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Medlemsmøde 2 den 30. august 2011 i Horsens - Dagsorden 
 

Tid:  Tirsdag den 30. august 2011, kl. 13.00-16.00  

Sted: VIA University College, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens 

Vært:  Uddannelseschef for konstruktøruddannelsen i Horsens, Århus og 

Holstebro Gunnar Eriksen. Tlf: 87 55 41 03. E-mail: ge@viauc.dk  

Deltagere: Medlemmer af BVU*net og deres samarbejdspartnere. 

Tilmelding: På www.bvunet.dk eller til Christian Bolding, Virupvej 48 D, 8530 Hjortshøj, 

tlf: 50 99 48 15 eller e-mail: christianbolding@christianbolding.dk.  

BVU*net er et netværkssamarbejde for Byggeriets Videns- og Uddannelses-

institutioner, som blev stiftet på medlemsmøde den 13. januar 2011, og som 

arbejde med byggeriets effektivisering, digitalisering og relaterede temaer. 

Mødets formål er at drøfte og igangsætte arbejdet i fire nye temagrupper i 

BVU*net, og at.præsentere BVU*nets organisation og arbejdsfelter som 

grundlag for optagelse af medlemmer i BVU*net.  

1. Præsentation af BVU*net og samarbejder (13:00 – 13:45) 

Indledning, præsentation og indmeldelse i BVU*net ved seniorforsker Niels 

Haldor Bertelsen, SBi, formand for BVU*nets Koordineringsråd. 

Eksempler på samarbejder: 

– Softwareindkøb til skoler og filnavngivning på dansk og engelsk 

ved sekretær Christian Bolding, BVU*net 

– Energiuddannelsen i håndværksfagene – dansk deltagelse i IEE-projekt 

ved Rasmus Zier Bro, Byggeriets Uddannelse 

– Cuneco (Center for produktivitet i byggeriet) - hensigtserklæring  

ved direktør Torben Klitgaard, Cuneco 

2. Samfundets ønsker til BVU*net (13:45 – 14:15) 

Hvordan har byggeriets produktivitet og digitalisering udviklet sig de seneste 

10-20 år, og hvilke visioner har de statslige myndigheder til den fremtidige 

udvikling? Hvilke bidrag kan viden-, uddannelses- og forskningsinstitutioner-

ne yde til denne udvikling, og hvilken rolle vil BVU*net kunne spille. 

Indlæg ved civilingeniør Morten Steffensen, Erhverv- og Byggestyrelsen. 

3. Etablering af fire nye temagrupper i BVU*net (14:15 – 16:00) 

Tovholderne præsenterer oplæg til fire nye BVU-temagrupper, og indhold, 

målsætning og forbedring af produktivitet drøftes i fire grupper på mødet: 

1. BIM-aftaler, ydelsesbeskrivelser og informationsniveauer  

Indlæg ved lektor Jan Karlshøj, DTU, som er tovholder for TG1. 

2. Bygningsdele og rum – typer, mængder, økonomi og egenskaber 

Indlæg ved lektor Kaj A. Jørgensen, AAU, som er tovholder for TG2. 

3. Uddannelse, lærebøger, efteruddannelse og BIMbyen   

Indlæg ved studieleder Claudio S. Testa, KEA, som er tovholder for TG3. 

4. Regional forankring i samarbejde med byggeerhvervet 

med konsulent Asbjørn Levring, TI, som er tovholder for TG4. 

Resultatet af gruppearbejdet fremlægges af de fire tovholdere som grundlag 

for det videre arbejde, og mødet afsluttes ved Niels Haldor Bertelsen. 
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Side 2 af 2 sider. BVU-temagrupper 

Temagrupperne kan indenfor der deres arbejdsfelt arbejde med udvikling, 

vejledninger og afprøvning, og de kan arbejde med hvorledes erfaringerne 

formidles, indarbejdes i uddannelserne og forankres regionalt i et samarbej-

de med byggeerhvervet. Temagruppernes arbejde ses både i et praktisk og 

teoretisk perspektiv, der er forankret i lovgivning, normer, standarder og in-

ternational forskning. Arbejdet i temagrupperne skal gennemføres efter en 

innovationsmodel, som har til formål at forbedre byggeriets produktivitet. 

Temagruppe 1. BIM-aftaler, ydelsesbeskrivelser og informationsniveauer 

Tovholder lektor Jan Karlshøj, DTU – Danmarks Tekniske Universitet. 

Genbrug af digitale informationer har ubegrænsede muligheder, og græn-

serne sættes kun af tid og penge. Det centrale spørgsmål er derfor: Hvordan 

fremskaffer man den nødvendige og tilstrækkelige information mest omkost-

ningseffektivt? Informationsbehovet, som kan specificeres i en informations-

leverancemanual, afhænger af stadet i processen, aktiviteten der skal gen-

nemføres og aktøren som skal udføre den. Temagruppen ser på hvordan in-

formationsbehov, tekniske krav og forholdet til BIM-aftaler og -ydelser, der 

indgås mellem byggeriets parter. 

Temagruppe 2. Bygningsdele og rum – typer, mængder, økonomi og egenskaber 

Tovholder lektor Kaj A. Jørgensen, AAU – Aalborg Universitet. 

Informationer om bygningsdele og rum herunder deres type, mængder, øko-

nomi og egenskaber skaber sammenhæng mellem bygningen og byggeva-

rer leveret til bygningen. Informationerne er forskellige i de forskellige an-

vendelser, men det er essentielle, at de både kan sammenkobles fysisk og i 

forhold til parametre, anvendelse og tid. Temagruppen arbejder med at iden-

tificere forudsætninger for og metoder til, at disse informationer kan gives 

mest mulig værdi og kan håndteres mest produktivt i hele forløbet. 

Temagruppe 3. Uddannelse, lærebøger, efteruddannelse og BIMbyen  

Tovholder studieleder Claudio Spaziani Testa, KEA - Københavns Erhvervsakademi. 

Temagruppen arbejder med undervisning i byggeriets digitalisering, produk-

tivitet og kvalitet i og på tværs mellem arkitekter, ingeniører, konstruktører, 

håndværkere og andre. Der arbejdes også med digitalt undervisningsmate-

riale, værktøjer, projektopgaver og undervisning på byggesager på tværs af 

fagene. Undervisningen dækker grund- og efteruddannelser på skoler, i virk-

somheder og på byggepladser. Der arbejders også med erfaringsudveksling 

mellem lærere, efteruddannelse af dem og samarbejde mellem elever, lær-

linge og studerende, som det fx sker i www.BIMbyen.dk.  

Temagruppe 4. Regional forankring i samarbejde med byggeerhvervet  

Tovholder konsulent Asbjørn Levring, Teknologisk Institut. 

Temagruppen arbejder med hvorledes erfaringer og ny viden om digitalise-

ring og produktivitet i byggeriet kan forankres i byggeerhvervet, så det giver 

en hurtig og stor effekt i virksomheder og på byggerier. Temagruppen arbej-

der ud fra den filosofi, at dette bedst sker i et regionalt samarbejde mellem 

skoler og virksomheder og ud fra de lokale behov og muligheder. Tema-

gruppen ser derfor på, hvorledes de forskellige informationer og erfaringer 

kan kanaliseres ud til de enkelte brugere, virksomheder og arbejdspladser. 

http://www.bimbyen.dk/

