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1.1 Velkomst og indledning 
Niels Haldor Bertelsen, SBi, formand for BVU*nets Koordineringsråd, bød 
velkommen og orienterede om udarbejdelse af en ansøgning til Hovedstads-
rådet. 
BVU*net holdt møde med HR den 14.11.12 og cuneco holdt møde ugen før. 
BVU*net skriver en ansøgning om midler, der skal være HR i hænde senest 
den 10.12.12. 
Ansøgningen dækker en projektperiode der afsluttes ultimo 2014. 

1.2 Præsentation af analyse 
BVU*net har udarbejdet en analyse for cuneco angående en behovsanalyse 
af IKT-uddannelser og -kompetencer i byggeriet i cuneco projekt 17011 ’Me-
tode for implementering i uddannelser’. I analysen stilles der forslag til, hvor-
ledes cuneco standarder kan implementeres på de forskellige skoleområder. 
Projektet afsluttes i 2012. 
Analysens resultat blev fremlagt for de tre skoleområder: 
1. 
Arkitekt- og ingeniørskoler v/ Maria Kaae Thygesen, Aalborg Universitet 
Indlægget er vedlagt som bilag til nærværende referat. 
Uddrag: 
- Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse for alle uddannelser  

incl. Ph.D. 
-  Uddannelserne er forskellige og den overordnede uddannelsesforplig-

tigelse tolkes forskelligt, som det også fremgår af undersøgelsen 
2. 
Erhvervsakademier v/ Erik Falck Jørgensen, KEA 
Indlægget er vedlagt som bilag til nærværende referat. 
Uddrag: 
- Grundlæggende BIM er med i uddannelserne 
- BK-skolerne som sådan har en implementering tæt på de 100% hvis 

man ser på basis BIM, som må menes fagdelt. Tværfagligt at lade 
BIM data flyde, vil jeg mene vi er i samme situation som alle andre, vi 
gør hvad der er muligt, men den del skal man ikke måle i procent, for 
det vil være at vurdere æbler og bananer for at få appelsiner 

- Vi har en udfordring med at få mere end 20% af lærerkorpset til at in-
teressere sig for BIM værktøjerne på en måde hvor det kan implemen-
teres dybere i undervisningen, og derfor slås vi alle mere eller mindre 
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Side 2 af 5 sider. med at få opløst de støttefag og dedikerede lærerkræfter som BIM 
værktøjerne har medført. Denne opgave er den største udfordring BK 
skolerne slås med 

- Skolerne er parat til at inddrage kommende standarder/anvisninger i 
undervisningen, hvis disse har en udviklingsmæssig modenhed 

- Standarderne bør indgå i ”alment teknisk fælleseje” og være en del af 
byggedata fra Byggecentrum  

3. 
Erhvervsskoler v/ Rasmus, Zier Bro, Byggeriet Uddannelser 
Indlægget er vedlagt som bilag til nærværende referat. 
Uddrag: 
- Uddannelse i digitaliseringen i erhvervsuddannelserne, medfører et 

behov for kompetenceløftende faglederuddannelser og et behov for 
standardiseret undervisningsmateriale 

- Nye uddannelsesmål og nye kompetencemål skal konkretiseres og 
følges 

- Udviklingen sker både Top>Down og Bottom>Up, principielt som en 
udvikling i BU der flyttes over i erhvervsuddannelserne 

1.3 Diskussion af uddannelsesbehov 
Konklusion: 
-  BVU’Net kan anbefale cuneco at projektet ’Metode for implementering 

i uddannelser’, videreføres i jan. 2013. 
-  Byggeriet er centralt, vi skal deltage i udviklingen som virksomheder 

og sammen skal vi implementere det nye og tilpasse det til brugerne 
-  BVU*net vil gerne medvirke til tilpasningen og forventer udviklingen 

ske i de 3 nedenstående blokke, samt en samlende blok 
-  Implementeringen skal holdes så simpelt og enkelt som muligt, det er 

desværre almindeligt at ting bliver komplicerede 
-  Den færdige rapport kommer ud til kritik i medlemskredsen og så skal 

BVU*net finde ud af om der fortsættes i BVU*net regi 
-  cuneco har et møde den 29.11.12 

1.4 Resultat af diskussion 
Arkitekt- og ingeniørskoler v/ Maria Kaae Thygesen, Aalborg Universitet 
Overskrifter af diskussionerne om IKT-uddannelser og –kompetencer: 

- Hvilke uddannelsesforpligtelser har skolerne 
- I hvilken grad påvirker det der leveres fra cuneco, bestemmelserne 

og uddannelsesforpligtelserne  
- Uddannelsesmateriale på forskellige tværfaglige niveauer 
- Erfaringsdeling mellem skolerne 
- Cuneco´s standarder og anvisninger skal indlæres/forklares grundigt 

på kurser/seminarer 
- Den tværfaglige forankring, skal være på flere niveauer 
- Implementeringen skal foregå regionalt og lokalt  

 
Erhvervsakademier v/ Erik Falck Jørgensen, KEA 
Overskrifter af diskussionerne om IKT-uddannelser og –kompetencer: 

- Det er byggeriet der er slutmålet og ikke uddannelser 
- I hele byggeriets kompleksitet, bliver standarder en marginal 
- Skolerne vil undervise i de standarder der gælder 
- Standarderne skal være let at implementere, alle standarder der let-

ter fransformationen i processen er lettest at implementere 



 

Side 3 af 5 sider. - Skolerne er startet med metode og proces og kan tage en hvilket 
som helst standard ind 

 
Erhvervsskoler v/ Rasmus, Zier Bro, Byggeriet Uddannelser 
Overskrifter af diskussionerne om IKT-uddannelser og –kompetencer: 

- Hvilke nye kompetencer er der brug for i erhvervet 
- Hvilke nye redskaber bliver indført 
- Hvilke behov er der for nye standarter 
- Hvilke behov har uddannelserne / Hvilke behov har virksomhederne 
- Hvad er den politiske konsekvens af nye standarder 

 
Medlemsmøde – 2. Udvikling og regional forankring 

De 2 nedenstående workshop blev gennemført for alle deltagerne. 

