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1. Indledning, dagsorden og referat 
Niels bød velkommen og takkede Asbjørn for han ville lægge hus til mødet. 

2.1 Forslag til dagsorden 

Forslag til dagsorden af 24/04 2011 (BVU KR2 N11) blev godkendt. Af prak-

tiske grund blev dagsordenpunkterne gennemført i følgende rækkefølge: 1, 

4, 3, 2 og 5. 

2.2 Referat fra seneste møde 

Referat fra Koordineringsrådets mødet 1 (KR1) den 15/03 – 2011 i Odense 

(BVU KR2 N12), blev godkendt. 

1.3 Meddelelser fra medlemmerne 

Ingen meddelelser fra medlemmerne. 

1.4 Arbejdsplan for KR og sekretariat 

Arbejdsplanen (BVU KR2 N13) blev gennemgået og godkendt af KR. Ar-

bejdsplanen følges i det daglige arbejde og bliver løbende revideret og tilfø-

jet nye arbejdsopgaver. 
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2. Administration, drift og formidling 

2.1 Indkomne forslag og ideer 

Der blev ikke gennemgået indkomne forslag under punktet 

2.2 Forretningsorden for BVUnet, KR og udvalg  

Forslag til forretningsorden af 24/4 2011 blev godkendt. Sekretariatet (SEK) 

vil løbende videreudvikle forretningsordenen i takt med kommende behov og 

fremlægge revisionerne til godkendelse i KR. 

2.3 Hjemmeside www.BVUnet.dk og projektweb 

Navnet er indkøbt og SEK er i gang med at fylde tekst på hjemmesiden. KR 

gav mandat til at SEK arbejder videre med udvikling af hjemmesiden, profil-

beskrivelsen og den overordnede markedsføringsplan (BVU KR2 N22). 

Medlemmer af KR opfordres til at skrive korte artikler om alle interessante 

emner og sende dem til SEK. 

2.4 Indmeldelse af medlemmer 

SEK går videre med medlemsindmeldelse (BVU KR2 N23), som den er klar 

til underskrift på næste KR møde (KR3) og fremlæggelse på medlemsmødet 

den 30. august 2011. SEK vil snarest fremsende en etableringsopkrævning 

på kr. 5.000,- kr. til hver af de 10 medlemmer af KR. Det betyder, at de insti-

tutioner, der vil have bedst mulighed for betaling inden udgangen af maj, får 

mulighed for det.  

2.5 BVUnet navn, logo og skabeloner 

SEK har arbejdet med forslag til logo for BVUnet.dk (BVU KR2 N24). Lars 

Klint vil viderebearbejdet forslaget og snart fremkomme med alternativt for-

slag. SEK har desuden udarbejdet forslag til brevpapir med logo (BVU KR2 

N25). SEK arbejder videre med denne og andre skabeloner for BVUnet.dk. 

2.6 Økonomi for BVUnet 

Der etableres en SBi-sag for BVUnet.dk med Niels Haldor Bertelsen som 

projektleder, hvorigennem alle omkostninger og indtægter for BVUnet.dk kan 

administreres. SEK arbejder videre med budgetlægning og det praktiske i 

forhold hertil. 

 

 

3. Samarbejde i og mellem institutionssøjlerne 
SEK arbejder med en præsentation og indhold for de enkelte institutioner og 

institutionssøjler i BVUnet.dk (BVU KR2 N31). SEK vil arbejde videre med 

beskrivelsen. 

3.1 Initiativer i institutionssøjle – 1 Arkitekt- og designskoler 

De to skoler vil på næste KR fremlægge deres forslag til samarbejde om ef-

teruddannelse på arkitektområdet. 

3.2 Initiativer i institutionssøjle – 2 Universiteter og ingeniørskoler 

Under punkt 4.2 har AAU og DTU fremlagt forslag til nye temagrupper i 

BVUnet.dk om henholdsvis ’Klassifikation og bygningsdelsinformation’ og 

’Informationsniveauer’, som KR besluttede at igangsætte. 

http://www.bvunet.dk/
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Navngivning af filer 

UCN har fremlagt bemærkning til kommende standarder til filhåndtering og 

filnavngivning i Bips F104/204 (BVU KR2 N32), som de beder KR om at tage 

stilling til. UCN foreslår, at ændringer til Bips F104/204 ikke medfører at filer 

kun kan navngives på dansk, men at der skal være mulighed for at navngive 

filer både på engelsk og på dansk. Årsagen til ønsket om dobbeltsprog er de 

mange projekter til udlandet, og de mange udenlandske studerende i uddan-

nelsesinstitutionerne.  

