bane NOR objektbibliotek er under revisjon, og bruker i dag 8 siffer i lagstrukturen. Brukes disse i
fagmodellene så er det ikke nødvendig å endre lagstrukturen, men bruke objektene med den
lagstrukturen de har ved innsetting. På sikt vil objektkodene samkjøres.

9. Materialkoder
For å få et felles visuelt uttrykk for alle strekningene er det etablert felles materialkoder med
tilhørende materialbibliotek. Disse legges tilgjengelig på felles eSAM for 3D faggruppe InterCity
og suppleres ved behov av 3D-koordinator for de ulike strekningene.
Endring og supplering av materialkoder utføres av fagansvarlig 3D for InterCity. Behov og ønsker
oversendes pr. epost.
Oversikt over materialkoder er tatt ut av dette dokumentet, og vil bli lagt inn i faggruppens eSAM
prosjekt.

10. Objektegenskaper
Alle jernbanetekniske objekter legges inn i eget bibliotek. Bane NORs 3D bibliotek ligger her for
nedlasting: https://proing.opm.jbv.no/wiki/objektbibliotek/start
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3D objekter som lages i løpet av prosjektet skal sendes til fagansvarlig 3D InterCity slik at Bane
NORs 3D bibliotek kan suppleres.
Egenskapene skal bl.a. medvirke til en gjennomgående sporbarhet fra prosjektering, egenskaper
ved produksjon/leverandør, plassering av objekt, og system for drift og vedlikehold. Disse
dataene legges som metadata inn i modellen.

11. Markering av aksjonspunkter
I forbindelse med prosessen benyttes såkalte aksjonspunkter for kommunikasjon mellom ulike
personer/fag for de ulike strekningene og da håndtering av kollisjoner mellom ulike fagtema.
Ved lokalisering av aksjonspunktet er det viktig at alle benytter kommentarfeltet og beskriver med
tekst hva det omhandler. Alle kommentarer starter først med dato og initialer. Disse
aksjonspunktene vil da fremstå som logg over hendelser i arbeidet med samordningsmodellen.
Dette kapitlet er programvareavhengig og nivå/behov avtales for den enkelte delstrekning.

12. Grupper og ståsteder
12.1 Novapoint Virtual Map
Gruppenavn i Novapoint Virtual Map skal i størst mulig grad følge fagmodellnavn, dvs. F-FAGfritekst
Eksempel:
F-KONSTRUKSJON-bru med km 3.333
Ståsteder i forbindelse med tverrfaglig kontroll skal ha fortløpende nummerering etterfulgt av
faget som er ansvarlig for endring, samt en fritekst dvs. nnn-fag-fritekst
Eksempel:
001-KL-mast 777 må flyttes

12.2 Navisworks
Ikke utarbeidet enda.

12.3 Infraworks
Ikke utarbeidet enda.

13. Modell og tegninger
I tillegg til leveranse av modell skal det leveres nødvendige tegninger. Tabeller under viser hva
som bør leveres, men andre tegninger kan vurderes. Grått felt betyr at det ikke skal leveres
tegninger for det plannivået dersom ikke annet er avtalt med prosjekteringsleder for strekningen.
Det stilles krav til at 3D/BIM-faganvarlig og fagmodellansvarlig hos rådgiver er involvert i
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13.1 Leveranse av tegninger i forhold til modell
Kartgrunnlag skal være det samme for alle tegninger i samme målestokk.
Generelt: For alle tegninger som utarbeides må det være et krav at all tekst skal være mulig å lese ved utskrift på A3-format.
Alle tittelfelt skal våre i henhold til teknisk regelverk,https://trv.banenor.no/wiki/Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Versjonsh.C3.A5ndtering_og_godkjenning_av_endringer Kapittelt 13.5
Tabell 5: Tegningsleveranse i tillegg til modell for forstudiet og teknisk hovedplan/kommunedelplan
Fag-kode

Fag/anvendelse

Forstudiet

B

Oversiktsplan og
situasjonsplan for
hver delparsell

Målestokk tilpasses slik at alt kommer inn på en tegning
om mulig. Lesbarhet må ivaretas, og det kan vurderes
forskjellig målestokk på frilinje og knutepunkt. anbefalt
målestokk 1:10000, 1:20000 eller 1:50000 (A1).

C

Plan og profil
jernbane

Lengdeprofil utarbeides for å gi en oversiktlig fremstilling
av vertikalgeometrien.
Plan: Tydelig framstilling av sporgeometri.
Tegningen skal vise alle arealinngrep som
skråningsutslag, veger, konstruksjoner (bruer, tunneler,
plattformer, tekniske bygg osv), større VA-ledninger og
høyspentledninger.

Teknisk hovedplan/
kommunedelplan
Som forstudiet

Reguleringsplan / teknisk detaljplan

Utførelsesentreprise

Målestokk tilpasses slik at alt kommer inn på en
tegning om mulig. Lesbarhet må ivaretas, anbefalt
målestokk fra 1:5000/1:1000 til 1:50000/1:10000
(A1).

Kun helt nødvendige oppdatering
av tegningene fra forrige planfase,
og målestokk vurderes av
prosjektet.

Som forstudiet

Kun helt nødvendige oppdatering av tegningene
fra forrige planfase, og målestokk vurderes av
prosjektet.

Kun helt nødvendige oppdatering
av tegningene fra forrige planfase,
og målestokk vurderes av
prosjektet.

Målestokk 1:2000 /1:200 (A1). For utvalgte
områder kan andre målestokker godkjennes.

Profil: All informasjon i kurvebåndet skal være påført
(overhøyde, hastighet mm). Skal vise prosjekterte
konstruksjoner og veger. Antatt bergoverflate skal vises.
Lengdeangivelse av viktige konstruksjoner skal vises.
Målestokk 1:2000 / 1:200 (A1). For utvalgte områder
kan andre målestokker godkjennes.
Kartgrunnlag skal vise alle steds- og veinavn som det
henvises til i rapporter.

