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UDKAST: 
REFERAT:  Medlemsmøde 2 den 30. august 2011 i Horsens
 
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 i henhold til vedlagte 
  deltagerliste. 

Mødets formål var at præsentere BVU*nets organisation og arbejdsfelter som 
grundlag for optagelse af medlemmer i BVU*net, og at drøfte og igangsætte 
arbejdet i de første fire temagrupper i BVU*net. 

1. Præsentation af BVU*net og indmeldelse: 
Præsenteret af seniorforsker Niels Haldor Bertelsen, SBi, formand for 
BVU*nets Koordineringsråd: 
 
1.a. Stiftelsen af BVU*net 
Foreningen blev stiftet den 13/1 2011 på DTU.  
Foreningen er et tværfagligt samarbejde med videns-, uddannelses- og forsk-
ningsinstitutioner i byggeriet:  

1. Arkitekt- og designskoler  
2. Universiteter og ingeniørhøjskoler  
3. Erhvervsakademier og professionshøjskoler  
4. Erhvervsrettede uddannelser  
5. Vidensinstitutioner  

Centrale arbejdsfelter pt.: Produktivitet og digitalisering  
 
1.b. Organisering af BVU*net  
Vi er nu ved at organisere os og indmelde medlemmer og håber vi får mange 
medlemmer.  
Samordning af aktiviteterne i BVU*net sker i Koordineringsråd (KR), der be-
står af 10 medlemmer, som repræsenterer ovennævnte tværfaglige institutio-
ner; og 2 medlemmer der varetager BVU*net´s interesser i videncentret CU-
NECO´s bestyrelse. 
De 12 medlemmer af KR blev præsenteret på mødet. 
Der afholdes KR møder, som er de møder der til daglig styrer BVU*net´s akti-
viteter. 
Medlemsmøder – fx nærværende møde - er formidlende og besluttende og de 
møder hvor medlemmerne og deres samarbejdspartnere deltager. 
Vi har oprettet hjemmesiden www.bvunet.dk, som fortsat er under opbygning 
og som i de næste par måneder bliver udbygget væsentligt. 
For at kunne kommunikere og oplagre fælles dokumenter, har vi fra første 
møde lånt en projektweb af AAA, året ud. 
Denne projektweb afvikles i de kommende par måneder og kommunikationen 
henlægges til hjemmesiden. 
Vi har organiseret arbejdet i BVU*net i tre niveauer: 

• Udvalg: Softwareindkøb til skoler og filnavngivning 
• Projektsamarbejder: IEE Skills-ansøgning og cuneco 
• Temagrupper: BIM, Bygningsdele, Uddannelse og Forankring  
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Side 2 af 5 sider. 1.c. Indmeldelse i BVU*net  
BVU*net vil gennem samarbejde styrke formidling, forskning, innovation og 
udvikling samt deltagernes kompetencer og muligheder for at tilbyde læring og 
uddannelse.  
Indmeldelse jf. www.bvunet.dk Medlemmer/Indmeldelse  
Det aftalemæssige grundlag for indmeldelsen er samarbejdsaftalen af 13/1 
2011, som også kan findes på hjemmesiden (og projektwebben). 
Kontingent for 2012 foreslås til 5.000 kr. pr. institution – kontingentet verifice-
res gennem et budget for 2012, som udarbejdes senere på året. 
Tilmelding jer ved brug af BVU*net´s indmeldelsesblanket og send den til se-
kretæren Christian Bolding  
 
2. BVU*net - projekter og samarbejder  
 
2.a. Udvalg – præsenteret af sekretær Christian Bolding 
Udvalg 1. 
Fælles Softwareindkøb: 
Problematikken blev gennemgået og der blev stillet forslag til etablering af et 
udvalg, som gennem et projektarbejde skal komme med et oplæg til ”Fælles 
Softwareindkøb” – udvalget består af følgende medlemmer: 

• Per Kortegaard 
• Asbjørn Levring 
• Kjeld Svidt 
• Mogens Fiil Christensen 
• Per Christensen  
• Mads Carlsen 

På næste medlemsmøde, fremlægger udvalget resultatet eller delresultater af 
udvalgsarbejdet. 
Som grundlag for arbejdet anvender udvalget det foreløbige dokument som er 
udarbejdet af Mads Carlsen og Christian Bolding. 
Dette dokument er placeret på hjemmesiden. 
Udvalg 2. 
Filnavngivning: 
Mads Carlsen og Christian Bolding har formuleret en henvendelse til bips med 
ønske om standard for strukturering, navngivning og håndtering af filer på bå-
de dansk og engelsk. 
Forslaget til henvendelsen bedes læses af BVU*net medlemmerne og alle 
kommentarer, bemærkninger og ønsker om tilretninger, bedes formidlet til se-
kretær Christian Bolding. 
Når medlemmernes ønsker er efterkommet, sendes henvendelsen til bips af 
formand eller sekretær. 
 
