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1. Indledning, dagsorden og referat  

1.1 Indledning og deltagere - herunder præsentation af UCN og gæster 
– Mads Carlsen bød velkommen til UCN 
– Mads Carlsen præsenterede De Digitale Dage, både historisk og med 

program og indhold for den 18. + 19. + 20. april 2012. 
– DDD er efter arrangementets 3. år blevet Europas største tværfaglige 

eksperimentarium og er et samarbejde mellem UCN, AAU og Tech Col-
lege Aalborg 

– Erfaringerne fra DDD, afrapporteres i en Erfa Café, dato er ikke fastlagt 
– Erhvervsskolerne får tydeliggjort det tværfaglige ved arrangementet og 

det igangværende semester får tydeliggjort de digitale muligheder 
– Erfaringen fra arrangementet er den, at BIM og ”ny teknologi” preller af på 

ledelsen og det strategiske niveau i mange af byggeriets virksomheder 
– Mads Carlsens slides er vedlagt nærværende referat som bilag 1.  

1.2 Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. 

1.3 Referat fra seneste møde – KR5 møde i Aarhus den 2/2 2012 
Referatet blev godkendt. 

1.4 Meddelelser fra deltagerne 
Ingen. 



 

 

Side 3 af 7 sider.  
 
2. Temagrupper 

2.1 TG1: Informationsniveauer – status ved Jan 
Der har ikke været møder i gruppen siden sidste KR møde. 

2.2 TG2: Bygningsdelsinformationer – status ved Kaj 
– Der har været et møde i Aarhus den 20. april 2012, referatet er vedlagt 

nærværende referat som bilag 2 
– Kristian Birch, Exigo fremlagde sit arbejde med VICO System som soft-

ware til kalkulation - Forretningsmodel blev drøftet 
– Der har været møde angående BIM server (modelserver) et Hollandsk 

Open Source projekt – API software fra ”BIM server” strukturerer data på 
alle relevante måder. 

2.3 TG3: Uddannelse: a) BIMbyen – status ved Claudio 
– BIM Guiden Søgemaskinen blev fremvist og er et KEA projekt finansieret 

af KEA  
– Det blev drøftet om udviklingen af BIM Guiden fortsat skal være et KEA 

projekt, eller om det kan blive et projekt i BVU*net regi 
– Projektet skal have nogen ind i udviklingsarbejdet, der kender til alle de 

forskellige software som guiden omhandler – projektet vil gerne have 
kodningshjælp til den videre udvikling 

– Da BIM Guiden Søgemaskinen også er rettet mod erhvervet ønsker KEA 
finansiering af udviklingsarbejdet 

– Det blev ikke besluttet at BVU*net indgår i udviklingsarbejdet, BVU*net 
har ikke penge til udviklingsarbejde p.t., og at Claudio prøver at skaffe fi-
nansiering med reference til BVU*net. 

2.4 TG3: Uddannelse: b) Uddannelse-vest – status ved Per 
– På vegne af Per Kortegaard fremlagde ChB et forslag til et tværfagligt re-

gionalt kursusudbud i BIM efter- og videreuddannelse, med basis i den 
store mangel på BIM kompetente medarbejdere, forårsaget af at store de-
le af sygehusprojekteringerne foregår i Aarhusområdet 

– Forslaget er baseret på at alle regionens uddannelsesinstitutioner samar-
bejder om udbuddet 

– Forslaget afstedkom en længere drøftelse om baggrunden for BVU*net 
og formålet med samarbejdet, samt om kommercielle projekter er en del 
af samarbejdet 

– Drøftelses tydeliggjorde at BVU*net bør overveje en forretningsmodel ba-
seret på 3 primære opgaver, forskning, uddannelse og formidling 

– Per arbejder videre med forslag som en BVU*net aktivitet. Det præsente-
rede forslag er vedlagt som bilag 3. 

2.5 TG3: Uddannelse: c) Uddannelse-øst – status ved Lars 
Ingen møder siden sidste KR møde. 

2.6 TG 4: Regional forankring – status ved Asbjørn/Christian 
Ingen møder siden sidste KR møde. 



 

 

Side 4 af 7 sider. 2.7 Ny temagruppe – ”CASES” 
Idé koncept for ’Udvikling af viden’, der kommer byggebranchen til gode. 
Forslaget er stillet af BIM Aarhus (ChB). BIM Aarhus forslår en mere integre-
ret udvikling mellem BVU parterne, hvor man inddrager virksomheder og 
studerende i uddannelserne. De kan gennem deres speciale indgå i ud-
viklingscases. Det præsenterede forslag ses i bilag 4. 
 
Det blev forslåret, at BIM Aarhus arbejder videre med konkretisering af for-
slaget. 
 
 
3. Udvalg 

3.1 Udv1: Softwareindkøb med UCN – status ved Per 
Ingen status 

3.2 Udv3: DOB-kursus for konstruktører – status ved Christian  
Undervisningsmaterialet forligger, ChB følger op, så materialet kan oplæg-
ges på www.bvunet.dk og bruges af andre skoler. 

3.3 Udv4: Tænketank for Bygningsrenovering – status ved Niels 
NHB følger på projektet, der afsluttes i år. 

3.4 Udv5: BUNK - Byggeriets udviklingsnetværk – status ved Niels 
Der var møde den 29.02.12 – flere BVU medlemmer deltog. 

3.5 Udv6: IKT-samarbejde med ministerier – status ved Niels 
Morten Steffensen og NHB arbejder med et antal forslag til projekter. Et 
myndighedsprojekt i tilknytning til IKT-bekendtgørelsen bliver muligvis sat i 
gang hos SBi om digital aflevering. 

3.6 Nyt Udvalg – Ophavsret for udvikling 
Udvalget skal se på de ophavsretslige forhold vedrørende udvikling på sko-
lerne, herunder anvendelse af rapporter, specialer og afhandlinger. Forsla-
get er stillet af BIM Aarhus (ChB). Se forslag bilag 5. Der er generelt pro-
blemer med 100 % overholdelse af ophavsretsloven, hvis den fulde digitali-
sering af byggeriet gennemføres. Problemet er igen dukket op i forbindelse 
med studerendes offentliggørelse af deres specialer – hvordan må disse 
bruges? – etc. etc. 
 
Der blev vedtaget at nedsætte et udvalg (udvalg7), der skal gennemgå pro-
blematikken detaljeret og komme med vurderinger og forslag til overordnede 
løsninger – udvalget består af: 
– Per Christensen – VIA 
– Jam Karlshøj – DTU 
– Lars Klint – KA 
– Et medlem fra BIM Aarhus – ChB finder en person af BIM Aarhus med-

lemskredsen (fx et medlem der har relation til uddannelserne). 
 
