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InterCity-prosjektet skal i 
hovedtrekk:

• Bygge 230 km dobbeltspor
• 22 byer / tettsteder berøres
• Tønsberg, Hamar og i Fredrikstad i 2024
• Ferdig utbygget i 2030

Fra KVU utredningen for InterCity: 
Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det 
stopper



Langset – Kleverud
• 17 km nytt dobbeltspor
• Åpnet desember 2015

Follobanen
• 22 km nytt dobbeltspor
• Åpnes 2021

Holm - Holmestrand - Nykirke
• 14 km nytt dobbeltspor
• Åpnes 2016

Farriseidet - Porsgrunn
• 22 km nytt dobbeltspor
• Åpnes 2018

IC-satsingen: Bygging 
pågår





Organisering av InterCity-prosjektet

Prinsipp: Mest mulig gjøres én gang, og enhetlig
• før arbeidet med planstrekningene
• under arbeidet med planstrekningene

Knutepunkter

• Planprosesser
• Samarbeidsavtaler
• Arkitektur

Kommunikasjon

Stab

Prosjektstyring, fremdrifstplanlegging, 
dok.kontroll, kvalitet m.v

Prosjektdirektør

Planstrekninger

• Østfoldbanen  Sandbukta – Moss – Såstad
• Østfoldbanen Haug – Seut og Seut - Fredrikstad –

Sarpsborg 
• Østfoldbanen Sarpsborg – Halden (- Gøteborg) 
• Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen
• Vestfoldbanen Nykirke – Barkåker 
• Vestfoldbanen Tønsberg – Larvik og Porsgrunn – Skien
• Dovrebanen Venjar – Langset og Kleverud – Sørli
• Dovrebanen Sørli – Hamar 
• Dovrebanen Hamar – Lillehammer

Teknikk og konsept

• Konseptuelle valg og oppfølging
• Teknisk designbasis

Prosjekteier

5

Fagpersoner for alle 

jernbanetekniske fag samt 

grunnerverv, miljø, 3D mm



3D målsetting InterCity prosjektene

• Alle InterCity prosjekter skal prosjekteres etter 
«Håndbok digital planlegging i Jernbaneverket» og 
“InterCity: Anbefalt praksis for felles rutiner og 
metodikk modellprosjektering”

• Det skal leveres samordningsmodell og 3D 
fagmodeller for alle fag tilpasset nødvendig 
detaljeringsgrad for plannivået. 

• 3D modellen skal videreføres neste plannivå, og 
berikes i takt med detaljeringsgraden på prosjektet. 

• Videre skal modellene brukes og oppdateres under 
bygging av prosjektet og ende opp «som bygget 
modell».



Håndbok digital planlegging i 
Jernbaneverket

• Håndboka definerer typer modeller og 
innholdet i alle modellene
̶ Grunnlagsmodell 
̶ Fagmodell
̶ Samordningsmodell
̶ Visningsmodell

• Håndboka setter krav til at alle modeller 
skal leveres på DWG formatet

• Håndboka stiller krav til at alle modeller 
skal leveres som en ikke-lisens pliktig 
visningsmodul

• Håndboka styrer detaljer som 
katalognavn, filnavn og lagnavn

• Du finner håndboka her: 
http://www.jernbaneverket.no/digplan



Samordningsmodell/Visningsmodell

 Denne brukes til tverrfaglig 

kontroll, og settes sammen av:

• Grunnlagsmodeller 
• Fagmodeller jernbaneteknikk
• Fagmodeller underbygning

Samordningsmodellen er også 

grunnlaget for visningsmodellen.

• I visningsmodellen legger man på 
flyfoto, stedsnavn, navn på 
konstruksjoner, 
kilometerhenvisning, 
farger/teksturer og annen 
informasjon som gjør modellen så 
lik framtidig situasjon som mulig
slik at den er lett å kjenne seg igjen 
i og lett å se hvordan det nye 
jernbaneanlegget vil bli i fremtiden

En samordningsmodell er en 3D modell som 
samler alle grunnlagsmodeller, dvs. beskrivelse av 
dagens situasjon over og under bakken og 
fagmodeller for alle prosjekterte fag. 



Samordningsmodell/Visningsmodell

• Samordningsmodell brukes til tverrfaglig 
kontroll og kommunikasjon internt i 
prosjektet. Eksempelet viser en konflikt 
mellom en drensledning og et fundament 
for kontaktledning

• Visningsmodell brukes til intern og ekstern  
kommunikasjon med alle berørte parter i 
prosjektet



Detaljering i modellene

• Det skal prosjekteres og leveres 3D-modeller for alle fag 
men det er viktig å avklare nødvendig detaljnivå i forhold til 
planfase

• Det viktigste er å få fram alle objekter geometrisk riktig med 
stikningspunkt og volum. Dette brukes for tverrfaglig kontroll

• Objektene i modellene skal være generelle, dvs ikke-
leverandør spesifikke

• Et hovedprinsipp er at entreprenørene skal kunne hente 
stikningsdata direkte fra modellene

• Jernbaneverkets objektbibliotek finner du her: 
http://www.jernbaneverket.no/digplan



Grunnlagsmodeller

• Grunnlagsmodeller er  beskrivelser av eksisterende situasjon på 
bakken - i tillegg til over og under bakken

• Tabellen under viser krav til detaljering for kabler og ledninger i forhold 
til planfase

• Usikkerhet på plassering av objekter i bakken, spesielt høyde!



