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Koordineringsrådet: Møde 5 Aarhus 2/2 2012 - Dagsorden
 
Tidspunkt: 2. februar 2012, kl. 10:00 - 14:00 
 

Sted: Arkitektskolen Aarhus 

  Nørreport 20 

  8000 Aarhus C 

  Møderum A 1. sal i ’ny’ auditoriebygning 
 
Vært: Per Kortegaard, AAA 
 Tlf.: 89 36 02 86 og 86 17 31 32 61 53  

  Per.Kortegaard@aarch.dk 
 
Deltagere: Per Kortegaard (PK) 
   Lars Klint (LK) 
 Kaj A. Jørgensen (KAJ) 
 Jan Karlshøj (JK) 
 Jan Ejlerskov Petersen (JEP) 
 Kim Knudsen (KK) 
 Niels Haldor Bertelsen (NHB) 
 Flemming Vestergaard (FV) 
 Christian Bolding (ChB) 
 
Afbud: Claudio Spaziani Testa (CST) 
 Gunnar Eriksen (GE) 
 Asbjørn Levring (ALE) 

 
Forslag til dagsorden 

1. Indledning, dagsorden og referat 

1. Indledning og deltagere 

2. Godkendelse af dagsorden   

3. Referat fra seneste møde – Bilag 1 

4. Meddelelser 

2. Temagrupper, udvalg og medlemsmøde 

1. TG1: Informationsniveauer v/ Jan Karlshøj 

2. TG2: Bygningsdelsinformationer v/ Kaj A. Jørgensen 

3. TG3: a) BIMbyen v/ Claudio Testa - b) Uddannelse v/ Per Kortegaard – 

c) Uddannelse v/ Lars Klint – d) Oplæg om IKT-strategier på arkitekt-

skolerne i Aarhus og Kbh. v/ Per & Lars 

4. TG4: Regional forankring v/ Christian Bolding – Bilag 2 

5. Fælles status og plan for temagrupper  

3. Udvalg 

1. Udv1: Softwareindkøb v/ UCN 

2. Udv3: DOB v/ Michael Larsen & BIM klubben Aarhus 

4. Projekter  

1. Pro1: cuneco - Videncenter for produktivitet v/Flemming Vestergaard 

2. Pro2: Energiuddannelse Build up skills DK v/ Jan Ejlerskov – Bilag 3 

og 4 
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3. Pro3: Tænketank for Bygningsrenovering v/ Niels Haldor Bertelsen – 

Bilag 5 

4. Pro4: BUNK - Byggeriets udviklingsnetværk v/ Niels Haldor Bertelsen – 

Bilag 6 og 7 

5. Pro5: IKT-samarbejde med ministerier v/ Niels Haldor Bertelsen 

5. Orientering fra uddannelser 

1. Arkitekt- og designskoler 

2. Universiteter og ingeniørskoler 

3. Erhvervsakademier 

4. Erhvervsuddannelser og relaterede sekretariater 

5. Vidensinstitutioner 
 
6. Medlemmer og medlemsmøde 

1. Indkomne forslag og ideer 

2. Indmeldelse af medlemmer – Bilag 8, 9, 10 og 11 

Information om medlemskab udsendt, og kontingent 2012 opkræves. 

Hvem andre skal vi udsende informationen til? 

3. Samarbejdsaftale – Bilag 12 

Samarbejdsaftalen udløber 31/3 2012, og KR er valgt for et år. 

4. Medlemsmøde 3 

Ny dato og dagsorden. Mødet var planlagt afholdt den 1/3 2012, kl. 

10.00-16.00 på Teknologisk Institut i Tåstrup med Asbjørn som vært. 

7. Sekretariat og hjemmeside 

1. Hjemmeside www.BVUnet.dk udbygges 

2. Regnskab 2011 – Bilag 13 

3. Budget 2012  

8. Møder og evt. 
 
 
Niels Haldor Bertelsen 
 
 

http://www.bvunet.dk/
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Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12- 2011 - Referat
 
Tidspunkt: 07. december 2011, kl. 10:00 - 14:00 
 
Sted: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, 

Design og Konservering, Arkitektskolen, Holmen 
Philip de Langes Allé 10, 1435 Kbh. K, ’Det Røde Hus’ 

 
Vært: Lars Klint, KA, Tlf.: 32 68 61 53 - lars.klint@karch.dk 
 
Deltagere: Per Kortegaard (PK) 
   Lars Klint (LK) 
 Kaj A. Jørgensen (KAJ) 
 Jan Karlshøj (JK) 
 Gunnar Eriksen (GE) 
 Jan Ejlerskov Petersen (JEP) 
 Asbjørn Levring (ALE) 
 Niels Haldor Bertelsen (NHB) 
 Flemming Vestergaard (FV) 
 Christian Bolding (ChB) 
 
Frameldt: Claudio Spaziani Testa (CST) 
 Kim Knudsen (KK) 
 Christian Koch (CK) 
 
Gæster: Anders Hermund (AH) 
  
REFERAT: 
 
1. Indledning, dagsorden og referat: 
 1.1 Forslag til dagsorden blev godkendt   
  
 1.2 Referat fra seneste KR møde blev godkendt (KR3 møde i Aalborg) 
  
 1.3 Meddelelser fra medlemmerne: 

- Asbjørn Levring (ALE) har været på AU i Vegas, se nyheden på 
hjemmesiden. 

- Christian Koch har fået et professorat i Sverige og udtræder som 
BVU*net´s repræsentant i cuneco´s bestyrelse, der kommer ingen er-
statning for ChK, Flemming Vestergaard vil alene varetage denne re-
præsentation i fremtiden. 

  
 1.4 Orientering om arbejdsplan for KR og sekretariat – 2012 
 - Arbejdsplanen vil blive revideret af SEK og lagt ud på hjemmesiden 
  
 1.5 Præsentation af gæst/gæster: 
 - Anders Hermund blev kort præsenteret - Anders er også suppleant for 

Lars Klint. 
  
2. Temagrupper, udvalg og medlemsmøde 
2.1 Temagrupper 

2.1a Temagruppe TG1: Informationsniveauer – Jan Karlshøj (KR2-10) 

Jan Karlshøj fremlagde sit statusmateriale i hovedpunkter, som blev 
kommenteret af mødedeltagerne – se hovedpunkter og kommentarer på 
hjemmesiden, under TG1. 

2.1b Temagruppe TG2: Bygningsdelsinformationer – Kaj A. Jørgen-

sen (KR2-11) 
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Kaj Jørgensen fremlagde sit statusmateriale i hovedpunkter, som blev 
kommenteret af mødedeltagerne – se hovedpunkter og kommentarer på 
hjemmesiden, under TG2. 
 
2.1c Temagruppe TG3a: Uddannelse BIMbyen – Claudio Testa (KR2-
12) 
Statusmateriale blev ikke fremlagt, men mødedeltagerne havde kommen-
tarer – se kommentarerne på hjemmesiden, under TG3a. 
 
2.1d Temagrupper TG3b: Uddannelse – Per Kortegaard (KR2-12) 
Per Kortegaard fremlagde sit statusmateriale i hovedpunkter, som blev 
kommenteret af mødedeltagerne – se hovedpunkter og kommentarer på 
hjemmesiden, under TG3b. 
 
2.1e Temagrupper TG4: Regional forankring – Asbjørn Levring (KR2-
12) 
Asbjørn Levring fremlagde status i hovedpunkter, som blev kommenteret 
af mødedeltagerne – se hovedpunkter og kommentarer på hjemmesiden, 
under TG4. 

 

2.1f Konklusion på temagrupperne 

- Vi skal have klarlagt en fælles finansieringsmodel for temagrupperne 
til BVU*net medlemsmøde 3. 

- Vi skal have en fælles kommunikationsplatform for temagrupperne 
som har relation til hjemmesiden. 

- BVU*net målsætninger er med i alle temagrupperne. 
- ALE har et netværk kaldet ”Byggeriets Match”, som ALE foreslår lagt 

under TD4 – se link her http://www.byggerietsmatch.dk/ 
- Alle grupperne udarbejder et forslag til en forretningsmodel for deres 

gruppe og denne fremlægges på næste KR5 møde til drøftelse. 
- Temagrupperne fortsætter indtil medlemsmøde 3 den 01.03.12. 

- Der skal etableres en TG5 i samarbejde med BUNK (Byggeriets Ud-

viklings NetværK ), med emnet ”Udvikling af værktøjer, vejledninger 

og anvisninger tilpasset de enkelte aktørers roller i de forskellige faser 

af en bygge- og driftssag” - som afprøves på et antal konkret bygge-

sager, hvor forløb og resultater dokumenteres. Temagruppen skal og-

så være på håndværkerpraktisk niveau. KK og JEP kan evt. være i 

tovholderrollen. 
 
2.2 Udvalg 

Udvalg 1: Softwareindkøb – UCN (KR2-07) 
Udvalget har påbegyndt arbejdet og fortsætter frem til BVU*net med-
lemsmøde 3 den 01.03.12. 
   
Udvalg 2: Filnavngivning – UCN (KR2-06) 
BVU*net har fremsendt en fælles kommentar til bips og har på vegne af 
UCN fremsendt et høringssvar. Bips har ikke kvitteret for modtagelsen af 
dokumenterne, men der er en kvittering i mailsystemet. 
Udvalg 2 nedlægges hermed. 
 
Udvalg 3: DOB – Michael Larsen / BIM klubben Aarhus 
Efter sidste møde i ”BIM klubben Aarhus” opstod der interesse for at få 
opstartet undervisningen i den digitale offentlige byggesagsbehandling. 
Der blev nedsat et hurtigarbejdende udvalg, der skal udvikle grundlaget 
for undervisningsmaterialet til digitalt byggesagsbehandling. Se nærmere 
på hjemmesiden under ”Udvalg 3” 

  
2.3 Medlemsmøde 3  

http://www.byggerietsmatch.dk/
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Mødet planlægges afholdt den 01.03.2012, kl. 10.00-16.00 på Teknolo-
gisk Institut i Tåstrup med ALE som vært. Se punkt 6.1. 

 
3. Projekter  
3.1 Projekt 1: cuneco - Videncenter for produktivitet (KR1-06, KR1-09) 

- BVU*net har haft møde den 4/11 2011 med cuneco, se punktet på 
hjemmesiden. 

- BVU*net´s samarbejde med cuneco skal videreføres, men BVU*net 
skal have afklaret og skærpet strategien for BVU*net. 

- Brev fra cuneco med baggrund i mødet den 4/11 201 med forslag til 
samstrukturering af vores temagrupper og deres projekter. 

- Det blev aftalt på Koordineringsrådets møde at: 
o Hver temagruppe skriver 1-1½ side om gruppens udviklingsopga-

ver, således at skriftet kan danne baggrund for næste møde med 
cuneco. 

o Tovholderne får tilsendt en mail om hvornår denne korte beskrivel-
se skal være klar til fremlæggelse, samt præcis tid og sted for fæl-
lesmøde. 

o PK (alt. LK), KAJ (alt. JK) og KK, deltager i fællesmødet med 
cuneco. 

o Forinden dette møde skal de åbne afklaringspunkter der er mellem 
cuneco og BVU*net afklares – hovedpunkterne er: 
 Sekretariatets drift frem til 2014 
 Videreførelse af aktiviteter i TG 3 
 Videreførelse af aktiviteter i TG 4 

  

3.2 Projekt 2: Energiuddannelse af håndværkere – Jan Ejlerskov (KR2-09) 

 Der er intet nyt om ansøgningen. 

  

3.3 Projekt 3: Tænketank for Bygningsrenovering 

- Niels Haldor Bertelsen deltager i møder på vegne af BVU*net, 

indsatsen pågår. 

- Andet møde blev holdt den 14.11.11 - næste møde afholdes den 

18.01.12, med emnerne produktivitet og innovation. 

  

3.4 Projekt 4: Samarbejde med BUNK (Byggeriets Udviklings NetværK) 

Niels Haldor Bertelsen, Kaj A. Jørgensen, Jan Karlshøj og Lars Klint, 
deltog den 30.09.11 i et møde med BUNK. Der arbejdes fortsat for et 
samarbejde med BUNK, og der planlægger et nyt møde i jan. 2012. 

  
3.5 Projekt 5: Samarbejde med ministerierne 

-  BVU*net skal have lavet sonderingerne til de 4 ministerier, som ligger 
indenfor BVU*net´s virkefelt. 

-  Forretningsmodellerne skal være baggrunden for disse sonderinger. 
-  Der tilstræbes en opbakning fra styrelserne til BVU*net. 
-  Den ministerielle kontakt styrkes for optimering af BVU*net´s arbejde. 

 
4. Samarbejde om uddannelse i og mellem de 5 institutionssøjler(KR1-
07) 

Der var en kort drøftelse af nedenstående spørgsmål under for hvert sko-
leområde. KR ønsker af punktet udgår på kommende møder, idet det be-
handles under TG3 og medlemstilmelding jf. punkt 5.3: 

 4.1 Arkitekt- og designskoler 
 4.2 Universiteter og ingeniørskoler 

  4.3 Erhvervsakademier 
 4.4 Erhvervsuddannelser og relaterede sekretariater 
 4.5 Vidensinstitutioner 

- Hvem vil vi indbyde til medlemsmødet marts 2012? (KR3-08) 
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- Punktet blev ikke drøftet og udgår i næste møde. 

 - Hvem vil vi indbyde som medlem og deltager i BVU*net? (KR1-08) 
 - Udannelses- og forskningsinstitutioner 
 - Formidlingsinstitutioner 
 - Erhvervsvirksomheder, der har interessefællesskab med BVU*net 
 - Fagpersoner, der har interessefællesskab med BVU*net   

 - Hvordan kan vi arbejde med udvikling af vores uddannelsestilbud? 
 - BVU*net skal styrkes som en part man lytter til og vi skal styrke aktivi-

teter med parter som sender signaler om samarbejde med BVU*net. 
  
5. Administration, drift og formidling 
5.1 Indkomne forslag og ideer 

Ingen indkomne forslag og ideer  
  

5.2 Hjemmeside www.BVUnet.dk – Hvordan skal den udbygges (KR1  / 3) 

Der skal udarbejdes en blog på hjemmesiden og der skal udarbejdes et 

intranet, der kan rumme vore projektaktiviteter. 

Det underliggende intranet, skal fungere som intern kommunikationsplat-

form, intern arbejdsplatform og intern dokumentationsplatform, for tema-

grupper, udvalg og projekter. 
5.3 Indmeldelse af medlemmer (Fil: BVU Indmeldelsesblanket)(KR1 / 3) 
 Indmeldelse skal foregå snarest muligt. 
 Kontingentet er følgende: 
 Pr. institut /institution - kr. 5.000,- pr. år 
 Interessentmedlemmer - Virksomheder – kr. 5.000,- pr. år 

Interessentmedlemmer - Personligmedlemmer / Enkeltmandsvirksomhed 
– kr. 1.000,- / 2.000,- pr. år 

  
5.4 Økonomi for BVU*net (KR2 / 3): Budget 2012 / Regnskab 2011 

Til næste møde skal der udarbejdes: 
- Et regnskab for 2011, som skal godkendes af KR og fremlægges 

på næste fællesmøde 
- Et budget for 2012, som skal godkendes af KR og fremlægges på 

næste fællesmøde 
De forretningsmodeller der udarbejdes for hver temagruppe, skal frem-
lægges, samordnes og godkendes på næste BVU*net medlemsmøde. 
 
Omkostningsprofilen er følgende: 
Fællesomkostninger: 

- Sekretariatet  
- Hjemmesiden / evt. projektweb 
- KR møder og BVU*net medlemsmøder 

 Aktivitetsomkostninger: 
- Temagrupperne 
- Udvalgene 
- Projekterne 

Et minimumsbudget for fællesomkostninger for 2012, vil ligge mellem 200 
– 500 tkr. for året. 
Der skal hentes særskilte finansieringsmuligheder, til aktivitetsomkost-
ningerne.  

 BVU*net kan hente midler som følger: 
- Deltagelse i betalende udviklingsprojekter 
- Deltagelse i samarbejde med betalende erhvervsvirksomheder 
- Støtte fra fonde 
- Støtte fra ministeriel side 
- Støtte fra cuneco 
- Støtte fra Erhvervet / Branchen 

http://www.bvunet.dk/
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Cunico har midler til implementeringen gennem formidling og uddannel-
se, på 2 mio. kr. og tilsvarende til til implementering i virksomhederne. 
 

6. Konklusion, næste møde og evt. 
6.1 Næste møder og mødekalender 
 - KR5 møde den 02.02.2012 i Aarhus, kl. 10.00 / 14.00 
  Per Kortegaard er vært på AAA, lokale og dagsorden oplyses senere 
 - BVU*net3 medlemsmøde den 01.03.2012 i ”København”, kl. 10.00 / 

16.00 
  Asbjørn undersøger om det kan blive på TI – sted, lokale og  
  Dagsorden, oplyses senere. 

Flere organisationer ønsker at deltage, fx BUNK, m.fl. – der kan reg-
nes med større deltagelse end sidst, måske noget i retningen af 60-70 
personer. 
Det bør overvejes at gøre mødet til en BVUcamp, evt. med opsplitning 
i spor eller et møde med workshops. 
Forslag til strukturen af næste fællesmøde udarbejdes til KR5 mødet. 
BVU*net3 medlemsmødet planlægges på næste KR5 møde. 
På dette BVU*net medlemsmøde skal der vælges medlemmer til KR, i 
henhold til vedtægterne. Der skal findes kandidater forinden med-
lemsmødet. 

  
6.2 Konklusion fra møde og opgaveliste 

- Opgaveliste revideres, mødeplanlægning udføres af KR og SEK. 
- BUNK har indbudt BVU*net til et seminar den 17.01.12 og BVU*net 

har lovet at KR fremsender en liste med 30 personer fra BVU*net til 
BUNK, som så inviterer disse 30 BVU*net medlemmer. 

 Listen sendes omgående til BUNK og de 30 inviterede får direkte be-
sked. 

 Dette møde er senere flyttet til primo marts. 
 (evt. holdes mødet sammen med BVU*net medlemsmøde, dette afkla-

res snarest) 
 

6.3 Eventuelt 
 Ingen indlæg under eventuelt 
 
 
Christian Bolding, BVU*net SEK 
 
 



TG 1 
Informationsniveauer 

Jan Karlshøj 



Aktiviteter 

• Interreg (DTU, SBI og LTH) 
– Mapning mellem danske og svenske ITK/BIM 

guidelines www.bygbygg.org 
• Økonomisk gevinster ved Digitalt Byggeri (DTU, CBS, 

Jan Lambert og Arkidata) 
– Måling af gevinster 
– Identifikation af potentialer 
– Rapport klar i feb./mar. 

• Initieret projekt i bips  
– Udarbejdelse af introduktion til IDM (Information 

Delivery Manual) 
 

 

http://www.bygbygg.org/


Aktiviteter 

• Erhvervs-ph.d. projekt (DTU) 
– Måling af Informationskvalitet 

• MSc. Projekt (DTU) 
– Digitalt understøttet godkendelsesprocedure 

• BSc. Projekt (DTU) 
– Identifikation af informationsbehov i forbindelse med 

beredskab 
• Kandidatstuderende (DTU og delvist KA) 

– Ca. 80. rapporter fra studerende om krav/IDM inden for 
forskellige ingeniørrelevante fagområder 

– Erfaring: Betydelig udvikling og øget forståelse hos de 
studerende 



Aktiviteter 

• Oprydning af modeller til undervisning (DTU) 

– 100 meter bygning på DTU 

– Modelleret i ArchiCAD, MagiCAD, Revit og Tekla 

– Tilgængelig i IFC og original format 

• Forslag til IDM i Norge 
– Energiberegning  

– Byggeprogram 

– Georefering 

 



Fremtid 

• Flere uddannelses- og vidensinstitutioner skal 
involveres 

• (afslutning af igangværende projekter har 
været ressourcekrævende) 



 

  

BVU*net  
Netværkssamarbejdet for Byggeriets 
Videns- og Uddannelsesinstitutioner 

 

Kaj A. Jørgensen 

 

Lektor 

www.kaj.person.aau.dk 

kaj@m-tech.aau.dk 

AaU – Institut for Mekanik og Produktion 
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Tema2: 

Information om bygningsdele og rum – Potentielle muligheder 
 

Information om bygningsdele og rum herunder deres type og 

egenskaber (mængder, økonomi, varmeisoleringsevne, lydisole-

ringsevne, osv.) har som bekendt stor betydning i alle faser af en 

bygnings livscyklus. I specielt de tidlige faser (ex. projektering) 

sker der en opbygning af informationsmængden og det forventes, 

at der kan ske en væsentlig nyttiggørelse i de senere faser (opfø-

relse, drift og vedligeholdelse). Det er derfor vigtigt at identificere 

nye informationsbehov og nye metoder til produktiv håndtering af 

information om bygningsdele og rum så den resulterende informa-

tion giver mest mulig værdi i hele forløbet.  