D

Plan og profil veger.

E
F

Detaljer
Normalprofiler og
typiske snitt

For stasjonsområder kan det vurderes andre
målestokker for å få fram detaljer tydeligere, f.eks:
målestokk 1: 500
Kun vise omlegging av store veger som er viktig for
vurdering av alternativer eller som må vises at det er
teknisk gjennomførbart.
Felles normalprofil for alle alternativ forutsatt at ikke
alternativene er forskjellige.
Normalprofil skal vise fylling, jordskjæring, bergskjæring
samt tverrsnitt ved plattformer/heis/ underganger og
andre interessante steder.
Typiske snitt vurdere for komplekse tverrfaglige anlegg.
Skal vise alle fag. Behov defineres av
prosjekteringsleder.

Som forstudiet

Som forstudiet

Vise omlegging av alle veger som krever areal.
Målestokk 1:1000/1:200.

Kun helt nødvendige oppdatering
av tegningene fra forrige plannivå.

Må vurderes.
Kun nødvendige oppdatering og detaljeringer i
forhold til forrige plannivå.

Må vurderes.
Kun helt nødvendige oppdatering
av tegningene fra forrige plannivå

Må vurdere om det er behov for normalprofil for
bruer, tunneler og veger.
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Forstudiet

VA-ledninger

Prinsippskisse kun for store
omlegginger
Målestokk 1:2000 / 1:200
(A1).
Prinsippskisse kun for store
omlegginger
Målestokk 1:2000 / 1:200
(A1).

Føringsveier,
fundamenter,
kabeltraser for BN

Byggetekniske
detaljer

Teknisk hovedplan/
kommunedelplan
Prinsippskisse kun for store
omlegginger

Kun store konstruksjoner som er viktig for valg av
alternativ

Det må etablere en serie for
3.partskabler
Som forstudiet

Reguleringsplan / teknisk detaljplan

Utførelsesentreprise

Alle kummer og ledninger legges inn i modellen.
Tegninger må vurderes ved spesielt tilfeller.
Målestokk 1:2000 (A1).Prinsippskisse for
kumplassering og evt. renseanlegg må vurderes.

Som for detaljplan.

For knutepunkt må det være samme samme
målestokk og tegningsutsnitt som for C- og Dtegninger.
Alle kummer og ledninger legges inn i modellen.
Tegninger lages dersom andre etater trenger
dette.
Alt skal inn i modellen.

Krav fra eier av ledninger styrer
dette. Ellers likt som for fagkode
D og G.
Systemskisser for eksterne parter
og for BN.

Tegninger for eksterne vurderes lik som for D og
G.

Må avklares for hvert prosjekt.

Begrense plantegninger, men må ha med
nødvendige detaljtegninger.

Fundamenttype for gjerder.
Prinsippene må vises.

Gjerdedetaljer, tekniske hus og annet som må
byggesaksbehandles. Plantegning med plassering
av gjerder må utarbeides med samme målestokk
og planutsnitt som C- og D-tegninger.

Redusere informasjon som
koordinatlister og tekst på
tegningene i størst mulig grad. .

Støyskjermer på innsiden av slyngfeltet for
kontaktledning – her må det vises detaljer for
løsning.
Oversikt nisjer i tunnel må vurderes.

K

Konstruksjoner og
plattformdetaljer

Kun store konstruksjoner som er viktig for valg av
alternativ

L

Skilt- og
oppmerkingsplaner
(veg)

Vurdere prinsippskisse

Det må vurderes på hvilke
tegning som skal vises
oversikt over alle
installasjoner, samt
høydeplaner og avregning
på plattformer.
Som forstudiet

Det må avklares hva som skal vises på J-tegninger
og på K-tegninger.
Oversiktstegning for alle større konstruksjoner
inkluderes. Konstruksjoner som fremkommer i
tilstrekkelig detalj på J tegningene trenger ikke
vises på K tegninger i denne fasen..

Koordinatlister skal fjernes fra tegninger.
Skiltplan for internt bruk i BN. Tegninger må vise
kilometrering for hastighetsskilt. Informasjonsskilt
for plattformer og stasjoner.
Tegninger for eksterne som Statens vegvesen,
Politi og kommune.

Krever mer vurdering. Vil komme
med i neste revisjon av dette
dokumentet

Krever mer vurdering. Vil komme
med i neste revisjon av dette
dokumentet

Teknikk og konsept
Divisjon utbygging
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Teknisk hovedplan/
kommunedelplan
Som forstudiet

Reguleringsplan / teknisk detaljplan

Utførelsesentreprise

All informasjon skal ligge i modellen og
koordinatlister skal fjernes fra tegninger.

Krever mer vurdering. Vil komme
med i neste revisjon av dette
dokumentet

Regelverket krever målsatte tegninger, blant annet
for restkapasitet.

N

Elkraft

O

Landskap

R

Kontaktledningsanle
gg/
banestrømforsyning

S

Signalanlegg

T

Perspektivtegninger
og skråfoto, 3Dmodeller

V

Geotekniske og
geologiske tegninger

Skjematisk oversiktsplan for
strømforsyning
Kun snitt av stasjon

Vurdere prinsippskisse

X

Som forstudiet

Skjematisk signalplassering.

Vurdere oversiktskart med topografi, kvartærgeologi,
strukturgeologi
Nye potensielle fareområder skal vises.

W

Som forstudiet.

Som forstudiet supplert med
ny informasjon fra
grunnundersøkelser,
eventuelt noen kritiske snitt
for områdestabilitet

Tegninger for fundament, fiberanlegg.
Skjematisk oversiktsplan for strømforskyning.
Prinsipper for belysninger av veger
Viktig tegning i forbindelse med offentlig
planprosess sammen med visningsmodellen. Må
ivareta samme arealer som reguleringsplanen og
må kvalitetssikres.
Det bør tilstrebes amme utsnitt og målestokk som
på C, D, og ev. E-tegninger.
Alle objekter skal inn i modellen. Unngå
plantegninger, men prinsipptegninger og
skjematiske tegninger må vurderes sammen med
koblingsskjemaer.