Arbejdet i BVU*net har til formål at fremme et tværfagligt samarbejde om 
uddannelse, udvikling, forskning og formidling, som skal forbedre byggeriets 
konkurrenceevne, gennem digitalisering og produktivitetsøgning. 

2.1 Udvikling af BIM og egenskabsinformationer 
Workshop 1:  
Hvilken faglig udvikling er interessant at behandle i BVU*net?  
Indledning ved Kaj A. Jørgensen, AAU og Jan Karlshøj, DTU. 
 
Temagruppe 1: Informationsniveauer 
Indlægget er vedlagt som bilag til nærværende referat. 
Uddrag: 

- Kommunikationsniveauerne blev defineret 
 
Tema 2: Informationer om rum og bygningsdele 
Indlægget er vedlagt som bilag til nærværende referat. 
Uddrag: 

- Møderækken i temagruppen og overordnet indhold i møderne blev 
gennemgået 

 
For begge gruppers vedkommende har der været fokus på at identificere og 
analysere de potentielle muligheder for produktiv anvendelse og udnyttelse 
af bygningsmodeller i alle byggeriets faser. 

2.2 Regional forankring og virksomhedssamarbejde 
Workshop 2:  
Hvordan understøtter vi udvikling og læring i virksomheder? 
Indledning og status som grundlag for diskussion: 
 
BIM Camp i Aarhus i juni 2012 v/ Asbjørn Levring, TI 
og 
BIM København v/ Asbjørn Levring, TI 
Indlægget er ikke vedlagt som bilag til nærværende referat. 
Uddrag: 

- Historisk oversigt over videndsdelende events blev gennemgået 
- Overordnet gennemgang af indhold og resultat af BIM camp 2012 
- BIM camp 2013 placeres måske på fyn 



 

Side 4 af 5 sider. - Der er intense overvejelser om etablering af en ”BIM København” for 
styrkelsen af vidensdelingen i hovedstadsområdet 

 
De Digitale Dage i Aalborg april 2012 v/ Kjeld Svidt, AAU 
Indlægget er vedlagt som bilag til nærværende referat. 
Uddrag: 

- Overordnet gennemgang af indhold og resultat af DDD 2012 
- Tværfagligheden med alle byggeriets parter er grundlaget for afhol-

delsen af DDD 
- De Digitale Dage 2013 bliver fra den 10.04.13 til den 12.04.13 

 
BIM Aarhus v/ Christian Bolding, BVU*net 
Indlægget er vedlagt som bilag til nærværende referat. 
Uddrag: 

- BIM Aarhus er en klub organiseret som en forening 
- Der holdes vidensdelende arrangementer 6-7 gange om året, samt 

nogle sociale arrangementer som fx ”Sommervin” og ”BIM Banko 
med glögg” 

- Der holdes 1-2 konferencer pr. år, hvor et aktuelt emne bliver gen-
nemgået 

- BIM Aarhus er finansieret af sponseringer og doneringer og får en 
utrolig flot økonomisk opbakning af erhvervets virksomheder 

- BIM Aarhus har haft den utrolige begunstigelse, at mange dygtige 
og dybt kompetente fagpersoner, har villet holde indlæg i forbindelse 
med arrangementerne 

 
BIM Nord v/ Maria Thygesen, AAU. 

- BIM Nord er etableret og holder sit første klubmøde den 15.01.13  
 
BIM Fyn v/ Tom Frostgaard, EAL. 

- Der er overvejelser i gang angående etableringen af ”BIM Fyn” 
- Der vil ske et afsæt i et allerede eksisterende aktivitet ”OnsdagsBIM” 
- Klubben vil fokusere på noget helt andet end det eksisterende BIM 

klubber har gjort, der vil ikke i samme grad være fokus på mødear-
rangementer og events, men mere fokus på  workshops om meget 
praktiske emner 

 
Meget tyder på at der bliver etableret 4 BIM klubber i DK, med forskellige  
fokuspunkter, så formentlig får vi 4 forskellige klubber at se i fremtiden,      
med stor bredde i vidensdelingen i DK. 
 
