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Mødedeltagerne, hvoraf kun Jens og Lene foruden mig selv var 

gengangere fra første møde, bekræftede alle interessen for temaet 

og betydningen af de skitserede emner. Som anført i det fremlagte 

oplæg er de gennemgående sigte dels at bygningsmodeller skal 

udnyttes bedre i alle faser og dels at modellerne skal beriges med 

flere egenskabsdata. 

Ud fra en opdeling i fire faser (nævnt bagfra) blev foreløbigt føl-

gende betydende emner identificeret: 

Drift og vedligeholdelse Dataopsamling og aflevering (COBie)  
Produktion Mængdeudtræk og Kalkulation 

Mængder til indkøb 
Jens, Lene, 
Kaj 

Projekt Oprettelse af egenskabsdata 
Analyse og simulering 
Beskrivelser 
Modelserver 
Ansvarsfordeling 

Eigil, Kaj 
Lars, Jørgen 
 
Kaj 

Koncept Oprettelse af kravspecifikationer og 
egenskabsdata 

Eigil, Kaj 



 

  

Side 2 af 2 sider.  

Disse emner skal først og fremmest tjene til igangsætning af en pi-

lotfase og kan senere kan suppleres med flere.  

Det blev aftalt, at der skal udarbejdes en kort beskrivelse af flest 

mulige emner og de anførte deltagere har indvilget i at gøre dette 

til næste møde. Andre er velkommen til at behandle de resterende 

emner. Formålet er at disse beskrivelser kan danne grundlag for 

en mere detaljeret vurdering af de potentielle muligheder og der-

med forhåbentlig en god indikation på, at der er behov for at fort-

sætte og intensivere arbejdet. 

En kort beskrivelse på ca. 2 sider er tilstrækkelig og må gerne in-

deholde følgende punkter: 

1. Emnets indhold 

2. Ideelle muligheder i forbindelse med bygningsmodeller 
3. Den nuværende situation i almindelighed og dermed potentialet 
4. Ideer til bedre udnyttelse af mulighederne 

   

Per Christensen udtrykte særlig interesse for formidling og gav til-

sagn om at medvirke til at bearbejde de opnåede resultater og re-

ferere den løbende proces. 

Til slut skal nævnes, at der blev udtrykt bekymring for økonomien. 

Det igangsatte indledende arbejde frem til næste BVU*net med-

lemsmøde til foråret kan sandsynligvis gennemføres på frivillig ba-

sis. Men for at kunne fortsætte det videre arbejdet med temaet 

derefter er det afgørende, at der kommer en bevilling på plads. El-

lers vil det ikke være umuligt at gennemføre tilstrækkelig dybtgå-

ende analyser og få kvalitet nok i løsningsforslagene. 

Næste møde forsøges aftalt i begyndelsen af januar.  

Referent: Kaj A. Jørgensen 

 

 