Krever mer vurdering. Vil komme
med i neste revisjon av dette
dokumentet
Rigg og marksikring og
beplantning ivaretas i modellen.
Vurderes i forbindelse for å
ivareta eksterne kontakter.
Prinsippskisser.
Åk skisser og systemtegninger for
AT / EK samt koblingsskjemaer.

Tverrfaglig jordingsplan
- en for ferdig anlegg
BN sine krav for leveranse av tegninger og i
forhold til signalprosessen. Utvendig signalanlegg
og Skjematiske tegninger

Kabler, skap uten enkeltobjekter.

Skisser etter behov

Som forrige planfase

Illustrasjonsplan ref. formingsveilederen for
knutepunkt
Spesialløsninger, og prinsippskisser vurderes av
prosjektet.

Grunnerverv og
reguleringsplankart

Grunnervervtegninger må vurderes opp mot
informasjon i modellen.

Temategninger

En tegning pr. eiendom ved midlertidig eller
stripeerverv.
Støy
Oversiktstegning for driftsveger, adkomster, og
riggområder

Som forrige planfase

Som forrige planfase

Alt i modell, ingen tegninger.
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utbygging
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Stikningskart,
sporgeometriske
tegninger.
Faseplaner

Skjematisk sporplan.

Z

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

33 av 57
ICP-00-A-00042
02E
02.10.2018

Sporgeometri for stasjonsområder, plan og lengdeprofil.
Målestokk 1:1000 / 1:100 (A1)

Teknisk hovedplan/
kommunedelplan
Som forstudiet.

Reguleringsplan / teknisk detaljplan

Utførelsesentreprise

Skjematisk sporplan

Skjematisk sporplan

I tillegg overordnet faseplan.

Jernbaneteknisk faseplan.

Faseplan

Målestokk 1:1000 i A1

Målestokk 1:500 i A1 samme som
I-tegninger.
Krever mer vurdering. Vil komme
med i neste revisjon av dette
dokumentet

Mengdeoppstilling
og sammendrag

Som konkurransegrunnlag til entreprenør

13.2 Tegninger for hensettingsprosjekter
Tabell 6: Tegningsleveranse i tillegg til modell hensettingsprosjekter i kommunedelplan/teknisk hovedplan
Fagkode
B

C

Fag/anvendelse

Forstudiet

Teknisk hovedplan/ kommunedelplan

Reguleringsplan / teknisk detaljplan

Oversiktsplan og
situasjonsplan for hver
delparsell

Målestokk tilpasses slik at alt kommer inn på en tegning om
mulig. Lesbarhet må ivaretas, og det kan vurderes forskjellig
målestokk på frilinje og knutepunkt. anbefalt målestokk
1:10000, 1:20000 eller 1:50000 (A1).

Som forstudiet.

Målestokk tilpasses slik at alt kommer inn på en tegning om
mulig. Lesbarhet må ivaretas, anbefalt målestokk fra
1:5000/1:1000 til 1:50000/1:10000 (A1).

Som forstudiet

Kun helt nødvendige oppdatering av tegningene fra forrige
planfase, og målestokk vurderes av prosjektet.

Plan og profil jernbane

Lengdeprofil utarbeides for å gi en oversiktlig fremstilling av
vertikalgeometrien.
Plan: Tydelig framstilling av sporgeometri.
Tegningen skal vise alle arealinngrep som skråningsutslag,
veger, konstruksjoner (bruer, tunneler, plattformer, tekniske
bygg osv), større VA-ledninger og høyspentledninger.

Målestokk 1:2000 /1:200 (A1). For utvalgte områder kan
andre målestokker godkjennes.

Profil: All informasjon i kurvebåndet skal være påført
(overhøyde, hastighet mm). Skal vise prosjekterte
konstruksjoner og veger. Antatt bergoverflate skal vises.
Lengdeangivelse av viktige konstruksjoner skal vises.
Målestokk 1:2000 / 1:200 (A1). For utvalgte områder kan
andre målestokker godkjennes.

F

S

Normalprofiler og typiske
snitt

Kartgrunnlag skal vise alle steds- og veinavn som det
henvises til i rapporter.
Felles normalprofil for alle alternativ forutsatt at ikke
alternativene er forskjellige.

Signalanlegg - HENNING

Normalprofil skal vise fylling, jordskjæring, bergskjæring
samt tverrsnitt ved plattformer/heis/ underganger og andre
interessante steder.
Skjematisk signalplan for strekningen

Som forstudiet

Kun nødvendige oppdatering og detaljeringer i forhold til
forrige plannivå.
Må vurdere om det er behov for normalprofil for bruer,
tunneler og veger.

Som forstudiet

BN sine krav for leveranse av tegninger og i forhold til
signalprosessen. Utvendig signalanlegg og Skjematiske
tegninger

Teknikk og konsept
Divisjon utbygging

Fagkode
Y
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Fag/anvendelse

Forstudiet

Teknisk hovedplan/ kommunedelplan

Reguleringsplan / teknisk detaljplan

Stikningskart,
sporgeometriske tegninger.
Faseplaner

Skjematisk sporplan for hele strekningen på tilsvarende nivå
som konseptdokumentet.

Skjematisk sporplaner som forstudiet.

Skjematiske og geografiske sporplaner som for hovedplan.

Geografisk sporplan for stasjonsområde i målestokk 1:1000
(A1). Sporgeometriske detaljer for alle spor skal vises.
Lengdeprofil vises der det er nødvendig.

Jernbaneteknisk faseplan.

Skjematisk sporplan for hver stasjon på tilsvarende nivå
som konseptdokumentet. Tegningen skal inneholde
sporvekseltyper, sikkerhetsavstander, plattformlengder og
sporlengder.