 

Det blev besluttet, at BVUnet.dk vil deltage i en høring om forslaget blandt 

BVUnet.dk medlemmer og andre interessenter, hvor UCN er tovholder. KR 

ønsker, at resultatet af høringen fremlægges for KR inden den bliver offent-

liggjort. SEK underretter UCN om KR’s forslag. 

Fælleindkøb af software 

UCN har fremlagt konkret forslag til BVUnet.dk om fælles indkøb af software 

til uddannelsesbrug (BVU KR2 N33). Årsagen er, at priserne på software er 

blevet meget dyrere, og det er blevet meget svært for de enkelte institutioner 

at forhandle med software leverandørerne. UCN foreslår, at alle institutio-

nerne står sammen om indkøb af software og gennem mere strukturerede 

forhandlinger skaber bedre mulighed for at få rabatter og bedre vilkår.  

 

Det blev besluttet, at BVUnet.dk støtter en undersøgelse af mulighederne for 

fælles softwareindkøb blandt BVUnet.dk medlemmer og andre interessenter, 

hvor UCN er tovholder. KR ønsker, at resultatet af undersøgelsen fremlæg-

ges for KR inden indkøbene evt. sættes i værk. SEK underretter UCN om 

KR’s forslag. 

BIMbyen.dk med guide til brugen 

KEA har udarbejdet konkret handlingsplan for BIMbyen.dk (BVU KR2 N34), 

som blev fremlagt af Claudio, der er chef for BIMbyen.dk. KEA ejer BIM-

byen.dk og de studerende driver den. KEA starter et projekt op, som er en 

guide til brugen af BIMbyen.dk, og der samarbejdes med ingeniører fra Sø-

ren Jensen og arkitekter fra KHR. KEA ønsker desuden at inddrage uddan-

nelsesinstitutionerne og softwareleverandørerne. KEA vil sørge for juridisk 

afklaring i forhold til ophavsret, konkurrenceforhold og primære målgruppe. 

AU og VIA er positiv for tanken og vil gerne høre mere, og de betragter BIM-

byen.dk som en læringsplatform og en positiv måde at drive læring på. 

 

Det blev besluttet, at BVUnet.dk støtter en undersøgelse af mulighederne for 

samarbejde om en videreudvikling af BIMbyen.dk eller lignende som en læ-

ringsplatform for de studerende, som KEA er tovholder for. KR ønsker, at re-

sultatet af undersøgelsen fremlægges for KR inden en udbygning kan ske 

med relation til BVUnet.dk. 

3.4 Initiativer i institutionssøjle - 4 Erhvervsuddannelse mv. 

Europæisk analyse af energiuddannelse  

Rasmus Zier Bro, Byggeriets Uddannelser (BU), var inviteret til KR2 for at 

forklare om et fælles europæisk projekt, som de ønsker at deltage i med op-

bakning fra BVUnet.dk. Byggeriets Uddannelser er blevet opfordret af Ener-
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europæiske projekt ”Intelligent Energy Europa” under IEE, der er del af ”Ini-

tiativ 21”. Der skal findes én dansk projektgruppe, som dækker branchen 

bredt, og som vil udarbejde et tilbud om deltagelse til 15. juni 2011. Rasmus 

gennemgik sit baggrundsnotat (BVU KR2 N35), som har været drøftet med 

Christian Koch og Niels Haldor Bertelsen ved et formøde. Byggeriets Ud-

dannelser foreslår en dansk projektansøgning med BU som projektleder, og 

som har vægt på grund- og efteruddannelse og deltagelse af erhvervsskoler 

indenfor både konstruktion og installation. Analysen vil formentlig blive en 

gap analyse mellem politiske og faglige mål for energiuddannelsen i hånd-

værksfagene. Flere udtrykte ønske om at bidrage til projektet. Interesserede 

vil kunne kontakte Rasmus på: Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. 

sal, 2400 København NV. Direkte tlf: 35 87 87 31. Mail: rzb@bygud.dk.  