 

http://www.bvunet.dk/


 

 

Side 5 af 7 sider. 4. Projekter 

4.1 Pro1: cuneco – status ved Flemming  
Grundet FV`s fravær fremlagde NHB ansøgning til cuneco´s projektområde 
7 – implementering i undervisningen. Ansøgningen omfatter eksisterende 
uddannelser, implementering gennem nye uddannelser er ikke muligt inden-
for projektområde 7. Projektområdet omfatter grunduddannelse og efter- og 
videreuddannelse – projektområdet omfatter økonomisk, ifølge cuneco, et 
tilskud på 1,3 mio. kr., minus 0,2 mio. kr. i cuneco´s interne administrations-
omkostninger – altså 1,1 mio. kr. + et tilsvarende beløb i medfinansiering. 
Hvad vil vi bruge disse midler til? 
 
Fremlæggelsen medførte en drøftelse af om nogen vil deltage i implemente-
ringen som beskrevet i projektområde 7, samt i ansøgningen til cuneco. 
Rent fagligt konflikter ansøgningen ikke med hidtidige BVU aktiviteter. Føl-
gende spørgsmål skal afklares: 
– Skal vi sige ja til samarbejdet med cuneco? 
– Skal vi fagligt dække alle fagområder? 
– Skal vi også implementere de tværfaglige områder? 
 
Der blev rejst nogle spørgsmål og sat følgende rammer for deltagelsen: 
– På nogle af uddannelsesinstitutionerne har man fagudvalg, der sikrer fag-

ligheden i uddannelsen, hvordan kan dette princip komme til overens-
stemmelse med cuneco´s projektområder?  

– Er alle institutionerne i BVU omfattet af EU reglerne? 
– Resultatet af implementeringen i projektområde 7, skal foreligge senest 

30. juni. 2014 
– Hvad er det vi får, hvis vi siger ja til samarbejdet – og hvad går vi glip af, 

hvis vi ikke deltager? 
– Målet er, at vi inden sommerferien kan have en aftale. 
– Ansøgningens opdeling i økonomi på delområderne, blev drøftet: 

 
Delområde: Ansøgt mio. kr. Forslag mio kr. 
1. Netværk 0,4 0,4 
2. Analyse 0,2 0,2 
3. Læreruddannelse 0,2 0,1 
4. Faglig uddannelse 0,6 Punkt 4 og 5 foreslås 

lagt sammen 
5. Tværfaglig uddan-
nelse 

0,6 1,4 

6. Virksomhederne 0,1 0,0 
Samlet: 2,1 (halvdelen er 

medfinansiering) 
2,1 (halvdelen er 
medfinansiering) 

 
– Tværfaglighed er når mindst 2 institutioner fra BVU arbejder sammen om 

implementeringen, hvilket vi gerne vil have ind i projektet 
– Evt. samlede pakkeløsninger til: 

– Faglige uddannelser - erhvervsuddannelserne 
– Bygningskonstruktører 
– Arkitekter + Ingeniører. 

 



 

 

Side 6 af 7 sider. En af aktiviteterne af samarbejde med virksomhederne. Det foreslås, at det-
te arbejde følges af en gruppe fra BVU, som fx samarbejder med Flemming 
Grangaard fra Dansk byggeri, og gruppen foreslås sammensat af: 
– 1 person fra De Digitale Dage. Forslag: René 
– 1 person fra BIM Aarhus. Forslag: Eigil 
– 1 person fra København (BIM Camp, byggeriets match, BIM logen). For-

slag: Asbjørn. 
 
Det blev vedtaget, at BVU fortsætter forhandlingerne med cuneco. Hvilke in-
stitutioner (skoler) skal være med? Koordineringsrådets medlemmer vender 
tilbage med forslag indenfor deres område til Niels – tidsfristen er 14 dage. 
Ansøgningen og evt. anvendelse af midlerne, drøftes på det fælles med-
lemsmøde den 15.05.12. Forslag til ansøgningen er vedlagt som bilag 6. 

4.2 Pro2: Energiuddannelse Build Up Skills DK – status ved Jan/Kim 
KK orienterede om at projektet står foran sin start. 

4.3 Pro3: Uddannelse i renovering ved GI – status ved Niels 
NHB orienterede kort om arbejdet, der har et budget på 20 tkr. til udgifter. 
Arbejdet pågår, BVU høringsgruppe er nedsat, og resultat vil blive forelagt 
Koordineringsrådet. 
  
 
5. Orientering fra uddannelserne 

5.1 Arkitekt- og designskoler 
Ingen orientering. 

5.2 Universiteter og ingeniørskoler 
Ingen orientering. 

5.3 Erhvervsakademier  
Forvaltningsklassifikation, hvad gør vi ved den? Denne klassifikation er ved-
taget for den almene sektor. Der SKAL undervises i klassifikationens prin-
cipper. Der blev her drøftet forskelligt muligheder. 

5.4 Erhvervsuddannelser og relaterede sekretariater 
Ingen orientering. 

5.5 Vidensinstitutioner  
Ingen orientering. 
 
 
6. Medlemmer og medlemsmøde 

6.1 Indkomne forslag og ideer 
Der var ikke indkommet forslag og ideer. 

6.2 Samarbejdsaftale for BVU*net – forlængelse i allonge til aftale 
Der udarbejdes og fremlægges en allonge til nuværende samarbejdsaftale 
på det fælles medlemsmøde den 15.05.12. Det er formålet at få samar-
bejdsaftalen forlænget frem til udgangen af 2012. 



 

 

Side 7 af 7 sider. 6.3 Medlemsmøde 3 - tirsdag den 15. maj 2012 TI ved Asbjørn 
Der indkaldes til det fælles medlemsmøde snarest. Dagsorden skal indehol-
de gennemgang af temagrupperne og gennemgang af projektområde 7 (cu-
neco projektet). 
 
 
7. Sekretariat og hjemmeside 

7.1 Hjemmeside www.bvunet.dk – udbygges  
NHB har kontaktet vores IT mand og bestilt en underside til hjemmesiden, 
der kan virke som projektweb for de enkelte projekter, temagrupper og ud-
valg. Siderne kommer i princippet til at fungere som individuelle små intra-
net.  

7.2 Tilmelding af medlemmer og opkrævning af kontingent 
Der er p.t. 16 tilmeldte medlemmer og 1 interessentmedlem (enkeltmandfir-
ma). Der er udarbejdet en medlemsliste – se bilag 7. Kontingentet til BVU er 
i f. t. projektområde 7, egenfinansiering. 

7.3 Budget 2012  
Udarbejdes af NHB og ChB, efter de sidste tilmeldinger, således at budget-
tet kan fremlægges den 15.05.12. 
 