Overordnet jernbaneteknisk faseplan.

Teknikk og konsept
Divisjon utbygging
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14. Leveranser
Sluttleveransen skal være på DWG lagringsformat 2013, dersom ikke annet er avtalt med
prosjekteringsledere på prosjektet og fagansvarlig 3D/BIM i Teknikk og konsept. Leveransen kan også
være i fagsystemets format etter avtale. Kapittel 14 i dette dokumentet beskriver andre mulige
leveranseformater.
For avtalte leveranser og sluttleveranser skal alle tegninger leveres på originalformat i tillegg til PDF.
For tegninger utarbeidet i AutoCAD skal det leveres DWG format. Det kan leveres en DWG fil som er
grunnlag for flere tegninger.
For tegninger utarbeidet i andre programvarer skal dette formatet leveres etter avtale med BIMseksjonen i Teknikk og konsept og prosjekteringsledere for prosjektet.
Alle tegninger skal leveres som en pakket fil med alle referanser knyttet til filen. For tegninger
utarbeidet med AutoCAD gjøres dette med eTransmit i AutoCAD, dette gir en zip-fil pr DWG-fil. For
tegninger utarbeidet med annen programvare skal tilsvarende funksjon benyttes.
Modelleveranser overleveres på vanlig måte med transmittal i eSAM / eRoom som annen teknisk
dokumentasjon. I tillegg til transmittel skal det legges ved et følgenotat med ICP nummer. Dette
følgenotatet er en mal som Bane NOR sender rådgiver ved avtalte leveranser. Dette følgenotatet
arkiveres av Bane NOR i ProArc.
Alle filer leveres på prosjektet samhandlingsløsning (eSAM eller eROOM), minnepinne eller ekstern
harddisk etter avtale med prosjekteringsleder.

14.1 Modeller
Modeller
Grunnlagsmodeller

Format
Originalformat og DWG dersom ikke
annet er avtalt

Fagmodeller

Originalformat og DWG dersom ikke
annet er avtalt

Samordningsmodell
Novapoint Virtual
Map

1. Visningsmodell leveres som en ZIP fil
(start*.bat og \files katalogen)

Beskrivelse
Alle grunnlagsmodeller skal
leveres som DWG og
eventuelt originalformat
utover DWG. Andre
formater kan leveres etter
avtale.
Alle fagmodeller skal
leveres som DWG og
eventuelt originalformat
utover DWG. Andre
formater kan leveres etter
avtale.
Alt til Novapoint Virtual Map
inklusiv modeler.ini og
selve modellfilen leveres
som en samlet zip-fil

2. Alt som hører med til modellen
leveres som en ZIP fil
Samordningsmodell
Navisworks

Samordningsmodell
Infraworks

1. NWD filen (inkl 00 Settnings og/eller
textures katalogen) leveres som en ZIP
fil
2. NWF modellfilen med alle tilhørende
filer leveres som en ZIP fil på eRoom
Modell som består av en zippet mappe
bestående av selve modellfilen samt en

Leveres som en samlet zipfil

Leveres som en zip fil
Eventuelle

Rutiner for modellbasert
prosjektering og bygging i divisjon
utbygging
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tilhørende mappe med alle
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konfigurasjonsfiler eller
styringsfiler leveres i
samme leveranse

14.1.1 Leveranseformater for grunnlags- og fagmodeller utover DWG
Bane NOR er involvert i standardiseringsarbeid i samferdselsbransjen, og endelig mål er åpent
internasjonalt filformat.
Primært leveranseformat for grunnlagsmodeller og fagmodeller er DWG format, men for noen fag
kan andre leveransformater brukes. Målet er å tilpasse leveransen etter hvert som det skjer
utvikling slik at de beste formater til formålet til en hver tid benyttes. Tabellen under viser en
oversikt over de modeller som kan leveres på andre formater. Forslag til endringer tas opp i
faggruppen, og avklares med BIM-seksjonen i Teknikk og konsept i samråd med de enkelte
prosjektene.
Grunnlags- / fagmodeller

Bru og konstruksjoner
Landskap
Terrrengoverflate, antatt
bergoverflater og andre
overalter
Arkitektur / bygninger
VA
Kabler
Kabelkanaler

Andre tillatte
leveranseformater utover
DWG
IFC
LandXML
LandXML

IFC
SOSI
SOSI
SOSI

14.2 Tegninger
Tegninger
Alle tegninger

Format
PDF og DWG eller originalformat
(Microstation eller ArcCAD)

Grunnlagstegninger

DWG

Sporgeometri

DWG

Beskrivelse
For DWG: Alle tegninger
leveres med eTransmit som
en ZIP fil. Path til xref må
være relativ.
Eksisterende sitasjon:
T_kart.dwg.
Prosjektert data:
T_geom.dwg

14.3 Prosjekterte data
Prosjekteringsdata
Novapoint 18.xx
prosjekter

Filer
- Terrengmodell (filene: *.gdd, *.gdn,
*.gdh, *.gdi, *.tmg)

Beskrivelse
Leveres som en samlet ZIP
fil.
Følgenotatet fylles ut med
beskrivelse for linjer

Rutiner for modellbasert
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utbygging
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-

NovapointDCM xx.xx
prosjekter

Alle Jernbanemodeller (filene: *.gen,
*.hor, *.mas, *.vrt. *.ter, *.vrt, *.vpr,
*.veg)
Leveres som en ZIP fil av
zQuadriModelBackup filen (dvs.
modellen sin backupfil) på eRoom

Følgenotatet fylles ut med
beskrivelse av lagringssted
og programversjon.
Objektkatalogen skal også
leveres.

14.4 GIS data
Prosjekteringsdata
ArcGIS prosjektet

Filer
MXD filen leveres med en kort infofil
som beskriver navn på de analyser som
er utført og hvilke versjon av ArcGIS
som er benyttet.
Filene kan også pakkes og leveres som
en MPK fil.