 

Det blev besluttet, at BVUnet.dk støtter en ansøgning fra Byggeriets Uddan-

nelser (BU) til IEE-projektet ’Intelligent Energy Europa’, som BU er projektle-

der for, og som medlemmer af BVUnet.dk og andre interessenter kan være 

deltagere i. KR ønsker, at ansøgningen fremlægges for KR/SEK inden den 

sendes til ansøger. 

3.5 Initiativer i institutionssøjle – 5 Videninstitutioner 

Under punkt 4.2 har SBi og TI fremlagt forslag til nye temagrupper i BVUne-

te.dk om henholdsvis ’Egenskabsinformationer og benchmarking’ og ’Regio-

nal forankring’, som KR besluttede at igangsætte. 

3.6 Projektforslag og ansøgninger om støtte 

Niels har møde med EBST den 25/5 2011 og vil her undersøge muligheder 

for støtte til BVUnet.dk fra EBST eller andre. 
 

4. Videncentret for produktivitet 

4.1 Finansiering af BVUnets sekretariat 2011 

Finansieringen af sekretariatet skal i 2011 være en ”både og” model, hvor 

Videncenter for Produktivitet betaler 50.000 kr. til etablering af BVUnet.dk i 

2011, og hvor SEK sender en etableringsopkrævning på kr. 5.000,- pr. del-

tager i KR (i alt, kr. 50.000,- kr.). Denne etableringsopkrævning indgår som 

en bufferkonto i SEK. Det vil blive aftalt, at AU v/ Christian Koch, ansætter 

Christian Bolding for de 50.000,- kr. fra VCP. Der er p.t. udarbejdet en an-

sættelsesaftale, som ikke er kommet igennem administration på AU. Sekre-

tæren fortsætter sit arbejde, selv om det juridiske ikke er på plads.  

4.2 Forprojekter og kompetenceprofiler 

I Videncenter for Produktivitet (VCP) arbejdes der med følgende indsatsom-

råder, og man planlægger et behovs- og værdianalyseprojekt og en person-

kompetenceanalyse af væsentlige byggeparter: 

1. Klassifikation  

2. Egenskabsdata 

3. Informationsniveauer 

4. Opmålingsregler 

5. Videnportaler og resultater - implementering 1 

6. Uddannelse og læring - implementering 2 

7. Regional forankring - implementering 3 

8. Produktivitet og værdianalyse 

mailto:rzb@bygud.dk
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SEK har udført et forslag til lay-out for en kompetenceprofil, som er inklude-

ret en afprøvning på KA (BVU KR2 N41). VCP er ved at kortlægge personli-

ge kompetencer for nøglepersoner i branchen, således de kan indgå som 

mulige aktører i det kommende arbejder. VCP er derfor ved at udvikle et 

spørgeskema til afdækning af nøglepersoners kompetencer i sektoren. KR 

foreslår, at VCP gør brug af erfaringer om kompetenceprofiler og spørge-

skemaer hos BVUnet’s medlemmer. KR udtrykte ønske om, at viden- og ud-

dannelsesinstitutionernes kompetence også blev omfattet. BVUnet.dk vil i 

første omgang fokuserer på kompetencer og delprojekter i forhold til vore 

medlemmers primære behov. De må dog gerne på sigt koordineret med 

VCP’s. SEK afventer færdiggørelsen af spørgeskemaet fra VCP. 

Klassifikation og bygningsdelsinformation 

Kaj A. Jørgensen gennemgik sit oplæg til bygningsdelsinformation (BVU 

KR2 N42). Kaj lægger vægt på, at det ikke er klassifikation som er i fokus, 

men hvordan man håndterer bygningsdelsinformationer med størst effekt på 

produktiviteten. Klassifikation og andre udviklingsemner blev herefter drøftet 

detaljeret.  

 

Det blev besluttet, at der etableres en temagruppe i BVUnet.dk, som arbej-

der med ’Bygningsdelsinformation’ med Kaj A. Jørgensen som tovholder. 