 
8. Møder og eventuelt 

8.1 Mødekalender 
– Fælles BVU*net fællesmøde i Taastrup den 15.05.12, kl. 13.00 - 16.00, 

Asbjørn er vært 
– Næste KR7 møde er fastlagt til den 28. august, kl. 10.00 - 14.00 – hos 

SBi Sydhavnen i København (de nye lokaler, i det gamle Nokia). 

8.2 Eventuelt 
– KAJ orienterede om andre muligheder for finansiering, og at det kan beta-

le sig at ansøge om midler hos fonde, Realdania m. fl. 
– Ligeledes er der åbnet op for Videnkuponer 
– Der er fra EU afsat en meget stor sum til efteruddannelse, KAJ sonderer 

mulighederne for finansiering gennem denne EU ordning 
– Fundraising SKAL fremmes, DTU har en specialist, som måske kan hjæl-

pe os – JK undersøger dette 
– BIM byen søger midler, CST orienterede om at der både søges EU midler 

og fondsmidler 
– JK orienterede om BuildingSmart mødet i Oslo – Der er nu ledelsesfokus 

på BIM udviklingen 
– Det amerikanske entreprenørfirma DPR fremlagde eksemplet Stanford 

Hospital, som er udført sammen med Arup – DPR prøver at få synergief-
fekt gennem anvendelsen af både BIM og LEAN 

– BIM i produktionen var i fokus i Oslo, med effekt gennem større moduler, 
ingentilpasning på stedet, svartid på 4 dage og en samlet opførelsestid på 
6 uger for byggeriet. 

 
 
Christian Bolding og Niels Haldor Bertelsen 

http://www.bvunet.dk/




FRA EN IDE PÅ EN 
SERVIET – TIL 
EUROPAS STØRSTE 
DIGITALE 
EKSPERIMENTARIUM 
INDEN FOR 
BYGGEBRANCHEN 
 
 
MED OVER 100 
STUDERENDE FRA 3 
FORSKELLIGE 
UDDANNELSES 
INSTITUTIONER OG 
FRA 11 FORSKELLIGE 
FAGOMRÅDER 



 
FOR AT FORSTÅ DET! 
 
- Vil vi selv prøve udfordringer af i 
forhold til Det Digitale Byggeri 

BRANCHEN HAR ET PROBLEM. 

HVORFOR GØR VI DET? 



DET DIGITALE BYGGERI  
- Statens incitament til Det Digitale Byggeri 

Fejl og mangler i byggeriet koster  
hvert år 12 mia. kr. eller 10% af de samlede byggeomkostninger ! 
 

Kilde: Tidligere erhvervsminister Bendt Bendtsen 

80% af alle danskere har haft en eller flere dårlige oplevelser med 
byggebranchen. 
 

Kilde: Danmarks Statistik 

Ca. 90% af alle byggesager overskrider økonomien og deadlines! 
 

   Kilde: Dansk Byggeri 



IKT KRAV I DET OFFENTLIGE BYGGERI 

IKT-bekendtgørelsen 
(BEK 1381 af13/12/2010. Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og 
Kommunikationsteknologi i Byggeri) 
 
Statslige bygherrer (Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, 
Bygningsstyrelsen)       anslået projektsum > 5 mio. kr. 
 
Kommuner og regioner pr. 1. juli 2011     anslået projektsum > 20 mio. kr.  
 
Detaljerede krav om teknik og rolle/ansvarsfordeling. 
 
Fokus på: 

1. Krav om brug af Dansk Bygge Klassifikation i byggeprojekter. 
2. Krav om brug af projektweb i byggeprojekter. 
3. Krav om brug af digitale bygningsmodeller i 3D. 
4. Krav om digitalt udbud med udbudsmængder ved fag- og hovedentreprise. 
5. Krav om digital aflevering af sags, drifts-, vedligeholdelses- og 

forvaltningsinformation. 
 
 
 



Bygherre Arkitekt Ingeniør 
Offentlig 

forvaltning 
Entreprenør 

Materiale-
leverandør 

Driftsherre 

HVOR ER PROBLEMET? 
Det primærer fokus i Det Digitale Byggeri har været på rådgiverbranchen. 

Værdien for hele byggebranchen og kunden opstår først når alle 
aktører kan drage nytte af de teknologiske redskaber. 

Det Digitale Byggeri er bl.a. derfor kun implementeret i et begrænset omfang i dele 
af værdikæden - trods mange indlysende fordele. 

Byggesektorens værdikæde og aktørgrupper – udfra en klassisk betragtning 



HVOR ER PROBLEMET? 

Strategisk niveau 

Taktisk niveau 

Operationelt  
niveau 

Krav til virksomhederne 
“Ny teknologi – præller 
ofte af på det 
strategiske niveau….” 

Som uddannelsesinstitution kan vi påvirke 
branchen og hjælpe virksomhederne i en positiv 
retning ved at sende de rigtige kompetencer ud i 
virksomhederne 

Top-down 

Buttom - up 



VISIONEN FOR DE DIGITALE DAGE ER:  
 
”Vi vil samle hele byggeriets værdikæde i et fælles samarbejde, hvor 
virksomhedernes praktiske erfaringer, uddannelsernes viden og teori, en bred kreds 
af højt specialiserede og engagerede undervisere samt forandringsparate digitale 
studerende fra alle byggeriets fag, skaber optimale rammer for både på kort og langt 
sigt at udvikle og udbrede Det Digitale Byggeri til alle byggeriets led” 
 

Fokus: DET DIGITALE BYGGERIS ORINDELIGE MÅL  
Kommunikation, samarbejde og værditilførelse 

Bygherre Arkitekt Ingeniør 
Offentlig 

forvaltning 
Entreprenør 

Materiale-
leverandør 

Driftsherre 



Mulighed for bedre at arbejde med  
“de nyere” partnerskabsmodeller som 

f.eks. Partnering, OPP eller OPS 

RESULTATERNE 
Fra klassisk værdikædetænkning  
 - til et samarbejde fra start til slut 

Bygherre Arkitekt Ingeniør 
Offentlig 

forvaltning 
Entreprenør 

Materiale-
leverandør 

Driftsherre 



RESULTATERNE (opnåede og forventede) 
1. Vi er et eksperimentarium for den danske byggebranche - hvor vi i 
praksis kan teste div. problemstillinger og udfordringer 

4. Vi bidrager med unik digital viden til byggebranchen fortsatte udvikling - 
da teorier bliver gjort praksisorienteret og afprøvet. 

5. På tværs af uddannelsesinstitutionerne kan vi sende studerende ud i 
byggebranchen med de nødvendige digitale kompetencer for at hjælpe 
byggebranchens udviklingen på vej. 