Beskrivelse
Det stilles ikke krav til
navngivning og filnavn i
denne leveransen.
Benyttede tegneregler
lagres som layer file.
I leveranse til neste
planfase anbefales det at
man har laget en standard
for navngivning av
analysene og filnavn. Det
anbefales en MXD fil for
hver hovedanalyse.

14.5 Innmålinger
Alle innmålinger som er utført skal leveres til Bane NOR. Leveres på KOF, SOSI, LandXML, LAS
eller LAZ format. Eventuell andre formater avklares med prosjektet.

14.6 GeoSuite prosjekter
Rådata for grunnundersøkelser og eventuell GeoSuite prosjekter leveres på Bane NORs
samhandlingsløsning for grunnundersøkelser, det samme med planleggingsrådgiver sine
suppleringer til grunnundersøkelsene.

14.7 Fastmerker
Alle nye fastmerkes som etableres skal leveres til Bane NOR. Leveres som KOF eller SOSI
format. Eventuell andre formater avklares med prosjektet. Fastmerker skal etableres ith teknisk
regelverk.

14.8 Arealplaner som SOSI
Arealplanfiler i SOSI som oversendes kommunen inngår også som en del av leveransen til Bane
NOR. Både SOSI og filer som ligger til grunn for arealplanen skal leveres. Dette gjelder for både
kommunedelplan og reguleringsplaner.

Teknikk og konsept
Divisjon utbygging
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14.9 Store filer
Dette kapittelet gjelder alle filer (laserdatafiler, modellfiler, filmer osv) som er for store enten
direkte eller praktisk til å overføres via transmittel.
•
•
•
•

•

Filene pakkes
Lag følgenotat som beskriver filene. Følgenotatet oversendes som transmittel på vanlig
måte
Filer i mindre enn en 1gigabyte legges i prosjekthotellet
Pakkede filer over 1 gigabyte oversendes på f.eks. minnepinne eller ekstern harddisk.
Eventuelle andre filoverføringsprogrammer eller -metoder avklares med BIM-seksjonen i
Teknikk og konsept
Bane NOR etablerer en intern rutine for lagring av denne type filer i ProArc og M:

15. Geomatikk møter
15.1 Geomatikkmøter i oppstart av en planfase
Det skal gjennomføres et møte med Bane NOR sin Geomatikk avdeling ved overgang til ny
planfase for å avklare behovet for og tilgangen til blant annet:
• Fastmerker - etablere oversikt over eksisterende fastmerker og plan for etablering av nye
fastmerker
• innmålinger av eksisterende spor
• supplerende innmålinger mm
Fra Bane NOR bør Geomatikkavdelingen, prosjektets prosjekteringsleder og leder i 3D/BIMseksjonen delta. Fra rådgiver bør BIM-koordinator rådgivers oppmålingsansvarlige delta, i tillegg
til geomatikkansvarlig.

15.2 Geomatikkmøter under bygging
Det skal gjennomføres jevnlige geomatikkmøter i byggeplanfasen med både rådgiver,
entreprenør og byggherre. Samordningsmodellen skal brukes for koordinering og tverrfaglig
gjennomgang. Intervall på 14. dager bør vurderes.

16. Rutiner for tverrfaglig kontroll
Det skal utarbeides og gjennomføres tverrfaglig kontroll tilpasset de ulike planfasene.

16.1 Forstudiet / hovedplan

Teknikk og konsept
Divisjon utbygging
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Tverrfaglig kontroll må gjennomføres på fagnivå med hovedfokus premissgivende fag og
gjennomførbarhet.

16.2 Detaljplan
Det er nødvendig å gjennomføre tverrfaglig kontroll på enkelte fag for å avklare at det er satt av
nødvendig plass til store objekter eller løsninger.

16.3 Under bygging av anlegget
Det skal gjennomføres tverrfaglig kontroll for alle fag. Modellen skal overføres til byggefasen uten
tverrfaglige konflikter unntatt de som ikke har praktiske eller økonomisk konsekvenser og som
kan løses i byggefasen.

17. Sjekklister for leveranse av modeller
Det skal utarbeides rutiner for egenkontroll, sidemannskontroll og 3djepartskontroll for modeller
tilsvarende som for tegninger. Disse skal også inneholde rutiner for tverrfaglig kontroll mellom
tegning og stikningsdata.

18. Oppdateringssyklus for grunnlagsmodeller
Grunnlagsmodell for grunnforhold hver gang nye grunnundersøkelser er foretatt, eller fast en
gang i måneden dersom ikke annet er avtalt spesielt på prosjektet i samråd med
prosjekteringsleder og fagansvarlig 3D/BIM.
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Vedlegg
Alle disse dokumentene oppdateres fortløpende og gjøres kjent for alle deltakere i prosjektet.

Vedlegg 1: Grunnlagsmodell for temakart
Følgende temaer ønskes presentert i grunnlagsmodellen. Listen er ikke komplett, det er tatt med
det som ønskes med som første prioritet:
Prioritet /
fase /
plantype

Tema

Plantype

Presentasjon

Farge

FORNMINNE

1

Fredet: AUT, FRE, VED,
FOR

2

Ikke fredet: IKKE

2

Fjernet: FJE

1

Forstudiet
Kommunedelpla
n
Reguleringsplan
Byggeplan
ʺ

Symbol eller
flate

AutoCAD:
255,0,0

Beskrivelse

Legg inn
beskrivelse
som
informasjon
til punktet
‘’