2.b. Energiuddannelsen i håndværksfagene – IEE Skills ansøgning  
- præsenteret af Rasmus Zier bro, Uddannelseskonsulent, Byggeriets Uddannelser 
 
Ansøgningen: 
Den ansøgning som er placeret på hjemmesiden og kan læses der blev kort gennem-
gået. 
Det kommende projektarbejde involverer i høj grad de tekniske skoler, men på et teo-
retisk grundlag. 
 
2.b.  Cuneco (Center for produktivitet i byggeriet) hensigtserklæring  
- præsenteret af projektdirektør Torben Klitgaard. 
Cuneco: 
Videncentret´s historik og virke blev kort præsenteret og et spørgsmål fra sa-
len om standardisering kan hæmme udvikling og indlæring, blev besvaret med 
en henvisning til at standardisering er en nødvendighed for at opfylde kravet 
om Det Digitale Byggeri. 
Hensigtserklæringen: 
Der er mellem cuneco og BVU*net udarbejdet og underskrevet en hensigtser-
klæring, som er placeret på hjemmesiden til orientering for medlemmerne. 
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Side 3 af 5 sider. 2. Samfundets ønsker til BVU*net 
Indlæg af Morten Steffensen, EBST. 
Hovedpunkter i indlægget: 

- Byggeriets økonomi som fokus 
- Byggeriets lave produktivitet som udfordring - BAT kartellets rapport 

fra 2010 
- Rådgivning er en stadig større del af byggeriets samlede indsats 
- Digitaliseringsstrategien 2011 / 2015 
- DDB gælder fremover også for kommunalt og regionalt byggeri 
- KL udvikler den digitale byggesagsbehandling (DOB), sammen med 6 

kommuner 
- Energi og energisimulering skal i fokus i DDB/BIM 
- Nye samarbejdsformer og arbejdsdeling 
- Nye forretningsområder og aktørroller 
- Ny kompetence og uddannelse 

3. Etablering af temagrupper i BVU*net 
KR har defineret fire BVU-temagrupper, hvor tema og overordnet indhold blev 
præsenteret kort: 
1. BIM-aftaler, ydelsesbeskrivelser og informationsniveauer 

med lektor Jan Karlshøj, DTU, som tovholder og Lektor, sektionsleder Kjeld 
Svidt, Aalborg Universitet, som co-tovholder. 
Oplæg til indhold, arbejdsgrundlag og gruppearbejde, blev præsenteret af 
Jan Karlshøj. 
I temagruppe 1´s arbejde på mødet deltog: 

- Jan Karlshøj, Lektor, DTU Byg 
- Kjeld Svidt, Lektor, sektionsleder, Aalborg Universitet 
- Lars Klint, Lektor, underviser, Kunstakademiets Arkitektskole 
- Per Christensen, Uddannelsesleder, VIA University College, Hor-

sens 
- Martin J. Nielsen, Erhvervsakademi Aarhus / Aarhus Tech 
- Mads Carlsen, UCN University College Nordjylland 
- Mogens Braae, CADXpert  

 Det blev besluttet at gå videre med arbejdet i temagruppen. 
 Temagruppen etablerer selv det kommende udvalgsarbejde – kontaktdata 
 og oplæg til indhold og arbejdsgrundlag, er placeret på hjemmesiden. 
 
2. Information om bygningsdele og rum – produktive processer  

med lektor Kaj A. Jørgensen, AAU, som tovholder og adjunkt Lene Faber Us-
sing, AAU som co-tovholder. 
Oplæg til indhold, arbejdsgrundlag og gruppearbejde, blev præsenteret af 
Kaj jørgensen. 
I temagruppe 2´s arbejde på mødet deltog: 

- Kaj A. Jørgensen, Lektor, Aalborg Universitet 
- Lene Faber Ussing, Adjunkt, AaU – Institut for Mekanik og Produktion 
- Ernest Müller, Underviser, VIA University College, Horsens 
- Jens Bertelsen, VIA University College, Horsens 
- Kirsten Sommerlade, VIA University College, Horsens 
- Mette Falbe-Hansen, Erhvervsakademi Aarhus / Aarhus Tech 
- Bruno Larsen, Studieleder, University College Nordjylland 
- Jens Ole Laursen, Arkitektfirmaet Birch & Svenning A/S, Horsens 
- Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S Rådgivende Ingeniører, 