3. Få synliggjort nogle af de “huller” der er i både bekendtgørelser, 
standarder samt det proces - og softwaremæssig 

2. Vi kan vise hvor langt vi er nået i dansk byggeri - og de mange 
muligheder og fordele der er ved at bruge redskaberne i DDB 



Bygningskonstruktører 
Vvs installatører 
El installatører 
Sundhedsuddannelser 

Tømrer 
Murer 
Elektrikker 

Ingeniør i bygningsinformatik  
Ingeniør i bygningskonstruktion 
Ingeniør i indeklima og energi 
Ingeniør i Arkitektur og design – 
repræsenteret ved færdiguddannede 
 

Uddannelser repræsenteret 

ORGANISATIONER BAG DE DIGITALE DAGE 
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konstruktør 
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Ingeniør 
Engineer 
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Contractor 

Bygherre 
Rådgiver 

Client advisor Guide 

Udførende 
Contractor 

Model 
Koordinator 
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Sygehus syd, Aalborg 
onkologien, udvidelse af strålekapaciteten 



 



 



 



 



 



 



 



- i relation til projektering af supersygehuse.

Udarbejdet af Per Kortegaard
Marts 2012

The vision behind the new Østfold Hospital is to create a well-functioning 
hospital, which is robust and compact in its layout, has optimal logistics and 
flexibility and expresses a ubiquitous contact with the surrounding land-
scape. With its 82,400 sq. m., the hospital is also the largest BIM project in 
Scandinavia.

AART Architects

Forslag til etablering af tværfaglige  
BIM-efteruddannelsestilbud



Forslag til etablering af tværfaglige BIM-
efteruddannelsestilbud i relation til pro-
jektering af supersygehuse.

Spørgsmålet:
”de studerende skal i højere grad læse det, som arbejdsmarkedet får 
brug for. Hvordan kan I vide, hvad samfundet har brug for i fremtiden?” 

- og ministeren svarer:
”….et eksempel….findes på Erhvervsakademiet i Esbjerg. Her går de 
rundt på jobcentrene lige nu og prøver at finde ledige håndværkere, 
der vil have en to års uddannelse….dermed imødekommer de den 
store efterspørgsel, der er på offshoreteknikere…., der kan arbejde 
med bæredygtig energi” 

Og senere i artiklen:
”Når vi nu har en stor satsning på havmølleudvikling, er det ærgerligt, 
at vi, mens der går ledige håndværkere rundt, har forsømt at levere 
tilstrækkelig arbejdskraft. Et effektivt uddannelsessystem skal være i 
stand til at reagere på sådanne ting.” 

Og videre:
”Det vil sige, når man planlægger store offentlige investeringer, uanset 
om det er vedvarende energi eller kollektiv trafik, skal man have blik 
for, hvad det er for kompetencer, vi skal bruge.”

Der er mange paralleller mellem de forhold Morten Østergaard nævner 
i vedhæftede artikel og situationen i Aarhus i relation til nyuddannede 
ledige arkitekter og arkitektvirksomhedernes behov for BIM-kompetent 

Inspireret af ovenstående atikel  
- og inspireret af de mange 
konkurrencer om supersygehuse, 
der er vundet af tegnestuer i 
Aarhus, foreslår jeg, at vi under-
søger potentialerne i:

Forslag til etablering af tværfaglige 
BIM-efteruddannelsestilbud i rela-
tion til projektering af 
supersygehuse.



arbejdskraft i relation til eksekveringen af de mange store sygehus-
projekter. 

Inspireret af artiklen vil jeg foreslå, at vi fra AAA tager et initiativ, der 
målrettes mod unge arkitekter – ledige som beskæftigede – der øn- 
sker at deltage i arbejdet med at skitsere, udforme, projektere og i 
øvrigt gennemføre arbejdet med opførelsen af de mange store syge-
husbyggerier, der er på vej ind på/i tegnebordene/computerne på en 
række tegnestuer i Aarhus.

Det er min viden fra besøg på DNU´s tegnestue, hvor flere end 100 
teknikere (heraf en del arkitekter) sidder og arbejder op mod én model 
i Revit Architecture, af Det Nye Universitetshospital Skejby på over 
350.000 m2, at det stort set er umuligt for dem at finde arkitektfaglig 
arbejdskraft med de nødvendige BIM-kompetencer til at medvirke i 
dette arbejde. 

Den unge modelansvarlige ingeniør Tonni Elkjær, Søren Jensen Råd-
givende Ingeniørfirma, bekræftede dette ved vores (SysByg´s) nyligt 
afholdte seminar på AAA. 

I Aarhus er der gennem tiden, som bekendt, blevet tegnet mange sy-
gehuse – en tradition, der tilsyneladende fortsætter. 
 
Ud over Det Nye Universitetshospital Skejby (C.F. Møller, CUBO m.fl.) 
har Aarhusvirksomheder vundet Sygehus Gødstrup på 164.000 m2 
(Arkitema/AART m.fl.)  
– og enten vil S.H.L./Aarhus arkitekterne eller Arkitema/AART vinde 
konkurrencen om supersygehuset i Ålborg. Ud over disse bliver en 
række mindre sygehuse i ind- og udland modelleret og projekteret i 
Aarhus. 

Én ting er hospitaler og mangelen på specielle BIM-kompetencer i 
denne sammenhæng. 

Et andet forhold er min gentagne erfaring fra byens tegnestuer og bl.a. 
via min deltagelse i BIM klub AARHUS, hvor omkring 100 arkitekter, 
konstruktører, ingeniører og entreprenører deltager, at der fremadrettet 
er et stort behov for, at unge arkitekter, der kommer ud fra AAA, i 
langt højre grad end tilfældet er i dag, besidder BIM-kompetencer, har 
kompetencer i modellering i Revit Architecture og har kendskab til den 
øvrige software, der anvendes i de tværfaglige teams, der typisk byg-
ges op i forbindelse med større BIM-baserede bygningsopgaver.  

Mit konkrete forslag er, at vi foretager en rundspørge blandt de arki-
tektvirksomheder, vi ved, er beskæftiget med sygehusbyggerier – og 
er på vej til at blive det, om hvorvidt, AAA kan facilitere deres ansæt-
telse af unge arkitekter ved at etablere en målrettet tværfaglig efterud-
dannelse.
Efteruddannelsen skal udvikles og målrettes mod det kompleks af 
problemstillinger, der ligger i dette speciale, som gennemførelse af 
disse meget store og komplicerede bygningsanlæg udgør. 

Hvis det viser sig, at der er et behov, hvilket min viden og intuition 
siger mig, bør vi direkte gøre det til et ”projekt” at gennemføre den 
videre planlægning. 