Grunnlagsmodeller

• Eksempel på grunnlagsmodeller



Fagmodeller

• Det skal lages en fagmodell for hvert fag
̶ eksempel elektro og kontaktledning

• En fagmodell inneholder kun det som 
gjelder det faget, men skal inneholde alt 
som hører med til det faget

• Hvert objekt er modellert med 
stikningspunkt  og volum

• Jernbaneverket har et objektbibliotek som 
suppleres kontinuerlig med nye objekter



3D referansegruppe InterCity

• Etter innspill fra rådgiverne og erfaringer fra Fellesprosjektet E6 / 
Dovrebanen har vi opprettet 3D referansegruppe for InterCity

• Referansegruppen er opprettet med formål om å dele kunnskap og 
erfaringer rundt bruk av 3D-modeller på tvers av prosjektet i 
InterCity, slik at vi kan jobbe mer enhetlig og effektivt på tvers av 
prosjektene

• Rådgivere fra alle strekninger er med, og vi diskuterer og deler 
informasjon og erfaringer fritt på tvers av prosjektene

• Referansegruppen jobber med avtaledokument for InterCity. 
Avtaledokumentet beskriver detaljer som er spesifikke for InterCity 
prosjektet utover det som er beskrevet i håndboka. Møtene og 
jobbingen i referansegruppa er svært nyttig og inspirerende for alle 
involverte



InterCity: Avtaledokument

• Her gjøres endringer for InterCity prosjektene i den grad det er nødvendig å avvike 
fra håndboka

Filnavn: 



NTM sone 10

NTM sone 9

Høydereferanse: 
NN2000

Koordinatreferansesystem - NTM soner



• Eksempel på detaljeringsgrad grunnlagsmodeller InterCity

Detaljeringsgrad i modellene



Grunnlagsmodell for KU- og miljøtemaer



• Eksempler på modeller
NB! Under arbeid, 

ikke endelig utgave

Detaljeringsgrad i modellene



Modeller og tegninger

• I avtaledokumentet har vi også spesifisert 
hvilke type tegninger vi trenger i tillegg til 
modellene 

• Vi skal ikke slutte å lage tegninger selv 
om vi har modeller - men vi har vurdert 
hvilke tegninger som kan erstattes 
fullstendig av informasjonen i modellen 



<nå

Leveranser fra modellen

• Alle jernbaneobjekter skal leveres til vår 
forvaltningsdatabase, Banedata

• Alt i modellen kan eksporteres til ulike 
filformater, f.eks. SOSI

• Jernbaneverket er medlem i Norge 
Digitalt. Når et anlegg er ferdig bygget og 
satt i drift så meldes dette til 
Fylkeskartkontoret. Oppdaterer FKB data 
og flyfoto mm



3D FoU prosjekter i 
Jernbaneverket

Jernbaneverket har satt i gang disse 3D 
FoU prosjektene for å konstruere: 
• Kontaktledning 
• Signal 
• Kabelkanal 

• Prosjekt for lagring av modelldata direkte 
fra modellen til Banedata



Hvilke nytte har vi av 3D /BIM i InterCity?

• Erfaringene så langt:
̶ Vi bruker modellen til kommunikasjon med alle berørte 

parter
̶ Modellene brukes til tverrfaglig kontroll og koordinering
̶ De fleste strekningene er i en så tidlig planfase at ikke har 

behov for så mye tverrfaglig kontroll enda, men det er mer 
aktuelt for prosjekter i senere planfaser

̶ Vi bruker modellene til temaer som tradisjonelt sett ikke har 
ligget i modeller tidligere. Eksempelvis fredede områder og 
bygg samt fareområder

̶ Vi reduserer antall tegninger ved aktiv bruk av modeller



Hva ser vi for oss framover?

� Mer tverrfaglig kontroll
� Alle fag og temaer inn i modellen, vi jobber 

nå med å få inn RAMS i modellen 
� Kompetanseoppbygging i alle ledd hos 

Jernbaneverket og rådgivere
� Bruk av modeller mot kvalitetssikring og 

fremdriftsplanlegging



Samtidig prosjektering

• Samtidig prosjektering  / Concurrent Engineering
̶ Arbeidssesjoner hvor man i et avgrenset tidsrom jobber sammen i et team for å løse 

komplekse, tverrfaglige utfordringer
̶ Plan om å prøve ut dette på InterCity

̶ Helt i startgropen, vi ser på det som svære spennende og noe som kan være med 
på å drive både prosjektet og bransjen framover

̶ Masteroppgave til våren 2016
̶ BA2015 søknad til Forskningsrådet, avgjøres i begynnelsen av februar 2016



Informasjon om InterCity

Nettsider
www.jernbaneverket.no/intercity 

Følg oss på Facebook
Jernbaneverket: InterCity

For mer informasjon om InterCity og 3D / BIM kontakt Kristin Lysebo, 
Fagansvarlig 3D InterCity-prosjektet på epost: kristin.lysebo@jbv.no