1 Bygningsmodellering – BIM 

Bygningsmodellering, også kaldet Bygningsinformationsmodelle-

ring, forkortet BIM, er en meget væsentlig middel til at løse dette 

behov og fagligt set er der store gevinster at hente. En væsentlig 

begrundelse er, at modellering kan give anledning til en gunstig 

omlejring af arbejdsindsatsen, så mere rutineprægede opgaver 

kan reduceres i omfang og flere afgørende beslutninger kan træf-

fes på det rigtige tidspunkt så nødvendige ændringer kan foreta-

ges med mindre tab af ressourcer.  

Udviklingen viser, at nye teknologiske muligheder i relation til 

bygningsmodellering potentielt kan give anledning til mere effekti-

ve processer. Eksempelvis kan nævnes: det vil blive nemmere at 

projektere, man kan overføre modeller mellem byggeprojektets 

partere, man kan løbende foretage vigtige analyser, simuleringer 

og optimeringer, alt sammen for i den sidste ende at opnå bedre 

bygninger. 

Bygningsmodeller kan optræde i mange forskellige former men i 

software til bygningsmodellering er det grundlæggende indrettet 

sådan at bygningsdele og rum bliver repræsenteret som software-

objekter: vægge som væg-objekter, døre som dør-objekter, osv. 

Sådanne model-objekter er altså det basale indhold i computerba-

serede bygningsmodeller. Model-objekterne har attributter og rela-

tioner til repræsentation af strukturer. Når et objekt bliver opret-

tet, får attributterne tildelt værdier, enten som standardværdier el-

ler brugerdefinerede værdier. Normalt kan disse værdier ændres 

senere efter behov og objekterne kan derfor karakteriseres som 

parametriske objekter. 

Bygningsmodel-objekter, der er beriget med forskellige specifi-

kationer, giver dermed mulighed for at udtrække traditionelle data 

som tegninger, mængder, økonomiske oversigter, visualiseringer, 

energianalyser, akustiske analyser, indkøbsforslag, aktivitetsfor-

slag, osv. (se Figur 1). Denne anvendelse af bygningsmodeller ud-

gør et væsentligt potentiale i forhold til traditionelle metoder. 
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Figur 1 – Forskellige former for data udtræk fra bygningsmodel 

Bygningsmodeller skabes som regel før den fysiske bygning og kan 

principielt opdateres gennem hele bygningens levetid (se Figur 2). 

De indeholdte data bør vedligeholdes omhyggeligt, så de kan bru-

ges og genbruges så meget som muligt i alle bygningens livsfaser. 

 

Figur 2 – Levetid for bygningsmodel og for den fysiske bygning 

I relation hertil bliver repræsentationsmåden vigtig. Som oftest har 

hver softwareudbyder udviklet deres egne interne data repræsen-

tation og filformater og valget af attributter i dataobjekterne varie-

rer meget. Derfor er det vanskeligt at udveksle bygningsmodeller 

mellem software-værktøjer og når det kan gøres, resulterer det of-

te i tab af data. 

2 Udveksling af bygningsmodeller – Modelservere  

Den internationale organisation BuildingSmart (tidligere Internati-

onal Association for Interoperability) har imidlertid udviklet en uaf-

hængig datamodel Industry Foundation Classes (IFC), der således 

kan understøtte dataudveksling og tillige fremme ideen om en 

samlet repræsentation af bygningsmodeller. Dette sker som oftest 

i form af datafiler, hvorfor softwareudbydere skal udvikle moduler, 

der kan læse og skrive filer med IFC repræsenterede bygningsmo-

deller (se Figur 3).  

 

Figur 3 – Dataudveksling baseret på filer 

Tegninger Gantt Kort KalkulationerVisualiseringer

Bygningsmodel

Bygningsmodellens levetid

Bygningens levetid

Bygnings-
model

Fysisk 
bygning

DatafilApplikation A Applikation B
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datamodel som en database, der kan opbevare alle dataobjekter, 

der er i overensstemmelse med IFC. Et computersystem med en 

sådan database kaldes en IFC modelserver (se Figur 4). Foruden 

muligheden for indlæggelse og udtræk af modeller er det karakte-

ristisk at sådanne servere også understøtter specielle funktioner 

vedrørende sammenstilling af modeller, versionering af modelob-

jekter og deling af modeller mellem flere brugere.1  

 

Figur 4 – Dataudveksling med modelserver 

Optimal anvendelse af modelservere kan udgøre en meget værdi-

fuld platform for bygningsmodellering og befordre helt anderledes 

måder at håndtere data på. I forbindelse med opbygning og detal-

jering af modeller på en modelserver vil det være ideelt at arbejde 

med delmodeller som følge af mindre datamængder og dermed 

hurtigere datahåndtering. Applikationer af forskellig art kan løben-

de hente en model på serveren og trække data ud til formålsbe-

stemte opstillinger (se Figur 1), analyser eller simuleringer og, hvis 

der i denne forbindelse fastsættes ændrede værdier af bygnings-

modellens attributter, kan disse føres tilbage i modellen (ny versi-

on på modelserveren). Enhver opdatering af modellen vil straks 

være til rådighed for det videre modelleringsarbejde.  

Modelservere baseret på IFC indeholder typisk en åben og let an-

vendelig platform for udvikling af applikationer til udtræk og opda-

tering af modeldata, hvilket gør, at modelservere er et godt grund-

lag for udvikling af løsninger, der opfylder væsentlige informati-

onsbehov.2 IFC og IFC baserede modelservere har stor betydning 

for branchen, da en lang række af disse løsninger kan udvikles 

formålsbestemt og derfor ikke behøver at forudsætte dyrt modelle-

ringssoftware.   

3 Konkrete potentielle muligheder vedrørende bygningsmodeller 

Som nævnt indgår en bygningsmodel i alle faser af en bygnings 

levetid og potentielle muligheder kan ligeledes optræde mange 

steder. De videre betragtninger er i det følgende henført til en for-

enklet model med fire hovedfaser 

 Programmering 

 Projektering 

 Opførelse 

 Drift og vedligeholdelse 

 

                                           
1  Se eksempelvis:  

http://vbn.aau.dk/files/14804119/ReportIfcModelServer-Final.pdf  
2  Se eksempelvis: http://www.osbim.org  

Modelserver

Applikation A Applikation B

http://vbn.aau.dk/files/14804119/ReportIfcModelServer-Final.pdf
http://www.osbim.org/
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digvis skal følge en traditionel opdeling men udelukkende for at fo-

retage den efterfølgende behandling i en passende opdeling. Fa-

serne vil i øvrigt blive behandlet bagfra, så de informationsbehov, 

der identificeres i en fase, passende kan indgå i informationsop-

bygningen i den foregående fase (informationstræk). 

3.1 Drift og vedligeholdelse 

Denne fase er på mange måder den mest betydende fase ikke 

mindst af den grund, at den foregår over længst tid og giver den 

største økonomiske påvirkning. Der er følgelig en række gevinster 

at hente ved at kunne udnytte data fra bygningsmodellen på ideel-

le måder. 

Følgende muligheder for dataudtræk og anvendelse af disse fore-

ligger (udvalg): 

 Optælling (vinduer, døre, armaturer, sanitet, stik, udtag og 

lign.) 

 Arealer (rum, gulve, vægge, lofter, tagflader, osv.) 

 Volumener (rum, konstruktioner, osv.) 

 Beskrivelser af rum og bygningsdele (eller evt. grupper af 

ens rum og bygningsdele) med en række egenskaber 

(nr/navn, dimensioner, materialer, producenthenvisninger, 

vedligeholdelsesanvisninger, RFID tags, osv.)3 

 Placeringer af rum og bygningsdele samt visualiseringer af 

disse (rumtyper, udstyr, brandslukningsenheder, hjerte-

startere, flugtveje og lign.) 

 Modeldata for rum og bygningsdele som grundlag for over-

sigter over udstyr til overvågning, styring, alarm, osv. 

 Etage- og rumoversigter som grundlag for facilitetsudnyt-

telse, rumfunktioner, udlejning, osv. 

 

Udtræk af disse data bør mest hensigtsmæssigt ske via et drift- og 

vedligeholdelsessystem, hvori bygningsmodellen er integreret og 

kan kobles sammen med en række erfaringsdata, f.eks. vedrøren-

de økonomistyring. Sådanne systemer giver endvidere støtte til 

bl.a. planlægning og styring af drifts- og vedligeholdelsesopgaver.  

Forudsætninger for at kunne udnytte disse muligheder er at mo-

dellen foreligger tilstrækkelig struktureret og detaljeret. Det er 

derfor nødvendigt, at der træffes præcise aftaler mellem projektets 

parter om hvem, der skal løse hvilke opgaver. I nogle tilfælde kan 

det være optimalt at driftsherren færdiggør bygningsmodellen på 

basis af egne behov. 

                                           
3  Se eksempelvis om COBie projektet, der anviser et datasæt 

(IFC- og modelserver-baseret) til specifikation af data til brug ved 

drift og vedligeholdelse. Der anvises enkle fremgangsmåder på at 

specifikationerne kan oprettes løbende i projektet, helt fra pro-

grammeringsfasen. 

http://www.wbdg.org/resources/cobie.php 

http://www.buildingsmartalliance.org/index.php/projects/activeprojects/25 

 

http://www.wbdg.org/resources/cobie.php
http://www.buildingsmartalliance.org/index.php/projects/activeprojects/25
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Ved opførelse af bygninger kan der ligeledes ske en stor udnyttelse 

af data fra bygningsmodellen. Følgende muligheder for dataudtræk 

foreligger (udvalg): 

 Visualiseringer og arbejdstegninger til specifikke anvendel-

ser 

 Beskrivelser af bygningsdele (eller evt. grupper af ens byg-

ningsdele) med en række egenskaber (nr/navn, dimensio-

ner, materialer, proceskrav, produkthenvisninger, osv.) 

 Mængder i forskellige detaljeringsgrader til forskellige for-

mål4 

 Behov for anlægsmateriel og -udstyr 

 Mængder af hjælpematerialer 

 Identificerede net af aktiviteter og indbyrdes bindinger i fle-

re niveauer og entrepriser 

 Kalkulationer i forskelle former og detaljeringer fra overslag 

over tilbudskalkulation til varekøb samt for- og efterkalku-

lation ved produktionsstyring. Sådanne kalkulationer kan 

udføres på basis af mængdeudtræk og sammenkobling af 

dertil hørende erfaringsdata for enhedspriser og tillæg af 

spild, kassation, metodeovervejelser, osv. 

 

Udtræk af disse data bør mest hensigtsmæssigt ske via et soft-

waresystem til produktionsplanlægning og -styring, hvori byg-

ningsmodellen er integreret og kan kobles sammen med en række 

erfaringsdata, f.eks. vedrørende økonomi og aktivitetsplanlægning. 

Sådanne systemer bør indeholde bl.a. følgende funktionaliteter: 

 Støtte til opsætning og valg af visualiseringer og tegnings-

bestemmelse (farver, stregtykkelser, målestok, påsætning 

af mål, osv.) 

 Støtte til underopdeling af modelobjekter i forhold til 

mængdeudtræk og identifikation af aktiviteter, f.eks. ele-

mentproduktion 

 Støtte til opsætning af aktivitetsplaner med relationer til 

bygningsdele 

 Støtte til styring og overvågning af arbejdsopgaver, aktivi-

teter, indkøb, leverancer, entrepriser, osv.5 

 Støtte til opsætning og gennemførelse af kalkulationer på 

flere niveauer6 

 

Forudsætninger for at kunne udnytte disse muligheder er at mo-

dellen foreligger tilstrækkelig struktureret og detaljeret. Det er 

derfor nødvendigt, at der træffes præcise aftaler mellem projektets 

parter om hvem, der skal løse hvilke opgaver. I mange tilfælde vil 

                                           
4  Se eksempelvis i buildingSMART: 

www.buildingsmartalliance.org/index.php/projects/activeprojects/57 og  

buildingsmart-tech.org/future-extensions/ifc_extension_projects/current/pm4 
5  Se introduktion af Rafael Sacks:  

http://smartech.gatech.edu/jspui/bitstream/1853/22442/3/sacks_presentation.pdf  
6  Se eksempelvis mange funktionaliteter i Vico Software's Con-

struction Software: http://www.vicosoftware.com/  

http://www.buildingsmartalliance.org/index.php/projects/activeprojects/57
http://buildingsmart-tech.org/future-extensions/ifc_extension_projects/current/pm4
http://smartech.gatech.edu/jspui/bitstream/1853/22442/3/sacks_presentation.pdf
http://www.vicosoftware.com/
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basis af egne behov. 

3.3 Projektering 

Denne fase er kendetegnet ved at det er her, bygningsmodellen 

bliver udformet i overensstemmelse med de krav, der er udformet.  

De første udgaver af bygningsmodellen bliver som oftest udarbej-

det af arkitekten i rådgivergruppen og når hovedstrukturen (arki-

tektur, rumopdeling, rumplacering, osv.) er fastlagt vil der typisk 

ske en detaljering, hvor specifikke tekniske udformninger af byg-

ningsdelene bliver bestemt.  

For at vurdere vigtige konsekvenser af projekteringen, er det rela-

tivt sædvanligt, at bygningsmodellen Udvalgte eksempler er: dan-

ner grundlag for gennemførelse af en række analyser og simule-

ringer. 

 Lys 

 Energi  

 Akustik 

 Indeklima 

 Brand 

 Flugtveje 

 Styrke og stabilitet af konstruktionen 

 Økonomioverslag 

 

Kvaliteten af disse analyser afhænger i høj grad af modellens de-

taljeringsgrad mht. såvel struktur (underopdeling af objekter) og 

specificering (udfyldelse af attributter/egenskaber), hvorfor denne 

del af informationsbehandlingen er meget vigtig. Der findes hoved-

sageligt to fremgangsmåder: 1) oprettelse og specificering af attri-

butter/egenskaber sammen med modelleringen og 2) ved brug af 

analyse eller simuleringsprogrammerne.  

Ad 1) Software til modellering opererer som nævnt med modelob-

jekter af bygningsdele og disse objekter indeholder en række attri-

butter, der kan tilskrives værdier (eller ændres) af brugeren. I 

nogle tilfælde kan yderligere attributter oprettes og specificeres ef-

ter behov. Denne fremgangsmåde er naturligvis meget ressource-

krævende og i sagens natur ikke produktivitetsfremmende. Det er 

derfor vigtigt, at der kan etableres en fremgangsmåde, hvor mo-

delobjekterne i højere grad er udstyret med attributværdier auto-

matisk ved oprettelsen. En oplagt løsning er bedre objektbibliote-

ker til brug enten ved førstegangsoprettelsen af objekter eller ved 

senere udvidelser/opdateringer af eksisterende objekter (automa-

tiske eller semiautomatiske opslag i objektdatabaser). Dette anses 

for at være et nyt formål med klassifikationssystemer i relation til 

bygningsmodellering. Hvis et modelobjekt er klassificeret rigtigt fra 

starten (den rigtige bygningsdelstype), kan dette dels danne ud-

gangspunkt for en nærmere klassificering og dels for tilførsel af 

data udefra. I tillæg hertil skal det dog erindres, at der næsten al-

tid kun findes separate modeller hos hver enkelt aktør (fagmodel-

ler) og at der ofte ikke udarbejdes en fælles model med de resulte-

rende attributter. 



 

  

Side 7 af 14 sider Ad 2) Ved denne fremgangsmåde anvendes domænespecifikke ap-

plikationer, hvor modellen i en given tilstand kobles sammen med 

applikationens database over erfaringsdata eller tekniske data for 

det pågældende domæne. Tre eksempler: a) Visualisering med lys, 

skygger, genskin, osv. Her skal applikationen kende overflader 

(gerne materialer) som sammen med data om lysets opførsel her-

ved. b) Omkostningskalkulation. Her skal applikationen kunne ud-

trække mængder og koble med enhedspriser svarende til detalje-

ringsgrad. Det kræver at de tekniske løsninger er fastsat (enten 

inden eller i forbindelse med brug af applikationen). c) Energiana-

lyse. Applikationen indeholder på tilsvarende måde egenskabsdata 

for dette domæne i forhold til valgte tekniske løsninger. Problemet 

med denne fremgangsmåde er, at resultaterne og de valg-

te/beregnede attributværdier ikke føres ind i modellen men skal 

genskabes ved nye analyser (ved ændret model). Der er altså og-

så her tale om et ressourcespild.  

Fælles for begge fremgangsmåder gælder, at produktiviteten kun-

ne forbedres betydeligt, hvis alle parter kunne samarbejde gensi-

digt forpligtende om én fælles model ved anvendelse af modelser-

vere. 

3.4 Programmering 

Denne fase er kendetegnet ved at bygherren opstiller og specifice-

rer sine krav til bygningsfunktioner, investeringsrammer, kvali-

tetsniveauer, osv. En del af disse krav kan måske allerede i dette 

tidlige forløb samle sig om rumprogrammering og forskellige enkle 

bygningsmodeller kan med fordel opbygges, primært indeholdende 

rum, deres funktioner, størrelser osv. samt eventuelle krav om 

særlige installationer og udstyr.7 

For at vurdere vigtige konsekvenser af de opstillede krav, kan det 

være nyttigt at gennemføre en række analyser og simuleringer 

eventuelt på basis af disse enkle modeller. Alternativt kan mere de-

taljerede modeller af andre bygninger anvendes, for eksempelvis at vur-
dere effekten af forskellige valg (materialer, overflader, isolering, glasare-
al, og lign.).8 

(mere) 

  

                                           
7  Se eksempelvis om dRofus: http://www.drofus.no/en/index.html  
8  Se eksempelvis Dalux Building Explorer, Dalux BIM Checker og 

DaluxFM: http://dalux.dk/  

http://www.drofus.no/en/index.html
http://dalux.dk/
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Som det fremgår af ovenstående gennemgang er der en lang ræk-

ke muligheder for bedre udnyttelse af bygningsmodeller for alle 

parter i byggeprojekter. I det følgende er et mindre antal emner 

udvalgt for en nærmere analyse af den aktuelle situation 

 Specifikation og anvendelse af data for beskrivelser af rum 

og bygningsdele til brug ved drift og vedligeholdelse 

 Mængdeudtræk til brug ved kalkulationer ved opførelse, 

primært for tilbudsgivning 

 Håndtering af egenskabsdata i tilknytning til modellering 

med henblik på analyse og simulering 

 Opstilling og specificering i programmeringsfasen af krav til 

rum og konstruktion 

 

4.1 Data til drift og vedligeholdelse 

Den typiske fremgangsmåde i dag er at data til drift og vedligehol-

delse bliver afleveret i form af tegninger og beskrivelser samlet i 

ringbind. (Rigtigt?) I mere avancerede tilfælde indlæses tegningsfi-

ler eller modeller i drift og vedligeholdelsessystemer men det er 

næste udelukkende for at beregne arealer af rum. (Rigtigt?) 

(mere…) 

4.2 Mængdeudtræk 

Dansk og udenlandsk software på området bør undersøges nær-

mere men indtrykket er, at de retter sig mod projektfasen og ikke 

i tilstrækkelig grad understøtter aktørerne i udførelsesfasen. 

Mængdeudtræk udgøres overvejende af arealdata. (Rigtigt?)  

(mere…) 

4.3 Egenskabsdata 

Analyse og simulering af modeller sker i nogen udstrækning ved at 

bede eksterne parter (konsulentvirksomheder) om at udføre opga-

verne. Dermed er der som regel kun økonomi til at gøre det 1-2 

gange og de nødvendige egenskabsdata bliver ikke ført tilbage til 

modellerne. Sker det i sjældne tilfælde, vil de som regel alligevel 

gå tabt, hvis der er behov for at ændre på modellerne. (Rigtigt?) 

(mere…) 

4.4 Kravspecificering 

Det overvejende indtryk er, at der kun i meget store byggeprojek-

ter benyttes softwarestøttet håndtering af krav. (Rigtig?) 

(mere…) 

5 Udvalgte indsatsområder for fremtidigt arbejde  

På baggrund af ovenstående gennemgang af den aktuelle situation 

er der i det følgende udarbejdet kortfattede beskrivelser og analy-
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der. 

5.1 COBie projektet 

Projektet Construction Operations Building Information Exchange 

(COBie) er efterhånden meget langt fremme i udviklingen og kan 

nu benyttes i praksis. Det er primært udviklet i USA og UK men er 

nu internationalt anerkendt af verdens største statslige bygnings-

ejere. Sigtet med COBie er at understøtte skabelse og opsamling 

af information til drift og vedligeholdelse. Tanken er, at dette bør 

ske løbende og ikke kun til sidst lige før aflevering til bygher-

ren/driftsherren. Det er tværtimod ønskeligt, at informationsbeho-

vet specificeres fra starten af projektet for at sikre at de krævede 

data bliver afleveret i den sidste ende. I tilknytning hertil er der let 

anvendelige anvisninger på, hvordan håndteringen af data kan ske 

undervejs på en optimal måde. 

 

Det resulterende system består først og fremmest af et brugerin-

terface, der er ekstremt forenklet, idet det er implementeret som 

et antal sider i et regneark. Det kræver derfor ingen særlige kom-

petencer at håndtere systemet. Regnearkene skal dog kun betrag-

tes som interface, idet data er lagret bagved i et datasæt (data-

base/modelserver), der er opbygget ud fra en delmodel af IFC da-

tamodellen. Ud over det nævnte regneark brugerinterface findes 

en række muligheder for overførsel til og fra andre systemet via 

forskellige filformater. 

