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04/08

Møter med bS / Standard Norge / NAML bør avtales. Møter bør forsøkes avholdt før
ferien. Ikke utført. Må tas tak i på nytt.

KHW

04/05

Åge og Knut var på openINFRA-workshop. Initiativ fra møtet å få bS til å utvikle
LandXML videre. IFC-miljøet ønsker ikke å utvikle IFC-standarden innen INFRA, men
satser på LandXML foreløpig. LandXML er ikke objektbasert (punkt, linje, flate). Mye
anvendt og godt fungerende format for utstikking og overlevering på byggeplass.

04/06

Det er etablert kontakt med danske LARK ved KVL og Dansk
landskabsarkitektforening. Møte i København med disse og Det digitale byggeri 28.06.
Presentasjon av vårt prosjekt utarbeides på arbeidsmøte på vei til København.
Forberedende notater til møte og deltakere legges i \Notater\Danmark-mappe

04/07

Åge og Knut deltar på nettverksmøte BA-nettverket 21.06 vedr HB138. Åge skal
snakke på vegne av de 6 store. Knut deltar kun på første halvdel.

05/01

Gjennomgang av foreløpige tekster. BAE har bl.a. startet på arbeidet med
objektklasser. Viktig å få med NS3451 Bygningsdelstabellen. Tar også med Omniclass
(tabell 21). Innledning til kapitlene bør redegjøre for våre forutsetninger og bakgrunn
for uttalelse. Vår kompetanse er begrenset når det for eksempel kommer til detaljer i
diverse standarder og formater.
Tekster jobbes videre ihht disposisjon (se ref møte 04). Foreløpige tekster
gjennomgås av alle for feedback.

05/02

CityGML kan være løsningen på kobling mellom BIM og GIS. Noe usikkert om
CityGML og GML ”kommuniserer” problemfritt pr dags dato (LATIS-rapport fra 2007
sier at de ikke gjør det). Sjekke med Rames, Statsbygg (eller andre)

alle

KHW

05/02

Skal ferdig rapport utarbeides kun som Word-dokument. Evt om den kan publiseres
som en web-side. BAE sjekker omkring tekniske muligheter, KHW sjekker med
Statsbygg

BAE
KHW

05/03

Kontaktpersoner for oversikt over hvem vi er i kontakt med utarbeides som liste i
mappe …\Administrasjon

KHW

Møteref

Side 1 av 2

bar bakke as
firmapost@barbakke.no
Hegdehaugsvn. 24, 0352 Oslo
Mob: 99 25 22 55
Org. Nr. 990 379 386

05/04

Standardisering av objektbibliotek bør følge ny NS som er under utarbeidelse.
Forstudie med anbefalinger er foreløpig det vi har å gå etter. Vi kan kanskje få en
”forhåndsvisning” via bS (Steen Sunesen) eller Standard Norge (Bjørn Brunstad)

AAL
KHW

Neste møte: 27.06 kl 17:00. DFDS – arbeidsmøte om bord. 28.06 – heldagsmøte i regi
av Poul Børge Pedersen.
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