Diskussion om initiativer i BVU*net v/ Asbjørn Levring 

-  Der er mange ”øer” i udviklingen men ingen sammenhæng 
-  Vidensdelingen er fællesvejen til den ønskelige tværfaglighed 
-  Nærkontakt til politikerne fx Morten Bødsgaard 
-  Vi har de samme mål men vi har forskellige midler til at nå målet 
-  openBIM > Bim Exchance > BCF m.m. er udviklingsretningen 
-  Udviklingen ligger i de nye uddannelser 
-  BVU*net skal promovere sig og blivere en stærkere part i udviklin-

gen 

6. Resumé af workshop 1 og 2 
Fælles plenum med resumé af drøftelserne fra i de to workshops. 
Workshop 1:  



 

Side 5 af 5 sider. Hvilken faglig udvikling er interessant at behandle i BVU*net? 
- Større tilknytning til store udviklingsprojekter 
- Forbindelsen til de store udviklingsprojekter er ret sporadisk p.t. 
- Anvisning af nye veje til de store udviklingsprojekter 
- Oversigt over hvad der er gået godt og hvad der er gået skidt (erfa-

ringsoversigt) 
- Forslag til ændringer ud fra denne erfaringsoversigt 

 
Workshop 2:  
Hvordan understøtter vi udvikling og læring i virksomheder? 

- Udviklingsfokus og regionalt samarbejde 
- Politisk opbakning til udviklingen 
- BVU*net som tværfaglig igangsættende medlemsorganisation 
- Synergieffekten i samarbejdet – ”Vi” og ”Vi” 
- Støtte op om institutionerne og institutterne 
- Ansøgning om midler på vegne af samarbejdet 
- Første skridt er at bruge hinanden regionalt i et samarbejde 

 
Referent: 
 
 
Christian Bolding 



 
 
 
BVUnet.dk 
Netværkssamarbejdet for Byggeriets 
Videns- og Uddannelsesinstitutioner  
     

 

Nedenstående deltog i medlemsmødet den 15.11.2012,  
fra kl. 09.30 til kl. 14.30: 
 
 
 

Navn: Virksomhed: Mail: 
Per Kortegaard Arkitektskolen Aarhus Per.Kortegaard@aarch.dk 

 

Lars Klint 
Anders Hermund 

Kunstakademiets Arkitektskole 
 

lars.klint@karch.dk 
Anders.Hermund@karch.dk 
 

Kaj A. Jørgensen 
Jesper Kranker Larsen 

Aalborg Universitet 
Institut for Mekanik og Produktion 

kaj@m-tech.aau.dk 
 
 

Kjeld Svidt 
Maria Thygesen 

Aalborg Universitet 
Institut for Byggeri og Anlæg 
Bygningsinformatik 

ks@civil.aau.dk 
mkt@civil.aau.dk    
 
 
 

Jan Karlshøj 
Flemming Vestergaard 

Danmarks Tekniske Universitet 
DTU Byg 

jak@byg.dtu.dk 
fv@byg.dtu.dk 
 

Lisbeth Lindbo Larsen Ingeniørhøjskolen København 
Center for Byggeri og Infrastruktur 

lll@ihk.dk 
 
 

Gunnar Eriksen 
Per Christensen 

VIA University College, Horsens 
 

GE@viauc.dk 
pc@viauc.dk  
 

Erik Falck Jørgensen 
Jens Pryds Hansen 

KEA, Københavns Erhvervsakademi efj@kea.dk 
jph@kea.dk 
 

Gorm Max Guldmann 
Tom Frostgaard 

Erhvervsakademiet Lillebælt gmg@eal.dk 
tf@eal.dk 

Jan Ejlerskov Petersen 
Rasmus Zier Bro 

Byggeriets Uddannelser jep@bygud.dk 
rzb@bygud.dk 
 

Kim Knudsen Construction College Aalborg kikn@ccaa.dk 

Asbjørn Levring TI - Teknologisk Institut ale@teknologisk.dk 
 

Niels Haldor Bertelsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, 
Aalborg Universitet, AAU 
Afd. for Byggeri og Sundhed 

NHB@sbi.aau.dk 
 
 
 

Christian Bolding Underviser og konsulent christianbolding@christianbolding.dk 
 

Mette Øbro cuneco 
center for produktivitet i byggeriet 

met@cuneco.dk 
 
 

Per Brønsholm Nielsen Brønsholm Consult perbnie@gmail.com 
 

Jesper Steen Christen-
sen 

CAD Q 
Cad-Quality A/S 

jsc@cad-q.dk 
 
 

 
 

Koordineringsrådet - formandskabet 
Niels Haldor Bertelsen 
Koordineringsrådet - sekretariatet 
Christian Bolding 
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Uddannelsestilbud og 
kompetencebehov i arkitekt- og 
ingeniøruddannelserne 

Maria Thygesen 



• Ingeniørhøjskolen Aarhus/Aarhus Universitet 
• Syddansk Universitet 
• Danmarks Tekniske Universitet: 

• DTU Byg, DTU Management Engineering 
• Ingeniørhøjskolen København 
• Arkitektskolen Aarhus 
• Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og 

Konservering 
• Aalborg Universitet: 

• Institut for Arkitektur og Design, AAU København/SBI 
• Institut for Mekanik og Produktion, Institut for Byggeri og Anlæg 

 
Analysen er dækkende for graderne bachelor, kandidat, master, postdoc, PhD 
og efteruddannelse 

2 

Deltagende institutioner 



Dataindsamling 
 

• Baggrund for uddannelsesaktiviteter 
• klassifikation, egenskabsdata, informationsniveauer og 

opmålingsregler 
• IKT, BIM, DDB, værktøjer/applikationer og typer af 

modeller 

3 



4 

• På nogle institutioner er fokus på at tilføje emnerne i 
fag, hvor de ikke behandles i så høj grad, mens der på 
andre institutioner sigtes på at få et mere omfangsrigt 
og dybdegående indhold af områderne, i de under 
visningsaktiviteter hvor de i forvejen behandles 

• personafhængigt, ikke eksplicit indeholdt i 
studieordningerne 

• centrale faglige færdigheder, som de studerende skal 
kunne opfylde 



• Informations- og dataudveksling på et overordnet niveau. Der 
mangler dermed fokus på integrationen af disse fagligheder og 
BIM. 