Der udarbejdes herefter en projektbeskrivelse med budget, som 

Det Nye Universitetshospital Skejby 
C.F. Møller, CUBO m.fl.

Sygehus Gødstrup på 164.000 m2 
Arkitema, AART m.fl. 



sendes til Morten Østergaard dels som en kvittering for hans udtalelser 
i artiklen, dels som en anledning til at blive akkrediteret til at måtte gen-
nemføre efteruddannelse i henhold til lov om åben uddannelse, og dels 
for at søge om midler til gennemførelse af de dele af projektet, som vi 
og vore samarbejdende institutioner (se nedenstående) ikke kan løfte. 

Projektet vil formodentligt kunne blive styrket ved at blive udarbejdet 
i et samarbejde med Ingeniørskolen, Konstruktørskolen og Aalborg 
Universitet.  
Dette samarbejde kan udvikles i regi af BVU*net, hvor jeg netop er 
”tovholder” i den temagruppe, der fokuserer på uddannelse og forsk-
ning (Temagruppe 3b). 
 
De relevante undervisere skal findes dels via træk på ovenstående 
læreranstalters ressourcer indenfor de relevante faglige områder og 
dels via træk på de professionelle folk med erfaring, der sidder på 
DNU´s tegnestue – og tilsvarende steder, - fra såvel indland som ud-
land - som deltidsundervisere.
Herudover bør der givetvis iværksættes ansættelser af fastansatte un-
dervisere for at kunne fastholde erfaring og ekspertise og til at videre-
formidle erfaringerne ned i de respektive læreranstalters grunduddan-
nelser.
AAA´s kommende nyrekrutteringsforløb vil kunne anvendes i denne 
sammenhæng.

En foreløbig rundspørge til et udvalg af byens tegnestuer bekræfter mig 
i bæredygtigheden i forslaget. Ud over i starten at fokusere på syge-
husbyggeri - vil perspektivet være rettet mod andet “stort byggeri”, som 
flere har udtrýkt ønske om. 

Parallelt med etableringen af efteruddannelsesinitiativet, bør der igang-
sættes et antal Ph.d. studerende, til at forske i processerne og i de fag-
lige aspekter, der bliver bragt ind i efteruddannelserne med henblik på 
en løbende optimering og faglig skærpelse – bl.a. også ved hjemtag-
ning af viden fra udlandet (primært USA, England, Finland og Tyskland 
samt Singapore – alle områder, hvor der pt. forekommer steder med 
højere BIM-kompetencer, end vi har i Danmark). 

Potentialerne for AAA ved at gå ind i det foreslåede projekt / arbejde er: 

• Vi kan igen bringe AAA ind i centrum af, hvad der foregår  
 IT-udviklingen i faget
• Vi kan øge respekten i omverdenen i relation til anvendt og  
 generelt brugbar IKT
• Vi kan øge vores interne uddannelsesmæssige 
 kompetencer betydeligt
• Vi kan opnå en stærk afsmitning på grunduddannelsen
• Vi kan få øget samarbejdet med byens førende 
 tegnestuer betydeligt
• Vi kan øge samarbejdet og vidensoverføringen med/fra øvrige  
 højere læreranstalter
• Vi kan formodentligt tjene penge på et sådant tiltag
• Via forskningsdelen kan vi etablere tættere internationale 
 relationer indenfor BIM.
• Udvikle efteruddannelse fra ”sygehuse” til generelle  
 BIM-aspekter i efteruddannelsen

– og enten vil S.H.L./Aarhus arkitekterne 
eller Arkitema/AART vinde konkurrencen 
om supersygehuset i Ålborg. 
Ud over dette bliver en række andre 
sygehuse i ind- og udland modelleret og 
projekteret i Aarhus. 

Østfold Hospital
With its 82,400 sq. m., the hospital is also 
the largest BIM project in Scandinavia.
AART architects

Potentialerne:
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der kommer  
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Påpege problemstilling og 
bidrage med erfaringer  
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Udvikling af  
viden om et  

EMNE 

KONGSTANKE: 
Vidensdeling: 
• Skabe kontakt mellem den 

studerende og BIM- 
brugerne i både det 
offentlige og private. 

 
• Skabe værdi for både den 

studerende og  opgave- 
stilleren 

 
 
 
 

 
SUCCESKRITERIUM: 
1) Identificerer en BIM 

relevant problemstilling. 
2) Resultatet gøres tilgæn-

geligt for et større forum. 
3) Skabe faglig dialog. 

 
 

 

Indgår i 
dialog og 
leverer 
erfaringer 

Skriver speciale om 
emne og generer 
BIM relevant viden – 
gerne ved 
afprøvning af teser 

Uddannelser Myndigheder  

BIM  AARHUS 

medlemmer 
(Enkelt personer fra..) 
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1) Identificerer en BIM relevant 

problemstilling. 
2) Resultatet gøres tilgæn-

geligt for et større forum. 
3) Skabe faglig dialog. 
 
 

BIM  AARHUS 
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(Enkelt personer fra..) 
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 1-3 interesserede 

Emne: Eksempel 

Afdækning af bygherrers krav og ønsker… 

Indgår i 
dialog og 
erfaringsud-
veksling 

Uddannelser Myndigheder 

BIM  AARHUS 

medlemmer 
(Enkelt personer fra..) 



Kort afrapportering 
til BIM AARHUS og 
offentlig upload af 

speciale  
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SUCCESKRITERIUM: 
1) Identificerer en BIM relevant 

problemstilling. 
2) Resultatet gøres tilgæn-

geligt for et større forum. 
3) Skabe faglig dialog. 
 

Uddannelser Myndigheder 

BIM  AARHUS 

medlemmer 
(Enkelt personer fra..) 
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BIM Aarhus - fakta: 
110 medlemmer 
Ca. 200 på LinkIN – Group BIM Aarhus 
Blog opstarter medio / ultimo april 2012 
Klubmøde hver anden måned med ca. 50-60 deltagere 
Alle klubmøder er fagligt innovative omkring BIM og tilgrænsende områder 
Klubben er MEGET livskraftig og vokser uge for uge – faglighed og innovation er grundlaget 
 

Overvejer en ”Finsk BIM dag” med følgende: 
• Finsk bygherre, der har haft BIM implementeret i en årrække 
• Finsk rådgiver, der har haft BIM implementeret i en årrække 
• Finsk entreprenør, der har haft BIM implementeret i en årrække 
• Repræsentant for Finsk uddannelsesinstitution, der har haft undervist i BIM i en årrække 
 

Hvis BIM Aarhus skal ud i store arrangementer, skal klubben være en forening – disse overvejelser 
pågår p.t. – hvis klubben ændrer status til en forening, sker dette formentlig fra ultimo maj / primo juni 
BIM Aarhus skal fortsat være en græsrodsbevægelse, men meget gerne tilknyttet andre organisationer 
(med BIM som omdrejningspunkt) – og meget gerne som en formaliseret del af ”Regional Forankring” 
i BVU*net 
Hvordan får vi de andre regioner med, så der bliver følgende klubber – BIM Aalborg + BIM Aarhus +    
BIM Odense + BIM Kbh. – vi skal have alle med i regional forankring  
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”Ophavsret” 
 

BRYDER VI OPHAVSRETTEN??? 

