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REFERAT: 
 
1. Indledning, dagsorden og referat 
 1.1 Forslag til dagsorden blev godkendt    
 1.2 Referat fra sidste møde i Tåstrup blev godkendt 
 1.3 Meddelelser fra medlemmerne: 

Michael Larsen på vegne af KL, har kontaktet BVU*net og fremsendt ma-
teriale om ”DOB”, som er kommunernes digitale byggesagsbehandling. 
Det digitale system er under opbygning og vil blive rettet mod at BIM me-
toden kan indgå i det kommende færdigudbyggede system. 
BVU*net holder kontakten med Michael Larsen og evt. indkaldes Michael 
som gæst i et rådsmøde. 
1.4 Arbejdsplan for KR og sekretariat, blev fremlagt og godkendt – såvel 
KR som SEK arbejder videre efter denne plan. 

 1.5 Præsentation af mødets gæster og deltagere 
 Rådet præsenterede sig og fortalte kortfattet om deres rolle. 

Rådets gæster præsenterede og fortalte kortfattet om deres arbejde og 
det fremragende tværfaglige samarbejde, der er mellem regionens       
videns- og uddannelsesinstitutioner.  
Det tværfaglige samarbejde mellem institutionerne styres af en Advisory 
Board og samarbejdet minder meget om en mini BVU*net. 

 
2. Temagruper, udvalg og medlemsmøde 
 2.1 Temagrupper 
 TG1 Informationsniveauer 

Jan Karlshøj fremlagde sit præsentationsmateriale til mødet den 
30.08.11, hvoraf nogle af hovedpunkterne var: 



 

 

Side 2 af 2 sider. - Vigtigheden i informationsniveauerne er, hvilke informationer på 
hvilket tidspunkt og i hvilke niveauer 

- Aftalegrundlaget er vigtigt for de projektspecifikke informationsni-
veauer 

- Byggesagen skal indeholde en projektspecifik plan for informatio-
nerne og deres levering 

- De nye krav om kommunalt og regionalt brug af DDB, sætter 
yderligere fokus på informationsniveauer 

- Den officielle opbakning til Building Smart vil sandsynligvis øges 
- I anlægssektoren er der interesse for DDB og der sker muligvis en 

udvikling der 
Jan fremlægger materialet den 30.08.11 i Horsens, i en meget kort 
form 

  TG2 Bygningsdelsinformationer 
Kaj A. Jørgensen fremlagde sit præsentationsmateriale til mødet den 
30.08.11, hvoraf nogle af hovedpunkterne var: 
- Modelobjekterne og sammenhængen med det konkret fysiske 
- Krav (Indhold og håndtering) 
- Konsistensanalyse 
- Omkostningsestimering / Økonomi 
- Analyse og simulering 
- DV / FM 
- Modeloverdragelse (både fremadrettet og bagud rettet) 
- Aftaleindgåelse 
Kaj fremlægger materialet den 30.08.11 i Horsens, i en meget kort 
form 

  TG3 Egenskabsinformationer 
Niels Haldor Bertelsen fremlagde sit præsentationsmateriale til mø-
det den 30.08.11, hvoraf nogle af hovedpunkterne var: 
- Credit projektet 
- Lokalisering model 
- Proces model 
Niels fremlægger materialet den 30.08.11 i Horsens, i en meget kort 
form 

  TG4 Regional forankring 
Asbjørn Levring fremlagde sit præsentationsmateriale til mødet den 
30.08.11, hvoraf nogle af hovedpunkterne var: 

  - Strategi, Implementering, Infrastruktur og Læring  
  -   Hvordan kan forankringen ske – gennem BVU*net eller ved       

finansiering af ”græsrødder”  
  Asbjørn fremlægger materialet den 30.08.11 i Horsens, i en meget 
  kort form 
  Claudio Spaziani Testa fremlagde sit præsentationsmateriale til  
  mødet den 30.08.11, hvoraf nogle af hovedpunkterne var: 

- BIM Byen 
- Tværfaglighed 
- BIM Guide som projekt 
Claudio fremlægger materialet den 30.08.11 i Horsens, i en meget 
kort form 