 

Ovenstående figur viser en oversigt over COBie data og som 

nævnt lægges op til at der sker en gradvis oprettelse/opdatering af 

data efterhånden som det er mest passende i forhold til det sæd-

vanlige arbejde.  
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Initierende 

(det grønne felt) 

Kontaktoplysninger, dokumenter, 

osv. 

Programmering 

(venstre side af det blå felt) 

Bygning, etager og rum samt 

grupperede rum (zoner) 

Projektering 

(højre side af det blå felt) 

Grupper af bygningsdele af sam-

me type og individuelle bygnings-

dele, herunder installationer 

Opførelse 

(det gule felt) 

Identificerede kritiske drifts- og 

vedligeholdelses opgaver, res-

sourcer og reservedele 

 

En mere udførlig liste over faser og datamængder i COBie er vist i 

appendiks 1. 

Umiddelbart tyder det på, at COBie er anvendelig også i Danmark 

men for at vurdere dette nærmere foreslås gennemført 1-3 af-

prøvninger i forbindelse med konkrete byggeprojekter. Eksempel-

vis kunne COBie afprøves på forskellige typer bygninger, forskelligt 

omfang af bygherrekrav eller forskellig anvendelse af software hos 

aktørerne. En vigtig del af en sådan afprøvning bør være en vurde-

ring af COBie i forhold til modelleringssoftware, hvori der i forskel-

ligt omfang kan håndteres de samme data. 

Forud for at træffe aftale om sådanne prøveprojekter vil det være 

hensigtsmæssigt at en mindre gruppe med bygherre/driftsherre-

erfaring gennemgår COBie datasættet og vurderes dets omfang, 

relevans og anvendelighed. 

5.2 Mængdeudtræk 

Mulighederne for at trække de nødvendige mængder afhænger na-

turligvis i høj grad af modellens indhold og detaljeringsgrad, hvil-

ket er illustreret i disse to figurer: 
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De mange muligheder for mængdeudtræk kan illustreres ved de 

såkaldte basale mængder (base quantities) der er defineret i IFC 

og som umiddelbart er tilgængelige, hvis de altså bliver beregnet 

ved IFC eksport. Et uddrag af disse mængder er vist i denne tabel. 

 
Disse og andre mængder kan beregnes direkte på basis af model-

objekternes geometri, som jo er defineret ved nogle af de mest 

grundlæggende attributter/egenskaber i bygningsmodellerne. Det 

skal understreges, at disse mængder i forhold til almindelig praksis 

er meget nøjagtige og derfor udgør et væsentligt referencegrund-

lag. Det har samtidig den konsekvens, at det er nødvendigt at 

håndtere ekstra tillæg i form af spild og kassation i forhold til mo-

delmængderne. For at udregne mængdegrundlaget for prissætning 

skal følgende principielle formel derfor benyttes: 

KalkMg = ModelMg x (1 + IndkTill + SpildTill + KassationTill) 

KostPris = KalkMg x EnhPris 

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  

 

At håndtere tillæggene som eksplicitte talværdier er vigtigt for at 

opbygge grundlaget for efterkalkulation, så det tydeliggøres, hvor 

eventuelle afvigelser fra det estimerede optræder. 

I henhold til principper for opstilling og udformning af kalkulation 

er det dog vigtigt at gøre sig klart, at de mængder, der er behov 

for at vælge fra modellen, og de tilhørende tillæg er meget af-

hængig dels af udførelsesmåden og dels af kalkulationspostens 



 

  

Side 12 af 14 sider forholdsmæssige betydning i kalkulationen (kritiske usikkerheder, 

mv.). Endvidere vil udbudsformen være afgørende for, hvordan 

kalkulationen opstilles. Præcisering af mængdeudtræk og valg af 

opstillingsmåde skal derfor nøje kunne styres af den part, der skal 

udføre opgaven.  

Til illustration af dette vælges en 

væg som vist i hosstående figur. 

Det antages at der er tale om en 

betonvæg, f.eks. bagmur af en 

facadevæg med isolering og 

skalmur af teglsten. I dette til-

fælde er der typisk behov for at 

vælge om betonvæggen skal 

indkøbes som et præfabrikeret element eller den skal støbes på 

stedet.  

Præfabrikeret 

element 

Brutto areal og vægtykkelse 

Det er almindelig praksis at der ikke foretages 

fradrag åbningernes areal, da prisen herfor bliver 

udlignet af ekstraarbejdet med udsparing i for-

skallingen. 

Pladsstøbt 

væg 

Der skal kalkuleres for såvel materialer som ar-

bejdsløn. 

Materialer:  

a) Forskalling: 2 x bruttoareal, perimeter af åb-

ninger 

b) Armeringsjern: vægt 

c) Murbindere: antal 

d) Beton: nettorumfang 

Arbejdsløn: 

a) Forskallingsarbejde: mandtid 

b) Bukning af jern: mandtid ud fra nettoareal 

c) Påsætning af murbindere: mandtid ud fra net-

toareal 

d) Støbning af beton: mandtid ud fra rumfang 

 

I tilknytning til buildingSMART arbejdes der i et projekt, primært 

med udviklere fra Tyskland og USA men med tilslutning af en ræk-

ke software virksomheder verden over. Det foreløbige resultat 

heraf er dels fastlæggelse af de ovenfor nævnte basale mængder 

som en integreret del af den nyeste version af IFC. Desuden er do-

kumentationen for disse mængder blevet oprettet i IFD (Internati-

onal Framework for Dictionaries), så der er basis for at foretage 

konsistent oversættelse af denne til andre sprog end engelsk. En-

delig er der i buildingSMART udarbejdet en såkaldt IDM (Informa-

tion Delivery Manual) og en MVD (Model View Definition) for 

mængdeudtræk primært til brug i projektfasen. 

Som det fremgår af ovenstående er der altså et godt udgangs-

punkt for at udnytte mulighederne for mængdeudtræk og en del 

softwaresystemer er tilgængelige. Men så vidt det kan bedømmes, 

er der ikke udviklet meget med fokus på udførelsesfasen. Et nær-

mere analysearbejde vil derfor være nødvendigt og følgende em-

ner bør belyses yderligere: 

 
 

 



 

  

Side 13 af 14 sider  Identifikation af detaljeringsniveauer til forskellige formål 

 Definition af nødvendige mængder ud over de basale 

mængder i IFC 

 Vurdering af mulighederne for anvendelse af generiske ob-

jekttyper og/eller databaseopslag som grundlag for konfi-

gurering af mængdeudtræk 

 

En del af disse emner vil hænge sammen med arbejdet om hånd-

tering af egenskabsdata, som beskrevet i det følgende. 

5.3 Egenskabsdata 

Som allerede omtalt er det vigtigt at indlægge egenskabsdata i 

bygningsmodeller, da disse data bl.a. danner grundlag for gen-

nemførelse af en række analyser og simuleringer. I det følgende vil 

der blive taget udgangspunkt i den fremgangsmåde, at oprettelse 

og specificering af attributter/egenskaber udføres sammen med 

modelleringen. Hvis denne mulighed bliver til rådighed på en hen-

sigtsmæssig måde, vil den være attraktiv, idet det så vil være ef-

fektivt at foretage analyser så ofte, det er ønskeligt, og til over-

kommelige omkostninger.  

Det er derfor vigtigt at se på, hvordan oprettelse og specifikation 

af egenskabsdata kan automatiseres eller i højere grad støttes af 

software på en effektiv måde. En mulig fremgangsmåde er at tage 

udgangspunkt i at knytte data af forskellig art til generiske objekt-

typer. Hvis der internationalt kunne være enighed om at standar-

disere sådanne typer, kunne de blive indarbejdet i modellerings-

software og danne grundlag for løbende tilknytning af flere specifi-

kationer undervejs i livsforløbet. Tilsvarende kunne det være me-

get brugbart at have mere specielle objekttyper og produkter til 

rådighed i databaser. Eksempelvis kunne de forskellige valg, der 

skal gøres i forbindelse med mængdeudtræk (som beskrevet oven-

for), blive støttet af, at der via generiske objekttyper eller produk-

ter kunne hentes data om udførelsesmåder, tillæg, priser, osv. 

I buildingSMART er der aktuelt et arbejde i gang om fastlæggelse 

af specificeringsmåder for generiske objekttyper og et forslag om 

etablering af tre detaljeringsgrader er til høring i øjeblikket. Desu-

den anbefaler buildingSMART, at navne og definitioner på egen-

skaber bør oprettes i IFD, så der kan ske en harmonisering og kor-

rekt oversættelse til de sprog, der er behov for. Endelig skal næv-

nes, at egenskabsdata for hver model bør indlægges i en IFC base-

rede modelserver så de er uafhængige af specifikt software. Sam-

mensætning af egenskabsdata med modellerne kan ske med mo-

delserveren (blande/merge operation). 

Grundlaget for standardisering af generiske objekttyper bør være 

et internationalt arbejde om klassifikationssystemer i stil med det 

amerikanske OmniClass. På basis heraf kan typerne identificeres 

med en entydig identifikation og følgelig kan arbejdet med egen-

skabsdata ud fra standard objekttyper illustrere en ny og tidsva-

rende anvendelse af klassifikationssystemer.  

5.4 Kravspecificering 

(mangler….)  
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Phase COBie Information 

Architectural Program-
ming 

 Contact details 

 Facility naming 

 Space and room data sheets 

 Space layouts 

 Space zoning 

Early Design updated previous phase information, as needed and 

 Floors 

 Space finishes 

 Zoning and space allocations 

 Architectural product schedules 

Coordinated Design updated previous phase information, as needed and 

 Mechanical, Electrical, Plumbing product schedules 

 Building Systems 

 Product data (SPie defines minimum product templates) 

 Design document register 

 Indicative sizes for spaces (optional) 

Construction Documents updated previous phase information, as needed and 

 Submittal document register 

 Assignment of component to systems 

 Connections between components (optional) 

Construction Mobilization updated previous phase information, as needed and 

 Updated submittal document register 

Construction 60% Com-
plete 

updated previous phase information, as needed and 

 Manufacturer contact information for all approved submittals 

 Model and Serial numbers on all installed products/equipment 

 Components identified by tag or bar codes, as appropriate 

 Installed product data (SPie defines minimum product tem-
plates) 

Beneficial Occupancy updated previous phase information, as needed and 

 Updated space function and room area measurements 

 Warranty, parts, and handover documents 

 Operation and maintenance documentation 

 Installed product data (SPie defines minimum product tem-
plates) 

Fiscal Completion updated previous phase information, as needed 
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havn 
2. Mogens Fiil Christensen, Arkitektur & Design, Aalborg Universitet 
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4. Henrik Kryger Madsen, Erhvervsakademiet Lillebælt, Konstruktøruddan‐

nelsen i Odense  
5. Tom Frostgaard, Erhvervsakademiet Lillebælt, Konstruktøruddannelsen i 

Odense 
6. Morten Brunsborg Lauritsen, VIA University College, Konstruktøruddan‐

nelsen, Horsens 
7. Jens Carl Bertelsen, VIA University College, Konstruktøruddannelsen, Hor‐

sens 
8. Per Kortegaard, Arkitektskolen Aarhus 
9. Marie Sofie Larsen, Arkitektskolen Aarhus (ref.) 

 

Dagsordenen for mødet:  
A: Introduktion: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Præsentation og kort orientering fra hver institution (struktureringen af under‐
visningen, specialer, forskning og foreløbige idéer til samarbejde) 
 
B: Drøftelse af mulighederne for:  
3. Etablering af undervisningsinitiativer, der går på tværs af vore institutioner  
4. Faglig specialisering i forhold til hinanden (indenfor undervisning)  
5. Faglig specialisering i forhold til hinanden (indenfor forskning)  
6. Etablering af et fælles forskningsinitiativ  
7. Og under alle punkterne: den praktiske organisering af initiativerne  
8. Hvordan fortsætter vi arbejdet i temagruppen – procedurer og næste møder  
 

 

A: Kort orientering fra hver institution – herunder Status for 
anvendelse af BIM i undervisningen 

Arkitektskolen Aarhus 
Undervisningen i BIM er fortsat kun i sin vorden og er på et basalt ‐ og ikke et spe‐
cialiseret niveau (endnu). 
Vi gennemfører kurser af en uges varighed og kortere. Vi lægger vægt på fokus på 
de skitserende aspekter og aspekter vedrørende ”den løbende arkitektoniske eva‐
luering” i skitseringen ved anvendelsen af værktøjerne. Således tilstræbes, at an‐
vendelsen af værktøjerne kan støtte studiets øvrige aktiviteter. 
Undervisningen i BIM varetages af Per Kortegaard, Lektor og Marie Sofie Larsen, 
Timelærer. 

 



 

Undervisningen er for ”smal” set i relation til den betydning BIM er ved at få i prak‐
sis. 

Side 2 af 7 sider. 

Vi ser frem til en nyrekruttering af kolleger til nødvendig specialisering og optime‐
ring af BIM‐undervisningen. 
I disse BIM‐tider, hvor samarbejdsrelationerne i praksis er under ændring, vil det 
være oplagt, at vi anvender BVU*net til at udvikle nye samarbejdsformer mellem 
vore institutioner – og deler og udveksler kompetencer. Vi arbejder på forslag til, 
hvordan BIM‐undervisningen kan gribes an fremadrettet. 
Det er ikke et krav, at de studerende skal arbejde i BIM.  
 
Tom Frostgaard: ”Det er tankevækkende hvor lidt BIM har at sige på uddannelses‐
institutionerne, når man tænker på, hvilke konsekvenserne den nye IKT‐
bekendtgørelse har.” 
 

Byggeriets Uddannelser, København  
Byggeriets Uddannelser er et fællessekretariat for uddannelserne inden for Bygge‐ 
og Anlægsområdet. 
Etableret 1. januar 2004 af Dansk Byggeri, Fælles Fagligt Forbund og Forbundet 
Træ‐Industri‐Byg. 
Rasmus Zier Bro, uddannelseskonsulent, arbejder primært med efteruddannelse 
for byg området, op ‐ til og med de faglærte uddannelser (men ikke installatører). 
Dækker udførende altså entreprenører og byggefirmaer. 
IT er ved at være godt integreret i uddannelserne og efteruddannelserne: Projekt‐
web, IT på byggepladsen og i byggeprocessen, kvalitetssikring og CAD. 
Men Byggeriets Uddannelser savner dialog med andre uddannelser og udførende – 
bl.a. omkring hvad, der i forskellige samarbejdssituationer kan lade sig gøre, og hå‐
ber, at BVU*net i denne sammenhæng kan komme til at spille en rolle1. 
 

Arkitektur & Design, Aalborg Universitet 
Mogens Fiil: En nyindført studieordning giver hos os anledning til at diskutere ind‐
placeringen i studiet af BIM (og alt, hvad dertil hører). 
Det er stadig en kamp at få denne side af fagets virkelighed til at passe ind i vores 
studiemodeller. 
BIM og øvrigt IKT forsøges integreret i studieordninger, og der anvendes software 
som en del af den hverdag, de studerende møder i praksis efter uddannelse og i 
praktik. 
Vi er som Arkitektskolen Aarhus presset på bemandingen og specialiseringen. 
De unge lærere finder ikke BIM vigtigt eller interessant og fokuserer på Rhino / 
Grasshopper miljøet, og negligerer derved den fagligt saglige del af faget. 
 

Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet  
Kjeld Svidt: Det er også svært hos os. På basisuddannelsen lærer de studerende ba‐
salt AutoCAD i 2 og 3D via lynkurser af få dages varighed. 
Herudover beskæftiger vi os med teori om Det Digitale Byggeri (basic) 
På 4. semester får de studerende to dages undervisning i Revit. 
De lærer grundlæggende strukturmodellering og Revit Structure og / eller Tekla 
(modellering af bygningskonstruktioner) 
Vi beskæftiger os ikke med installationer i BIM. 
Samlet set får de studerende 10 kursusgange/dage på et semester. 

                                                      
1 Se BILAG 1 Kort om ”Byggeriets Uddannelser” 
 

 



 

Karakteristisk for kurserne er, at det er frivillige kursusaktiviteter. De studerende 
skal selv tilmelde sig og gå til eksamen. Det ligger ud over det obligatoriske pen‐
sum. 

Side 3 af 7 sider. 

Der er stor tilbøjelighed til, at de studerende deltager, de studerende har interes‐
sen, men en for stor del af dem går ikke til eksamen i det. Dette forhold udgør et 
ressourceproblem, da taxametersystemet kun udløser ressourcer efter antallet af 
gennemførte eksamener. 
 
Det er svært at skabe politisk bevidsthed for behovet for IKT og især omkring sam‐
arbejde mellem forskellige faggrupper. 
Ved ”De Digitale Dage”, som afholdes årligt, skabes der fokus på disse problematik‐
ker. De deltagende studerende fra en række forskellige fagområder løser opgaver i 
fællesskab, med et stærkt øjenåbnende resultat. 
 
På kandidatniveau er de studerende i langt højere grad selv ansvarlige for sammen‐
stykningen af deres uddannelser. 
Vi har igangsat flere specialiserede uddannelser på kandidatniveau, bl.a. ”Cand. 
scient. techn. i Bygningsinformatik”, som jeg står for. 
 
 

Konstruktøruddannelsen i Odense, Erhvervsakademiet Lillebælt 
Tom Frostgaard: Har været med siden starten af Det Digitale Byggeri, og det er sta‐
dig op ad bakke. 
Vi har gjort mange tiltag for at implementere BIM, men konklusionen er nu, at vi 
laver en kraftig revision af vores normale måde, at opbygge undervisningen på. 
Vi er godt i gang med at lave semesterbeskrivelser og studieordninger hvor, Re‐
vit/BIM er et værktøj, som er en fuldt integreret del af fagligheden. 
Vi har ingen undervisning separat i Revit og BIM, det er fuldt integreret i alle fag og 
fagligheder: 
 
På 1. semester tager vi f.eks. konceptanalysedesign (tilsvarende informationsni‐
veau 1 i 3D arbejdsmetoden) og slutter med en generisk model på projektforslags‐
niveau. 
IKT bekendtgørelsen tilsiger os, at alle vores fagligheder skal ind i en digital kon‐
tekst, og det står ikke til diskussion. 
 
På 2. semester arbejder de videre med samme model og udvider til næste informa‐
tionsniveauer. 
De studerende slutter på hovedprojektsniveau. BIM er en ny metode, som ikke kan 
paralleliseres den traditionelle fasemodel. 
I stedet kører vi efter informationsniveauer. 
 
Undervisningen i (Revit) foregår decentraliseret og således fuldt integreret i de stu‐
derendes projektarbejde. 
Vores opbygning af undervisningen er således i samklang med IKT ‐
bekendtgørelsen og følger PARs ydelsesbeskrivelse. 
 
CAD undervisningen er droppet. Udviklingen med it foregår i balance med de øvrige 
fagligheder. Væk fra den gamle fasemodel. 
Vi har 100 stationære computere, som udskiftes hvert 3. år. 
 
På Konstruktøruddannelsen i Odense har vi udviklet en fagdidaktisk model. Lad mig 
med det samme sige, at modellen er dynamisk og opdateres efterhånden som vi 

 



 

kommer længere med vores nye semesterbeskrivelser. Nedenstående vises et ud‐
snit af modellen. Den ligger udfoldet sidst i referatet som bilag2 

Side 4 af 7 sider. 

 

 
 

Konstruktøruddannelsen i Horsens, VIA University College 
Morten Brunsborg Lauritsen: Undervisningen foretages af IKT‐undervisere på 1.‐3. 
semester. På de øvrige er undervisningen delvist integreret i fagområderne, men 
der udbydes supplerende eLab kurser indenfor ønskede områder (Revit Avanceret, 
Revit MEP, AutoCAD). 
Der undervises fra 1. semester med udgangspunkt i et kompendium samt en Revit 
template (skabelon). I BIM‐undervisningen har fokus været på at nå op på myndig‐
hedsprojekt niveau, altså produktion af 2D tegninger (lignende dem vi tidligere 
producerede i AutoCAD) 
Der er sat gang i arbejde med at se på, hvordan man kan bruge BIM‐metoden i for‐
hold til Sigma (økonomiberegning), be10 beregninger (gbXML eksport og via udar‐
bejdelse af skemaer (Schedules) i Revit., etc. 
Projektweb og forskellige samarbejdsmodeller bliver der også arbejdet og eksperi‐
menteret med. 
Efter dispositionsforslaget er afsluttet, arbejdes der med serverbaseret modelle‐
ring, hvor flere studerende arbejder sammen på sammen model. Til styring af dette 
anvendes på lavere semester ikke worksets. De studerende trækker på filer fra ser‐
veren og synkroniserer indbyrdes løbende udviklingen og detaljeringen af model‐
len. 
I første omgang baseres disse samarbejdsprojekter på mindre projekter for ikke at 
komplicere processerne.  
I pædagogisk sammenhæng er det en stor fordel for vore studerende at arbejde 
med 3D arbejdsmetoden. Det er ikke som projekter på tegnestuerne, men de stu‐
derende får udviklet en god procesforståelse, og det etablerer en ”ejerskabsfor‐
nemmelse” overfor modellen/projektet. 
Jens Berthelsen tilføjer: det er stadig den gamle fasemodel, vi arbejder efter. 
Men vi satser på de nye IKT – processer, og yderligere på at inddrage 4D og 5D og i 
højere grad end tilfældet er i dag at kvalificere vores arbejde med IFC. 
Jens Berthelsen er ansat til at lede arbejdet med implementeringen af disse revide‐
rede processer og håndtering af IFC. 
I øvrigt har JB en Master fra Aalborg Universitet, Institut. Byggeri og Anlæg v. Kjeld 
Svidt. 