 
Når vi bruger BIM metoden som projekteringsmetode 

Når vi bruger projektweb som informationsplatform og arbejdsplatform 

Når vi laver forskningsarbejde og anvender resultatet 

Når vi laver udviklingsarbejde og anvender resultatet 

Når de studerende udarbejder specialer og nogen anvender resultatet 

Når vi - etc. etc. etc. 

 



Problematikken: 
 

Hvis vi forsøger at etablere en digital central (hjemmeside) for vidensopsamling og spredning af denne 
viden – får vi helt sikkert problemer med ophavsretten.  
 

Ophavsretten til det materiale en forsker / udvikler / studerende laver – tilhører som udgangspunkt 
den der udarbejder ”værket” / dokumentet / rapporten. 
 

I forbindelse med at etablere en digital idé/projekt central, skal der derfor være helt klare beskrivelser 
for, hvordan ophavsretten håndteres.  
  

Det kunne være noget med en opsætningen på siden som beskriver at materiale leveret til platformen 
skal forholde sig til CC (Creative Commons setup) således at der er en entydig stillingtagen fra 
”forfatterens” side i forhold til den videre brug af f.eks. Speciale, dokument eller projektresultat. 
 

Vi skal have skaffet os den nødvendige juridisk indsigt i dette emne og vi skal have en hel afklaret 
holdning og det nødvendige paradigmemateriale - et par link til ”quick vejledning” 
http://www.ophavsret.dk/faq.php 
http://www.ubva.dk/Forside 
http://openviauc.dk/ 
http://www.ocwconsortium.org/ 
http://creativecommons.org/ 
http://www.creativecommons.dk/ 
 

Forslag: 
Et udvalg der afklarer dette forhold grundigt!! 
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1. Andet udkast til projektbeskrivelse fra BVU*net til cuneco. Ændringerne er 

en følge af ønske fra cuneco styregruppe og BVU*nets koordineringsråd på 

deres møder den 18/4 2012. Forslaget specificerer aktivitet 1 ’Analyser, 

strategier og udviklingsmål for aktivitet 2-6’, som fremlægges til godkendel-

se for cunecos styregruppe den 15/5 2012. Alle aktiviteter er vist i bilag A. 

11. maj 2012 

 

1. Indledning 

cuneco udvikler og afprøver digitale standarder og værktøjer, som efterfølgende skal implementeres i bygge-

branchen. For at understøtte dette vil cuneco gennemføre en implementeringsindsats – både i forhold til byg-

gebranchens virksomheder og i forhold til uddannelsessystemet, så fremtidens medarbejdere bliver klædt på til 

at anvende cunecos digitale standarder og værktøjer.  

Figur 1. cuneco udvikler og afprøver digitale standarder og værktøjer, og de implementeres i virksomhederne 

og uddannelserne. Projekt 7 ’Implementering i uddannelserne’ aktivitet 1 ’Analyse, strategier og udviklingsmål 

for aktivitet 2-6’ gennemføres efter denne projektbeskrivelse med BVU*nets Koordineringsråd som ansvarlig. 

 

Implementeringen i virksomhederne og i uddannelserne vil foregå i to separate, men samarbejdende spor for 

at tilgodese de forskellige behov bedst muligt. De to spor har et fælles udgangspunkt, nemlig inputtet fra cune-

cos udviklings- og afprøvningsprojekter, hvorfor sporene er koordineres i forhold til modellen i Figur 2. 

 

Aktivitet 1 er den indledende opgave inden for projekt 7 ’Implementering i uddannelserne’. I den gennemføres 

analyser og formulering af udviklingsmål, som bliver grundlag for gennemførelse af aktivitet 2-6, som skal sikre, 

at cunecos standarder og værktøjer bliver integreret i byggeriets grund- og efteruddannelser.  

Digital udvikling: 

Projekt 1 Klassifikation 

Projekt 2 Egenskaber 

Projekt 3 Informationsniveauer 

Projekt 4 Opmålingsregler 

Projekt 5 Afprøvning: 

□ Værdianalyse 

□ Best Practise Manual 

□ …. 
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Implementering i uddannelserne: 

Akt. 1: Analyse og udviklingsmål 

 

Ansvarlig: BVU*nets Koordineringsråd 
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2. Formål 

Formålet med projekt 7 ’Implementering i uddannelserne’ er at støtte byggeriets digitalisering og produktivi-

tetsudvikling og gennem ajourførte, nyudviklede og koordinerende kurser, projekter ol., som kan implementere 

cunecos afprøvede værktøjer og standarder i grund- og efteruddannelser.  

 

Formålet med aktivitet 1 er, at gennemføre en analyse af uddannelsestilbud og kompetencebehov i byggeriets 

grund- og efteruddannelse vedrørende implementering af cunecos resultater i undervisning samt at opstilles 

specifikke udviklingsmål og succeskriterier for udviklingen i projektets aktivitet 2-6. 

 

3. Resultater og potentialer 

Projekt 7 aktivitet 1 ’Analyse, strategier og udviklingsmål for aktivitet 2-6’ leverer følgende resultater: 
a) Der fremlægges analyse af digitale uddannelsestilbud og kompetencemål indenfor og på tværs af en vifte af 

uddannelsesområder som fx uddannelse af arkitekter, ingeniører og håndværkere. 
b) Der fremlægges strategier og konkrete udviklingsmål for arbejdet med digitalisering og produktivitetsudvik-

lingen i de efterfølgende fem aktiviteter i projekt 7 (aktivitet 2-6). 
c) Der afholdes workshop, hvor analyser, strategier og udviklingsmål for de fem efterfølgende aktiviteter (akti-

vitet 2-6) diskuteres og konkretiseres. 
d) Der udsendes informationer til skolerne om projekt 7’s indhold og udviklingsmål, som indbyder til samar-

bejde om uddannelse i digitalisering og produktivitetsudvikling med baggrund i cunecos resultater. 

 

4. Målgruppe 

Den primære målgruppe for projekt 7 aktivitet 1 er byggeriets uddannelsesinstitutioner og medarbejdere, som 

varetager uddannelse og læringen indenfor digitalisering og produktivitetsudvikling i byggeriet. 