  I dialogen mellem mødedeltagerne, blev bl. a. følgende drøftet: 
  -  Tværfagligheden i det uddannelsesmæssige, er en projektmulig-

hed, der binder det hele sammen 
  - Tværfaglighed med erhvervslivet som partner og med fokus på 

aftalemæssige og juridiske forhold 



 

 

Side 3 af 2 sider.   - Vi har en unik chance for at få tværfaglighed i uddannelserne, der 
jo ikke er bundet af byggeriets sædvanlige meget konkrete afta-
ler. 

  - Vi er ikke længere i den tværfaglige udvikling, end at konstrukti-
onsprocessen er nemmere digitalt, end den kreative proces 

  - På tavlen blev der udarbejdet en figur, der illustrerer de 4 TG´er 
som er vedtaget fremlagt på mødet den 30.08.11. 

  - der bør udarbejdes en enkelt side, der kan lægges frem på mø-
det den 30.09.11. 

  - EBST og cuneco holder et indlæg på mødet den 30.08.11. 
   
 2.2 Udvalg 
  - Udvalg 1 Softwareindkøb 

Christian Bolding fremlagde (efter afbud fra Mads Carlsen) oplæg til et 
udvalgsarbejde angående fælles softwareindkøb for alle institutioner-
ne. 
Det blev besluttet at fremlægge oplægget på BVUnet mødet den 
30.08.11 og få etableret et arbejdsudvalg, bestående af BVUnet med-
lemmer. 

  - Udvalg 2 Filnavngivning 
Christian Bolding fremlagde (efter afbud fra Mads Carlsen) oplæg til 
en henvendelse til bips om at kommende standard angående filnavn-
givning og filhåndtering, giver mulighed for både dansk og engelsk fil-
navngivning og filhåndtering. 
Det blev besluttet at fremlægge oplægget på BVUnet mødet den 
30.08.11 og få mødets accept af formuleringen inden henvendelsen 
fremsendes til bips. 
 

 2.3 Medlemsmøde 2 den 30/8 2011 i Horsens 
Mødet er planlagt – dog mangler Gunnar Eriksen det nøjagtige antal 
på deltagere for at kunne færdiggøre mødeplanlægningen. 
Sekratariat og formand lovede Gunnar at antal deltager vil blive frem-
sendt snarest muligt. 
Formanden opfordrede til at medlemmerne tilmelder så mange delta-
gere til mødet den 30.08.11, som muligt. 

 
3. Projekter  
 3.1 cuneco - Videncenter for produktivitet  

Efter afbud fra Flemming Vestergaard og Christian Koch. Niels Haldor 
fortalte kortfattet om samarbejdsaftalen mellem BVU*net og cuneco. 
Aftalen underskrives formentlig den 30.08.11. 
Aftalen udsendes så medlemmerne kan orientere sig inden mødet 
den 30.08.11. 

 3.2 Energiuddannelse af håndværkere 
  Efter afbud fra Jan Ejlerskov, fortalte Niels Haldor kortfattet om projek- 
  tet. 
 
4. Samarbejde om uddannelse i og mellem de 5 institutionssøjler 
  Hvem vil vi indbyde til medlemsmødet 30/8 2011? 
  Alle med interesse i BVU*net´s arbejde – medlemmer og interessenter 
  Hvem vil vi indbyde som medlem og deltager i BVU*net? 
  Der fremkom ikke en konklusion på emnet. 
  Hvordan kan vi arbejde med udvikling af vores uddannelsestilbud? 
  Der fremkom ikke en konklusion på emnet. 
 4.1 Arkitekt- og designskoler - Efteruddannelse for arkitekter. 

Per Kortegaard fortalte kortfattet om de strukturændringer, der er fore-
taget på AAA og de tiltag der nu sker angående uddannelse, efter og 
videreuddannelse. 
Anders Hermund fortalte kortfattet om KA´s tiltag for efter- og grund-
uddannelse i digitalisering af byggeriet.   



