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Framdrift. Ihht telefon med Ida før sommerferien er framdrift rykket ytterligere fram
til uka før Den Kloke Tegning.
Framdriftsplanen er gjennomgått og revidert i møtet:
Uke 35 (27-31. aug):
Individuell jobbing. Utkast til rapporttekster
Prosjektgruppemøte 9 man 27.08. halvdagsmøte
Uke 36 (3.-7. sep):
Individuell jobbing. Utkast til rapporttekster
Uke 37 (10.-14. sep): Individuell jobbing. Ferdigstilling
Uke 38 (17.-21. sep): Prosjektmøte med Statsbygg 17.09 kl 10:00. Foreløpig utgave
leveres. Gjennomgås for tilbakemelding ila. uke 38.
Høringsutgave utarbeides ihht tilbakemeldinger fra Statsbygg
og sendes ut – Statens vegvesen/Vegdirektoratet.
buildingSMART. BFL. NLA/NAML. Programvareleverandører.
BA-nettverket.
Uke 39 (24.-28. sep): Høringsutgave presenteres for alle. Høringsmøte torsdag
27.09.12 kl 16:00
Uke 40 (1.-5. okt):
Høringsuttalelser gjennomgås og innarbeides
Uke 41 (8.-12. okt):
Prosjektgruppemøte fre. 07.09.
Uke 42 (15.-19. okt): Ferdigstillelse forprosjekt. Overlevering i møte m/Statsbygg
16.10.

KHW
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Bjørn Amund har utarbeidet Informasjonsmodellen i ”dynamisk tabellform” der
klassifiseringen er satt etter Objektklasser som har samme Egenskaper.
Egenskapene har et sett tillatte verdier. Se
http://underland.no/objektklasser/informasjonsmodell.html
Denne er viktig for forståelsen av at det er de felles egenskapene som ligger til grunn
for dannelsen av de ulike objektklassene. Dette er i tråd med hvordan IFC-standarden
er bygget opp. Objektklassene ”våre” er slik sett en opplisting av det som mangler i
IFC pr i dag og vil være et sentralt punkt å jobbe videre med i forhold til å utarbeide et
hovedprosjekt.

BAE

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

04

Bjørn Amund lager også en variant av tabellen som et Objektbibliotek der
opplistingen er utfra Objektklasser som framkommer fra trestrukturen vi har jobbet
med tidligere (tankekartet). Objektene (4 stk detaljeres) har Egenskaper som har
en Tillat verdi. Denne framstillingen er mer logisk i forhold til hvordan vi har sett på
det tidligere og hvordan man som prosjekterende vil lete etter det spesielle objektet
som skal tas i bruk i et konkret arbeid.
http://underland.no/objektklasser/index.html

BAE
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Åge har sett videre på veien videre og besvarelse av hovedpunktene. Gjennomgås av
Knut videre. Alle kommer med innspill… Alle jobber også videre med sine
ansvarsområder ihht disposisjonen for presentasjon på web. Hver aktør legger opp
sine artikler

KHW (alle)
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Åge jobber også videre med tabellen fra Statsbyggs BIM-manual for å synliggjøre hvor
vi kan bruke eksisterende IFC-objekter som utgangspunkt for landskaps-IFC.

ÅL
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Knut koordinerer høringsgrupper og innkaller til felles høringsmøte i Statsbygg-kantina
27.09 kl 16:00
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08

Neste prosjektgruppemøte: Ikke avtalt. Avklaringer på epost/tlf
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