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Tema2: 

Information om bygningsdele og rum – produktive processer 
 

På medlemsmødet 30. august 2011 på VIA University College i 

Horsens blev der dannet en gruppe på 9 mødedeltagere med det 

formål at gennemføre en indledende diskussion af temaets emne 

(se dette på www.bvunet.dk under aktiviteter og TG2).  

Gruppen havde følgende deltagere: 

Jens Bertelsen VIA University College i Horsens jcb@viauc.dk 
Kirsten Sommerlade VIA University College i Horsens ksl@viauc.dk 
Ernest Müller VIA University College i Horsens eml@viauc.dk 
Mette Falbe-Hansen Erhv.akad. Aarhus / Aarhus Tech mfh@aarhustech.dk 
Bruno Larsen Univ. College Nordjylland bla@ucn.dk 
Jens Ole Laursen Birch & Svenning A/S, Horsens jol@bos-ark.dk 
Per Christiansen Hundsbæk & Henriksen, Horsens pch@huh.dk 
Lene Faber Aalborg Universitet lf@m-tech.aau.dk 
Kaj A. Jørgensen Aalborg Universitet kaj@m-tech.aau.dk 

 

Deltagerne gav alle udtryk for stor interesse for temaet men det 

skal understreges, at gruppedannelsen er foreløbig. En mere for-

pligtende oprettelse af temagruppen vil komme senere. Omvendt 

er det ønskeligt at flere interesserede meget gerne må melde sig – 

medlemmer af BVUnet såvel som andre. På nuværende tidspunkt 

har følgende yderligere meldt sig som deltagere i det videre arbej-

de: 

Kjeld Svidt Aalborg Universitet ks@civil.aau.dk 
Niels Haldor Bertelsen SBi/AAU nhb@sbi.dk 
Anne Kathrine Frandsen  SBi/AAU akf@sbi.dk 

 

Naturligvis blev mange forskellige problemstillinger berørt under 

diskussionen men et gennemgående emne var, at selv om det må-

ske i mange tilfælde går fornuftigt med modelarbejdet hos rådgi-

verne, så viser det sig ofte, at entreprenørerne ikke udnytter de 

oplagte muligheder, der foreligger ved at overtage modeller fra 

rådgiverne. Ligeledes er betonelement fabrikkerne heller ikke klar 

til at udnytte modellerne til f.eks. detaljer vedrørende udsparinger 

mv. En indsats på dette område vurderedes for meget nyttig og 

fremmende for sagen. Der vil samtidig komme mere fokus på at 

berige modellerne med egenskabsdata. Som den største gevinst 

blev muligheder for mængdeudtræk og omkostningskalkulation 

fremhævet. 

I relation hertil blev også omtalt, at indkøb af software er en væ-

sentlig bremsende faktor for udviklingen og at der er behov for fle-

re varianter at software, der er mere dedikeret mod de forskellige 

parter, f.eks. egnet visualiseringssoftware til entreprenører, under-

leverandører og driftsherrer. Dermed vil der også blive sat fokus 

på produktivitet som grundlag for at stille krav om software. I for-

længelse heraf blev det åbne IFC modeludvekslingsformat berørt 

og man fandt det stadig uforståeligt at f.eks. Autodesk ikke var i 

stand til at levere fejlfrie import/eksport moduler til Revit. 



 

  

Side 2 af 2 sider. Hvis der således kommer gang i en bedre udnyttelse af bygnings-

modeller, jf. de ovenfor omtalte emner, blev det vurderet, at der 

vil rejse sig et behov for mere detaljerede modeller, både mht. 

struktur (underopdeling af objekter) og specifikation (egenskabs-

data). Det vil ikke længere være hensigtsmæssigt, at detaljer blot 

udformes som 2D tegninger.  

Endelig blev det succesfulde nordjyske initiativ "De Digitale Dage" 

omtalt. Som det er bekendt for flere, er det et samarbejde mellem 

University College Nordjylland Teknologi & Business, Aalborg Uni-

versitet, Tech College Aalborg, EUC-Nord og SmartCityDK (se 

www.dedigitaledage.dk). En række af de omtalte emner bliver i 

praksis illustreret og behandlet gennem de projektforløb, som de 

studerende her gennemfører.  

Den nærmere organisering af arbejdet med temaet blev ikke drøf-

tet men der var almindelig tilslutning til at gå videre med at udar-

bejde et egentligt projektforslag med ansøgning om projektmidler.  
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