 

 

Side 4 af 2 sider.  4.2 Universiteter og ingeniørskoler 
Jan Karlshøj fortalte om den interesse for BIM i ingeniøruddannelser-
ne, resulterende i BIM i grund-, efter- og videreuddannelsen. 
Kaj A. Jørgensen nævnte at mange ingeniørstuderende bruger BIM 
Byen i f. m. deres studie. 
Kjeld Svidt bemærkede at der i ingeniøruddannelsen ikke er den stør-
ste interesse for værktøjsundervisningen, men mere for BIM metoden, 
hvorfor der også sker en BIM orientering i de enkelte årgange (under 
begrebet BITES OF BIM). 

  4.3 Erhvervsakademier 
Gunnar Eriksen fortalte at BIM er intergreret i undervisningen i alle ni-
veauer. Undervisningsmaterialet er digitalt og ligger som ”Opne Soft-
ware”. 
Claudio Testa, fortalte at KEA bruger BenchMarking i f. m. kompeten-
ceprofiler for fagligt personale. 

   Claudio Testa fremlagde status for BIMbyen, se punktet om TG 4. 
 4.4 Erhvervsuddannelser og relaterede sekretariater 
  Ingen fremlæggelse. 
 4.5 Vidensinstitutioner 
   Asbjørn Levring og  Niels Haldor Bertelsen, fortalte kort om videns- 

institutionernes aktiviteter, med fokus på undervisningen som holistisk 
viden. 

5. Administration, drift og formidling 
 5.1 Konstituering af Koordineringsrådet 

- Per Kortegaard indtræder i stedet for Elsebeth Terkelsen  
- Erik Ploug Sørensen udtræder af KR og i stedet deltager Kim Knud-
sen fra Construction College Aalborg 

 5.2 Indkomne forslag og ideer 
  Ingen. 
 5.3 BVU*net logo og skabeloner blev fremlagt og godkendt  
  – der var stort ros til logoet 
 5.4 Hjemmesiden www.BVUnet.dk, blev gennemgået af Niels Haldor. 
  Hjemmesiden blev godkendt . 

5.5 Indmeldelse af medlemmer bliver et selvstændigt punkt på mødet den  
 30.08.11 i Horsens. 

Indmeldelsesskema udsendes til medlemmerne og fremlægges på 
mødet den 30.08.11. 
En økonomisk enhed som institut er opkrævningsenhed. 

 5.6 Økonomi for BVU*net 
  Økonomien fastlægges senere (når tilmeldingerne er indleveret). 
6. Konklusion, næste møde og evt. 
 6.1 Næste møder og mødekalender – Møde den 17.11.11 i København 
  Vært, sted og lokale oplyses senere 
 6.2 Konklusion fra møde og opgaveliste 

Næste BVU*net møde bliver i jan./feb. 2012 – planlægning udføres af KR 
og SEK. 

 6.3 Eventuelt 
  Ingen indlæg under eventuelt 
 
 
Christian Bolding, BVU*net SOK 

http://www.bvunet.dk/


BVU*net TEMAGRUPPER – Oplæg til BVU*net mødet den 30.08.11 i Horsens: 

Temagrupperne skal bemandes – Hvem ønsker at være med ? – Lyt til tovholdernes korte oplæg ? 

 Fagudvikling / Fagspecifikation: 
 

  

  Jan / Kjeld  Kaj / Niels / Lene 
 

   

  Informationsniveauer / 
Aftaleindgåelse 
BIM leverancer 
Fagudvikling 
 

 Bygningsdele / Rum / Egenskaber 
(Økonomi, Mængde og andre 
egenskaber 
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    TG3 Undervisningsmaterialer, 
digitale værktøjer og BIMbyen. 
De studerende er her i centrum 
 
 

Claudio / 
Per 
 

       
    TG4 Regional forankring, mod 

praksis 
 
 
 

Asbjørn / 
Bolding 

   
 

     

  

Tidshorisonten er en fremlæggelse af temagruppens resultat på næste BVU*net møde jan./feb. 2012 
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