• cunecos hovedområder i høj grad er centreret om samarbejde 
i byggeriet.  

• Dansk og engelsk 
• Kompetencebehovet inden for klassifikation, egenskabsdata, 

informationsniveauer og opmålingsreglerne er til stede i 
uddannelserne. Institutionerne kan gå sammen om at udvikle 
undervisningsmateriale, som kan anvendes af flere parter. 
Materialet bør udvikles, så det er anvendeligt på flere niveauer. 
Det anses ydermere som en fordel at kunne koordinere dette 
arbejde med professionsskolerne. 

 5 



BVU*net - projekt 17011 

Metode for implementering i uddannelser. 
Bygningskonstruktøruddannelsen 

http://www.ucn.dk/Forside.aspx


BVU*net, Bygningskonstruktøruddannelserne 

Analyse for bygningskonstruktøruddannelsen 

Analyse er udarbejdet på grundlag af Projektbeskrivelse 17011 
Metode I Implementering I Uddannelser. 
 

Analyse er udført ved følgende erhvervsakademier: 
• UCN Ålborg ved Mads Carlsen 
• Erhvervsakademiet Lillebælt ved Tom Frostgaard 
• VIA University College ved Per Christensen 
• Københavns Erhvervsakademi ved Claudio Testa 
 
Analysen vurderes at dækkende for alle erhvervsakademier, dvs 
også for: Erhvervsakademi Århus, Sjælland, MidtVest og Sydvest 

november 2012 



BVU*net, Bygningskonstruktøruddannelserne 

Opgave a. Analyse af uddannelserne og 
kompetencebehovene 

Konstruktøruddannelsen har i en årrække arbejdet målrettet 
på tværs af skoler, via erfa-grupper med henblik på at sikre at 
BIM blev udbredt på alle skoler.  
 
Overordnet status er at alle skoler arbejder med 3D 
modelleringsværktøjer som projekteringsværktøj, og mere 
eller mindre har indført BIM som proces. 
 
En kort status følger her for, UCN, EAL, VIA og KEA 

november 2012 



BVU*net, Bygningskonstruktøruddannelserne 

  

BIM blev for 2-3 år siden etableret som et selvstændigt 
fagområde på 2-6 semester hvor undervisning fokuserede på 
grundlæggende tanker i BIM kombineret med det mere 
værktøjs rettede.  
 
BIM faget er nu nedlagt som selvstændigt fag og integreres nu 
i de øvrige fagområder. Integreringen i hovedfagområderne 
sker pt. meget afhængig af den enkelte underviser, men der 
arbejdes målrette på en kompetenceudvikling af underviserne. 

november 2012 

http://www.ucn.dk/Forside.aspx


BVU*net, Bygningskonstruktøruddannelserne 

  

Har udarbejdet en fælles tværfaglig (BIM) 
projekteringsmetode, fælles opfattelse af en digital 
projekteringsproces og en klar adskillelse mellem BIM 
metoden og den traditionelle projekteringsmetode.  
 
Der undervises ikke længere i IKT programmer som 
selvstændige ”fag”. Al undervisning i BIM 
modelleringsværktøjer, kalkulationsværktøjer etc. 
gennemføres som en integreret del af den faglige- og 
tværfaglige undervisning. 

november 2012 



BVU*net, Bygningskonstruktøruddannelserne 

  

Er i gang med implementering af BIM, men det er ikke på en 
struktureret tværfaglig måde. Udgangspunktet for 
undervisningen er fasemodellen som også understøttes af 
ydelsesbeskrivelsen.  
 
BIM modelleringsværktøjer har en stor rolle i formidling og 
kommunikation fra 2.semester i uddannelsen. Derudover 
anvendes også kalkulationsværktøjer og 
planlægningsværktøjer i projekteringsmetodik af 
fasemodellen. 

november 2012 



BVU*net, Bygningskonstruktøruddannelserne 

  

De studerende lærer at anvende 3D modeller som 
informationsbærende datacontainer, således at værdier kan 
overføres og genbruges i byggeriets cyklusser. 
Indtil nu har undervisningen båret præg af, at være fagopdelt 
og faglig styret, men der arbejdes på at gøre dette tværfagligt. 
 

Undervisningen som sådan: 
• At give studerende en god forståelse for objektorienteret projektering. 
• At have kendskab til danske klassifikationssystemer. 
• At kunne forholde sig til bekendtgørelsen omkring BIM modeller, 

informationsniveauer og de påvirkninger det har på DanskeArk/IDA 
ydelsesbeskrivelse, ABR mv. 

 
november 2012 



BVU*net, Bygningskonstruktøruddannelserne 

Kompetence behov 

Det må erkendes at der er en udfordring i at få BIM metoder 
og processer implementeret bredt i konstruktøruddannelsen. 
Det er et fællestræk at der anvendes mange kræfter på at få 
det udbredt til mere end den interesserede femtedel som har 
taget det naturligt til sig. 
 