Informationsniveauer 

Jan Karlshøj gennemgik sin præsentation om informationsniveauer (BVU 

KR2 N43). Jan´s bud er at informationsniveauerne bliver formålsbestemt, 

som: ID af data og ”Roadmap” for IDM. Informationsniveauerne er aftalestof 

mellem parterne og kan ikke ses uafhængigt af egenskabsdataene.  

 

Det blev besluttet, at der etableres en temagruppe i BVUnet.dk, som arbej-

der med ’Informationsniveauer’ med Jan Karlshøj som tovholder. 

Egenskabsdata og benchmarking 

Niels Haldor Bertelsen nævnte, at SBi i 2010 afsluttede et stor Nordisk/-

Baltisk forskningsprojekt CREDIT, som behandler egenskabsdata og 

benchmarking. Grænsefladen mellem egenskabsdata, klassifikation, byg-

ningsdele og informationsniveauer kunne være et projektemne for BVU-

net.dk.  

 

Det blev besluttet, at der etableres en temagruppe i BVUnet.dk. som arbej-

der med ’Egenskabsdata og benchmarking’ med Niels Haldor Bertelsen som 

tovholder. 

Uddannelse og læring 

BVUnet.dk er central i VCP’s implementering af deres resultater i uddannel-

sesinstitutioner, og BVUnet.dk er indskrevet som samarbejdsparten på dette 

område. Nærmere om dette punkt er behandlet under punkt 3.  

Regional forankring 

Det er vigtigt, at tage fat i den regionale forankring, og BVUnet.dk kan her 

spille en væsentlig rolle, idet medlemmerne er meget aktive fx i forhold til 

følgende tiltag:  
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land) 

– Erfaklubben i København (BIM logen) 
– BIMcamp i København 
– BIMklubben i Aarhus, som på 2 måneder har fået 60 medlemmer 
 

Det blev besluttet, at der etableres en temagruppe i BVUnet.dk. som arbej-

der med ’Regional forankring’ med Asbjørn Levring som tovholder. Asbjørn 

fremlægger oplæg på næste KR i samarbejde med SEK. 

4.3 Aftale med Videncenter for Produktivitet 

I samarbejde med Christian Koch og Flemming Vestergaard skal der arbej-

des for at BVUnet.dk får en formel aftale med Videncenter for Produktivitet 

(VCP) om implementering af resultaterne med særlig vægt på uddannelse, 

læring og regional forankring. Der skal derfor snarest aftales et møde med 

VCP, hvor rammerne herfor kan aftales. 

 

 

5. Konklusion, næste møde og evt. 

5.1 Medlemsmøde i BVUnet august 2011 

Medlemsmøde i BVUnet.dk afholdes tirsdag den 30. august 2011, kl. 13.00 

til 16.00. Mødet holdes på VIA i Horsens, Chr. M. Østergaards Vej med 

Gunnar Eriksen som vært. Følgende dagsordenpunkter foreslås for mødet: 

– Indmeldelse som medlem af BVUnet.dk 

– Et inspirerende indlæg fra ekstern person 

– Oplæg og diskussion arbejdet i temagrupper. 

 

Som inspirerende indlæg foreslog Gunnar Eriksen et foredrag af Kjeld Fre-

dens om positiv psykologi - ”pindsvinet” http://www.athenas.dk/kjeld-fredens-

foredrag-hjernen.htm, som han vil undersøge nærmere. 

 

Vært og SEK arbejder videre med forslag til indhold på medlemsmøde, og 

SEK udsender snarest indkaldelse til mødet, og den følges senere op af en 

dagsorden og kørselsvejledning. 

5.2 Næste møde i KR 

Møde i KR (KR3) afholdes torsdag den 18. august 2011, kl. 10.00 til 14.00 

hos AU i Aalborg med Kaj A. Jørgensen som vært og med følgende oplæg til 

dagsorden: 

1. Indledning, dagsorden og referat 

2. Administration, drift og formidling 

3. Samarbejde i og mellem institutionssøjlerne 

4. Tværfaglige samarbejder i BVU-temagrupper 

5. Samarbejdet med Videncenter for Produktivitet 

6. Konklusion, næste møder og eventuelt 

 

Indkaldelse udsendes snarest, og den følges senere op af en dagsorden og 

kørselsvejledning 

5.3 Konklusion fra møde og opgaveliste 

De aktuelle beslutninger på mødet er indskrevet under de enkelte punkter. 

