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Rapporten ble ikke gjennomgått i sin helhet da det er få endringer fra forrige utgave.
Nye innspill gjelder mindre endringer og et underkapittel om situasjonen i Sverige.
Prosjektet blir publisert på nettside underland.no inkl Objektklassene (tankekart).
Artiklene er samlet i PDF-format og i RTF-format. Objektene er vist med 4 eksempler i
hver sin objektklasse (http://underland.no/objektklasser/)

KHW
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Framdrift. Rapporten gjennomgås mht stavefeil og språkvask. Ferdigstilles pr 1. nov. og
PDF-rapport med denne dato overleveres Statsbygg for publisering på deres interne
FoU-kanal/nettportal.

KHW
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Nettsiden underland.no vil leve videre med tillegg av artikler og nyheter og fortsatt
være en ressurs for BFL (BIM for landskap). Et mer logisk domene vil bli ervervet og
driftet av NLA.
Etterskrift: Prosjektmateriale som er underlag for rapporten er samlet på en dropbox-mappe.
Personer som har hatt tilgang underveis i prosessen avsluttes. Mappa overlates for
administrasjon av et hovedprosjekt.
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Skisse til hovedprosjekt ble lagt fram. Den viser i hovedtrekk et videre arbeid for
klassifisering av objekter, et pilotprosjekt samt evaluering av dette. Alt i alt anslått til ca
1,5 mill eks mva. Statsbygg har gjennom forprosjektet bidratt til å starte en prosess. De
ser seg villig til å bidra i det videre arbeidet også, men ønsker ikke å ha en
prosjektlederrolle. Flere må bidra med ressurser og kompetanse. De oppfordrer andre
statlige foretak til å delta (Forsvarsbygg, Helseforetakene, Kartverket, Jernbaneverket,
Vegvesenet), gjerne også i en konstellasjon med De 6 store, som allerede har sagt seg
villig til å være med på å jobbe videre med prosjektet.
Skissen til hovedprosjektet oversendes Statsbygg. Legges også ved dette referatet.
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Hovedprosjektet, må ha
• en direkte nytteverdi for Statsbygg for at de skal kunne bidra videre.
• Statsbygg forutsetter også at arbeidet er omforent nasjonalt og at bransjen
enes om hvilke egenskaper som skal legges til grunn i objektklassifiseringen.
• Statsbygg anbefaler også at buildingSMART trekkes inn i arbeidet
• og at man involverer et profesjonelt ”apparat” for standardiseringsarbeidet
videre som for eksempel OGC
• og bruker modeller for standardisering som for eksempel UML.
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Statsbygg v/Jan Myhre vil ta opp forprosjektet til diskusjon på kommende møte i
buildingSMART-styret.
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Forprosjektet skal legges fram for seminaret Den Kloke Tegning 24. okt
(www.denkloketegning.no). Et sammendrag av foredraget ble gjennomgått på møtet og
vil etter hvert legges ut på hjemmesiden til prosjektet samt på DKTs hjemmeside.
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Forprosjektet anses som fullført pr 1. nov. 2012. Sluttfaktura oversendes Statsbygg slik
at forprosjektet avsluttes og lukkes.
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