Da denne udfordring løses vidt forskelligt og har forskellige 
betingelser, må vi her henvise til bygningskonstruktør-
uddannelsen analyse dokument for yderlige uddybning. 

november 2012 



BVU*net, Bygningskonstruktøruddannelserne 

Opgave b. Strategi og udviklingsmål for 
indsatsområde 7 

Bygningskonstruktøruddannelsen er opmærksom på at 
der pågår en produktudvikling vedr. klassifikation, 
egenskabsdata, informationsniveauer og opmålingsregler. 
Det er imidlertid delsystemer som endnu ikke indgår i 
vore strategiske overvejelser. 
 
Vi har først og fremmest fokuseret på en fælles 
forståelsesramme for BIM og 3D arbejdsmetoden, som 
metode og proces. 

november 2012 



BVU*net, Bygningskonstruktøruddannelserne 

Strategiske forventninger 

Det må være en grundforudsætning at Cuneco leverer 
softwaremæssig løsninger som kan implementeres i BIM 
tankegangen, på niveau med alle andre IT værktøjer. 
 
Eksempelvis skal et nyt klassifikationssystem bevise sin 
modenhed på et rimelig detaljeret niveau, det skal gerne have 
vist sin værdi i både store og små projekter og at det er enkelt 
og nemt at implementere. 

november 2012 



BVU*net, Bygningskonstruktøruddannelserne 

Strategiske forventninger 

Forventninger mere specifikt kan beskrives som: 
• Alt skal være digitalt funderet, ikke kun som digitale filer, men som 

værktøjer. 
• Skal kunne flytte data mellem værktøjer og processer. 
• Skal kunne bruges/implementeres i de fagværktøjer vi anvender i dag. 
• Klare retningslinjer vi kan følge, især med fokus på hvordan vi kan 

håndterer processer fra byggeriet (i det virkelige liv). 
• Der skal være en fordel for byggeriet for succes (penge på bundlinjen) 

november 2012 



BVU*net, Bygningskonstruktøruddannelserne 

Strategiske forventninger 

Derudover er det vigtigt at det videns center Byggecentrum er; 
hvorfra vores studerende finder meget af deres viden, også 
indfører udkomme fra Cuneco, før vi som undervisningssektor 
skal begynde at implementere disse standarder. 
 
Det er ikke de studerende som har en forholdsvis kort 
tidshorisont i uddannelsen, og som i forvejen lider under 
stoftrængsel, skal oversætte  og implementere fra 
eksisterende metoder, standarder mv. for at kunne aflevere 
studieprojekter efter Cuneco’s metoder, standarder mv. 

november 2012 
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Udviklingsmål og implementering 

Fælles for alle uddannelser er at der arbejdes mod at 
nedlægge de støttefag som IT værktøjerne har medført. 
Fælles for alle uddannelser er også at få BIM til at være 
informationsbærer i og omkring den tværfaglige proces. 
 
Da denne udfordring løses vidt forskelligt og har forskellige 
betingelser, må vi her henvise til bygningskonstruktør-
uddannelsen analyse dokument for yderlige uddybning. 

november 2012 



BVU*net, Bygningskonstruktøruddannelserne 

Udviklingsmål og implementering 

Omkring kontraktuelle forhold, er det en stor udfordring at de 
lovgivningsmæssige forhold og det juridiske kontraktgrundlag 
ikke stemmer overens. Kontraktuelle forhold er stadigvæk iht. 
DanskeArk/IDA ydelsesbeskrivelse, ABR mv., medens den 
gældende bekendtgørelse og lovgivning er fra 2007 og frem. 
 
Det synes underligt at undervisningssektoren skal løse 
problemstillinger som staten og organisationerne i fællesskab 
for længst burde have udredt. 

november 2012 
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IKKE MERE BIM 
FOR DE 25 ØRE 



Spørgsmål? 



Uddannelse i Cuneco standarder 

Implementering på erhvervs- og efteruddannelsesområdet 



Byggeriets Uddannelser 

 
• Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse med 

ansvar for tømrer, gulvlægger, alutømrer, tækkemand og 
byggemontagetekniker 

• Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og 
Stukkaturfaget med ansvar for murer, flisemontør, 
stenhugger og stenindustriarbejder og stukkatør  

• Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og 
Tagdækkeruddannelsen med ansvar for anlægsstruktør, 
bygningsstruktør, brolægger, tagdækker og kloakrørlægger  

• Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI)  
 



Aktører og forankring 

• Implementering af nye digitale standarder 
og redskaber i erhvervsuddannelserne og i 
AMU sættes i værk på baggrund af 
konkrete analyser og behovsredegørelser 
forankret i faglige udvalg og 
efteruddannelsesudvalg 



Udviklingsprocessen 

• Implementering af nye digitale standarder og redskaber i 
erhvervsuddannelserne og AMU sker gennem udvikling af 
undervisningsmaterialer og faglæreruddannelse 
 

• Eventuel udvikling og godkendelse af nye kompetence- og 
uddannelsesmål foranlediget af formelle aktører (faglige 
udvalg, efteruddannelsesudvalg, Ministeriet for Børn og 
Undervisning) 



Implementering 

• Implementeringen udmøntes i undervisning på 
erhvervsskolerne, hvor erhvervsskolerne i samarbejde med 
de lokale uddannelsesudvalg fastlægger, hvorledes 
kompetencemålene i uddannelsesordninger og 
kursusbeskrivelser skal opnås i undervisningen 
 