                                                      
2 Bilag 2: Udsnit af fagdidaktisk model for konstruktøruddannelsen i Odense – se den hele mo-
del sidst i dokumentet 

 



 

Der går ca. 2500 studerende på konstruktøruddannelserne i Horsens (Inkl. Holste‐
bro og Århus). 

Side 5 af 7 sider. 

 
Foreløbige konklusioner: 
Efter at have hørt de forskellige korte præsentationer står følgende udbredte op‐
fattelser, og følgende kan foreløbigt konkluderes: 

• Der gøres ihærdige anstrengelser på uddannelserne for at justere IKT – 
undervisningen og bringe den i overensstemmelse med de nye og ændre‐
de arbejdsprocesser, som Det Digitale Byggeri medfører. 

• Det er en fælles opfattelse, at der bør allokeres øgede ressourcer til områ‐
det 

• Der er en udbredt fornemmelse af, at det er ”op ad bakke” med udviklin‐
gen og implementeringerne af denne ændrede – og nye ‐ BIM‐
undervisning. 

• Mødedeltagerne oplever en stor træghed på institutionerne og hos kolle‐
ger – og giver generelt udtryk for, at institutionerne forekommer konser‐
vative. 

• Det er ikke de studerende, der er noget i vejen med, de har begejstringen 
for den nye teknologi, men snarere de fagligt bestemmende fora på insti‐
tutionerne, der ikke har forstået alvoren i betydningen af, at de studeren‐
de opøves i de nye og anderledes arbejdsprocesser, som Det Digitale Byg‐
geri medfører. 

• Det forekommer, at de forskellige initiativer, der er beskrevet peger i ret‐
ning af, at vore institutioner kan have stor glæde og nytte af både at ud‐
veksle erfaringer, da der er en god bredde i vores samlede erfaringer – 
men også kunne få glæde og nytte af at gennemføre nogle eksperimentel‐
le faglige undervisningsforløb. 

B: Drøftelse af mulighederne for:  

3. Etablering af undervisningsinitiativer, der går på tværs af vore institutioner 
Debatten under dette punkt havde karakter af en brainstorm til generering af for‐
slag til tværgående initiativer indenfor undervisning. 
Efter ovenfor refererede information, forekom det deltagerne, at der kan være po‐
tentialer i at etablere tværgående fællesaktiviteter. 
Der er også en gensidig forståelse for, at ambitionsniveauet ikke skal sættes for 
højt, i første omgang. Målet skulle være en generel højnelse af det samlede videns‐
niveau og etablering af en fælles forståelse og gensidige respekt for hver vores bi‐
drag til byggeriet. 
 
Følgende punkter blev fremført og debatteret: 
 

• Der kan ligge muligheder i, at vi kan sende studerende på kurser hos hin‐
anden i fagområder, som for den studerende er relevant – og som ikke 
findes på egen institution. Kan foregå helt uformelt. 

• Etablere ”rejsehold” til tværfaglig undervisning (byggende på vores særlige 
individuelle faglige specialer): ”Bæredygtighed” kunne være et eksempel, 
hvor vi har forskellig viden indenfor den samme problemkreds. Parame‐
trisk modellering kunne være et emne. Anvendt moderne og avanceret 
byggeteknik osv. 

• Fælles information om undervisnings‐ og kursustilbud (Generel interesse 
for deling ‐ men også fokus på økonomi og evt. fakturering) 

• Koordinering af udarbejdelse og distribuering af undervisningsmateriale 
• Fælles udvikling af undervisningsmateriale og deling af materiale og vide‐

oer 

 



 

• Etablering af mediebåret undervisning (nogle har gode erfaringer her – 
andre mindre gode) 

Side 6 af 7 sider. 

• Fjernundervisning er en mulighed. Videokonferencer etc. Men dialog fore‐
trækkes som undervisningsform. 

• Etablering af samarbejdsprojekter mellem vore studerende, hvor de stu‐
derende bidrager med hvert deres fagområde (og vi underviser i vores 
specialer). Kunne starte med en fælles workshop og følges op / fortsætte 
via projektsamarbejde over nettet (Projektweb?) 

• Være opmærksomme på – og informere hinanden om de tværgående ini‐
tiativer vi allerede, hver især har kørende: De Digital Dage i Ålborg, BIM 
camp, Betonworkshops 

4. Faglig specialisering i forhold til hinanden (indenfor undervisning)  
Målet for en fælles koordinering af vores særlige faglige specialer er, at styrke sær‐
lige faglige miljøer på den enkelte institution, mod så at andre miljøer på andre in‐
stitutioner styrkes – og at fællesmængden derved samlet bliver en samlet øget fag‐
lighed, der kan anvendes på tværs. 
Kort sagt at hjælpe hinanden, via en koordineret indsats, at skabe slagkraftige fagli‐
ge miljøer, der kan gøre sig internationalt ‐ og til fælles udnyttelse. 
 
Det første skridt bliver at formulere, hvilke er vore særlige faglige specialer – inden‐
for IKT / BIM / undervisningsmetoder mm. 
Derfor blev det aftalt, at alle institutionerne går hjem og nedfælder meget kort og 
konkret, hvor de ser deres specialer ligge – hvad vi hver især er gode til. 
Vi vil så se, hvilket billede / mønster dette giver, og fortsætte derfra. 
 
Forskellige forsalg blev bragt i spil herefter: 
 

• Hvis samme specialer er i spil på flere af vore institutioner, så bringe dem 
sammen til en konference / seminar (hvis de ikke allerede er det) – for at 
etablere synergi. 

• Senere drøfte hvilke specialer, der bør styrkes, og hvor – og hvordan vi alle 
kan få glæde af det 
 

 
CUNECO 
Niels H Bertelsen havde inden mødet fremsendt en mail til os med opfordring til, at 
vi på mødet drøftede, hvordan vi evt. kan bistå CUNECO med undervisning og plan‐
lægning af denne i relation til formidling af de resultater CUNECO måtte fremkom‐
me med i forbindelse med deres udviklingsarbejde. 
 
En bredere debat om emnet udspandt sig med følgende centrale spørgsmål og 
svar: 
 

1. Hvordan implementerer vi CUNECO’s arbejde og resultater i uddannelser‐
ne? 
Svar: inddrager resultaterne fra CUNECO – efterhånden, som de kommer, i 
vores løbende undervisning. 

2. Kan vi etablere efteruddannelsestilbud – via vores efteruddannelsesinsti‐
tutioner ‐ hvor vi bidrager på tværs med vore særlige specialer indenfor 
BIM / IKT i samspil med resultaterne af CUNECO’s arbejder. 
Svar: Ja, og det forekommer at være en interessant tilgang, da det løbende 
kan inddrage resultaterne, efterhånden som de fremkommer. – Kræver 
dog ekstra ressourcer. 

3. Klarlægning, udvikling og beskrivelse af ”Best Practise” bl.a. som De Digita‐
le Dage i Ålborg m.fl.? 

 



 

 

Side 7 af 7 sider. Svar: Det vil være en oplagt tanke, at trække på de erfaringer vi alle ligger 
inde med. 

 
Efter den brede debat er følgende vores forslag og synspunkter til fremlæggelse og 
beslutning på Koordineringsrådets møde d. 7. december i Kbh.: 
 

1. Nu indsamler vi beskrivelserne af vore institutioners ”særlige specialer” og 
mapper dem til et oversigtligt og operativt mønster 

2. Vi konkluderer på dette foreløbige mønster med forslag om organisatori‐
ske tiltag 

3. Vi (2‐4 personer fra BVU*net ‐ herunder bl.a. Per og Kjeld) afholder et mø‐
de med CUNECO for at afklare, hvad de har i ”Pipelinen” af resultater, der 
skal gøres til genstand for formidling i hhv. uddannelse og efteruddannelse 
– og for at orientere CUNECO om arbejdet med de ”særlige specialer”.3 

4. BVU*net (Temagruppe 3A og 3B) formulerer herefter en skitse til formid‐
ling / undervisning / efteruddannelse. 

5. Møde med CUNECO om skitseforslaget, beslutning om ”go” / ”no go” 
6. Allokering af ressourcer og implementering 

 
 

5. Faglig specialisering i forhold til hinanden (indenfor forskning)  
Udsat til næste møde – evt. til behandling i mindre arbejdsgruppe 

6. Etablering af et fælles forskningsinitiativ  
Udsat til næste møde – evt. til behandling i mindre arbejdsgruppe 

7. Og under alle punkterne: den praktiske organisering af initiativerne  

8. Hvordan fortsætter vi arbejdet i temagruppen – procedurer og næste mø-
der  
Alle sender senest mandag d. 5. december en kort og konkret oversigt over ”særli‐
ge specialer” til Per Kortegaard 
Per opsamler referater fra Marie Sofie Larsen og Mogens Fill 
Per udarbejder en internet‐kalender via Doodle til planlægning af næste møde 
Per fremlægger resultatet fra dette møde på Koordineringsrådsmødet d. 7. dec. 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Per Kortegaard 14. februar 2012 
 
Bilag:  

BILAG 1 Kort om ”Byggeriets Uddannelser” 
BILAG 2: Udsnit af fagdidaktisk model for konstruktøruddannelsen i Odense 

 

                                                      
3 Niels Haldor Bertelsen har i mellemtiden haft mød med Cuneco – og vi får fortsat muligheden 
for at drøfte emnerne af fælles interesse på de 2 kommende Informationsmøder om Cuneco´s 
Behovsanalyser i hhv. Ballerup d 5. marts – og Århus d. 8. marts 



BILAG 1 
 
Kort om Byggeriets Uddannelser 
 
Byggeriets Uddannelser er et fællessekretariat for uddannelserne inden for Bygge- og 
Anlægsområdet. 
 
Etableret 1. januar 2004 af Dansk Byggeri, Fælles Fagligt Forbund og Forbundet Træ-
Industri-Byg. 
 
Fra 1. januar 2011 er ”ejerkredsen” – Dansk Byggeri og Fælles Faglig Forbund 
 
Bestyrelse: 4 fra Dansk Byggeri og 4 fra Fælles Fagligt Forbund 
 
Med etableringen af Byggeriets Uddannelser blev en række faglige udvalg og uddannel-
sesudvalg samlet under et tag. 
 
Ønsket var i kort form; 
 

 tættere samarbejde på tværs af uddannelsesområderne 
 konstruktiv dialog, 
 fælles tilgange og udmeldinger 

 
Byggeriets Uddannelser yder sekretariatsbetjening for faglige udvalg og uddannelsesud-
valg på både Erhvervsuddannelsesområdet og Videre og efteruddannelsesområdet. 
 
Inden for EUD området betjenes; 
 

 Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse  
 Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget 
 Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget 
 Det faglige uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri 
 Det faglige udvalg for Isoleringsfaget 

Inden for VEU området betjenes; 
 

 Efteruddannelsesudvalget for Bygge/ Anlæg og Industri (BAI) 
 Eksamensuddannelserne som opbygges af en række AMU-kurser 

Kloakmesteruddannelsen, Brøndboreruddannelserne og Affaldsdeponiuddannel-
serne. 

 Kontraktuddannelserne som kombinerer AMU med praktikperioder 
Murerarbejdsmandsuddannelsen, Vejasfaltøruddannelsen, Kabel- og ledningsar-
bejderuddannelsen, Stilladsmontøruddannelsen, Betonmageruddannelsen og Ned-
riveruddannelsen.  

Byggeriets Uddannelser har også opgaver i form af sekretariatsbetjening af; 
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 Bygge- og anlægsbranchens udviklingsfond 
 Kompetenceudviklingsfonden for HK/Privat, Teknisk Landsforbund og Dansk Byg-

geri 
 Håndværkets Udviklingsfond 

Byggeriets Uddannelser indgår løbende i en række udviklingsprojekter, hvor ny viden om 
Branchen afdækkes og videreformidles. 
 
Midlerne til projekterne søger bl.a. ifm udmeldingerne fra UVM omkring  
 

 Tværgående Udviklingspulje (TUP) 
 Forsøgs og Udviklingsmidler (FoU) 
 Opsøgende arbejde (AER) 

Midler søges endvidere bl.a. hos RealDania, Kuben, Grundejernes Investeringsfond samt 
organisationernes fonde 
 
I forbindelse med projekterne er der tætte samarbejder med bl.a. TI & DTU 
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BIM-undervisning 

  

 

BVU*net - TEMAGRUPPE 3C - uddannelse 

 

BIM undervisningen på KADK 

Undervisningen i BIM på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, 

Arkitektskolen, fordeler sig på et modul af Teknologi 5 kurset (TEK 5), et samarbejdskursus og en række 

mindre workshops der rummer udvalgte elementer fra de længere kurser. Der er desuden netop givet 

støtte til et tværfagligt forskningsprojekt omkring parametriske komponenter til brug i design og 

arkitektur, som vil afføde nye fremtidige undervisningstilbud. Til undervisning er allokeret det der 

svarer til en fuldtidsstilling. Dertil findes der et efteruddannelsestilbud i BIM. 

 

TEK 5 / BIM – forårs- & efterårssemester 

Kurset indeholder en gennemgang af de tiltag indenfor DDB, Det Digitale Byggeri, som er statens 

initiativ med hensyn til implementering af digitale teknologier, herunder BIM, i den danske 

byggebranche. Derudover vil en kobling til den praksis danske arkitekter arbejder i blive belyst, og en 

række af de praktiske parametriske værktøjer der relaterer til BIM. Parametrisk formgivning bliver 

introduceret. 

Der vil blive lagt vægt på en forståelse af de principper der ligger bag anvendt BIM i den danske 

kontekst, som et erhvervsforberedende overblik, samt en hands-on orienteret introduktion til den 

software der understøtter BIM og anvendes på flere af de toneangivende tegnestuer i Danmark. Der vil 

blive lagt op til kritisk refleksion omkring den måde hvorpå der formgives i samspillet med denne 

teknologi, og nødvendigheden af at vide hvordan den ’tænkes at fungere’ vs. ’hvordan den rent faktisk 

fungerer’, for at kunne øge bevidstheden om den måde der formgives og arbejdes arkitektonisk i et 

samspil med andre aktører i den moderne danske byggebranche. 

 

BIM samarbejdskursus 

Siden 2006 har KADK, Arkitektskolen i København deltaget i et BIM samarbejdskursus mellem 

arkitektstuderende, ingeniørstuderende og konstruktørstuderende, fra bl.a. IHK, BTH, SDU. At 

videreføre dette BIM initiativ kræver efter vores overbevisning en udvikling der ligger på de enkelte 

institutioner indenfor den undervisning der tilbydes. Denne temagruppe 3c tænkes derfor på sigt at 

kunne indgå i en sammenlægning med temagruppe 3b, og eventuelt 3a, så der kun er en 

uddannelsestemagruppe i BVU*net regi. Indtil videre ligger opgaven i at fremtidssikre den relevante 

undervisning på de enkelte institutioner i samarbejde med de involverede parter. Der har gennem de 

årlige evalueringer vist sig at være især tre områder hvor dette uddannelsesforløb har krævet, og fortsat 

kræver, et særligt fokus, for at kunne opretholde målsætningen og opnå stadigt forbedrede resultater 

med samarbejdskurset. 
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
Arkitektskolen 

 

 Strukturelt set kræver koordinering af undervisningsforløb på tre forskellige 

undervisningsinstitutioner en omfattende planlægning, der besværliggøres af de forskellige måder 

undervisningen er organiseret/struktureret på. 
 
 Niveaumæssig forskel på studietrin i de medvirkende undervisningsinstitutioner kræver en indsats, 

således at de studerende rent faktisk kan levere et stykke arbejde der giver mening for de andre. 
 
 Målsætningsmæssigt er der stor forskel på vægtningen af forløbets indhold, og hvordan det 

indpasses i egen undervisning. 

 

Arkitektskolen 

Arkitektskolen ønsker med det tværfaglige undervisningsforløb, at det bliver direkte relevant for de 

arkitektstuderende i den daglige sammenhæng de indgår i, idet vi ellers ikke vil være i stand til at 

tiltrække studerende til kurset. Kursets fokus er lagt på vigtigheden af arkitektens i projekteringen i en 

nutidig sammenhæng, hvor digitale teknologier som BIM og 3d projektering anvendes. Der tages 

udgangspunkt i de studerendes egne studieprojekter, som et designmæssigt afsæt for at lære tidens 

projekteringsformer i et direkte samarbejde med byggeriets andre aktører såsom ingeniørstuderende og 

konstruktørstuderende. Den arkitektstuderende fungerer som leder af projekteringen og dermed også 

garant for opretholdelsen af et overordnet arkitektonisk højt niveau fra koncept til projektering og 

detaljering. 

Dette medfører, at de studerende dels får et kendskab til de anvendte digitale redskaber og metoder 

byggeriet per definition benytter sig af, men også, at de opøver en evne til at se sig selv i rollen som en 

uundværlig del af byggeriets praksis. En rolle som fremtidens arkitekter må være bevidste om for at 

kunne fastholde etiske, kulturelle og kunstneriske ideer i samspillet med byggeriet, som udgangspunkt 

for vores arkitektur. 

 

Byggeteknisk Højskole Haslev 

Det er projektets formål at skabe en tværfaglig platform, hvor de studerende sammensættes på tværs af 

uddannelser/institutioner inden for det bygningstekniske fagområde. De studerende arbejder i 

projektet med egne fagligheder i dybden samt arbejder på det overordnede tema som er fastlagt for hele 

gruppen. De studerende koordinerer i processen med resten af gruppen således at snitfladerne eksplicit 

behandles (i fællesskab) og relaterede problemer løses. 

 

Ingeniørhøjskolen i København 

På baggrund af arkitektens BIM på skitseforslag, udarbejder ingeniøren forslag til en Revit fagmodel, 

der sikre at de ingeniørfaglige krav kan overholdes. Fagmodellen suppleres med en beskrivelse af de 

ingeniørfaglige krav der stilles til de andre samarbejdsparter. Fagmodel og beskrivelse uploades til 

projektweb’en. 
 
Installationsingeniør: Mulighed for at opfylde indeklima og energi krav vurderes. Princip for 

ventilationssystemet fastlægges. Pladsbehov, føringsveje, kapacitet og hoveddimensioner fastlægges. 
 
Konstruktionsingeniør: Det bærende hovedsystem fastlægges. Konstruktions- og funderingsprincipper, 

stabilitet, principper for samlinger og materialevalg fastlægges. 

 

Efteruddannelse – Det Digitale Byggeri : 3D modellering og energisimulering 

Forløbet er målrettet arkitekter, bygningskonstruktører og andre inden for byggebranchen som en bred 

introduktion til nyeste digitale modellerings- og simuleringsværktøjer samt til visionerne bag Building  
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Information Modeling (BIM). Deltagerne bliver desuden bekendte med love og regler vedrørende Det 

Digitale Byggeri i Danmark og energimålsætningerne for 2020. Målet for kurset er at deltagerne bliver i 

stand til at skitsere og projektere små energirigtige projekter samt opnår en forståelse af fordelene og 

omfanget af implementeringen af BIM i samarbejdet imellem byggeriets parter. 

Programmæssigt ligger hovedvægten på Autodesk Revit Architecture som vi vil arbejde med i 4 uger. 

Ud over modellering og parametri kommer vi rundt om mængdeudtræk og priskalkulation med Sigma. 

Desuden vil vi bruge SketchUp og Vasari i skitseringsfasen af en gruppeopgave. 

Til simulering af dagslys og energiforbrug vil vi primært koncentrere os om Ecotect Analysis og desuden 

introduceres Velux Dayligt Visualizer, A+E og 3D Studio Max dagslysrendering. 

Kursusopgaverne er individuelle i starten af forløbet og vi afslutter med en gruppeopgave med digital 

aflevering på projektweb og præsentationer i plenum. 
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Forretningsmodel for Temagruppe 4 i BVU*net: 
Regional forankring af byggeriets digitalisering og produktivitetsøgning: 
 
Inspiration til innovation: 
Regional forankring, underforstået af digitalisering og produktivitetsfremme i byggeriet, er et resultat af en 
oplysningsproces som skal have et mundret og forståeligt navn. 
Aktiviteten der skal ende med en regional forankring af digitaliseringen og produktivitetsøgningen af byggeriet 
kunne hedde ”Byggeriets Digitale Innovation” (BDI) 
 
Model: 
BDI bliver formeret som en forening der har til formål at oplyse interesserede i DK`s regioner, om den produktive 
gevinst der er ved at digitalisere alle led af byggeriet, fra idebearbejdningen af det kommende byggeri til driften af 
det færdige byggeri. 
 
