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Temagruppe 4. 
Regional forankring i samarbejde med byggeerhvervet 3.  
- Indhold, målsætning og plan for arbejdet 
 

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.  

 

Tovholder konsulent Asbjørn Levring, Teknologisk Institut. 

Arbejdsområde, metode og relation til andre 

Temagruppens hovedfokus er strategisk, taktisk og operationel implemente-

ring, udvikling og forankring af BIM og ny teknologi for professionelle virk-

somheder og organisationer i byggeriet. Temagruppen vil fungere som driver 

og katalysator for konkrete udviklingsprojekter, relaterede netværksarran-

gementer, konferencer, uddannelse, kurser og videndeling for byggeriets 

professionelle aktører. Temagruppen vil samarbejde, stille krav og inddrage 

kompetencer således at virksomheder og professionelle aktører opbygger 

netværk og adgang til relevante ressourcepersoner med valideret viden i en 

optimal kombination af forskning, udvikling og valideret praktisk afprøvning.  

Aktiviteter, målsætninger, tidsplan og budget 

Temagruppens første aktiviteter vil være en øget indsats omkring fælles læ-

ringsinitiativer og styrket samarbejde mellem forsknings- og videns institutio-

ner, uddannelser og virksomheder. Det er temagruppens målsætning at der 

etableres en mere holistiske og grundlæggende strategi for at sikre at ny vi-

den kan forankres og spredes indlæringsmæssigt effektivt og omkostnings-

effektivt hos gruppens interessenter. Etablering af et forpligtigende og vær-

diskabende samarbejde med professionelle virksomheder og organisationer 

vil være en af gruppens første aktiviteter. Samarbejde vil evt. kunne etable-

res med en lærings- og udviklingskonference, hvor der etableres et tværfag-

ligt videnssamarbejde, -platform og -forum for professionelle aktører omkring 

strategiske implementering, Best practice, infrastruktur og læring.  

Parter, udbredelse og effekt på produktiviteten 

Det er udgangspunktet at temagruppen er for byggeriets professionelle aktø-

rer, de udførende, rådgiverne, organisationerne, bygherrerne, uddannelses-

institutionerne, samt forsknings- og videns institutionerne. Her kan tema-

gruppen skabe relationer og danne netværk for professionelle aktører og sik-

re et professionelt forum for fagligt valideret materiale og viden kan kommu-

nikeres og forankres effektivt i læringssamarbejder, udviklingsprojekter og 

international videns hjemtagning. Dette for at sikre den nødvendige retning 

og effekt, af udviklingen for byggeriets professionelle aktører.  

 

Forfatter: Asbjørn Levring  