• De nuværende uddannelsesordninger på 
erhvervsuddannelsesområdet vil i overvejende grad kunne 
inkorporere nye digitale standarder 
 



Beredskab og udmøntning 

• Erhvervsskolernes digitale infrastruktur vurderes at være 
tilfredsstillende 

• Kursisters og elevers ”digitale parathed” er ligeledes 
tilfredsstillende 

• Implementering af nye digitale standarder i uddannelserne vil 
styrkes med et fokus på udvikling af undervisningsmaterialer, 
pædagogisk/didaktisk tilrettelæggelse og faglæreruddannelse 
 

• Kort sagt: ”Blød implementering” 
 



Faglige snitflader vertikalt 

• Strategi for tværfaglig implementering på EUD og i 
eksisterende fag og uddannelsesordninger kan være en 
hensigtsmæssig vej 
 

• Tværfaglig integration vil styrke implementeringen - først og 
fremmest vertikalt, men også horisontalt gennem 
undervisningsforløb/workshops 



To eksempler på vertitale 
undervisningsforløb 

 
• Betonworkshoppen er hvert år siden 2005 blevet afholdt med 

deltagelse af studerende fra Aalborg Universitet, University College 
Nordjylland og AMU Nordjylland 

 
• De Digitale dage på professionshøjskolen University College 

Nordjylland er et årligt tilbagevendende arrangement, der afvikles 
i samarbejde mellem University College Nordjylland Teknologi, 
Aalborg Universitet, Tech College Aalborg og SmartCityDK 



AaU – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering 

BVU-medlemsmøde 3 – 15. november 2012 i København 

Kaj A. Jørgensen 
www.kaj.person.aau.dk 
kaj@production.aau.dk 

 
Tema 2: Information om Bygningsdele og Rum 

- 
Produktive Processer 
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Målsætning: Produktivitetsforbedringer vha. Modeller 
• Optimal håndtering af bygningsdelsinformation 

• Ved oprettelse og håndtering af modelobjekter 
• Objektbiblioteker, enkle og komplekse/sammensatte 
• Komplekse: eks. tage, dæk (lofter og gulve), afslutninger og samlinger 
• Detaljeringsstøtte: strukturering og specifikation 

• Ved anvendelse af modellerings-, analyse- og simuleringssoftware 
• Modeludveksling, modeldeling, IFC, modelserver 

• Ved tilførsel af bygningsdelsinformation udefra 
• Standardobjekter 
• Databaser 
• Produktportaler 

• Behov for standarder? 
• Begrebsafklaring 
• Klassifikationssystemer 
• Strukturering af branchedata 
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Organisering af arbejdet i temagruppen 

• Projektfokus og -afgrænsning 
• Kompetencesammensætning 

• Deltagere internt fra BVU*net 
• Eksterne deltagere, herunder softwareleverandører 
• Interessentnetværk 

• Arbejdsopgaver 
• Analyseopgaver 
• Afprøvning 
• Udviklingsopgaver 

• Arbejdsform 
• Møder 
• Seminarer 

• Samspil med andre temagrupper 
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Møder og Seminarer 

• Møde 1: 7. november 2011 – Ingeniørhøjskolen Aarhus 
Emne: Gruppestart, identifikation af emner, økonomi 

• Møde 2: 3. januar 2012 – Arkitektskolen Aarhus 
Emne: Modeller i udførelsesfasen, mængdeudtræk 

• Møde 3: 23. februar 2012 – Aarhus Tech 
Emne: Mængder, kalkulation og aktivitetsplanlægning 
Gæsteindlæg: Kristian Birch Pedersen om VicoSoft 

• Møde 4: 20. april 2012 – UCN Aalborg 
Emne: Analyse og simulering  

• Møde 5: 1. november 2012 – Aarhus Tech 
Emne: Energianalyse og –simulering (åbent seminar) 
Gæsteindlæg: Kjeld Svidt, Jens H. Bertelsen,  
Asbjørn Levring og Bent Dalgaard 
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Deltagere - Bruttoliste 
• Lene Faber, Aalborg Universitet 
• Kjeld Svidt, Aalborg Universitet 
• Mads Carlsen,Univ. College Nordjylland 
• Jesper Kranker Larsen, Aalborg 

Universitet 
• Maria Kaae Thygesen, Aalborg Univ. 
• Jesper Sten Christensen, CAD-Q 
• Kaj A. Jørgensen, Aalborg Universitet 
• Jens Bertelsen, VIA Univiversity College 
• Per Christensen, VIA University College 
• Max Dahl, MidtConsult i Herning 
• Eigil Nyboe, Tidl. Arkitema i Århus 
• Mogens Fiil Christensen, Aalborg 

Universitet 
• Kristian Agger, Arkitektskolen Aarhus 
• Holger Mouritzen, Aarhus Tech 
• Christian Bolding, Christian Bolding 
• Ernest Müller, VIA University College 

• Per Kortegaard, Arkitektskolen Aarhus 
• Martin Rydal Ravn, Pihl og Søn A/S 
• Martin Romby Larsen, Bjerg Arkitekter 
• Jørn Skauge 
• Ole Berard, DTU Byg / M.T.Højgaard 
• Lars Christensen, Ingeniørhøjsk. i Århus 
• Jørgen Korsgaard, Ingeniørhøjs. i Århus 
• Per Christiansen, Hundsbæk & 