ʺ

AutoCAD:
175, 175,
175

ʺ

ʺ

ʺ

AutoCAD:
175, 175,
175

ʺ

Uavklart: UAV

ʺ

ʺ

AutoCAD:
175, 175,
175

ʺ

2

Opphevet fredning: OPP

ʺ

ʺ

AutoCAD:
175, 175,
175

ʺ

1

Listeført kirke: LIST

ʺ

ʺ

AutoCAD:
255,0,0

ʺ

1

Fredningssak pågår

ʺ

ʺ

AutoCAD:
255,0,0

ʺ

1

Prioriterte kulturmiljø: VFK
Nasjonalt viktig

ʺ

ʺ

AutoCAD:
255,140,0

ʺ

1

Prioriterte kulturmiljø: VFK
Nasjonalt viktig

ʺ

ʺ

AutoCAD:
255,215,0

ʺ

1

Historisk veg: VFK

ʺ

ʺ

AutoCAD:

ʺ
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255,140,0
Potensielle verdifulle bygg
(Sefrak)

Legg inn
beskrivelse
som
informasjon
til punktet

1

Meldepliktig etter KML§25

ʺ

ʺ

AutoCAD:
255,0,0

1

Annet Sefrakbygg

ʺ

ʺ

AutoCAD:
255,215,0

2

Ruin eller fjernet bygg

ʺ

ʺ

AutoCAD:
175, 175,
175

NATURMANGFOLD

Når er
registrering
gjort
ʺ

1

Reservater

ʺ

Flate

AutoCAD:
255,0,0

1

Verneområder

ʺ

Flate

AutoCAD:
255,0,0

2

ROS-data / hensynssoner
Nedslagsfelt drikkevann

Forstudiet
Kommunedelpla
n
Reguleringsplan
Byggeplan
ʺ

Fylt flate eller
tykk
avgrensningslinje

AutoCAD:
85,170,255

ʺ

AutoCAD:
85,170,255

ʺ

ʺ

AutoCAD:
255,140,0

Informasjon
legges på
objektet
Informasjon
legges på
objektet .
Dimensjoner
ende er
200års flom
+ 40%?
ʺ

2

Område for
grunnvannsforsyning

1

Ras- og skredfare

ʺ

1

Flomfare

ʺ

2

Radonfare

ʺ

ʺ

AutoCAD:
255,140,0

2

Sone med angitte særlige
hensyn:
Landbruk, friluftsliv,
grønnstruktur, landskap,

Kommunedelpla
n
Reguleringsplan
Byggeplan

ʺ

AutoCAD:
0,255,63

Stripeskravur
på flate eller
tykk avgr.linje

AutoCAD:
85,170,255

ʺ

Informasjon
legges på
objektet

ʺ

Teknikk og konsept
Divisjon utbygging

1

naturmiljø, kulturmiljø,
randområder til
nasjonalpark/landskapvern
område
GRUNNFORHOLD
Kvikkleire

1

Alunskifer
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Fylt flate eller
tykk
avgrensningslinje

AutoCAD:
255,140,0

ʺ

AutoCAD:
255,140,0

Informasjon
legges på
objektet
ʺ
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Vedlegg 3: RAMS i 3D modeller
Farelogg:
Fareloggen er originalen, og all informasjon skal ligge her. Det er krav til at det etableres en
kobling mellom regnearket og punktene i modellen.

I fareloggen:
Tiltak til farelogg:

F-0001, F-0002
T-0001, T-0002

RAMloggen:
Tiltak til RAMlogg:

RAM-0001, RAM-0002
TRAM-0001, TRAM-0002

I modellen:

F-0001_XX, F-0002_XX
T-0001_XX, T-0002_XX
RAM-0001_XX, RAM-0002_XX
TRAM-0001_XX, TRAM-0002_XX
XX kan brukes til fag eller ansvarlig / funksjon, og styres fritt av rådgiverne.

Alle punktene i fareloggen registreres som punkt i modellen. Punktene kan ligge som x og y. Det
stilles ingen krav til z verdi utover de prosjekterte elementene i fagmodellene (f.eks. sporveksel).
Dersom ikke visualiseringsverktøyet trenger z-verdien styrer rådgiver dette selv.
Farer som ikke utløser tiltak kan vurderes i forhold til å ta dem inn i modellen. Dette avklares med
prosjektet ledelse sammen med RAMS fagansvarlig i InterCity.
Dersom faren er et område, som f.eks. rasområde kan arealet i tillegg markeres med en
stripeskravur eller hel men gjennomskinnelig farge.
Informasjon på punktene i modellen:
Svært kort tekst, kun stikkord fra minimum disse to kolonnene i fareloggen:
1. Farebeskrivelse
2. Tiltaksbeskrivelse
Eks:
F-0002_XX
Spenningsatt KL-komponent, 3dje person
Komponent avskjermes
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Kategorier i fareloggen:

De samme fargene skal brukes på punktene i modellen.
De samme kategoriene skal ligge som lag i modellen, og må kunne skrus av og på ved behov.
Fagmodellen skal ha følgende filnavn: NN_F_RAMS-FARELOGG_XX
I AutoCAD fagmodellen:
Fagmodellen i AutoCAD kan inneholde POINT eller BLOCK.
Det er laget en AutoCAD tegning som inneholder lag ihht status og symboler som skal brukes.
Tegningen heter InterCity-RAMS.dwg
Lagstruktur:
Lagene skal være ihht status i malen for farelogg.

Symboler:
Det er laget fire symboler slik som vist nedenfor. Fargen på rammen styres etter lagene. Felles er
at spiss opp brukes for punktene i fareloggen og RAM loggen. Spiss ned er for tiltakene.
•
•
•
•
•

Blokkene har senterpunkt bunn «stolpe»
Blokkene kan settes ut via en malfil eller implementeres i en toolpalette
Attributter (farebeskrivelse og tiltaksbeskrivelse) legges på som attributter ved
innsetting
Attributter redigeres via kommando «ATE» eller direkte i AutoCAD properties
Fargen (og dermed også status) på blokka styres av laget den plasseres på
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Eksempel fra modell:

Bruk av symbolene i InfraWorks:
•
Blokkene kan importeres via en 3D dwg fagmodell (støtter ikke metadata)
•
Blokkene kan importeres i det interne InfraWorksbiblioteket (hver blokk eksporteres
som fbx, en gang for hver farge/status)
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RAMS-punkter importeres som shape-fil med attributter. Punkt med attributter knyttes
til blokk i InfraWorks (metadata støttes via tooltip).