Man [er det firma-/institution der blver medlem – eller er det pr. person?] kan blive medlem af denne forening ved 
at indmelde sig og betale et årligt kontingent på kr. 3.800,-. 
Alle der har en interesse heri kan blive medlemmer af BDI og forpligter sig kun til at være medlem i 1 år. 
 
Hvad får medlemmerne ud af at være medlem af BDI: 

- Gratis deltagelse i 4 årlige seminarer der afholdes 3-4 steder i DK [Er prisen på 3800,- kr. for 4 seminarer 
3-4 steder i landet ikke ret lav? – hvis der er tale om heldagsseminarer på professionelle mødecentre og 
med honorerede undervisere, så bliver det let noget dyrere.] 

- 1 årlig tværfaglig konference der er åben for BDI medlemmer og øvrige interesserede, BDI medlemmer 
kan deltage i årskonferencen for en mindre betaling fx kr. 500 pr. deltager – konferencen afholdes midt i 
landet [også ret billigt...] 

- En faglig ”blog” / hjemmeside / Intranet, hvor man kan hente faglig viden og hvor man kan udveksle viden 
/ erfaring (se hjemmesiden for ”Byggeriets match” [måske ligefrem ”blot” koble os på Byggeriets Match – 
som en ”regional-forankring-forgrening” af deres arbejde?]) 

- Xxx 
 

Lyder i øvrigt lidt som om, at hovedparten af foreningens arbejde vil være at  afholde seminarer/konference. 

Hvorfor etablere en forening og påtage sig en del ekstra administration ”blot” for det? Kunne det ikke være 

noget vi – som byggebranchens neutrale efteruddannelsesvirksomhed - hos Byggecentrum kunne blive bedt 

om at forestå? I hvert fald vil vi da kunne tage os af alt det administrative/praktiske ifm. seancerne? Bare en 

tanke...sig til, hvis jeg skal tænke nærmere over det ;-) 

 
Hvad får BVU*net ud af foreningen: 

- BVU*net temagrupperne udarbejder oplysningsmateriale til seminarerne og konferencen og 
temagruppernes medlemmer der udfører arbejdet aflønnes for dette arbejde – aflønningen skal være 
rimelig og følge de gældende markedspriser for akademisk arbejde [Måske hellere ”gældende 
markedspriser for kursusvirksomhed i byggeriet” – som nok er en del lavere end timeprisen for 
akademisk arbejde?] 

- Temagruppernes medlemmer underviser på seminarerne og konferencen og får et underviserhonorar 
herfor – honoraret skal være rimeligt og følge markedsprisen for undervisning 

- Rettighederne til det udarbejdede materiale tilhører temagruppen eller den person der har udarbejdet 
oplysningsmaterialet, efter nærmere aftale – ophavsretsloven, skal selvfølgelig overholdes 

- Xxx 
 
Hvordan får vi medlemmer i foreningen: 

- Vi afholder et opstartsseminar 4 steder i landet, hvor man kan deltage for et minimalt beløb, fx 950,- kr. 
[tvivler lidt på, at man kan få ret mange personer til at betale for et info-/hverve-seminar?] pr. deltager og 
forsøger gennem opstartsseminarerne at hverve medlemmer til foreningen 

- BVU*net medlemmerne har en forpligtelse til at forsøge at hverve medlemmer til BDI og også selv 
indmelde et eller flere medlemmer. 

- På opstartsseminarerne fremlægger temagrupperne de udviklingsresultater som de har udviklet i 
grupperne og får ikke anden honorering for dette materiale end den evt. honorering der er foregået i 
temagruppen 

- Et eller flere af temagruppens medlemmer underviser på opstartsseminarerne og får et underviser-
honorar herfor – honoraret skal være rimeligt og følge markedsprisen for underviser 

- Nuværende medlemmer af ”Byggeriets Match” kan optages som medlemmer i BDI, med vilkår som ligner 
BM [god ide – lad os endelig få dem med] 

- Xxx 



 
Underskud og overskud: 

- Foreningen må ikke oparbejde underskud 
- Evt. overskud skal bruges til at udvikle og gennemføre oplysningsarbejde i foreningen, eller til 

oplysningsarbejde gennem følgende regionale aktiviteter: 
o BIM camp 
o BIM klubben Aarhus 
o De Digitale Dage 

- Kravene til de aktiviteter som genereres af BDI overskuddet, er at oplysningsarbejdet sigter på 
vidensformidling til uddannelsesinstitutioner, bygherrer, rådgivere, entreprenører, 
byggevarematerialeleverandører og bygningsmyndigheder 

- Xxx 
 
Hvilke behov kan vi opfylde hos byggeriets parter: 

- Kendskab til produktivitetsøgning gennem anvendelse af digitalisering af byggeriet (BIM metoden) 
- Kendskab til kvalitetsøgning gennem anvendelse af digitalisering af byggeriet (BIM metoden) 
- Kendskab til værditilvæksten gennem anvendelse af digitalisering af byggeriet (BIM metoden) 
- Xxx 

 
Hvordan får vi succes: 
Det handler om at optimere tre egenskaber: 

- Evnen til at tiltrække medlemmer / brugere (fælles betegnelse for kunde, medarbejder, partnere og andre 
interessenter) 

- Evnen til at engagere medlemmer / brugere 
- Evnen til at tjene penge på at tiltrække og engagere medlemmer / brugere 

 
Hvornår skal foreningen startes: 

- Primo februar 2012 (hvis nærværende forretningsmodel godkendes på KR5 mødet) 
- Medlemmerne af ”Byggeriets Match” tilbydes medlemskab af BDI, primo februar 2012 
- BVU*net medlemmerne finder et muligt medlem til BDI 
- BVU*net interessentmedlemmerne tilbydes medlemskab af BDI 
- Xxx 
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Tænketank for bygningsrenovering møde 3 den 18/1 2012 
Oplæg fra BVU*net om innovation og produktivitet 
 

Efterfølgende oplæg er udarbejdet til Tænketank for bygningsrenovering af 

Niels Haldor Bertelsen (SBi), formand for BVU*nets koordineringsråd. Op-

lægget er sammen med andre oplæg og input bearbejdet af tænketankens 

sekretariat og indgår nu som resultat af møde 3, hvor man har drøftet ’Inno-

vation og produktivitet ved bygningsrenovering’. Oplægget er struktureret ef-

ter de spørgsmål sekretariatet har bedt deltagerne om at komme med svar 

til, og det er sket under følgende overskrifter: 

1. Analyser af produktivitet og innovation 

2. Innovation - Indspil om væsentlige problematikker og udfordringer 

3. Produktivitet - Indspil om væsentlige problematikker og udfordringer 

 

Tænketanken arbejder i perioden september 2011 til november 2012 med 

baggrund i følgende møder, og planlægger at afslutte sit arbejde med en 

rapport med forslag til udviklingsinitiativer: 

1. Barrierer for renovering og renoveringsefterslæb – 7/9 2011 

2. Årsager renoveringsefterslæb og markedsfejl – 14/11 2011 

3. Produktivitet, konkurrence og innovation – 18/1 2012 

4. Særlige barrierer for energirenovering – 19/3 2012 

5. Roller for det offentlige og øvrige parter – 16/5 2012 

6. Finansiering og forbrugerbeskyttelse – 20 /8 2012 

7. Opsamling og prioritering af initiativer – 1/10 2012 

8. Udkast til rapportering og initiativer – 20/11 2012 

1. Analyser af produktivitet og innovation 

Nedenstående vises et udsnit af forskellige analyser og forskningsrapporter 

vedrørende byggeriets innovation og produktivitet. Den er ikke total, men 

den rummer eksempler på handlinger med effekt og ikke kun makroanaly-

ser. Jeg kan her bl.a. henvise til U2-projektet (reference 20) og ny rapporter, 

som er under skrivning
1
 
2
 
3
 
4
. I forbindelse med dette og lignende eksempler 

vil jeg anbefale, at tænketanken tager kontakt til Enemærke & Petersen ved 

fx Henrik Mielke, Lars Jess Hansen eller John Engelstrup Hansen og til 3B 

ved Per Bro om deres konkrete erfaringer med effektivisering og innovation. 

De kunne evt. holde et indlæg på næste møde. En anden mulighed er Kristi-

an Kreiner jf. hans artikel i reference nr. 11. En fjerde mulighed er EUCNord 

ved Hans Ulrik Møller, som kan fortælle om undervisning i Eksperimentarium 

indenfor murerfaget jf. reference 8 og 9.  

                                                      
1
 AlmenRapport 10: ForprojektRapport – Industrialisering og effektivisering 

af processer og produkter. 
2
 AlmenVejledning i rammeudbud – AL2bolig Klimablokke Tilst. 

3
 SBi rapport: Produktoptimering af bygningsdele – Afprøvning af model på 

effektivisering af facaderenovering på fire almene bebyggelser i Urbanpla-

nen på Amager. 
4
 SBi rapport: Effektivisering af byggeprocesser i Øresundsregionen - Inte-

gration af produktivitet, informationsteknologi, bæredygtighed og udvikling – 

Interreg IVA BæreByg rapport. 
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19. AL2bolig vejledning i rammeudbud. Et udkast til vejledning, som i 2012 

vil blive færdigbearbejdet. Bilag C og D vil direkte kunne bruge i tænke-

tanken. Se vedhæftede fil. 

20. SBi-rapport U2-evaluering. Et udkast til rapport vedrørende produktivitet 

og innovation på 4 boligrenovering med E&P som entreprenør. Se ved-

hæftede fil. 

2. Innovation - Indspil om væsentlige problematikker og udfordringer 

a) Beskrivelse af den væsentligste udfordring i forhold til at opnå innovation i 

renoveringsydelser, -produkter, -processer mv.: 

1. FOR MEGET ITALESÆTTELSE OG FOR LIDT HANDLING OG RE-

SULTAT 

2. Udfordringer og løsninger opfattes ofte som 1:1 relationer, selvom virke-

ligheden er meget mere kompleks og erfaringerne viser, at denne for-

ståelsesmodel ikke giver resultater. 

3. Den stadige strøm af nye offentlige krav og markedskrav kommer hurti-

gere og hurtigere, samtidig med at branchens innovationshastighed og 

–succes ikke kan følge med. Der bliver derfor et større og større efter-

slæb, som skaber større udgifter for samfund og virksomheder. 

4. Manglende analyser på mikroniveau (i virksomheder og på byggesager) 

og troværdig dokumentation af eksempler. Der er mange holdninger og 

forslag, men ikke specifikke metoder, som er tilpasset til de enkelte 

segmenter i byggeriet (arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndvær-

kere, bygherrer samt de forskellige typer byggerier), og som er ført ud i 

livet med synlige og dokumenterede resultater. 

5. Byggeriet opfatter alle byggesager som innovation og langt de fleste 

virksomheder ex. producenter har ikke en langsigtet innovationsstrategi 

over mange sager, som giver resultat på bundlinjen. Man kan også si-

ge, at der ikke er en resultatorienteret innovationskultur i byggeriets 

byggedel. 

6. Uddannelse og træning i innovation på de enkelte fagområder, tværfag-

ligt og i praksis er meget svag i byggeriet. 

7. Producenterne har gode resultater, men der konkurreres næsten ikke 

blandt rådgivere og entreprenører i en form, som medfører langsigtede 

innovationsresultater. 

http://www.sbi.dk/byggeprocessen/lering/the-repetition-effect-in-building-and-construction-works/the-repetition-effect-in-building-and-construction-works/
http://www.sbi.dk/byggeprocessen/lering/the-repetition-effect-in-building-and-construction-works/the-repetition-effect-in-building-and-construction-works/
http://www.sbi.dk/byggeprocessen/lering/the-repetition-effect-in-building-and-construction-works/the-repetition-effect-in-building-and-construction-works/
http://www.sbi.dk/byggeprocessen/3d-visualisering/beregning-af-prisindeks/beregning-af-prisindeks/
http://www.sbi.dk/byggeprocessen/3d-visualisering/beregning-af-prisindeks/beregning-af-prisindeks/
http://www.sbi.dk/byggeprocessen/generelt/realisering-af-vision-2020/realisering-af-vision-2020/
http://www.sbi.dk/byggeprocessen/generelt/realisering-af-vision-2020/realisering-af-vision-2020/


 

 

Side 4 af 6 sider. 8. Investeringerne i langsigtet innovation er meget lave hos bygherrer, 

rådgivere og entreprenører i forhold til andre industrigrene, specielt jf. 

punkt 2. 

9. Innovation af byggeprocesserne (programlægning, projektering og ud-

førelse på byggepladsen) er meget svagt, og der mangler en lind strøm 

af dokumenterede eksempler. Fokus er blevet lagt på produktinnovation 

og udvikling af nye produktsystemer, medens innovation af processer er 

svagt repræsenteret. 

10. Der mangler tværfaglige innovationer fra skoleniveau til byggeplads. 

11. Byggeriets fasemodel indeholder ikke en fase for innovation, udvikling 

og læring samt opsamling og dokumentation af erfaringer. Udviklingen 

af byggeriets processer sker normalt ikke med baggrund i faktueller op-

lysninger, men på baggrund af skøn. Der mangler derfor også nøgletal 

som grundlag for innovation. I dag er nøgletallene hovedsageligt indret-

tet til at vise fejl og ikke overholdte aftaler. 

12. Meget lille andel af innovationen er målrettet effektivisering og produkti-

vitetsudvikling, hvorimod det meste er målrettet fejlløsninger (bygge-

skader, pcb og asbest), nye teknologier (energibesparelser, intelligente 

huse og IKT) og fyrtårnsbyggeriet i modsætning til ’bredde byggeriet’. 

b) Hvilken type af renoveringsprodukt, -ydelse, -proces mv. hæmmer udvik-

lingen af innovation?: 

1. Det hæmmer ikke udviklingen at produkter eller produktion af produkter 

og systemer på fabrikker gennemføres udenfor byggepladsen. Evt. kun 

i mindre grad på nogle områder. 
2. Det hæmmer meget kraftigt udviklingen, hvad der sker i alle de tre cen-

trale processer i renovering af bygninger: 

- A) Programlægning og kravstillelse 

- B) Projektering og design 

- C) Udførelse (planlægning, ledelse og byggepladsproduktion). 

c) Idé til initiativ, der kan medvirke til at overkomme udfordringen og dermed 

fremme innovationen: 

1. HANDLINGER OG RESULTATER I PRAKSIS FREM FOR SKÅLTA-

LER! 

2. Løsninger og initiativer forstås som en mange til mange relation med 

problemer og udfordringer, hvorfor det centrale bliver at finde de væ-

sentligste relationer, og at gennemføre de mest givtige løsninger og ini-

tiativer. 

3. Gennemløbstiden for en innovation i byggeriet skal reduceres, og effek-

ten i forhold til investeringen skal øges samtidig med, at ændringer af 

krav reduceres, samles eller varsles bedre.  

4. Igangsættelse af mange konkrete procesinnovationer med virksomhe-

der og på byggepladser, som trinvist øger deltagernes kompetence og 

resultater af innovation samt spreder den nye innovationskultur til flere 

byggeparter. Altså start med de motiverede og trin for trin inddrag de 

næste grupper. 

5. Øgede offentlige investeringer i innovation med effekt på ’breddebygge-

riet’ og ikke kun på spydspidsprojekter og spydspidsvirksomheder.  

6. Øgede investeringer i innovation i virksomheder og på byggepladser, 

som kan dokumenteres og give afkast på bundlinjen. 

7. En eller bedre mange ’best cases’ er en begyndelse, men de skal være 

troværdigt dokumenteret og offentliggjort. Erfaringerne viser, at der bør 



 

 

Side 5 af 6 sider. foreligge en fælles anvisning for dokumentation af forsøg og demon-

strationsprojekter, som gør det muligt at sammenligne erfaringerne på 

tværs. Det vil derfor også være godt, hvis der kunne etableres en fælles 

database for alle disse dokumenterede og offentligt tilgængelige inno-

vationsprojekter, som er fagligt kvalitetssikret. BVU*net tilbyder sig som 

medspiller i anvisningsudvikling og caseevaluering. 

8. Faglig og tværfagligt kompendiemateriale med mange praktiske ek-

sempler og opgaver, som kan bruges i undervisning på de forskellige 

fagskoler, i virksomheder og på byggepladsen. BVU*net tilbyder sig 

som udvikler af kompendiematerialet jf. temagruppe 3 Tværfaglig ud-

dannelse. 

9. Uddannelse og træning i virksomheder og på byggepladser i innovation 

med synlig effekt på økonomi, tid og kvalitet, som dokumenteres af par-

terne selv efter fælles paradigme. BVU*net tilbyder sig som koordinator 

for denne uddannelse og træning med baggrund i de forskellige fagsko-

lers kompetencer jf. temagruppe 3 Tværfaglig uddannelse. 

10. Øget forskning og branchesamarbejde om innovation i Triple-Helix, hvor 

der etableres innovative netværk for de enkelte segmenter fx et for byg- 

og driftsherrer og et for rådgivere og entreprenører og leverandører. Er-

faringer viser, at det nok bør gøres som regionale netværk, som har en 

national paraplyorganisation og med international relation. BVU*net til-

byder sig som vært for en sådan regional forankring jf. temagruppe 4 

Regional forankring. 

3. Produktivitet - Indspil om væsentlige problematik og udfordring 

a) Beskrivelse af den væsentligste udfordring i forhold til at opnå højere pro-

duktivitet ved renoveringsarbejder, renoveringsydelser mv.: 

1. Produktivitet er ikke en disciplin der er værdsat i byggeriet 

2. Langt de fleste analyser er på makroniveau, og de viser ikke, hvorledes 

man løser problemet. Mange stiller spørgsmålstegn ved deres lødighed 

og relation til praksis. Fx er de meget konjunktur følsomme med hensyn 

til bygningernes markedspris, og normalt er producentdelen ikke inklu-

deret, så det er ikke bygningernes samlede produktivitet vi ser på, men 

kun en delmængde. 

3. Der er kun meget få erfaringer på mikroniveau (virksomheder og byg-

gesager), som er vel dokumenteret og offentligt tilgængelige. Produkti-

vitet hos bygherrer, rådgivere og entreprenører, som er byggeriet sva-

ge, medens producenterne er det stærke led. 

4. Udbudsreglerne og konkurrencebetingelserne i byggeriet er ikke frem-

mende for en produktivitetsudvikling. 

5. Mange små serier og forskellige brugerkrav vanskeliggør en effektivise-

ring, som vi så det i 50’erne og 60’erne. 

6. Uddannelse og forskning er ikke højt prioriteret, og der mangler godt 

undervisningsmateriale med relation til den praktiske byggeproces. 

7. De mange og øgede krav til byggeriet for det offentlige og markedet 

medfører i sig selv store omstillingsomkostninger. 

8. Byggeriets store kompleksitet og engangsløsninger til de enkelte pro-

jekter. 

b) Hvilke udfordringer giver dette for produktiviteten?:  

1. Bygningsarbejderne bliver udkonkurreret af østarbejderne. 



 

 

Side 6 af 6 sider. 2. Priserne bliver for høje eller også falder kvaliteten, som på lang sigt gi-

ver en dårlig samfundsøkonomi. 

3. Kunderne får mindre for pengene, når de køber huse, end når de køber 

andre varer, idet de har en bedre produktivitetsstigning end byggeriet. 

4. Virksomhederne er ikke konkurrencedygtige og bliver overtaget af 

udenlandske virksomheder. 

5. Der er behov for hurtigere og mere effektiv innovation og læring, som 

direkte er målrettet produktivitetsudviklingen og ikke kun indirekte, som 

vi har set det med partnering og benchmarking. 

6. Forskning og uddannelse på skoler, i virksomheder og på byggepladser 

skal udbygges kraftigt.  

7. Løsninger og initiativer forstås som en mange til mange relation med 

problemer og udfordringer, hvor det centrale bliver at finde de væsent-

ligste relationer og gennemføre de mest givtige løsninger og initiativer. I 

dag tænkes problem og løsninger mest som 1:1 relationer. 

c) Idé til initiativ, der kan medvirke til at fremme produktiviteten ved renove-

ringsarbejder: 

1. Der skal udarbejdes og gennemprøves metoder til små serier og stor 

forskellighed i krav, som bliver virkeligheden i det fremtidige byggeri. 

Store serier, ens bygninger og ens krav er ikke en realistiske mulighed 

for fremtiden, som produktivitetsudviklingen kan læne sig op ad. 

2. Der skal gennemføres en fag- og en tværfagligt orienteret uddannelse 

på alle fagniveauer både på grundskoler, i virksomheder og på bygge-

pladser. BVU*net tilbyder koordinering heraf i sin temagruppe 3 Tvær-

faglig uddannelse. 

3. Der skal udarbejdes en serie af casestudier med dokumenteret effekt af 

produktivitetsudviklingsinitiativer, som bygger på fælles anvisning i do-

kumentation, og hvor erfaringerne kan være tilgængeligt på fælles da-

tabase. BVU*net tilbyder sin støtte til dette arbejde. 