Henriksen, Horsens 
• Jens Ole Laursen, Birch & Svenning A/S, 

Horsens 
• Mette Falbe-Hansen, Erhv.akad. / 

Aarhus Tech 
• Kirsten Sommerlade, VIA University 

College i Horsens 
• Bruno Larsen, Univ. College Nordjylland 
• Peter Hauch, Arkidata 
• Anne Kathrine Frandsen, SBi/AAU 
• Niels Haldor Bertelsen, SBi/AAU 
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Modellering for Drift og Vedligeholdelse 

27-11-2012 Information om Bygningsdele og Rum 6 



AaU – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering 

Mængdeudtræk 
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Base Quantities in IFC 
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Omkostningskalkulation – Generel model 

• KostPris = KalkMg x EnhPris 
• KalkMg = ModelMg x (1 + IndkTill + SpildTill + KassationTill) 

 
• Forklaring: 

• KalkMg: Kalkuleret mængde 
• ModelMg: nøjagtig mængde fra geometrien i modellen 
• IndkTill: tillæg for indkøbt mængde 
• SpildTill: tillæg for spild og svind 
• KassationTill: tillæg for kassation 
• EnhPris: enhedspris = forventet markedspris  
 

• Udførelsesmetode er afgørende mængdeudtræk 
• Præfabrikerede elementer 
• Pladsfremstillede bygningsdele 
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Energy Analysis and Simulation 
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Energibesparelser til husejeren ud fra GIS og 3D-skitse 
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Rockwool Energy Designer 



AaU – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering 

Slut 

Tak for opmærksomheden! 



AaU – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering 

Diskussionsoplæg 

• BVU*net har i sagens natur en bred interesse for et samarbejde 
omkring udvikling af undervisningen ved alle uddannelserne. 

• Spørgsmålet er om de mere fagligt fokuserede tema-aktiviteter, der 
har været praktiseret i den forløbne periode, skal fortsætte og i givet 
fald på hvordan. 

• Følgende emner kan drøftes: 
• Har de faglige tiltag  i form af møder og seminarer været relevante og 

berigende? For specielle? For højt niveau? 
• Er det vigtigt at sådanne tiltag fortsættes?  
• Hvilke yderligere emner foreslås taget op?  
• Hvordan skal formen være? Interne/eksterne deltagere? 

Heldags/halvdags? Steder? 
• Hvilke forudsætninger skal etableres for at opnå en større og bredere 

intern tilslutning? Intern/ekstern finansiering? 
• Skal vi hurtigst muligt afsøge opbakning hos medlemmerne til at søge om 

et eller flere projekter, som vi kan løse i fælleskab? Projektideer? 
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The Digital Days 

- interdisciplinary student collaboration 

Kjeld Svidt 
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100 students from 10 different educations at 4 

different educational institutions including 

craftsmen, technicians, architects and engineers.  

2 

An educational collaboration experiment: 

The Digital Days 

Two collaborative design teams 

design a building project during 3 

intensive days of digital 

collaboration. 
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Case 2012: 

Sygehus syd, Aalborg, onkologien, udvidelse af strålekapaciteten 
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Arkitekt 

Architect 

Bygnings- 

konstruktør 

ATCM 

Ingeniør 

Engineer 

Installatør 

Installation 

Contractor 

Bygherre 

Rådgiver 

Client advisor Guide 

Udførende 

Contractor 

Model 

Koordinator 

  

 

 

+ 

ATCM 

Model 

Coordinator 

Projektleder 

Project Manager 

Organisation 2012 
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100 students active in 3 days 
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They experience problems 
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They have coordination meetings 
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They make digital models 
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They make physical models 
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They make full scale parts 
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They are happy when they 

experience success  
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Thank you 



Faglig netværksgruppe for vidensdeling om Bygnings Informations Modellering [BIM] 

Netværket er forankret i Aarhus - men har fokus på den globale BIM udvikling  

”Hvem er BIM Aarhus” 
 

UDVIKLING AF VIDEN 
der kommer  

byggebranchen 
til gode 

 



Faglig netværksgruppe for vidensdeling om Bygnings Informations Modellering [BIM] 

Netværket er forankret i Aarhus - men har fokus på den globale BIM udvikling  

BIM Aarhus - fakta: 
Ca. 130 medlemmer / Ca. 300 på LinkedIN, Group BIM Aarhus 
Hjemmeside og blog – www.bimaarhus.dk 
Møde mindst hver anden måned med ca. 40-60 deltagere 
Alle netværksmøder er fagligt innovative omkring BIM og tilgrænsende områder 
Konference 1-2 gange om året  
Fra 2013 arrangerer BIM Aarhus studierejser til udviklende BIM arrangementer i udlandet 
Netværket er MEGET livskraftig og vokser konstant – faglighed og innovation er grundlaget 
Netværket er en forening med en sponsorgruppe på p.t. 16 virksomheder 
 

Sidste store arrangement var ”Konferencen BIM Finland” den 20.09.12: 
• Finsk bygherrerådgiver, der har haft BIM implementeret i en årrække 
• Finsk arkitektrådgiver, der har haft BIM implementeret i en årrække 
• Finsk entreprenør, der har haft BIM implementeret i en årrække 
• Finsk uddannelsesinstitution, der har haft BIM i uddannelsen i en årrække 
Der deltog ca. 260+15 i det meget vellykkede arrangement 
 