TIPS:
Fra ArcGIS til AutoCAD og modell. Eksport fra ArcGIS til Shape formatet. Shape formatet kan
importeres direkte til Infraworks.

Farekilder
Ingen nummerering av punktene
Fagmodellen skal ha følgende filnavn:

NN_F_RAMS-FAREKILDE_XX

Dette legges inn i neste versjon av avtaledokumentet.

I AutoCAD fagmodellen:
Fagmodellen i AutoCAD kan inneholde POINT eller BLOCK. Lagene skal være ihht status i malen for
farelogg.
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Vedlegg 4: Firmalogo og tekst til bilder og modeller
1.

Bilder fra modellene
Alle bilder som tas fra modellene skal ha tekst under bildet slik som vist:

Illustrasjon: Bane NOR
I tillegg ønsker vi en forklarende tekst slik som vist på eksempelet under. Her kan det
opplyses om at planer er foreløpig eller under arbeid, og for hvilken planfase det gjelder.
Endelig tekst avtales med planleggingsleder / prosjekteringsledere eller vår
kommunikasjonsavdeling. Tilsvarende tekst ønsker vi i starten av en film, men ikke
underveis i filmen.
2.

Firmalogoer i modeller og filmer
Bane NOR sin logo plasseres i nedre høyre hjørne av modellen og film, så langt ned som
mulig. Den skal være som negativ utgave – dvs. helt hvit slik som vist ovenfor. Rådgiver
kan ha sin firmalogo under Bane NOR sin log sik som vist nedenfor.
På siste siden i film kan rådgiver ha sin logo samt teksten «Laget på oppdrag for Bane
NOR». Rådgiver sin logo må størrelsesmessig stå i forhold til Bane NORs logo.
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Vedlegg 5: SHA i 3D modeller
Farelogg:
Fareloggen (Excel) er originalen, og all informasjon skal ligge her. Om mulig ønsker vi en kobling
fra punkt i modellen til regnearket.
Alle punktene i fareloggen registreres som punkt i modellen. Punktene kan ligge som x og y. Det
stilles ingen krav til z verdi utover de prosjekterte elementene i fagmodellene (f.eks. sporveksel).
Dersom ikke visualiseringsverktøyet trenger z-verdien styrer rådgiver dette selv.
Farer som ikke utløser tiltak kan vurderes i forhold til å ta dem inn i modellen. Dette avklares med
prosjektet ledelse sammen med SHA fagansvarlig i InterCity.
Dersom faren er et område, som f.eks. rasområde kan arealet i tillegg markeres med en
stripeskravur eller hel men gjennomskinnelig farge.
Nummerering av punkter:
Nummering av punkter fareloggen må være tilsvarende nummerering av punktene i modellen.
Informasjon på punktene i modellen:
Svært kort tekst, kun stikkord av disse to kolonnene i fareloggen:
1. Punktnummer
2. Risikokilde
3. Beskrivelse
4. Tiltak og status
Begrensninger i antall tegn, kan være ulike på forskjellige programvarer.

Prioritering:
De stedsspesifikke SHA punktene prioriteres først. De punktene som er generelle for flere steder
har prioritet to.
Symbol:
Dette symbolet skal brukes:
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Bruk av farger:
Rød – ikke alt er løst /eller skal overføres til neste planfase
Grønn – alt er avklart
Grå – ikke lenger aktuell
Det må vurderes i hvert verktøy og symbolet settes på en stolpe for å gjøre det mer synlig.
Størrelse på symbolet kan også vurderes i forhold til planfasen.
Symbolet brukt for tunneler må være synlig over terreng for forstudiet og kommunedelplan, men
må være synlig fra inne i modellen i reguleringsplan og detaljplanfasene.
Symbolene brukes slik:
• Blokkene har senterpunkt bunn «stolpe»
• Blokkene kan settes ut via en malfil eller implementeres i en toolpalette
• Attributter (farebeskrivelse og tiltaksbeskrivelse) legges på som attributter ved
innsetting
• Attributter redigeres via kommando «ATE» eller direkte i AutoCAD properties
• Fargen (og dermed også status) på blokka styres av laget den plasseres på
Bruk av symbolene i InfraWorks:
•
Blokkene kan importeres via en 3D dwg fagmodell (støtter ikke metadata)
•
Blokkene kan importeres i det interne InfraWorksbiblioteket (hver blokk eksporteres
som fbx, en gang for hver farge/status)
•
SHA-punkter importeres som shape-fil med attributter. Punkt med attributter knyttes til
blokk i InfraWorks (metadata støttes via tooltip).
Fagmodell:
De samme fargene skal brukes på punktene i modellen.
De samme kategoriene skal ligge som lag i modellen, og må kunne skrus av og på ved behov.
Fagmodellen skal ha følgende filnavn: NN_F_SHA_XX
I AutoCAD fagmodellen:
Fagmodellen i AutoCAD kan inneholde POINT eller BLOCK.
Det er laget en AutoCAD tegning som inneholder lag ihht status og symboler som skal brukes.
Tegningen heter InterCity-SHA.dwg
Lagstruktur:
Lagene skal være ihht status i malen for farelogg.

TIPS:
Fra ArcGIS til AutoCAD og modell. Eksport fra ArcGIS til Shape formatet. Shape formatet kan
importeres direkte til Infraworks.
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Vedlegg 6: Standard opptegning og fargebruk for kart
Ved opptegning av kart ønsker vi å bruke så detaljert opptegning som mulig, men med styrte farger.
Eksempelet under viser ønsket fargevalg.
Tema
Vann
Eksisterende spor
Eiendomsgrenser
Alle andre temaer

Beskrivelse
Alt som har med vann å gjøre
Alle eksisterende spor
Alle eiendomsgrenser vises med stiplet strek,
f.eks. DMC_LineStyle_1 eller DASHED-1
Alle bygninger vises med fylt flate Alle veger
og g/s veger vises uten fylt flate.