SEK vil med baggrund i referatet ajourføre opgavelisten. 

http://www.athenas.dk/kjeld-fredens-foredrag-hjernen.htm
http://www.athenas.dk/kjeld-fredens-foredrag-hjernen.htm


 

 

Side 7 af 7 sider. 5.4 Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt. 
 
 
Referent: Christian Bolding og Niels Haldor Bertelsen 16/5 2011 

 

 

 

 

Bilag A: Baggrundsmateriale der er henvist til på KR2 
 

Til og på mødet er der som baggrund for diskussioner og beslutninger om-

delt forskelligt materiale, som er vist efterfølgende: 

– BVU KR2 N11: Indkaldelse til møde 2 i Koordineringsrådet den 6/5 2011 

med forslag til dagsorden. Filnavn: KR2 Møde110506 Dagsorden. Dateret 

24/4 2011. Sider 1. 

– BVU KR2 N12: Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - Referat. 

Filnavn: KR1 Møde110315 Referat. Dateret 17/3 2011. Sider 6. 

– BVU KR2 N13: Arbejdsplan - BVUnet.dk - Koordineringsråd (KR) - sekre-

tariat (SEK). Filnavn: SEK arbejdesplan V2a. Dateret 2/5 2011. Sider 2. 

– BVU KR2 N21: Forretningsorden for BVUnet, Koordineringsråd og ud-

valg. Filnavn: Forretningsorden 2011 BVUnet. Dateret 24/4 2011. Sider 5. 

– BVU KR2 N22: Kortfattet markedsføringsplan for BVUnet. Filnavn: Mar-

kedsføringsplan 05-04-2011. Dateret 5/4 2011. Sider 3. 

– BVU KR2 N23: Bilag til: Samarbejdsaftale af 13. januar 2011 for BVU-

net.dk. Filnavn: Indmeldelse 02-05-2011. Dateret 2/5 2011. Sider 5. 

– BVU KR2 N24: Logo1 for BVUnet.dk af 27/4 2011. Filnavn: Logo1 27-04-

11. Dateret 11/4 2011. Sider 1. 

– BVU KR2 N25: Forslag til brevpapir for BVUnet.dk af 2/5 2011. Filnavn: 

Brevpapir 02-05-11. Dateret 2/5 2011. Sider 2. 

– BVU KR2 N31: Oplæg: Præsentation og indhold af BVUnet.dk – Hvad 

kan institutionerne tilbyde. Filnavn: Ramme-præsentation alle 02-05-11. 

Dateret 2/5 2011. Sider 15. 

– BVU KR2 N32: Støtte til at beholde engelsk som sprog på Bips F104/204. 

Notat fra UCN. Filnavn: UCN SørenSti filnavngivning. Dateret 25/3 2011. 

Sider 4. 

– BVU KR2 N33: Fælles software indkøb – et oplæg fra UCN. Filnavn: UCN 

Softwareindkøb. Dateret 5/5 2011. Sider 1. 

– BVU KR2 N34: BIMbyen.dk – Guide for mere BIM - Slagplanen. Notat fra 

KEA. Filnavn: BIMbyens BIM-guide. Dateret 1/5 2011. Sider 2. 

– BVU KR2 N35: Styrket uddannelse og efteruddannelse som sikrer energi-

rigtigt byggeri. Notat fra Byggeriets Uddannelse. Filnavn: BygUdd 

110419rzb Energirigtig byggeri og uddannelse. Dateret 19/4 2011. Sider 

2. 

– BVU KR2 N41: Kompetencematrix for netværkssamarbejdet BVUnet.dk 

med bilag med eksempel for KA. Filnavn: Kompetencematrix 226-04-11. 

Dato: 26/4 2011. Sider: 2. 

– BVU KR2 N42: Klassifikation – Effektivitetsfremmende håndtering af byg-

ningsdelsinformation. Notat af Kaj A. Jørgensen. Filnavn: KajJ Oplæg-

Bygningsdelsinformtion. Dato: 6/5 2011. Sider: 2. 

– BVU KR2 N43: Informationsniveauer. Præsentation af Jan Karlshøj. Fil-

navn: Informationsniveauer. Dato: 6/5 2011. Sider: 5. 