Alt i BIM Aarhus er gratis  - alt betales af sponseringer og doneringer 
 

BIM Aarhus skal være en græsrodsbevægelse, men gerne tilknyttet andre organisationer (med BIM 
som omdrejningspunkt) – og gerne som en formaliseret del af ”Regional Forankring” i BVU*net 
Tanken breder sig – BIM Nord er etableret , BIM København er under etablering og BIM Odense bliver 
muligvis etableret i 2013 – vi skal forsøge at få alle med i en regional forankring  

http://www.bimaarhus.dk/


Faglig netværksgruppe for vidensdeling om Bygnings Informations Modellering [BIM] 

Netværket er forankret i Aarhus - men har fokus på den globale BIM udvikling   

 

BIM Aarhus medlemmer - 2012: 
                                                   
Arkitekter                                                   
                                                   
Ingeniør                                                   
                                                   
Entreprenør                                                   
                                                   
Off. Myndighed /                                                    
Bygherre                                                   
                                                   
Bygherre /                                                    
Bygherrerådgiver                                                   
                                                   
Videns- og -                                                   
Uddannelsesinstitutioner                                                   
                                                   
Softwareleverandører                                                   
                                                   
BIM Konsulenter                                                   
                                                   
Byggevareleverandører                                                   
                                                   

 
BIM Aarhus´s medlemskreds er BIM interesserede med en byggerelateret uddannelse og for manges vedkommende, en del års erfaring 
 
Der er flest medlemmer fra arkitektbranchen og færrest medlemmer fra byggevareleverandører, det er der ingen forklaring på. 
 
BIM Aarhus har en omfattende sponsorgruppe, der p.t. er følgende virksomheder: 

• Arkitema Architects / schmidt hammer lassen architects 
• Cembrit A/S / Gyproc A/S / Troldtekt A/S / YIT A/S / VOLA A/S 
• CAD-Q A/S / TEKLA Danmark 
• Konstruktørforeningen / Babel-3F 
• VIA University College / Aarhus Tech / Erhvervsakademiet Lillebælt / Aalborg Universitet Bygningsinformatik / Arkitektskolen Aarhus 
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Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Tilmeldt 

30.08.11 
Tovholder og co-Tovholder i temagruppen:     

Asbjørn Levring 
 
TOVHOLDER: 
 

TI Teknologisk Institut Konsulent, BIM specialist 7220 2248  
og 7220 2000 

ale@teknologisk.dk X 
Indlæg 

Christian Bolding 
 
Co-TOVHOLDER: 
 

Virupvej 48 D, 8530 Hjortshøj  
(egen virksomhed og HIH-AU) 

Underviser og konsulent 
 

86 22 36 55  
og mobil  50 99 48 15  

christianbolding@christianbolding.dk X 

Deltagere i temagruppen:     
Niels Haldor 
Bertelsen 

SBi Seniorforsker 9940 2353  
og 5178 1602 

NHB@sbi.dk X 

Michael Christiansen VIA University College, Horsens Underviser 87554155 mich@viauc.dk 
 

X 

Erling Buus Olsen VIA University College, Horsens   erol@viauc.dk 
 

X 

Johs. Simonsen VIA University College, Horsens   jsi@viauc.dk 
 

X 

Asthon Funck Byggeteknisk Højskole 
Erhvervsakademiet Lillebælt 

Afdelingsleder  63126931 
og mobil  21605672 

af@eal.dk 
 

X 

Jan Ejlerskov 
Petersen 

Byggeriets Uddannelser Direktør 3587 8726 jep@bygud.dk X 

Lars Tangaa-
Andersen 

Byggecentrum Chef for efteruddannelsen 44890612 
23431243 

LTA@byggecentrum.dk  X 

Lone Sand Arkitema K/S 
Frederiksgade 32 
8000 Århus C 

BIM Supervisor 7011 7011 lsk@arkitema.dk 
 

07.11.11 

 
 
Bemærkninger: 
 
Deltagelse I temagruppen er frivillig, ønsker man ikke længere at deltage skal dette meddeles tovholderen for temagruppen. 
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Hvad skal der ske i Temagruppe 4?? 
• Kan BVU*net fremme de regionale aktiviteter? 
• Skal BVU*net fremme de regionale aktiviteter? 
• Hvordan kan/skal BVU*net fremme de regionale aktiviteter? 

• Kan/skal BVU*net tilbyde at hjælpe med at igangsætte nye aktiviteter? 
• Kan/skal BVU*net tilbyde at hjælpe med at koordinere aktiviteterne? 
• Kan/skal BVU*net søge midler til regionale aktiviteter? 
• Har BVU*net andre muligheder for at understøtte regionale aktiviteter? 

• Hvilke nye regionale aktiviteter kan BVU*net fremme? 
• Flere klubber end i de 4 hovedbyer i DK? – altså en slags miniklubber? 
• Et samarbejde mellem BVU*net medlemmerne om store regionale arrangementer, som 

er økonomisk  vanskelige at løfte kommercielt eller med sponsorater ?(> 120 tkr.) 
• Regionale klubaktiviteter i tæt samarbejde med kommercielle virksomheder? 
• Er der mulighed for andre regionale aktiviteter som BVU*net kan fremme? 

• Skal regional forankring fortsat være et TEMA i BVU*net, eller skal det være et fast 
UDVALG, der kan være kontakten til alle de regionale (lokale) aktiviteter – eller skal 
BVU*net lade de regionale gro selv? 
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