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BVU*net  
Netværkssamarbejdet for Byggeriets 
Videns- og Uddannelsesinstitutioner 
 
15. november 2012 
 
Niels Haldor Bertelsen 
Christian Bolding 
 
Fil: 121115 BVUmøde Program 
 
Sider: 2. 

Medlemsmøde og stiftende generalforsamling
 
Tid:  Torsdag den 15. november 2012, kl. 9:30-15.00  
 
Sted: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) 
  Aalborg Universitet, København, 
  A. C. Meyers Vænge 15 
  2450 København SV.  
Kort:    http://map.krak.dk/query?what=maps&search_word=&geo_area=A.+C.+Meyers+V%C3%A6nge+15&from= 
  
Vært:  Niels Haldor Bertelsen, tlf: 51 78 16 02, e-mail: nhb@sbi.aau.dk  
 
Deltagere: Medlemmer af BVU*net og deres samarbejdsparter. 
 
Tilmelding: Christian Bolding christianbolding@christianbolding.dk  

BVU*net er et netværkssamarbejde for Byggeriets Videns- og Uddannelses-
institutioner, som blev stiftet den 13. januar 2011, og som arbejde med byg-
geriets digitalisering, effektivisering, kvalitet og relaterede temaer. 

Kaffe 9:30-10:00 
 
Medlemsmøde – 1. Uddannelse i cuneco standarder - 10:00-12:00 
BVU*net er ved at udføre en behovsanalyse af IKT-uddannelser og -kompe-
tencer i byggeriet i cuneco projekt 17011 ’Metode for implementering i ud-
dannelser’. I analysen stilles der forslag til, hvorledes cuneco standarder kan 
implementeres på de forskellige skoleområder. Projektet afsluttes i 2012, og 
på mødet vil udkast til analysen blive fremlagt og drøftet i workshops, som 
optakt til selve implementeringsprojektet, der gennemføres i 2013-14. 

1.1 Velkomst og indledning -10:00-10:10 
Niels Haldor Bertelsen, SBi, formand for BVU*nets Koordineringsråd 

1.2 Præsentation af analyse -10:10-10:30 
Analysens resultat fremlægges for de tre skoleområder som oplæg til den ef-
terfølgende diskussion: 
– Arkitekt- og ingeniørskoler v/ Maria Kaae Thygesen, Aalborg Universitet 
– Erhvervsakademier v/ Claudio Spaziani Testa, KEA 
– Erhvervsskoler v/ Rasmus, Zier Bro, Byggeriet Uddannelser. 

1.3 Diskussion af uddannelsesbehov – 10:30-11:45 
Præsentationernes forskellige forslag drøftes nærmere i workshops for de 
tre skoleområder, idet det lægger op til selve implementeringsprojektet, som 
gennemføres i 2013-14. Diskussionerne kan både dreje sig om uddannel-
sernes indhold, og om den effekt de får på byggeriets konkurrenceevne. 

1.4 Resultat af diskussion – 11:45-12:00 
Resultatet af diskussionerne om IKT-uddannelser og -kompetencer frem-
lægges for de tre skoleområder i plenum. Resultatet indgår i den endelige 
rapportering af cuneco projekt 17011 ’Metoder til implementering’. 
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Side 2 af 2 sider. Frokost - 12:00-12:45 
 
Medlemsmøde – 2. Udvikling og regional forankring – 12:45-14:00 

I BVU*net samarbejdes om BIM og informationer om bygningsdele, egen-
skaber og produktivitet, samt forankring af ny viden i virksomheder og på 
byggepladser gennem regionale netværk. Samarbejdet har til formål at frem-
me et tværfagligt samarbejde om uddannelse, udvikling, forskning og formid-
ling, som skal forbedre byggeriets konkurrenceevne. 

2.1 Udvikling af BIM og egenskabsinformationer – 12:45-13:45 
Workshop 1: Hvilken faglig udvikling er interessant at behandle i BVU*net?  
Indledning ved Kaj A. Jørgensen, AAU og Jan Karlshøj, DTU. 
Siden starten af BVU*net har to temagrupper arbejdet med BIM: 
- Tema 1: Informationsniveauer 
- Tema 2: Informationer om rum og bygningsdele 
For begge gruppers vedkommende er der fokus på at identificere og analy-
sere de potentielle muligheder for produktiv anvendelse og udnyttelse af 
bygningsmodeller i alle byggeriets faser. Det må nu være passende, at vi 
sammen gøre status og få frembragt nye emner til arbejdet i BVU*net.  

2.2 Regional forankring og virksomhedssamarbejde – 12:45-13:45 
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 
- De Digitale Dage i Aalborg april 2012 v/ Kjeld Svidt, AAU 
- BIM Aarhus v/ Christian Bolding, BVU*net 
- BIM København v/ Asbjørn Levring, TI 
- BIM Nord v/ Maria Thygesen, AAU. 
Diskussion om initiativer i BVU*net v/ Asbjørn Levring og Christian Bolding. 

6. Resumé af workshop 1 og 2 – 13:45-14:00 
Fælles plenum med resumé af drøftelserne fra i de to workshops. 

Kaffe 14:00-14:15 
 
Stiftende generalforsamling for BVU*net – 14:15-15:00 
Der indkaldes hermed til stiftende generalforsamling med fremlæggelse af 
nye vedtægter for BVU*net og valg af bestyrelse som erstatter koordine-
ringsrådet. Alle er velkomne. Stemmeberettiget er vidensinstitutioner og per-
sonlige medlemmer, som har ansøgt om medlemskab senest 15/11 2012. 

Dagsorden for den stiftende generalforsamling 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Fremlæggelse og godkendelse af forslag til vedtægter  
3. Eventuelle forslag 
4. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
5. Valg af revisor og revisorsuppleant  
6. Eventuelt. 
 
Den valgte bestyrelse konstituerer sig med formand, næstformand og kasse-
rer snarest efter den stiftende generalforsamling. 
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