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Temagruppe 2
Information om bygningsdele og rum – produktive processer 
- Indhold, målsætning og plan for arbejdet 
 

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. 

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

Bygningsmodellering - BIM 

Bygningsmodellering, også kaldet Bygningsinformationsmodellering, forkor-

tet BIM, er i efterhånden mange år blevet fremhævet som vejen frem i byg-

gebranchen. En række forskellige argumenter bliver fremført og fagligt set er 

der da også gevinster at hente. Eksempelvis er det påvist, at modellering 

kan give anledning til en gunstig omlejring af arbejdsindsatsen, så mere ruti-

neprægede opgaver kan reduceres i omfang. Flere væsentlige beslutninger 

kan træffes på det rigtige tidspunkt og nødvendige ændringer kan foretages 

med mindre tab af ressourcer. 

 

Dette har i sagens natur skabt store forventninger til udviklingen. Det vil blive 

nemmere at projektere, man kan overføre modeller mellem byggeprojektets 

partere, man kan løbende foretage vigtige analyser, simuleringer og optime-

ringer for at opnå bedre bygninger. 

 

Den aktuelle situation er imidlertid, at der er lang vej endnu. Udviklingen er 

udbredt tilbageholdende, specielt hos de udførende og hos bygher-

rer/driftsherrer. De rigtig gode effekter er svære at få øje på og en almindelig 

skepsis eller skuffelse er til at få øje på. 

Behov for flere og bedre resultater af BIM 

Hvis udviklingen generelt skal forbedres, er det vigtigt, at der kan fremvises 

flere og bedre resultater af bygningsmodellering, og det er derfor nødvendigt 

at undersøge, hvilke effekter, der er størst. Der kan tages udgangspunkt i 

eksempelvis følgende emner: 

1. Håndtering af krav fra bygherren 

2. Konsistensanalyse 

3. Omkostningsestimering på flere niveauer 

4. Analyse og simulering 

5. Modeloverdragelse mellem parterne fremad i faserne 

Behovsafledte krav til bygningsmodellering 

For at opnå ønskede effekter på resultaterne af bygningsmodellering bør det 

undersøges, hvilke muligheder der er for at påvirke forløbet, og hvad der 

kræves af ændrede arbejdsgange og støtte af softwareapplikationer. Føl-

gende emner bør analyseres med henblik på at opstille mulige forbedrede 

processer: 



 

  

Side 2 af 2 sider. 1. Modellering: designniveauer og detailmodellering samt produktmodeller 

2. Modellens detaljeringsgrad – struktur og specificering (attributter/egenskaber) 

3. Modeludtræk til analyser, simuleringer og konsekvensvurderinger 

4. Modeludveksling mellem softwareapplikationer 

Produktivitetsforbedringer 

Målet med temagruppen skal være anvisninger på mere optimal håndtering 

og udveksling af bygningsdelsinformation i forbindelse med bygningsmodel-

lering. Følgende indsatsområder vil naturligt indgå som grundlag herfor: 

1. Oprettelse og håndtering af modelobjekter, også for produkter 

2. Brug af modellerings-, analyse- og simuleringssoftware 

3. Tilførsel af bygningsdelsinformation udefra 

4. Behovet for standarder, herunder klassifikation. 

Organisering af temagruppe 
Temagruppen skal organiseres, og der skal tages nærmere stilling 

til projektfokus, projektafgrænsning, kompetencesammensætning, 

arbejdsform, formidlingsform og samspillet med de andre tema-

grupper. 