 

5. Grundlag 

Projekt 7 aktivitet 1 bygger på det grundlag, der er udarbejdet i cuneco projekt 1-5 vedrørende standardisering, 

klassifikation, egenskaber, afprøvning og Best Practice manualer. Desuden bygges på den undervisning og den 

udvikling, der foregår i byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner, samt på de analyser af uddannelsestil-

bud og kompetencemål mv., som uddannelsesinstitutionerne deltager i eller har adgang til. 

 

6. Opgaveindhold og projektforløb 

Projekt 7 aktivitet 1 ’Analyse, strategier og udviklingsmål for aktivitet 2-6’ gennemføres i følgende opgaver: 
- Opgave 1a. Analyse af uddannelserne og kompetencebehovene 
- Opgave 1b. Strategi og udviklingsmål for aktivitet 2-6 
- Opgave 1c. Workshop om strategier og udviklingsmål 
- Opgave 1d. Information til uddannelsesinstitutionerne 
- Opgave 1e. Projektledelse og koordinering 

 

På uddannelsesinstitutionerne gennemføres der i dag grund- og efteruddannelse i digital modellering og an-

vendelse af digitale værktøjer i processer og til beskrivelse af produkter og byggeriers kvalitet. Der sker samti-

dig en løbende tilpasning af uddannelserne til nye krav og værktøjer, og en udvikling af digitalt lærebogsmate-

riale og pædagogiske læringsmetoder. Der arbejdes også meget for at få digitaliseringen integreret i de faglige 

kurser og at få skabt et tværfagligt samarbejde mellem kurser, fag og institutioner. Det er en store udfordring 

for uddannelsesinstitutionerne er at få skabt bedre tværfaglige uddannelser, som bl.a. skal bidrage til: 
- En bedre interaktion mellem design- og udførelsesprocesser 
- En effektivisering af design- og planlægningsprocesserne samt udførelse og drift 
- En anvendelse af modelbasserede arbejdsmetoder og digitale værktøjer, som er integreret i enkelte ar-

bejdsprocesser 
- En bedre lærings- og innovationskompetence, som bl.a. kan støtte en hurtigere forandring i byggeriet. 
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Opgave 1a. Analyse af uddannelserne og kompetencebehovene 

Der foregår løbende forskellige analyser af uddannelserne og kompetencebehovene i byggeriet, og for tiden 

gennemføres bl.a. analyser i et europæisk projekt om håndværkeruddannelserne kaldet Build Up Skills og i et 

GI-støttet analyseprojekt om kompetencer i bygningsrenovering. Disse og lignende analyser vil i aktivitet 1 blive 

suppleret med en analyse af uddannelsestilbud og kompetencebehov vedrørende digitalisering og produktivi-

tetsudvikling i byggeriet. Analysen vil bygge på interview og spørgeskemaer til skoler og underviserne indenfor 

en vifte af uddannelsesområder, og den vil bygge videre på cunecos behovsanalyse. I analysen vil både blive 

diskuteret dagens udbud og oplæg til fremtidige kurser og uddannelser, og hvorledes de kan indgå i grund- og 

efteruddannelse, i tværfaglig uddannelse samt i læring og udvikling i virksomheder og på byggesager. Opgaver 

1a afsluttes med kort rapport med analyseresultaterne. 

 

Opgave 1b. Strategi og udviklingsmål for aktivitet 2-6 

Med baggrund i analysen udarbejdes der udkast til strategier og konkrete udviklingsmål for hver af de efterføl-

gende fem aktiviteter i projekt 7 (aktivitet 2-6), hvis formål er at støtte udviklingen af samarbejde, uddannelser 

og kompetencer indenfor digitalisering og produktivitetsudvikling. Aktiviteten gennemføres af BVU*nets koor-

dineringsråd i samarbejde med de ansvarlige for aktivitet 2-6, BVU*nets temagrupper og medvirkende i udvik-

lingsprojekterne Build Up Skills og GIs analyse af kompetencer i bygningsrenovering. Udkast til strategier og ud-

viklingsmål for de efterfølgende fem aktivitet drøftes på fælles workshop jf. opgave 1c. Efter input fra work-

shoppen færdigredigeres strategier og udviklingsmål, og de godkendes af BVU*nets koordineringsrådet og 

cunecos styregruppe, som grundlag og målsætning for igangsættelse af arbejdet i de fem efterfølgende aktivi-

teter (aktivitet 2-6). 
 

Opgave 1c. Workshop om strategier og udviklingsmål 

Der afholdes en workshop, hvor analyseresultater og udkast til strategier og udviklingsmål for de fem efterføl-

gende aktiviteter (aktivitet 2-6) diskuteres og konkretiseres. Workshoppen planlægges afholdt i efteråret 2012, 

og den er åben for uddannelsesinstitutioner og interesserede virksomheder. På workshoppen fremlægges re-

sultater fra analysen jf. opgave 1a samt udkast til strategier og udviklingsmål for aktivitet 2-6 jf. opgave 1b. Ud-

kastet diskuteres og udbygges ved drøftelser i grupper og plenum, og konklusionerne samles i en præsentation 

og referat fra workshoppen. Referatet danner grundlag for en færdiggørelse af strategierne og udviklingsmåle-

ne for de efterfølgende fem aktiviteter i opgave 1b.  

 

Opgave 1d. Information til uddannelsesinstitutionerne 

Der udsendes information til uddannelsesinstitutionerne om projekt 7’s indhold, udviklingsmål og aktiviteter. 

De indbydes heri til samarbejde i projekt 7 om uddannelse i digitalisering og produktivitetsudvikling med bag-

grund i cunecos resultater, og skolerne opfordres til at støtte udviklingen af byggeriet på lang sigt på disse om-

råder. Første udgave af informationsmaterialet udsendes til udvalgte institutioner, som deltager i analysen, og 

anden udgave udsendes som del af invitationen til workshoppen. Tredje udgave fremlægges ved aktivitet 2’s 

afslutning, og den vil kunne anvendes til information af institutionerne i de efterfølgende aktiviteter. 

 

Opgave 1e. Projektledelse og koordinering 

Koordinering og ledelse af projekt 7 aktivitet 1’s foregår i regi af BVU*nets Koordineringsråd med Niels Haldor 

Bertelsen, SBi som projektleder.   

