DATO

DOKUMENT

SAGSBEHANDLER

MAIL

TELEFON

8. august 2018

13/19562-2

Signe Hedegaard

shvh@vd.dk

72442307

AD-KS INSTRUKTION
Styring af modeller og tegninger
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FORMÅL

At sikre et ensartet og anvendeligt udseende af model- og tegningsmateriale.
At sikre korrekt tegningsnummerering og udfyldelse af tegningshoved.
At sikre korrekt navngivning af modeller og lag.
Gyldighedsområde:
Alle faser hvor der udveksles projektdata og -tegninger
Målgruppe:
Alle, der har ansvar for data, projekt- og typetegninger for og i Vejdirektoratet.
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INDHOLDSFORTEGNELSE
Navngivning af projekter
Navngivning af modeller og tegninger
Lagoversigt
Udtagning af tegningsnumre i Tegningsnummersystemet
Udfyldelse af tegningshoved
Eksempler på opsætning af tegninger i hver enkelt fase
Beskrivelse for aflevering af tegninger til tegningsarkivet Locator
Opdatering af typetegninger
Opdatering af modeller og tegninger
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BESKRIVELSE

Aktivitet

Ansvar

Navngivning af projekter

PL

Se Instruktion Navngivning af projekter/strækning- og etapenummerering (intern)
Navngivning af modeller og tegninger

FPL/IKT-KOORD

Sikrer korrekt navngivning:
Modeller se Modelstandard skema for udviklingsniveauer
Tegningers fil navn skal være identisk med tegningsnummer
Lagoversigt

FPL/IKT-KOORD

Sikrer korrekt navngivning af lag
Se beskrivelser af fagmodeller under projektering Modelstandard
Udtagning af tegningsnumre i Tegningsnummersystemet

PM/IKT-KOORD

Sikrer korrekt tegningsnummerering
Se Tegningsnummersystemet
Udfyldelse af tegningshoved

PM/IKT-KOORD

Sikrer korrekt udfyldelse af tegningshoved
Se Tegningsstandard
Eksempler på opsætning af tegninger i hver enkelt fase
Sikrer et ensartet og anvendeligt udseende af tegningsmateriale
Eksempel:
3. Projekt til besigtigelse – linjebesigtigelse. Se Tegningsstandard

FPL/IKT-KOORD
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Beskrivelse for aflevering af tegninger til tegningsarkiv Locator

FPL/PM/IKTKOORD

Alle revisioner af tegninger, med undtagelse af ’som udført’, skal arkiveres i Locator
Se Arkivering i det elektroniske tegningsarkiv Locator
Opdatering af typetegninger og principtegninger (TRA)

PM

Godkendte typetegninger og principtegninger stilles til rådighed for alle.
Typetegninger og principtegninger opdateres af relevante netværk.
Opdatering af modeller og tegninger

FPL/IKT-KOORD

Der skal uploades modeller og tegninger til Projektweb jfr. IKT-aftalen på det
enkelte projekt
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