
  

GRUNDFORLØB 
  

Emne Grunddata ONL1.1 Overflader ONL1.2 Landmåling ONL1.3 

Beskrivelse Brugen af frie grunddata til bag-
grundskort og overflader 

Opret og justering af overflader til det 
fortsatte arbejde i Civil 3D 

Brugen af landmålingsdata i Civil 3D 

Modul Link https://nti.biz/kursus/kortlink https://nti.biz/kursus/kortlink https://nti.biz/kursus/kortlink 
 

 

  

WORKFLOW 
  

Emne Veje ONL3.1.1 Udgravning for bygning ONL3.2.1 

Beskrivelse Anlæg af nye veje  eller optegning af eksisterende vejfor-
løb i 3D 

Overflade til bygning inkl. afvanding 

Modul Link https://nti.biz/kursus/kortlink https://nti.biz/kursus/kortlink 

 Cykelsti ONL3.1.2 Terræn til Revit ONL3.2.2 

 Anlæg af cykelsti i 3D langs eksisterende vej Overflader fra Civil 3D til Revit via BIM 360 Docs 

 https://nti.biz/kursus/kortlink https://nti.biz/kursus/kortlink 
 

 

  

UDVIDET FORLØB 
  

Emne Stat.linjer, længdepro-
fil og tværsnit  

ONL2.1.1 Landskab ONL2.2.1 Ledninger ONL2.3.1 

Beskrivelse Opret og justering af stationeringslin-
jer, profiler og tværsnit 

Opret og justering af anlæg og area-
ler 

Opret og justering af ledninger og 
komponenter i 3D 

Modul Link https://nti.biz/kursus/kortlink https://nti.biz/kursus/kortlink https://nti.biz/kursus/kortlink 

 Korridorer ONL2.1.2     

 Opret og justering af korridorer base-
ret på stat.linjer og Feature Lines 

  

 https://nti.biz/kursus/kortlink   

 Kryds og rundkørsel  ONL2.1.3     

 Opret og justering af kryds og rund-
kørsel i 2D og 3D (korridor) 

  

 https://nti.biz/kursus/kortlink   
 

 

  

 TIPS & TRICKS OPSAMLING 
  

Emne Map 3D eller Civil 3D ONL235 Civil 3D ONL236 

Beskrivelse Valgfrit indhold med baggrund i eget datasæt og ønsker Valgfrit indhold med baggrund i tidligere kurser eller NTI 
Online undervisningsmoduler 

Modul Link https://nti.biz/kursus/kortlink https://nti.biz/kursus/kortlink 
 

 

 NTI Online Undervisning-Civil 3D 
1 

2 

3 

Sådan sammensætter du moduler.. 
NTI Online kursus modulerne er en fleksibel tilgang til undervisning og uddannelse, som du selv 
kan sammensætte efter behov både hvis du er alene eller I er flere kolleger, der har brug for kur-
sus.  

Det er vigtigt at du har viden omkring grundforløbet før du vælger at gå videre med de udvidede 
moduler og workflow forløbet. Du er meget velkommen til at kontakte os for hjælp til sammensætning 
af modulerne. 

Prisen per modul er kr. 3.390,-  (tillæg per ekstra deltager per modul er kr. 995,-) 

Er der behov for tilpasning af modulerne som kræver forberedelse, vil der bliver tilføjet tiden til fakturaen 

https://www.nti.biz/nti-catalog/course/grundforlob-grunddata/
https://www.nti.biz/nti-catalog/course/grundforlob-overflader/
https://www.nti.biz/nti-catalog/course/grundforlob-landmaling/
https://www.nti.biz/nti-catalog/course/workflow-veje-del-1/
https://www.nti.biz/nti-catalog/course/workflow-landskab-del-1/
https://www.nti.biz/nti-catalog/course/workflow-veje-del-2/
https://www.nti.biz/nti-catalog/course/workflow-landskab-del-2/
https://www.nti.biz/nti-catalog/course/udvidet-forlob-veje-del-1/
https://www.nti.biz/nti-catalog/course/udvidet-forlob-landskab/
https://www.nti.biz/nti-catalog/course/udvidet-forlob-ledninger/
https://www.nti.biz/nti-catalog/course/udvidet-forlob-veje-del-2/
https://www.nti.biz/nti-catalog/course/udvidet-forlob-veje-del-3/
https://www.nti.biz/nti-catalog/course/tips-tricks-map-civil/
https://www.nti.biz/nti-catalog/course/infrastruktur-opsamling/