4. Der skal konkurreres på produktivitet på byggesagerne med sammen-

lignelige data og ud fra fælles model, som fx den der er vist i bilag D i 

reference 19. Der skal udarbejdes et fælles konkurrencegrundlag med 

pris/kvalitetsdatabase for renoveringsløsninger til hovedbygningsdele, 

som det fx er defineret i bilag C i reference 19. BVU*net tilbyder sin 

støtte hertil gennem temagruppe 5 Effektive byggeprocesser og tema-

gruppe 2 Bygningsdelsinformationer. 

5. IKT-tiltagene skal bevises at kunne give en produktivitetsgevinst, hvis 

de har begrundelse heri. BVU*net tilbyder sin støtte hertil gennem te-

magruppe 1 BIM-aftaler og temagruppe 2 Bygningsdelsinformationer. 

6. Der skal etableres regionale netværksgrupper af produktivitetsstærke 

virksomheder, som i Triple-Helix samarbejder med forsk-

ning/uddannelse og myndigheder. BVU*net tilbyder at være vært for 

disse jf. temagruppe 4 Regional forankring. 

 

 

Med venlig hilsen 

Niels Haldor Bertelsen 

BVU*net 
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Nr.: Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Invi-
teres 

01 Per Kortegaard Arkitektskolen Aarhus Lektor, Arkitekt MAA, formand for AAA´s IT udvalg 89360286 
86173132 

Per.Kortegaard@aarch.dk 
 

X 

02 Lars Klint Kunstakademiets Arkitektskole Lektor, underviser 3268 6153 lars.klint@karch.dk X 
03 Kaj A. Jørgensen Aalborg Universitet, Institut for mekanik 

og produktion 
Lektor Forskning og undervisning i 
produktkonfigurering og produktmodellering, 
herunder bygningsmodeller, informationsmodeller, 
klassifikation, datamodeller, IFC, IFC baseret 
software, IFC baseret modelserver. 

9940 8945 og 
mobil 2913 3611 

kaj@m-tech.aau.dk  Kan 
ikke 

04 Jan Karlshøj DTU Byg Lektor/kursusansvarlig og underviser i 
videregående projektering, vejleder for ingeniør- 
og ph.d.-studerende, projektleder og forsker i 
forskningsprojekter, studieleder for 
kandidatuddannelsen i bygningsdesign 

4525 1711 jak@byg.dtu.dk X 

05 Gunnar Eriksen VIA University College, Horsens Uddannelseschef for 
Bygningskonstruktøruddannelsen i Horsens, Århus 
og Holstebro 

8755 4103 GE@viauc.dk X 

06 Claudio Spaziani Testa KEA – Københavns Erhvervsakademi Studieleder 4646 0302  
og 2028 242 

cst@kea.dk X 

07 Jan Ejlerskov Petersen Byggeriets Uddannelser Direktør 3587 8726 jep@bygud.dk X 

08 Kim Knudsen Construction College Aalborg 
Øster Uttrup Vej 1 
9000 Aalborg 
Telefon: 7250 5200 
www.construction-college.dk 

Uddannelseschef 
 

72505207 
og 25266207 

kikn@ccaa.dk X 

09 Asbjørn Levring TI Teknologisk Institut Konsulent, BIM specialist 7220 2248  
og 7220 2000 

ale@teknologisk.dk X 

10 Niels Haldor Bertelsen SBi Seniorforsker 9940 2353  
og 5178 1602 

NHB@sbi.dk X 

11 Flemming Vestergaard DTU Byg Lektor/kursusansvarlig og underviser i 
grundlæggende og videregående kurser i BIM, 
vejleder for ingeniør- og ph.d.-studerende, forsker 
og projektleder i forskningsprojekter 

4525 1658 fv@byg.dtu.dk X 

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

Underviser og konsulent 
 

86 22 36 55 og 
mob 50 99 48 15  

christianbolding@christianbolding.dk X 

14 Steen Kildesgaard KEA – Københavns Erhvervsakademi Uddannelsesdirektør  stek@kea.dk  X 
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teres 

21 Kjeld Svidt Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og 
Anlæg 

Lektor, sektionsleder 9940 8546 ks@civil.aau.dk X 

22 Mogens Fiil Christensen Aalborg Universitet, Arkitektur & Design Arkitekt, lektor, PhD 28117733 mfc@create.aau.dk X 

25 Lene Faber AaU – Institut for Mekanik og Produktion Adjunkt 9940 7322 lf@m-tech.aau.dk X 
26 Jesper F. Carstens Inst. 6 - SmartCityDK Projektleder SmartCityDK 2055 3410 jfc@civil.aau.dk 

 
X 

30 Sten Bonke DTU Management Lektor, sektionsleder (Sektionen for Planlægning og 
Ledelse af Byggeri) 

4525 1648 sbon@man.dtu.dk X 

42 Holger Mouritzen Erhvervsakademi Aarhus / 
Aarhus Tech 

Bygningskonstruktør, Uddannelseschef 
Center for videregående byggeuddannelser 

24881566 hom@aarhustech.dk 
 

X 

49 Anders Hermund Kunstakademiets Arkitektskole 
CITA – Institut 4 

ARKITEKT MAA 
Phd studerende 

 Anders.Hermund@karch.dk X 

50 Gorm Max Guldmann Byggeteknisk Højskole 
Erhvervsakademiet Lillebælt 

Afdelingsleder 
Byggeri og Energi 

20342251 gmg@eal.dk X 

52 Mogens præst Erhvervsakademi Sydvest Uddannelseskoordinator 
 

76 13 32 00 mp@easv.dk  X 

53 Lars Fredslund EUC Sjælland 
Byggeteknisk Højskole 

Afdelingsleder 22 80 88 86 lafr@eucsj.dk X 

55 Lisbeth Lindbo Larsen Ingeniørhøjskolen København Fagleder, Ingeniør, Sektor for Byggeri og Anlæg  4480 5322 lll@ihk.dk X 
57 Anders Thomsen TI 

Teknologisk Institut 
Centerleder 72 20 22 36 ant@teknologisk.dk X 

61 Bruno Larsen University College Nordjylland 
Center for Byggeri & Business 
Porthusgade 1, 9000 Aalborg 

Studieleder  bla@ucn.dk X 
 

63 Lars Tangaa-Andersen Byggecentrum Chef for efteruddannelsen 44890612 
23431243 

LTA@byggecentrum.dk  X 

65 Lars Christensen Ingeniørhøjskolen i Århus, Anlægs- og 
konstruktionsdesign, Dalgas Avenue 2, 
8000 Århus C 

Lektor, akademiingeniør  8730 2314 og 
mobil  28457354 

lc@iha.dk X 

67 Rasmus Zier bro Byggeriets Uddannelser Uddannelseskonsulent 35878731 rzb@bygud.dk X 
05 Peter Hauch Arkidata Eget firma. 

Taskforcekoordinator, Bygherreforeningen 
3032 4058 hauch@arkidata.dk 

hauch@c.dk 
X 

13 Eigil Nybo Nybo  DDB / BIM specialist 53  30  76  36 enybo@stofanet.dk X 
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Rimer byggeri på udvikling?
 - Innovation i byggeriet, hvordan vil du gøre det bedre?  

Hvilke hovedudfordringer står byggesektoren overfor i dag? Bevæger vi os i den rigtige retning? 
Hvor kan vi særligt på den forskningsmæssige side sætte ind? Hvad skal vi gøre anderledes? 
Hvad er dine behov og ønsker til byggeriets fremtid? Og hvordan kan du gøre en forskel?

BUNK inviterer virksomheder, myndigheder og forskere til en udfordrende og 
spændende workshop om innovation i byggeriet.

Onsdag den 29. februar 2012 kl. 14:00-17:00, 
i HB-salen hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København

Program 
14:00 - 14:10  Velkomst
   v/Jan Eske Schmidt, formand for BUNK

14:10 - 14:15  Eftermiddagens forløb 
   v/Henrik Lindved Bang, Bygherreforeningen 

14:15 - 14:50  Byggeriet – tradition eller innovation?
   Hvilke hovedudfordringer står vi over for i dag, er det stadig de samme   
   udfordringer som for 10 år siden – eller har vi fået elimineret nogle af dem?   
   Og hvad skal der ske, for at vi er kommet videre i 2020?

   v/Jørgen Nue Møller, formand for Byggeriets Evaluerings Center og Kuben Byg

14:50 - 15:15  Virksomhedsdreven udvikling af byggeriet  
   – dårlige erfaringer og gode muligheder
   Hvorfor er vi ikke kommet videre? Hvad skal vi gøre anderledes – og hvordan?

   Byggeriet som innovativt cluster – hvad skal der til?

   v/Mikkel Thomassen, partner, Smith Innovation

15:15 - 16:45  Workshop – byggeriets fremtid på spil
   Innovation som vejen ud af krisen.  
   Vi drøfter gruppevis løsninger og hvilken rolle du selv spiller i byggeriets  
   fremtid.

16:45 - 17:00  Opsamling på workshop samt afrunding 

   v/Jørn Jensen, Dansk Byggeri 

17:00    Netværk, vin og snack

Tilmelding 
Der er et begrænset antal pladser. Klik her for tilmelding.
Tilmeldingsfristen er den 20. februar 2012. Deltagelse er gratis.

Yderligere information kan rettes til BUNKs sekretariat ved Jørn Jensen, Dansk Byggeri på  
jje@danskbyggeri.dk eller tlf. 72 16 01 33 

Om BUNK:
Byggeriets udviklingsnetværk 
(BUNK) er en sammenslutning 
af byggeriets organisationer, 
der skal forbedre sammen-
hængen mellem de mange 
udviklingsaktiviteter i 
byggesektoren, og dermed sikre 
et mere effektivt og innovativt 
byggeri. BUNKs arbejde består i 
dels at koordinere projekternes 
indsatsområder, dels at 
bidrage til, at deres resultater 
udbredes og deles. Ad den 
vej udfordrer og supplerer 
BUNK videninstitutionerne 
på området. Ud over at have 
en koordinerende rolle vil 
BUNK synliggøre behovet 
for, at byggeriet fremover 
modtager flere forsknings- og 
udviklingsmidler. 

Netværket består af  
BAT-Kartellet, 
Bygherreforeningen, 
Dansk Byggeri, Danske 
Arkitektvirksomheder, 
Foreningen af Rådgivende 
Ingeniører og TEKNIQ.

byggeri
udvikling innovation

http://kursus.danskbyggeri.dk/cmtest.asp?kid=10073&cid=232&kursusnavn=Lukkede
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               energieffektivitet og vedvarende energi 
 
              www.buildupskills.dk 

KOORDINATOR: Energistyrelsen / Amaliegade 44 / 1256 København K / Telefon 3392 7596 / E-mail cvf@ens.dk 
PROJECT MANAGER: Teknologisk Institut / Gregersensvej 1 / 2630 Taastrup / Telefon 7220 2533 / E-mail vhl@teknologisk.dk 

 
 
Build Up Skills Denmark 
 – informationsmøde 31. januar kl. 13.00 - 15.00 hos Energistyrelsen 
 
Energistyrelsen vil hermed gerne invitere til informationsmøde i projektet Build Up Skills Denmark. 

 
Build Up Skills Denmark er et EU-initiativ, der har til formål at udvikle nationale køreplaner for 
uddannelse af den udførende arbejdsstyrke inden for byggeri- og installationsfagene. Køreplanen 
skal afdække nuværende status på området og give en række anbefalinger til en styrkelse af 
kompetencerne indenfor energieffektivitet og brug af vedvarende energi i bygninger.  
 
Initiativet skal medvirke til, at Danmark sammen med de øvrige EU lande kan nå såvel de nationale 
som EU 2020 mål for reduktion af energiforbruget og brug af vedvarende energi i bygninger. 
 

Følgende emner er på programmet: 

 

1. Velkomst. 

2. Præsentation af Build Up Skills Denmark, del 1 samt overordnet indhold af del 2. 

3. Informations- og formidlingsaktiviteter – nyhedsbreve og hjemmeside m.m. 

4. Udfordringer i forbindelse med energirenovering, hvilke kompetencer er der brug for, hvis 

2020-målene skal nås?  

5. Information om og invitation til workshop den 22. marts. 

6. Eventuelt. 
 
Tilmeld dig hos Vagn Holk på vhl@teknologisk.dk senest den 26. januar. 
 

Materiale udsendt sammen med denne mødeindkaldelse: 

 

 Projektbeskrivelse ”Intelligent Energy – Europe (IEE), Annex 1 – Description of the action” 
 

 Oversigt over medlemmer af styregruppen for Build Up Skills Denmark  
 
 
Venlig hilsen  
 
Energistyrelsen 
Charlotte Forsingdal, koordinator 
 
 
 

file://localdom.net/TI%20Folders/Workspace/MG_BUILD%20UP%20skills%20EU/administration/Aktørgruppe/vhl@teknologisk.dk%20


 

           
 

 

Januar 2012 

 

Forslag til BVU*net om samarbejde i forbindelse med undersøgelse af kompetencer 

på danske byggerelaterede uddannelser 

 

Som et led i målsætning om at sætte ’Renovering på dagsordenen’ ønsker Bygherreforeningen 

og Grundejernes Investeringsfond at gennemføre en undersøgelse blandt de af de danske 

uddannelser, som relaterer sig til byggeri. Det vil primært dreje sig om de byggefaglige 

erhvervsskoler, konstruktørskolerne, ingeniøruddannelserne og arkitektuddannelserne.  

 

Baggrunden for undersøgelsen er en interesse i en kortlægning af, hvor højt renovering og 

energirenovering prioriteres på de grunduddannelser, som har med byggeri at gøre. 

  

Partnerne bag ’Renovering på dagsordenen’ er interesseret i denne kortlægning, fordi en høj 

og stigende andel af byggeriets omsætning handler om renovering og energirenovering. 

Spørgsmålet er i hvor høj grad de byggefaglige kompetencer til at løfte renoveringsopgaver 

matcher den stigende renoveringsindsats. 

 

Medio 2011 gennemførte ’Renovering på dagsordenen’ en interessentanalyse blandt byggeriets 

parter. Den analyse pegede på en kompetencemæssig mangel i forhold til netop renovering og 

energirenovering. Måske er der hold i den vurdering, men måske er det en myte. Det er det, 

som vi gerne vil undersøge. 

 

Undersøgelsen 

Konkret forestiller vi os at lave en spørgeramme i samarbejde med BVU*net, så vi sikrer en 

kvalificeret undersøgelse. Denne spørgeramme skal bredt afdække, hvordan renovering indgår 

i studieplanerne og den konkrete undervisning. 

 

Dernæst vil vi ringe direkte til de forskellige uddannelsesinstitutioner og gennemføre 

undersøgelsen.  

 

Endelig vil vi offentliggøre resultaterne i en eller anden form. Sandsynligvis som 

pressemeddelelse. 

 

Det vil være ’Renovering på dagsordenen’ ved GI og Bygherreforeningen, som afholder 

udgifterne til undersøgelsen.  
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Indmeldelsesbrev af 12/1 2012 udsendt til 22 interesserede
 
Kære BVU*net medlemmer og interesserede 
 
Vi er nu kommet så langt i etableringen af BVU*net, at vi gerne vil bede alle 
interesserede institutioner og enkeltpersoner om at indmelde sig i 
BVU*net, som officielle medlemmer.  
 
For 2011 har hvert af de fem institutionskategorier betalt 10.000 kr. til se-
kretariatsdrift, og det i praksis sket ved, at de 10 medlemmer af koordine-
ringsrådet, hver har betalt 5.000 kr. Samtidig har vi fået et beskedent til-
skud fra cuneco på 50.000 kr. til sekretariatsdriften.  
 
På det seneste møde i koordineringsrådet har vi besluttet, at kontingentet 
for 2012 er som følger: 
- Institutionsmedlemsskab koster 5.000 kr. 
- Enkeltpersonmedlemsskab koster 1.500 kr.  
 
På koordineringsrådets vegne vil jeg venligst bede dig sørge for, at din insti-
tution eller du som interesseret enkeltperson tilmelder sig BVU*net ved at 
udfylde vedhæftede indmeldelsesblanket med kontaktoplysninger og un-
derskrift af ansvarlig leder. Vi vil snarest herefter gennem SBi, som admini-
strerer foreningens økonomi, sende dig en opkrævning på kontingentet for 
2012. 
 
Jeg håber, du vil tage positivt imod denne opfordring, så BVU*net hurtigt 
kan få en bred medlemskreds, som kan tegne og realisere vore fælles inte-
resser. Den brede opbakning er samtidig en betingelse for, at vi kan søge 
støtte fra cuneco og andre kilder til drift af sekretariatet, hjemmesiden 
www.bvunet.dk og det faglige arbejde i vore temagrupper, faglige udvalg 
og fagprojekter, som allerede er kommet godt i gang.  
 
Vi er ved at planlægge vort næste medlemsmøde i ultimo februar/primo 
marts, hvor vi vil drøfter det fremtidige arbejde i temagrupperne, udvalge-
ne og fagprojekterne og deres finansiering, og hvor BVU*nets organisering 
og samarbejdsaftale mv. evt. vil blive revideret med baggrund i medlems-
beslutninger. Datoen er for tiden ikke helt låst fast, idet vi forsøger at sam-
ordne det med andre møder, seminarer og konferencer. Der vil som sæd-
vanlig være faglige indslag på medlemsmødet, således at der bliver oriente-
ret om de udviklinger, der er indenfor byggeriets produktivitet og digitalise-
ring. 
 
Med venlig hilsen 
Niels Haldor Bertelsen 
BVU*net formand for 
Koordineringsrådet 
 

 

http://www.bvunet.dk/
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Ansøgning om medlemskab af BVU*net 
 

Undertegnede videns- og uddannelsesinstitution og enkeltperson ansøger 

dags dato om medlemskab af Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- 

og Uddannelsesinstitutioner - BVU*net. Medlemsskab sker i henhold til 

samarbejdsaftale af 13. januar 2011 dateret 2011.07.01.  

 

Med baggrund i indmeldelsen vil der blive opkrævet kontingent for 2012: 

5.000 kr. for et institutionsmedlemsskab og 1.500 kr. for et enkeltpersons-

medlemskab. Kontingentopkrævningen sendes fra SBi, der administrerer 

BVU*nets økonomi. 

 

Udmeldelse af foreningen BVU*net sker senest med 3 måneders varsel til 

årsskiftet ved skriftlig anmodning til BVU*nets sekretariat ved Christian Bol-

ding, Virupvej 48 D, 8530 Hjortshøj eller på e-mail christianbolding@-

christianbolding.dk. 

 

Institutioner og enkeltpersoner tilmelder sig BVU*net under følgende fem ka-

tegorier af videns- og uddannelsesinstitutioner: 

– Arkitektbranchens Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner – kaldet ”Arki-

tekt- og designskoler” 

– Ingeniørbranchens Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner – kaldet 

”Universiteter og ingeniørhøjskoler” 

– Erhvervsakademier og professionshøjskoler samt relaterede sekretariater 

kaldet ”Erhvervsakademier og professionshøjskoler” 

– Erhvervsuddannelsescentre og Byggeriets Uddannelsessekretariater – 

kaldet ”Erhvervsrettede uddannelser” 

– Forsknings- og Vidensinstitutionerne, samt Vidensformidlingsinstitutio-

nerne – kaldet ”Vidensinstitutioner” 

Tilmeldt institution eller enkeltperson: 

Navn:  EAN nr: 

Adresse:  

Ansvarlig leder: 

Tlf:  E-mail:  

Institutionens andre deltagere i BVU*net: 

Navn: 

Tlf:  E-mail:  

Navn: 

Tlf:  E-mail:  

Navn: 

Tlf:  E-mail:  

 

 

Dato:  

 

Underskrift:  

mailto:christianbolding@christianbolding.dk
mailto:christianbolding@christianbolding.dk
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Forretningsorden for BVU*net, Koordineringsrådet og udvalg 
 

Koordineringsrådet (KR) har på sit møde den 18/8 2011 godkendt neden-

stående forretningsorden for:  

1. Medlemsmøder i BVU*net 

2. Ledelse af Koordineringsrådet (KR) 

3. Drift af BVU*nets sekretariatet 

4. Udvalg og temagrupper under BVU*net 

  

 
1. Medlemsmøder i BVU*net 
Alle medarbejdere fra institutioner som er medlem af BVU*net kan deltage i 

de fælles medlemsmøder i BVU*net. KR kan indbyde gæster til medlems-

møderne. Hver medlemsinstitution har én stemme på medlemsmødet. Med-

lemsmødet er BVU*nets øverste myndighed. 

1.1 Indkaldelse og dagsorden 

Medlemsmøder indkaldes med dagsorden af formanden eller mindst 40 % af 

Koordineringsrådets (KRs) stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelsen 

sker ved meddelelse på BVU*nets projektweb eller på hjemmesiden 

www.BVUnet.dk. Punkter til dagsordenen, som er indgivet af BVU*nets med-

lemmer senest 3 uger før mødet, skal indgå i dagsordenen. Dagsorden ud-

sendes senest 2 uger før mødet. Der kan inviteres eksterne personer, gæ-

ster, samarbejdsparter og oplægsholdere til medlemsmøder, som ikke er 

medlem af BVU*net, hvis Koordineringsrådet eller formanden for KR har 

godkendt det. 