AutoCAD farge
185,213,233
7
253
253
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Vedlegg 7: Instruks for bruk av kartdata, versjon 3.0 gyldig fra:
02.01.2017

Instruks for bruk av kartdata
1. Hensikt
Beskrive og fastsette bestemmelser om bruksrett, distrubusjon og kildehenvisning ved bruk av
kartdata.

2. Omfang
Alle som benyttet kartdata skal følge instruksen.

3. Krav til utførelse
3.1. Bruksrett
Bane NOR har bruksrett til en rekke kommunale, fylkeskommunale, regionale og nasjonale kartdata
gjennom deltagelse i Norge digitalt-samarbeidet – et nasjonalt samarbeid mellom store brukere
og/eller produsenter av kartdata. Med kartdata menes i denne sammenheng basisdata (grunnkart,
ortofoto, eiendomsinformasjon mv), plandata (kommune- og reguleringsplaner mv) og temadata (miljøog naturressursdata mv).
Bruksretten innebærer
• rett til alle former for intern bruk i Bane NOR (herunder konsulentfirma som utfører konkrete
oppdrag for Bane NOR)
• rett til bruk i Bane NOR utadrettede informasjons- og veiledningsvirksomhet (omfatter både
lovregulert virksomhet og annen virksomhet som er direkte knyttet til forvaltningsoppgaver)

Bruksretten innebærer ikke rett til privat eller kommersiell bruk.
Det kan benyttes skjermdump (eller tilsvarende) fra offentlige virksomheters kartvisningsløsninger
på internett, da disse virksomhetene (i all hovedsak) er deltagere i Norge digitalt-samarbeidet.
Det skal ikke, uten nærmere avtale, benyttes skjermdump (eller tilsvarende) fra kommersielle
virksomheters kartvisningsløsninger på internett, f.eks. Gule sider, Finn, Atlas og Google Maps,
da dette kan medføre krav om økonomisk kompensasjon/erstatning.
3.2. Distribusjon
Kartdata kan distribueres fritt internt i Bane NOR innenfor hva som kan regnes som tjenestelige
behov.
Kartdata kan distribueres til et eksternt konsulentfirma som utfører et oppdrag for Bane NOR,
men under følgende forutsetninger:
• denne instruks skal aksepteres av konsulentfirmaet
• kartdataene skal kun benyttes ved gjennomføring av det konkrete oppdraget og skal
slettes fra alle lagringsmedier etter oppdragets slutt
• kartdataene skal ikke videredistribueres til et annet konsulentfirma (f.eks.
underleverandører) uten særskilt tillatelse fra Bane NOR
3.3. Kildehenvisning
Det skal alltid oppgis navn på kartdataenes eier/rettighetshaver (kildehenvisning). Dette gjelder
for alle analoge og digitale kartbilder/-produkter som Bane NOR utarbeider selv eller som eksternt
konsulentfirma utarbeider for Bane NOR.
Plassering:
• i tekstdokumenter skal kildehenvisningen oppgis rett under det enkelte kartbildet
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på tegninger/illustrasjoner skal kildehenvisningen oppgis i tilknytning til tittelfeltet (eller
tilsvarende)
i digitale modeller skal kildehenvisningen helst være synlig hele tiden, men som minimum
skal den vises ved oppstart av modellen
i modellbaserte filmer skal kildehenvisningen helst være synlig hele tiden, men som
minimum skal den vises ved oppstart eller avslutning av filmen

Utforming:
• på kartbilde/-produkt som er utarbeidet med utgangspunkt i digitale kartdata fra én eller
flere deltagere i Norge digitalt-samarbeidet skal kildehenvisningen oppgis på følgende
måte: ”Kilde: <eier/rettighetshaver>”, f.eks. “Kilde: Geovekst”, “Kilde: Oslo kommune”,
“Kilde: Kartverket” og “Kilde: NVE”.
• på kartbilde/-produkt som er utarbeidet med utgangspunkt i skjermdump (eller
tilsvarende) av kartdata fra Bane NORs interne kartvisningløsning Banekart skal
kildehenvisningen oppgis på følgende måte: “Kilde: Bane NOR - Banekart”.
• på kartbilde/-produkt som er utarbeidet med utgangspunkt i skjermdump (eller
tilsvarende) av kartdata fra offentlige virksomheters kartvisningsløsninger på internett skal
kildehenvisningen oppgis på følgende måte: “Kilde: <kildeeier - kildenavn>”, f.eks. ”Kilde:
Miljødirektoratet - Naturbase” og “Kilde: NGU - Granada”.
4. Annen og relevant informasjon
Ved behov for
ytterligere
informasjon kan
følgende kontaktes:
Navn
Jon Haugland
Tore Furru
Håvard Moe

Stilling

Telefon

E-post

fagsjef geodata
senioringeniør
geodata
senioringeniør
geodata

916 57 187
916 75 822

jon.haugland@banenor.no
tore.furru@banenor.no

456 16 811

havard.moe@banenor.no
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Vedlegg 8: Etablere Novapoint prosjekt fra backupfil
Hver gang Novapoint prosjektet lagres etableres det en backup fil. Dette er en pakket modell med alt
som hører til modellen på bakcuptidspunktet, og modellen kan reetableres etter at zip filen er pakket
ut.

1. Døp om filendelsen til *.zip slik som vist nedenfor:

Pek på filen, trykk høyre musetast og velg

Filene er nå pakket ut med samme oppbygging og katalogstruktur som prosjektet opprinnelig
hadde når backupfilen ble etabler.

NB! IKKE døp om noen filer eller kataloger
2. NPbinder filen følger ikke med så start opp Novapoint. Velg Åpne og bytt filtype til Quadri model
slik som vist.
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