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Bakgrunn

Jernbaneverket ser et stort potensiale for besparelser og
kvalitetsforberedelser som følge av å innføre forbedrede 3D-baserte
planleggingsverktøy for prosjektering av jernbaneinfrastruktur.

Det ble blant annet høsten 2013 gjennomført en tverrfaglig workshop
hos JBV der det er identifisert et ytterligere utviklingsbehov for å utnytte
mulighetene som ligger i prosjekteringsverktøy som støtter 3D -
modellering.



RAMMEBETINGELSER / AKTIVITETER

• Prosjektperiode: Juli 2014 – Desember 2016
• Økonomisk ramme: 5 mill NOK

• Organisert etter samme modell som for tidligere FoU-arbeider.
Etablert koordineringsgruppe som driver og kvalitetssikrer prosjektet.
I tillegg egne faggrupper for utvalgte tema. Det rapporteres til
styringsgruppe hvert halvår

• Felles workshop okt 2014. 12 personer deltok fra Jernbaneverket

• Pågående delprosjekter – egne faggrupper:
• Jernbaneteknikk – KL
• Jernbaneteknikk – Føringsveier
• Jernbaneteknikk – Signal
• Fra fagmodeller til forvaltningsmodeller (Banedata)



Deltema 1: Jernbaneteknikk - KL

Overordnet mål/release
• Skape en geometrisk «riktig» 3D objekt av en kontaktledning inkludert fundament,

mast og utligger med fokus på konflikt kontroll
• Legg inn kontroll av strekk i kabel (Tension in Cable) som beregningsparameter
• Automatisk plassering av bardun i terreng
• Kobling til andre programmer, eksempelvis SICAT

• Funksjonalitet i NP Jernbanemodulen
• Releaset i ver 19.30/19.35 aug 2015 – ferdigstilles i release des 2015



Deltema 1: Jernbaneteknikk - KL

Funksjonalitet:



Deltema 2: Jernbaneteknikk - Føringsveier

Overordnet mål/release
• Bakgrunn i blant erfaring fra Fellesprosjektet E6 Dovrebanen
• Etablere funksjonalitet for modellering av:

• Kabelkanaler
• Trekkekummer
• Rørkryss
• Trekkerør

• Funksjonalitet i NP Jernbanemodulen
• Releaset i ver 19.30/19.35 aug 2015 – ferdigstilles i release des 2015



Deltema 2: Jernbaneteknikk - Føringsveier

Funksjonalitet:



Deltema 3: Jernbaneteknikk - Signal

Overordnet mål
• Jobbet tett mot Signalmiljøet for å kartlegge ønsker/behov
• Etablert STY-dokument med beskrivelse av anbefalte krav til innhold i 3D

Fagmodeller for Signal i tett samråd med JBV. Del av revidert håndbok?
• Avholdt kurs i Signalmiljøet for å diskutere/kartlegge ønsket funksjonalitet
• Igangsatt utvikling av funksjonalitet basert på erfaringer over – startet okt 2015

• Funksjonalitet i NP Jernbanemodulen



Deltema 3: Jernbaneteknikk - Signal

Funksjonalitet:



Deltema 4: Fra fagmodeller til forvaltningsmodeller

3 fokusområder/deloppgaver:
• Forvaltning av virkelig sporgeometri i en sentral database
• Leveranse av forvaltningsobjekter fra fagmodeller til Banedata. Uttrekk av objekter

langs en banestrekning over til prosjekteringssystem
• Arkivdatabase for fagmodeller

• Arbeid pågår for fullt i de ulike deloppgavene



Deltema 4: Fra fagmodeller til forvaltningsmodeller