1.2 Ledelse af møderne 

Formanden for KR indleder og afslutter mødet og foranlediger valg af ordsty-

rer for mødet. I formandens fraværd overtager sekretæren hvervet. Møderne 

ledes i henhold til den udsendte dagsorden. 

1.3 Økonomi og kontingent 

Kontingentopkrævning samt budget og regnskab for drift af medlemsmøder, 

KR, sekretariat, projektweb og hjemmeside skal forelægges medlemsmødet 

til godkendelse. Skriftligt oplæg udsendes af KR senest sammen med dags-

orden for mødet. Forslag til regnskabsprocedure udarbejdes af KR og god-

kendes på medlemsmødet. 

1.4 Afstemninger på møderne 

Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal af de fremmødte stemmeberet-

tigede medlemsinstitution. Undtaget herfra er afstemninger om nedlæggelse 

af BVU*net, hvor der kræves kvalificeret flertal af alle medlemmer. Ved 

stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan normalt kun 

træffes beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen.  

1.5 Beslutningsreferat fra møderne 

Der føres beslutningsreferat over møderne. Referatet udsendes til medlem-

merne af BVU*net senest 2 uger efter mødet, idet det oplægges på 

http://www.bvunet.dk/
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kendes af KR senest på deres første møde efter medlemsmødet.  

1.6 Tavshedspligt og aktindsigt 

Beslutninger truffet af BVU*net omhandlende tredje mand, er omfattet af 

tavshedspligt for deltagerne. Ønsker nogen aktindsigt i BVU*nets beslutnin-

ger kan denne bevilges af KR. 
 
 

2. Koordineringsrådet (KR) 
Koordineringsrådet (KR) består af 10 stemmeberettigede medlemmer, 2 ob-

servatører uden stemmeret og en sekretær. KR er den daglige ledelse af 

BVU*net, som har sekretariatet (SEK) som sin støtte. 

2.1 Konstituering af KR 

På første møde efter valg af medlemmer til KR konstituerer KR sig med for-

mand og sekretær. Valget sker ved almindelig stemmeflerhed blandt de 

fremmødte stemmeberettigede medlemmer af KR. 

2.2 Møder i KR 

Der afholdes mindst 3 møder om året i KR. Formanden eller mindst 40 % af 

KRs stemmeberettigede medlemmer kan indkalde til møder i KR. Indkaldel-

sen sker med skriftlig dagsorden på BVU*nets projektweb på lukket under-

side, som alene KR har adgang til senest 2 uge før mødet. Mødet er beslut-

ningsdygtigt, hvis mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer delta-

ger. Formanden leder møderne i henhold til dagsordenen. I formandens fra-

værd foranlediger sekretæren, at der vælges en mødeleder blandt de stem-

meberettigede medlemmer af KR. Afstemninger afgøres ved almindeligt fler-

tal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende. Der kan normalt kun træffes beslut-

ning om sager, der er optaget på dagsordenen. Der føres beslutningsreferat 

over møderne i KR. Senest 2 uger efter mødet oplægges referatet på 

BVU*nets projektweb på lukket underside, som alene KR har adgang til. Re-

feratet godkendes senest på næste møde i KR. Der kan inviteres eksterne 

personer, gæster, samarbejdsparter og oplægsholdere til møder i KR, som 

ikke er medlem af KR, hvis KR eller formanden for KR har godkendt det. 

2.3 Inhabilitet 

Det enkelte medlem af KR, har selv pligt til at gøre KR opmærksom på for-

hold, som kan bevirke inhabilitet. Dette skal ske hurtigst muligt, så en anden 

evt. kan vælges til det pågældende arbejde eller ydelse. KR kan afgøre om 

vedkommende skal udelukkes fra deltagelse i aktuelle punkter på møderne i 

KR, hvis der er tale om inhabilitet. Hvis der rejses tvivl om en deltageres ha-

bilitet afgøres det af KR.  

2.4 Økonomi og kontingent 

KR skal udarbejde et budget for eget arbejde og for sekretariatets arbejde, 

dækkende det første år. KS skal ligeledes udarbejde et forslag til budget for 

BVU*nets andet år med forslag til regnskabsår og regnskabsprocedure. For-

slag til budget m.m. skal forelægges og godkendes i forbindelse med med-

lemsmøde i BVU*net. 

http://www.bvunet.dk/
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KR kommunikerer med omverdenen gennem BVU*nets hjemmeside, gen-

nem pressemeddelelser, gennem interviews, gennem publicering af faglige 

artikler og gennem faglige kontakter. KR kan udarbejde en kommunikations-

strategi, som fremlægges på et medlemsmøde i BVU*net til orientering. Kun 

KRs formand kan udtale sig til pressen eller til en forsamling om BVU*nets 

fælles aktiviteter. De to medlemmer af KR for de enkelte institutionskategori-

er kan i fællesskab udtage sig om BVU*nets indsats indenfor deres instituti-

onskategori. Udtalelser, begreber og terminologier for BVU*net skal følge 

det indhold, der er tilkendegivet i samarbejdsaftalen, referater, rapporter, no-

tater og lignende fra BVU*net. 

2.6 Udvalg og temagrupper under BVU*net 

KR kan oprette udvalg og temagrupper under BVU*net til særlige opgaver, 

som er ansvarlige overfor KR. KR udarbejder beskrivelse af arbejdsopgaver, 

målsætninger og forretningsordner for udvalgene inden de igangsættes. KR 

kan nedlægge udvalg og temagrupper, som de har oprettet. 

2.7 Samarbejdsprojekter med deltagelse af BVU*net 

KR kan godkende samarbejdsprojekter med deltagelse af mindst 3 med-

lemmer af BVU*net, som har til formål udvikle uddannelser og byggeriet. KR 

godkender samarbejdsaftaler, BVU*nets ansvar og rettigheder, publicerings-

krav og lignende i tilknytning hertil, som er udarbejdet af de deltagende med-

lemsinstitutioner eller deres samarbejdsparter. KR kan afslutte BVU*nets 

deltagelse i projekter, hvis projektaftalerne muliggør dette, og det ikke bela-

ster de deltagende institutioner økonomisk. 

2.8 Tavshedspligt og aktindsigt 

Beslutninger truffet af KR omhandlende tredje mand, er omfattet af tavs-

hedspligt for deltagerne. Ønsker nogen aktindsigt i BVU*nets beslutninger 

kan denne bevilges af KR. 
 
 

3. Drift af BVU*nets sekretariat 
Sekretariatet (SEK) varetages af sekretæren med støtte fra formanden. Ar-

bejdet i sekretariatet omfatter støtte til medlemsmøder BVU*net og KR samt 

de efterfølgende beskrevne opgaver. 

3.1 Indmeldelse af medlemmer 

Sekretariatet varetager indmeldelse og udmelding af medlemmer. Indmel-

delse sker skriftligt til sekretariatet på det dertil indrettet indmeldelsesskema, 

og udmeldelse sker skriftligt til sekretariatet med 3 måneders varsel til regn-

skabsårets afslutning. Sekretariatet foretager opkrævning af kontingent fra 

medlemmerne. Sekretariatet skal løbende ajourføre en medlemsliste over 

foreningens medlemmer med hoveddata for disse. En oversigt over med-

lemsinstitutioner skal være offentligt tilgængelig på BVU*nets hjemmeside.  

3.2 BVU*nets navn og logo 

Sekretariatet sikrer rettigheder til foreningens navn og logo, og at rettighe-

derne håndhæves blandt medlemmer og eksterne. Sekretariatet overvåger, 

at foreningens navn og logo tydeligt er angivet på alle publikationer, artikler 

og referater mv. fra BVU*net. 
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Sekretariatet varetager drift af hjemmesiden www.BVUnet.dk og BVU*nets 

projektweb, som er henholdsvis den eksterne og den interne kommunikati-

onskanal for BVU*net. Hjemmesidens indhold ejes af BVU*net. Alle artikler 

på hjemmesiden skal tydeligt angives med forfatternavn og ansvarlig, og de 

skal være redigeret af sekretariatet. På alle rapporter, notater og referater, 

der lægges på hjemmesiden skal tydeligt være angivet, hvem der har ret-

tigheden til dem, og hvem de er godkendt af. KR har bemyndigelse til at fjer-

ne artikler, publikationer, henvisninger og lignende fra hjemmesiden, som 

strider mod foreningens formål og intentioner. Projektwebben er kun åben 

for medlemmer, og den indeholder en lukket side kun for KR.  

3.4 Publikationer og referater fra BVU*net 

Alle publikationer som vejledninger, rapporter, notater og referater, som ud-

gives af BVU*net, skal tydeligt have angivet foreningens navn og logo og 

BVU*nets rettigheder til dokumentet. De skal være redigeret af sekretariatet 

inden de udgives. Sekretariatet skal løbende ajourføre en publikationsliste 

over alle disse dokumenter.  

3.5 Ekstern og intern kommunikation 

Sekretariatet varetager den daglige kommunikation med foreningens med-

lemmer og eksterne samarbejdsparter. Sekretariatet skal løbende ajourføre 

en oversigt over eksterne møder og foredrag med præsentationer, som 

BVU*net officielt har deltaget i. 

3.6 Udvalg og temagrupper under BVU*net 

Sekretariatet skal vejlede udvalg og temagrupper under BVU*net om deres 

opgaves indhold og formål, og hvorledes de benytter projektwebben og 

hjemmesiden til formidling. Sekretariatet skal sikre at udvalg og temagrupper 

under BVU*net formidler deres forløb og resultater på projektweb og hjem-

meside mv. som aftalt. 

3.7 Samarbejdsprojekter med deltagelse af BVU*net 

Sekretariatet skal vejlede BVU*net-deltagere i samarbejdsprojekter om sam-

arbejdsbetingelserne med BVU*net, og hvorledes de benytter projektwebben 

og hjemmesiden til formidling. Sekretariatet skal sikre at BVU*net-deltagerne 

formidler deres forløb og resultater på projektweb og hjemmeside mv. som 

aftalt. 
 
 

4. Udvalg og temagrupper under BVU*net 
Udvalg og temagrupper under BVU*net kan oprettes og nedlægges af KR. 
Udvalgene og temagrupperne kan bestå at medlemmer fra BVU*net og de-
res samarbejdsparter. Arbejdet gennemføres i henhold til nærmere aftale 
med KR. Arbejdstiden dækkes af deltagerne selv, og andre omkostninger 
dækkes kun af BVU*net, såfremt det er godkendt af KR. 

4.1 Opstart, medlemmer og ledelse af arbejdet 

Udvalget og temagruppen vælger selv sin talsmand eller tovholder, som er 

kontaktpersonen overfor sekretariatet, KR og BVU*net, og som leder arbej-

det i udvalget. Udvalget og temagruppen ajourfører selv liste over dets del-

tagere og deres opgaver. Hvis der ikke kan opnås enighed om en talsmand 

og tovholder vælger KR denne. 

http://www.bvunet.dk/
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Udvalget og temagruppen arbejder med de opgaver det er blevet pålagt ind-

til opgaverne er løst og kan afleveres til KR eller BVU*net. Udvalget og te-

magruppen fordeler selv de enkelte opgaver mellem deltagerne. Det tilstræ-

bes at deltagerne deles om opgave, så ingen belastes væsentlig mere end 

andre. Rettighederne til det udarbejdede materiale reguleres af aftalen med 

KR samt den almene lovgivning om rettigheder.  

4.3 Møder i udvalg og temagruppe 

Udvalget og temagruppen beslutter selv deres mødefrekvens og indholdet i 

møderne. Talsmanden og tovholder indkalder til møder. Der føres en sum-

marisk (kortfattet) beslutningsreferat over møderne, som udsendes til delta-

gerne ved oplægning på projektweb eller hjemmesiden www.BVUnet.dk, 

som udvalget og temagruppen får adgang til af KR. 

4.4 Kommunikation og formidling 

Kommunikation og formidling af forløb og resultater af arbejdet sker på pro-

jektwebben og på hjemmesiden www.BVUnet.dk suppleret med informatio-

ner og formidling på møder og lignende. Uddybningen kan ske i rapporter, 

notater, referater og lignende, som alle forsynes med BVU*nets navn, logo 

og rettigheder. 

4.5 Faglig uenighed 
Faglig uenighed afgøres ved almindelig afstemning ved flertal. Ved stemme-
lighed er talsmandens og tovholderens stemme udslagsgivende. Der kan 
normalt kun træffes beslutning om sager, der er givet i opdrag fra KR. 

4.6 Inhabilitet 
De enkelte deltagere har selv pligt til at gøre KR, udvalg og temagruppe op-
mærksom på forhold, som kan bevirke inhabilitet. Dette skal ske hurtigst mu-
ligt, så en anden evt. kan vælges til det pågældende arbejde og ydelse. Hvis 
der rejses tvivl om en deltagers habilitet afgøres det af KR.  

4.7 Tavshedspligt og aktindsigt 
Løsning af de stillede opgaver er opfattet af tavshedspligt for den enkelte 
deltager i arbejdet, hvis ikke andet er nævnt i aftalen med KR. Ønsker nogen 
aktindsigt i arbejdet kan den bevilges af KR. 

4.8 Opløsning af udvalg og temagruppe 
Når udvalget og temagruppen har udført sin opgave holdes der et afslutten-
de møde, hvor talsmand og tovholder afleverer den løste opgave til KR. 
Samtidig med afleveringen opløses udvalget og temagruppen, og talsmand 
og tovholder afleverer det udarbejdede sagsmateriale og resultaterne til se-
kretariatet. 
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1. Arkitektbranchens Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner – kaldet ”Arkitekt- og designskoler” 

01 Arkitektskolen Aarhus Per Kortegaard - Lektor, Arkitekt MAA, formand for 
AAA´s IT udvalg 

89360286 
86173132 
Per.Kortegaard@aarch.dk 

UNI X X   

02 Kunstakademiets Arkitektskole Lars Klint - Lektor, underviser 
 
Anders Hermund - Arkitekt MAA, Phd studerende 
 

3268 6153 
lars.klint@karch.dk 
 

Anders.Hermund@karch.dk 

UNI X X   

03 Aalborg Universitet 
Institut for Arkitektur, Design og 
Mediateknologi 
Østerågade 9 
9000 Aalborg 

Michael Mullins, Institutleder 
 
Mogens Fiil Christensen - Arkitekt, lektor, PhD 
 
Scott Chase, Professor 
 

99 40 71 64 
mullins@create.aau.dk 
28117733 
mfc@create.aau.dk 
9940 7122 
scha@create.aau.dk 

UNI   11/11 
2011 

 

2. Ingeniørbranchens Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner – kaldet ”Universiteter og ingeniørhøjskoler” 

04 Aalborg Universitet, Institut for Mekanik 
og Produktion 

Kaj A. Jørgensen - Lektor, Forskning og undervisning 
 
Lene Faber, Adjunkt 
 

9940 8945  
og mobil 2913 3611 
kaj@m-tech.aau.dk 
 

9940 7322 
lf@m-tech.aau.dk 

UNI X X   

05 Aalborg Universitet, Institut for Byggeri 
og Anlæg 

Kjeld Svidt - Lektor, sektionsleder 
 
Per Christiansson, Professor 
 

9940 8546 
ks@civil.aau.dk 
 

9940 8545 
pc@civil.aau.dk 

UNI  X   

06 Danmarks Tekniske Universitet 
DTU Byg 

Jan Karlshøj - Lektor/kursusansvarlig og underviser 
 
Flemming Vestergaard - Lektor/kursusansvarlig og 
underviser 
 

4525 1711 
jak@byg.dtu.dk 
 

4525 1658 
fv@byg.dtu.dk 

UNI X X   

07 Danmarks Tekniske Universitet 
DTU Management 

Sten Bonke - Lektor, sektionsleder (Sektionen for 
Planlægning og Ledelse af Byggeri) 
 
Niclas Andersson, Lektor 
 

4525 1648 
sbon@man.dtu.dk 
 

45255001 
nican@man.dtu.dk 

UNI  X   

08 Aarhus Universitet, Handels- og 
Ingeniørhøjskolen 

Christian Koch - Professor, Centerleder 2621 8717 
christian@hih.au.dk 

UNI     

mailto:Per.Kortegaard@aarch.dk
mailto:lars.klint@karch.dk
mailto:Anders.Hermund@karch.dk
mailto:mfc@create.aau.dk
mailto:scha@create.aau.dk
mailto:kaj@m-tech.aau.dk
mailto:lf@m-tech.aau.dk
mailto:ks@civil.aau.dk
mailto:pc@civil.aau.dk
mailto:jak@byg.dtu.dk
mailto:fv@byg.dtu.dk
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09  Ingeniørhøjskolen København 
Center for Byggeri og Infrastruktur 
Lautrupvang 15 
2750 Ballerup 
EAN: 5798000554498 

Hans Schjær-Jacobsen, ansvarlig leder 
 
Lisbeth Lindbo Larsen, Fagleder, Ingeniør 
Sektor for Byggeri og Anlæg 
Poul Ebbesen, Lektor, Civilingeniør 
 
Rune Helgesen 
 
Jesper Molin 

44 80 50 35 
hsj@ihk.dk  
44 80 53 22 
lll@ihk.dk 
44 80 53 55 

pe@ihk.dk 
44 80 5346 

rh@ihk.dk 
44 80 53 37 

jmo@ihk.dk 

UNI  X 17/1 
2012 

 

10 Ingeniørhøjskolen i Århus, Anlægs- og 
konstruktionsdesign 

Lars Christensen - Lektor, akademiingeniør 
 
Jørgen Korsgård - Lektor, ingeniør 

8730 2314 
og mobil  28457354 
lc@iha.dk 
 

8730 2314 
og mobil  2326 5762 
jk@iha.dk   

UNI  X   

3. Erhvervsakademier, VIA / UC og professionshøjskoler samt relaterede sekretariater kaldet ”Erhvervsakademier og professionshøjskoler” 

11 VIA University College, Horsens 
Chr. M. Østergaards Vej 4 
8700 Horsens 

Gunnar Eriksen, Uddannelseschef for 
Bygningskonstruktøruddannelsen 
Per Christensen, Uddannelsesleder og tværgående 
IKT koordinator 

87 55 41 03 
GE@viauc.dk 
87 55 41 16 
pc@viauc.dk  

Akademi / 
Prof.H. 
 

X X 17/1 
2012 

 

12 KEA – Københavns Erhvervsakademi Claudio Spaziani Testa - Studieleder 4646 0302  
og 2028 242 
cst@kea.dk 

Akademi / 
Prof.H. 

X X   

13 Erhvervsakademi Aarhus / 
Aarhus Tech 

Holger Mouritzen - Bygningskonstruktør, 
Uddannelseschef 
Center for videregående byggeuddannelser 

24881566 
hom@aarhustech.dk 
 

Akademi / 
Prof.H. 

 X   

14 UCN 
University College Nordjylland 

Mads Carlsen – Underviser 
 
René Martin Larsen - Centerchef 

72691539 
maca@ucn.dk 
 

72691535 
 og mobil 27120277 
RML@ucn.dk 

Akademi / 
Prof.H. 

 X   

15 Byggeteknisk Højskole 
Erhvervsakademiet Lillebælt 

Gorm Max Guldmann - Afdelingsleder 
Byggeri og Energi 
 
Asthon Funck - Underviser 

20342251 
gmg@eal.dk 
 

63126931 
og mobil  21605672 
af@eal.dk 

Akademi / 
Prof.H. 

 X   

mailto:hsj@ihk.dk
mailto:lll@ihk.dk
mailto:pe@ihk.dk
mailto:rh@ihk.dk
mailto:jmo@ihk.dk
mailto:lc@iha.dk
mailto:jk@iha.dk
mailto:GE@viauc.dk
mailto:pc@viauc.dk
mailto:cst@kea.dk
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16 Erhvervsakademi Sydvest Mogens præst - Uddannelseskoordinator 
 

76 13 32 00 
mp@easv.dk 

Akademi / 
Prof.H. 

 X   

17 EUC Sjælland 

Byggeteknisk Højskole, Haslev 
Lars Fredslund - Afdelingsleder 
 
Kirsten Nielsen - Studiekoordinator 

22808886 
lafr@eucsj.dk 
 

22808893 
knil@eucsj.dk 

Akademi / 
Prof.H. 

 X   

4. Erhvervsuddannelsescentre og Byggeriets Uddannelsessekretariater – kaldet ”Erhvervsrettede uddannelser” 

18 Byggeriets Uddannelser Jan Ejlerskov Petersen – Direktør 
 
Bill de Place - Afdelingschef 
 

3587 8726 
jep@bygud.dk 
 

35 87 87 30 
bdp@bygud.dk 

Håndværk / 
Teknisk 
Skole 

X X   

19 ???   
 

Håndværk / 
Teknisk 
Skole 

    

20 ???   
 

Håndværk / 
Teknisk 
Skole 

    

21 ???   
 
 

Håndværk / 
Teknisk 
Skole 

    

22 ???   
 