Horsens 
 Det blev besluttet at gå videre med arbejdet i temagruppen. 
 Temagruppen etablerer selv det kommende udvalgsarbejde – kontaktdata 
 og oplæg til indhold og arbejdsgrundlag, er placeret på hjemmesiden. 
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Side 4 af 5 sider. 3. Tværgående uddannelse og forskning indenfor IT-undervisning og IT-
anvendelse i byggeriet 
med Studieleder Claudio Spaziani Testa, KEA , som tovholder og Lektor Per 
Kortegaard, AAA, som co.tovholder. 
Oplæg til indhold, arbejdsgrundlag og gruppearbejde, blev præsenteret af 
Claudio Spaziani Testa og Per Kortegaard. 
Interessen for emnet var meget stor og der blev etableret to temagrupper med hver 
deres fokus i h. t. temaet. 
BIM Byen, som fokus: 
I temagruppe 3a´s arbejde på mødet deltog: 

- Claudio Spaziani Testa, Studieleder, KEA Københavns Erhvervsakademi 
- Kim Knudsen, Uddannelseschef, Construction College Aalborg 
- Steen Kildesgaard, Uddannelsesdirektør, KEA – Københavns Erhvervs-

akademi 
- Kasper Bernt Hansen, Administrator, BIMbyen, KEA – Københavns Er-

hvervsakademi 
- Kenneth Lindhardt, Administrator, BIMbyen, KEA – Københavns Er-

hvervsakademi 
- Gunnar Eriksen, Uddannelseschef, VIA University College, Horsens 
- Mogens Phil, VIA University College, Horsens 
- Hanne Udsen Ormstrup, Erhvervsakademi Aarhus / Aarhus Tech 

 Det blev besluttet at gå videre med arbejdet i temagruppen. 
 Temagruppen etablerer selv det kommende udvalgsarbejde – kontaktdata 
 og oplæg til indhold og arbejdsgrundlag, er placeret på hjemmesiden. 

Uddannelse, som fokus: 
I temagruppe 3b´s arbejde på mødet deltog: 

- Per Kortegaard, Lektor, Arkitektskolen Aarhus 
- Christian Koch, Professor, Centerleder, Aarhus Universitet, Handels- og 

Ingeniørhøjskolen 
- Mogens Fiil Christensen, Arkitekt, PhD, Aalborg Universitet 
- Henrik Jean Blyt, VIA University College, Horsens 
- Karl Christian Bogh, Underviser og PG-vejleder, VIA University College, 

Horsens 
- Gorm Max Guldmann, Afdelingsleder, Erhvervsakademiet Lillebælt 
- Rasmus Zier bro, Uddannelseskonsulent, Byggeriets Uddannelser 
- Marie Sofie Larsen, Arkitekt, Arkitektskolen Aarhus 

 Det blev besluttet at gå videre med arbejdet i temagruppen. 
 Temagruppen etablerer selv det kommende udvalgsarbejde – kontaktdata 
 og oplæg til indhold og arbejdsgrundlag, er placeret på hjemmesiden. 

 
4. Regional forankring i samarbejde med byggeerhvervet 

med konsulent Asbjørn Levring, Teknologisk Institut, som tovholder og se-
kretær Christian Bolding BVU*net, som co-tovholder. 
Oplæg til indhold, arbejdsgrundlag og gruppearbejde, blev præsenteret af 
Asbjørn Levring . 
I temagruppe 4´s arbejde på mødet deltog: 

- Asbjørn Levring, Konsulent, TI Teknologisk Institut 
- Christian Bolding, sekretær, BVU*net 
- Niels Haldor Bertelsen, Seniorforsker, SBi 
- Michael Christiansen, Underviser, VIA University College, Horsens 
- Erling Buus Olsen, VIA University College, Horsens 
- Johs. Simonsen, VIA University College, Horsens 
- Asthon Funck, underviser, Erhvervsakademiet Lillebælt 
- Jan Ejlerskov Petersen, Direktør, Byggeriets Uddannelser 
- Lars Tangaa-Andersen, Chef for efteruddannelsen, Byggecentrum  

 Det blev besluttet at gå videre med arbejdet i temagruppen. 
 Temagruppen etablerer selv det kommende udvalgsarbejde – kontaktdata 
 og oplæg til indhold og arbejdsgrundlag, er placeret på hjemmesiden. 
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Side 5 af 5 sider. Afslutning og nyt møde 
Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen, SBi, formand for BVU*nets Koordine-
ringsråd, takkede for mødet og den store deltagelse. 
Næste møde vil blive ultimo januar / primo februar 2012. 
Mødet vil blive annonceret på hjemmesiden og medlemmerne på kontaktlisten 
vil blive direkte indbudt – indbydelsen bliver fremsendt hurtigst muligt. 
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