 

Håndværk / 
Teknisk 
Skole 

    

23 Construction College Aalborg 
www.construction-college.dk 
 

Kim Knudsen 
Uddannelseschef 
 

72505207 / 72505200 
og 25266207 
kikn@ccaa.dk 

Håndværk / 
Teknisk 
Skole 

(X) X   

5. Forsknings- og Vidensinstitutionerne, samt Vidensformidlingsinstitutionerne – kaldet ”Vidensinstitutioner” 

24 TI - Teknologisk Institut Asbjørn Levring - Konsulent, BIM specialist 
 
Anders Thomsen - Centerleder 

7220 2248  
og 7220 2000 
ale@teknologisk.dk 
 
72 20 22 36 
ant@teknologisk.dk 

Efterudd. X X   

25 Statens Byggeforskningsinstitut, SBi 
Aalborg Universitet, AAU 

Niels-Jørgen Aagaard, ansvarlig leder, forskningschef 
 

23 44 99 83 
NJA@sbi.dk  

Efterudd. X X 17/1 
2012 
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Afd. for Byggeri og Sundhed 
Dr. Neergaards Vej 15 
2970 Hørsholm 
EAN: 5798000019034 

Niels Haldor Bertelsen, Seniorforsker 
 
Nils Lykke Sørensen, Seniorforsker 

99 40 23 53 og 51 78 16 02 
NHB@sbi.dk 
99 40 22 46 
NLS@sbi.dk 

26 Byggecentrum 
Lautrupvang 1B 
2750 Ballerup 

Jan Røgild Jørgensen, ansvarlig leder 
 
Lars Tangaa-Andersen, Chef for efteruddannelsen 

63 41 27 04 
jrj@byggecentrum.dk  
44 89 06 12 
23 43 12 43 
LTA@byggecentrum.dk 

Efterudd.  X 12/1 
2012 

 

Enkeltpersoner / Interessenter / 
Øvrige medlemmer: 

       

27 BIMbyen 
KEA – Københavns Erhvervsakademi 

Kasper Bernt Hansen – Administrator 
Kasper Bernt Hansen - BIMbyen.dk 
 
Kenneth Lindhardt - Administrator 

20 96 71 95 
kbh@bimbyen.dk 
 

28151701 
kl@bimbyen.dk 

Ingen     

28 Inst. 6 - SmartCityDK Jesper F. Carstens - Projektleder SmartCityDK 2055 3410 
jfc@civil.aau.dk 

Ingen  X   

29 Arkidata 
Jægersborg Allé 135A 
2830 Gentofte 
CVR: 57 44 52 54 

Peter Hauch 
Taskforcekoordinator 
Implementeringsnetværket 

30 32 40 58 
39 64 68 04 
hauch@arkidata.dk 

 Ingen  X 12/1 
2012 

 

31 Videncenter for energibesparelse i 
bygninger 

Vagn Holk Lauridsen 
Centerleder 

72 20 22 55 
vhl@teknologisk.dk 

Ingen     

32 cuneco 
center for produktivitet i byggeriet 

Pernille Bechsgaard 
Projektleder 

44890688 
pb@bips.dk 

Ingen 
 

    

33 cuneco 
center for produktivitet i byggeriet 

Torben Klitgaard 
Projektdirektør 

61204690 
tk@bips.dk 

Ingen     

34 bips Gunnar Friborg 
Direktør 

44890667 
og mobil 20956520 
gf@bips.dk 

Ingen     

35 Vejle Kommune / DOB Michael Larsen 
Medudvikler af DOB – kommunernes digitale 
byggesagsbehandling. 

MICLA@vejle.dk Ingen     

36 Arkitektfirmaet 
Birch & Svenning A/S, Horsens 

Jens Ole Laursen jol@bos-ark.dk 
 

Ingen     

37 Hundsbæk & Henriksen A/S 
Rådgivende Ingeniører, Horsens 

Per Christiansen pch@huh.dk Ingen     

38 Arkitema K/S 
Frederiksgade 32 

Lone Sand 
BIM Supervisor 

70117011 
lsk@arkitema.dk 

Ingen     

mailto:NHB@sbi.dk
mailto:NLS@sbi.dk
mailto:jrj@byggecentrum.dk
mailto:LTA@byggecentrum.dk
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8000 Århus C  

39 Pihl & Søn Martin Rydal Ravn 
Bygningskonstruktør, BIM specialist 

mnrr@pihl-as.dk 
 

Ingen     

 
 

mailto:mnrr@pihl-as.dk


 

 

BVU*net  
Netværkssamarbejdet for Byggeriets 
Videns- og Uddannelsesinstitutioner 

 
1. juli 2011 
 

Niels Haldor Bertelsen 

 

Sag: 512-154 

Fil: BVU Samarbejdsaftale 20110113 

 

Sider: 8. 

Samarbejdsaftale af 13. januar 2011 for BVU*net  
 
 

§1. Deltagere i samarbejdet  
Mellem de af nærværende aftales underskrevne videns- og uddannelsesin-

stitutioner, er indgået nærværende samarbejdsaftale. På møde den 13. ja-

nuar 2011 stiftede de i bilag A nævnte deltagere BVU*net. 

 

Med deltager forstås i nærværende samarbejde en institution eller et institut, 

som kan være offentlig eller privatejet. 
 

§2.  Netværkssamarbejdets navn 
Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner, 

kaldes i daglig tale for BVU*net. BVU*net er netværkssamarbejdets logotype 

og indgår i netværkssamarbejdets kommende domænenavn. 

 

§3. Samarbejdsperiode 
Nærværende samarbejdsaftale har en aftaleperiode på et 1 år fra 13. januar 

2011 til 31. marts 2012. 

 

Det er bl.a. hensigten med samarbejdet, at få drøftet og udviklet en samar-

bejdsform og en blivende samarbejdsaftale, der kan være grundlag for sam-

arbejdet i kommende år. 

 

§4. Mission og Vision: 
Det er BVU*nets mission at fremme paradigmeskiftet mod digitalisering af 

byggeriet, gennem et fællesgavnligt samarbejde mellem byggeriets videns- 

og uddannelsesinstitutioner.  

 

BVU*net ønsker at fremme paradigmeskiftet for at dette skifte kan øge byg-

geriets produktivitets-, konkurrence- og effektiviseringsevne. 

 

Det er BVU*nets vision er: 

– At styrke netværksdeltagernes uddannelser, kompetencer og muligheder 

for at tilbyde læring, grund- og efteruddannelse til lærlinge, bygningsar-

bejdere, studerende og byggeriets parter gennem samarbejde og fælles 

indsats. 

– At styrke netværksdeltagernes formidling af viden, forskning, resultater, 

innovation og udvikling gennem samarbejde og fælles indsats. 

 

Netværksdeltagernes samarbejde med byggeriets øvrige parter herom skal 

gennem digitaliseringen bidrage til et bedre, mere innovativt og konkurren-

cedygtigt byggeri. 

 

§5. Målsætning 
Det er BVU*nets mål at etablere et netværk, og gennem dette at kvalificere 

de enkelte netværksdeltagere angående digitalisering af byggeriet gennem 

vidensdelende aktiviteter og fælles opfattelse af begreber og terminologi; for 

derved at fremme anvendelse, udvikling, formidlingen, forskningen, uddan-



 

 

Side 2 af 8 sider. nelsen og formidlings-/undervisningsmateriale angående paradigmeskiftet 

mod digitalisering af byggeriet. Dette fordrer en tværfaglig opfattelse af den 

fagspecifikke digitale begrebsverden. 

 

Det er ligeledes BVU*nets mål at støtte op om deltagernes aktiviteter i at 

uddanne, efteruddanne og videreuddanne personer, der er målrettet mod 

det digitale paradigmeskifte gennem en samordning og koordinering af for-

midling og uddannelse, samt at give BVU*nets deltagerne øget mulighed for 

at deltage i de udviklingsprojekter som udbydes. 

 

Ligeledes er det BVU*nets mål at netværkssamarbejdet gennem fælles afta-

ler og ansøgninger på området, skaber og gennemfører projekter, samt at 

netværkssamarbejdet praktiserer vidensdeling, med det formål at opnå en 

effekt for byggeriet og for deltagerne i netværkssamarbejdet. 

 

§6. Organisation 
Det er muligt for alle byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner at blive 

optaget og indgå som deltager i netværkssamarbejdet BVU*net. 

 

Ligeledes kan organisationer, der i udlandet har anerkendelse som en vi-

dens- og uddannelsesinstitution, indgå som deltager i netværkssamarbejdet 

BVU*net. 

  

Netværkssamarbejdet er organiseret i BVU*net i henhold til organisationsdi-

agrammet bilag B og C. 

 

Organisationen BVU*net er sammensat af byggeriets videns- og uddannel-

sesinstitutioner i følgende institutionskategorier: 

1. Arkitektbranchens Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner – kaldet ”Ar-

ketekt- og designskoler” 

2. Ingeniørbranchens Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner – kaldet 

”Universiteter og ingeniørhøjskoler” 

3. Erhvervsakademier, VIA / UC og professionshøjskoler samt relaterede 

sekretariater kaldet ”Erhvervsakademier og professionshøjskoler” 

4. Erhvervsuddannelsescentre og Byggeriets Uddannelsessekretariater – 

kaldet ”Erhvervsrettede uddannelser” 

5. Forsknings- og Vidensinstitutionerne, samt Vidensformidlingsinstitutio-

nerne – kaldet ”Vidensinstitutioner” 

 

Nærværende organisation er gældende denne samarbejdsaftales aftaleperi-

ode. 

 

I det første år er det et af BVU*nets vigtigste opgaver at få drøftet og aftalt 

en organisation, der kan være gældende for netværkssamarbejdets kom-

mende år. 

 

Enhver institution / institut kan lade sig repræsentere af et antal ansatte fag-

lige medarbejdere. Disse medarbejdere repræsenterer institutionen / institut-

tet med en kontaktperson og dennes substitut / substitutter. 

 

Netværkssamarbejdet organiserer sig det første år med et Koordineringsråd 

bestående af to kontaktpersoner eller disses substitutter fra hver af de fem 



 

 

Side 3 af 8 sider. institutionskategorier samt to observatører uden stemmeret, der repræsente-

rer uddannelses- og vidensinstitutioner i Videncentret. 

I daglig tale kaldes Koordineringsrådet for ”KR”. 

 

Det første år består KR således af 10 personer, samt 2 observatører, som er 

udpeget til at repræsentere netværkssamarbejdet af de enkelte institutions-

kategorier. 

 

I det første år afholder KR min. 3 møder, til fremlæggelse af fremtidige orga-

niseringsforslag og til fremlæggelse af igangsatte eller gennemførte udvik-

lingsaktiviteter. 

   

KR konstituerer sig ved første møde efter stiftelsen med en formand og en 

sekretær for rådet, og de vælges ved simpelt flertal blandt de fremmødte 

medlemmer. 

 

Der kan kun vælges en formand, der er medlem af KR. Som sekretær væl-

ges en person, der deltager i BVU*net. Sekretæren behøver ikke at være 

medlem af KR. 

 

Formanden skal agere uvildigt, uden egeninteresser eller privatretlige inte-

resser i netværkssamarbejdet BVU*net. 

  

Sekretæren og/eller KR har den daglige kontakt til deltagerne på en pro-

jektweb eller lignende kommunikationsplatform oprettet til BVU*net.dk og 

dennes aktiviteter. Samarbejde og projektarbejder gennemføres på tilsva-

rende vis. Projektwebben eller lignende kommunikationsplatform administre-

res af KR’s sekretær. 

 

Der afholdes 2 årlige møder for BVU*nets medlemmer – hhv. umiddelbart ef-

ter sommerferien 2011 og primo januar 2012. Datoerne meddeles senest 1 

måned inden mødet, og dagsorden fremsendes senest 2 uger inden mødet. 

Punkter til dagsorden sendes til sekretariatet senest 3 uger inden mødet. 

 

Hver af netværkssamarbejdets deltagere udfører deres aktiviteter i BVU*net 

frivilligt og uden økonomiske omkostninger for BVU*net. BVU*net har ikke 

organisatorisk, økonomisk og fagligt rettigheder overfor den enkelte delta-

gers i forhold til dennes sædvanlige forpligtelser og daglige arbejde i den 

deltagende institution. 

 

Hver af institutionskategorierne er frit stillet til at etablere eget netværk eller 

projektarbejder internt mellem kategoriens institutioner/institutter. 

 

§7. Samarbejdsform 
KR understøtter samarbejdsprojekter mellem medlemmer samt sikring af 

formidling af viden og erfaring til og fra disse projekter og til deltagerne.  

 

KR sikrer, at der udarbejdes arbejdsgange for KR, institutionsgrupper og 

samarbejdsprojekter, og de støtter dem i deres daglige arbejde og udvikling. 

 

KR kan tage initiativ til og koordinere et projekt og søge sponsor/sponsorer 

til projektet. Tilsvarende kan deltagere på egen hånd tage initiativ til projek-

ter og etablere et samarbejde herom med KR.  



 

 

Side 4 af 8 sider.  

Den enkelte netværksdeltager kan efter individuel aftale trække på BVU*net 

deltagernes kompetencer og ekspertiser i forbindelse med udvikling, formid-

ling, undervisning osv. 

 

Individuelt fagligt samarbejde kan eksempelvis ske ved at antage den på-

gældende institution til et specifikt udviklings-, formidlings- og/eller undervis-

ningsarbejde, idet der indgås nærmere individuel aftale mellem den instituti-

on der er opdragsgiver og den institution der er udførende. 

 

Når et projekt skal etableres forud for en konkret gennemførelse, er det de 

involverede institutioner / institutter, der indgår bindende aftaler om projekt-

organisering, ansvarsfordeling, økonomi, projektresultater, mv., herunder i 

forhold til en eventuel ekstern part. 

 

§8. Beslutningskompetence 
Beslutninger i KR træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlem-

mer. Dog kræves tilstedeværelse af 50 % af KR’s medlemmer for at KR er 

beslutningsdygtigt.  

 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 

§9. Indmeldelse og udmeldelse 
Indmeldelse i netværkssamarbejdet BVU*net sker ved underskrift af nærvæ-

rende samarbejdsaftale. 

 

KR godkender etableringen af BVU*net.  

 

Nye indmeldelser i BVU*nets første år, sendes til BVU*net´s sekretær, der 

videresender anmodningen til behandling og beslutning i KR. 

 

Udmeldelse af netværkssamarbejdet BVU*net sker ved, at en institution / in-

stitut skriftligt og med 3 måneders varsel meddeler, at man ønsker at udtræ-

de af netværkssamarbejdet. Dette sker overfor BVU*nets sekretær. 

 

§10. Rettigheder 
Den udtrædende institution / institut fraskriver sig rettigheder til evt. udarbej-

det materiale til BVU*net, herunder eventuelle ophavsrettigheder. 

 

Rettigheder til materiale udarbejdet til en anden institution / institut i net-

værkssamarbejdet påvirkes ikke af en evt. udmeldelse af den institution / in-

stitut, der har udarbejdet materialet. 
 

§11. Økonomi 
Netværkssamarbejdet bygger som udgangspunkt på deltagernes frivillige 

indsats og udgifter til deltagelsen påhviler de enkelte institutioner/institutter. 

 

Et nærmere fælles økonomisk grundlag kan dog etableres ved eksempelvis: 

– Bidrag fra samarbejdsprojekter, efter nærmere retningslinjer godkendt af 

KR og deltagerne 

– Særskilt bevilling fra eksempelvis fonde eller refusion af udgifter fra of-

fentlige fonde 



 

 

Side 5 af 8 sider. – Kontingentbidrag fra deltagerne efter nærmere udarbejdede retningslinjer 

godkendt af KR og deltagerne. 

 

§12. Budget og regnskab for BVU*net 
KR kan udarbejde et budget for eget koordineringsarbejde og for sekretaria-

tets arbejde, som dækker det første år, hvis omkostninger kan finansieres og 

de involverede institutioner godkender det. 

 

KR kan udarbejde et forslag til budget, regnskabsår, regnskabsprocedure for 

BVU*net, som dækker andet år. Forslaget til budget m.m. for andet år skal 

forelægges og godkendes senest i forbindelse med BVU*net mødet i januar 

2012. 

  

§13. Ændringer og ophør 
KR behandler forslag om ændringer og godkender ophør af BVU*net.  

 

Beslutning om opløsning af samarbejdet træffes ved et kvalificeret flertal af 

de deltagende institutioner / institutter. 

 

Ved netværkssamarbejdet BVU*nets ophør fordeles aktiver ligeligt mellem 

de deltagende institutioner / institutter.  
 
 
 

  



 

 

Side 6 af 8 sider. Bilag A: Stiftere af BVU*net den 13. januar 2011 
 

  

Navn Institution 

1 Arkitekt- og designskoler  

Christian Bolding AAA/EVAA – Arkitektskolen Aarhus, Efter- og Videruddannelsen 

Jens Joel AAA/EVAA – Arkitektskolen Aarhus, Efter- og Videruddannelsen 

Lars Klint Kunstakademiets Arkitektskole 

Daniel Skafte-Pedersen Kunstakademiets Arkitektskole 

2 Universiteter og ingeniørskoler  

Kaj A. Jørgensen Aalborg Universitet, Institut for mekanik og produktion 

Kjeld Svidt Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg 

Jan Karlshøj DTU Byg 

Flemming Vestergaard DTU Byg 

Niclas Andersson DTU Management 

Sten Bonke DTU Management 

Christian Koch Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen 

Lisbeth Lindbo Larsen Ingeniørhøjskolen København 

Mads Carlsen UCN University College Nordjylland 

3 Erhvervsakademier  

Steen Kildesgaard KEA – Københavns Erhvervsakademi 

Claudio Testa KEA – Københavns Erhvervsakademi 

Gunnar Eriksen VIA University College, Horsens 

Asthon Funck Byggeteknisk Højskole Erhvervsakademiet Lillebælt 

Lars Fredslund EUC Sjælland Byggeteknisk Højskole 

Kirsten Nielsen EUC Sjælland Byggeteknisk Højskole 

4 Erhvervsuddannelser  

Jan Ejlerskov Petersen Byggeriets Uddannelser 

5 Vidensinstitutioner  

Niels Haldor Bertelsen SBi 

Nils Lykke Sørensen SBi 

Lars Tangaa-Andersen Byggecentrum 

Asbjørn Levring TI Teknologisk Institut 



 

 

Side 7 af 8 sider. Bilag B: Organisationsdiagram for BVU*net 
 
 
 
 

 

 

ORGANISATIONSDIAGRAM 
 
Koordineringsrådets medlemmer (KR) har til opgave at koordinere net-
værkssamarbejdet i overensstemmelse med målsætningen og virker igen-
nem sine projektaktiviteter profilerende for BVU*net.  
 
KR's medlemmer er i det første år de medlemmer der udpeges ved stiftel-
sen. 

 
Efter første år vurderes KR’s fremtidige organisering, arbejdsopgaver mv. 
Det er en del af BVU*nets arbejdsopgave det første år at få udredt en for-

nuftig organisation – herunder en præcisering af KR. 
 
Sekretær (Sek) er en stabsfunktion og er ansvarlig for netværkssamar-
bejdets daglige virke. arbejder med de opgaver, som udstikkes af KR for-

mand og KR's fællesbeslutninger. 
 
De enkelte institutioner/institutter (Ins-x) har ansvaret for de aktivite-
ter/projekter (opgaver) som udarbejdes for netværkssamarbejdet. 
 
Arbejder to eller flere institutioner/institutter sammen om aktivite-
ter/projekter, har den enkelte institution/institut ansvaret for egne arbej-

der og et pro-rate ansvar for projektets hele. 
 

  



 

 

Side 8 af 8 sider. Bilag C: Samarbejdsdiagram for BVU*net 
 

 
SAMARBEJDSDIAGRAM: 
 

Samarbejdets organisering: 
Samarbejdet i BVU*net omfatter primært projekter, der organiseres med 
flere parter som illustreret med ovenstående figur. 
 
I de forskellige konkrete aktuelle projekter (fx projekt ”P1”), kan de enkel-

te institutioner arbejde sammen efter samarbejdsaftaler, som følger de 
gældende regler for samarbejde mellem institutioner/ institutter. I eksem-
plet består projekt P1 af et samarbejde mellem Ins-1 + Ins-3 + Ins-5. – 
P1 er en projektorganisation, baseret på netværkssamarbejdet BVU*net. 

 
På sigt er det forventningen at BVU*net er en part, der modtager henven-
delser fra projekt opdragsgivere, og som på baggrund af en detaljeret 

kompetencekendskab til de enkelte institutioner/institutter, hjælper op-
dragsgiveren med at sammensætte de optimale spidskompetencer til det 
konkrete projekt (opgave). 
 
BVU*net kan deltage i koordinering af etablering et projekt, men kan IKKE 
deltage i driften af et projekt – det kan alene en eller flere af deltagerne i 
netværkssamarbejdet BVU*net. 

 
Mellem opdragsgiver og de projektansatte institutioner/institutter udar-
bejdes en sædvanlig aftale, idet det forudsættes at projektet er en selv-
stændig projektorganisation og ikke en del af BVU*net. 
 

Det professionelle professionsansvar for opgaveløsninger er placeret i pro-

jektorganisationen efter dansk rets almindelige regler; og ikke i BVU*net. 
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