 

7. Relationer  

Projekt 7 aktivitet 1 har relation til cuneco projekt 1-5 vedrørende standardisering, klassifikation, egenskaber, 

afprøvning og Best Practice manualer, idet dette arbejde anvendes som grundlag for projekt 7. Projekt 7 sam-

arbejder med projekt 6 ’Implementering i virksomhederne’ om implementering af projekt 1-5, og det sker gen-

nem aktivitet 6 ’Virksomhedssamarbejde i regionale kompetencenetværk’. Aktivitet 1 ’Analyse, strategier og 

udviklingsmål for aktivitet 2-6’ har relation til analyseprojekterne Build Up Skills og GIs analyse af uddannelser i 
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bygningsrenovering samt lignende kompetenceanalyser af byggeriet. Projekt 7 har desuden relation til den in-

ternationale forskning og udvikling, som videns- og uddannelsesinstitutionerne deltager i eller har ansvaret for. 

 

8. Kvalitetssikring 

Resultaterne af projekt 7 aktivitet 1 fremlægges til diskussion og korrektion på workshoppen, som er åben for 

alle interesserede. Resultaterne har forinden været evalueret af BVU*net tværfaglige Koordineringsråd. 

 

9. Høring og høringskommentarer 

Resultatet fra projekt 7 aktivitet 1 vil blive sendt i åben høring gennem www.bvunet.dk. Høringsfristen er 

mindst 2 uger, og hørringssvarene gives skriftligt til BVU*net. De konkrete svar, deres relation til de enkelte 

tekstafsnit og den redigerede tekst offentliggøres på www.bvunet.dk.   

 

10. Publicering, PR og implementering 

Resultat af projekt 7 aktivitet 1 vil blive direkte formidlet til de enkelte uddannelsesinstitutioner, som varetager 

den praktiske realisering af analysens resultater, og gennem www.bvunet.dk. Resultaterne vil i relevant omfang 

blive formidlet på www.cuneco.dk.  

 

11. Organisation 

Projekt 7 aktivitet 1 gennemføres af BVU*net, som er et netværkssamarbejde mellem byggeriets videns- og 

uddannelsesinstitutioner www.bvunet.dk. Aktivitet 1 koordineres og ledes af BVU*net’s Koordineringsråd, som 

repræsenterer en vifte af uddannelsesområder på landsplan, og som har følgende medlemmer: 
- Per Kortegaard (PK), Arkitektskolen Aarhus 
- Lars Klint (LK), Kunstakademiets Arkitektskole København 
- Kaj A. Jørgensen (KAJ), Aalborg Universitet, Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg 
- Jan Karlshøj (JK), Danmarks Tekniske Universitet, DTU Byg, Lyngby 
- Flemming Vestergaard (FV), Danmarks Tekniske Universitet, DTU Byg, Lyngby 
- Gunnar Eriksen (GE) VIA University College, Horsens 
- Claudio Spaziani Testa (CST), Københavns Erhvervsakademi, KEA 
- Jan Ejlerskov Petersen (JEP), Byggeriets Uddannelser, København 
- Kim Knudsen (KK), Construction College Aalborg 
- Asbjørn Levring (ALE), Teknologisk Institut, TI, Taastrup 
- Niels Haldor Bertelsen (NHB), formand, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Hørsholm. 

 

Kontaktoplysninger: 

Niels Haldor Bertelsen (NHB), formand og projektleder 

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi 

Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm 

nhb@sbi.aau.dk og tlf. 51 78 16 02 

 

Christian Bolding (ChB), sekretær 

Virupvej 48 D, 8530 Hjortshøj 

christianbolding@christianbolding.dk og tlf. 50 99 48 15 

 

12. Tidsplan 

Projekt 7 aktivitet 1 gennemføres efter følgende tidsplan: 

Projekt og aktiviteter Start Slut 

Projekt 7 aktivitet 1 ’Analyse og udviklingsmål’ 1/1 2012 31/12 2012 

Opgave 1a. Analyse af uddannelserne og kompetencebehovene 15/5 2012 31/8 2012 

Opgave 1b. Strategi og udviklingsmål for aktivitet 2-6 1/6 2012 30/10 2012 

http://www.bvunet.dk/
http://www.bvunet.dk/
http://www.bvunet.dk/
http://www.cuneco.dk/
http://www.bvunet.dk/
mailto:nhb@sbi.aau.dk
mailto:christianbolding@christianbolding.dk
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Opgave 1c. Workshop om strategier og udviklingsmål 1/9 2012 30/9 2012 

Opgave 1d. Information til uddannelsesinstitutionerne 1/8 2012 31/10 2012 

Opgave 1e. Projektledelse og koordinering  1/1 2012 31/12 2012 

 

13. Økonomi 

Projekt 7 aktivitet 1 efter følgende omkostnings- og finansieringsbudget: 

Projekt og aktivitet Sekretariat Partnere Leverandører I alt 

Opgave 1a. Analyse og kompetencebehovene    100.000 

Opgave 1b. Strategi og udviklingsmål    50.000 

Opgave 1c. Workshop om strategier og mål    50.000 

Opgave 1d. Information til institutionerne    50.000 

Opgave 1e. Projektledelse og koordinering     50.000 

Projekt 7 aktivitet 1 ’Analyse og udviklingsmål’ i alt    300.000 

Andel finansieret af cuneco    150.000 

Andel egenfinansieret    150.000 

 

14. Risici 

Der ses umiddelbart ingen væsentlige risici ved projekt 7 aktivitet 1. 

Fra flere sider i BVU*net er der dog udtrykt skepsis overfor det lille budget. 

 

Med venlig hilsen 

Niels Haldor Bertelsen 

Formand for BVU*nets Koordineringsråd 

 

 

 

 

Vedhæftet bilag A: Bilag A: Beskrive af det samlede projekt med alle 6 aktiviteter 
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Bilag A: Beskrive af det samlede projekt med alle 6 aktiviteter 
 
1 Indledning 

cuneco udvikler og afprøver digitale standarder og værktøjer, som efterfølgende skal implementeres i bygge-

branchen. For at understøtte dette vil cuneco gennemføre en implementeringsindsats – både i forhold til byg-

gebranchens virksomheder og i forhold til uddannelsessystemet, så fremtidens medarbejdere bliver klædt på til 

at anvende cunecos digitale standarder og værktøjer.  

Figur 2. cuneco udvikler og afprøver digitale standarder og værktøjer, og de implementeres i virksomhederne 

og uddannelserne. Projekt 7 ’Implementering i uddannelserne’ gennemføres efter denne projektbeskrivelse i 

seks aktiviteter med BVU*nets Koordineringsråd som ansvarlig. 

 

Implementeringen i virksomhederne og i uddannelserne vil foregå i to separate, men samarbejdende spor for 

at tilgodese de forskellige behov bedst muligt. De to spor har et fælles udgangspunkt, nemlig inputtet fra cune-

cos udviklings- og afprøvningsprojekter, hvorfor sporene er koordineres i forhold til modellen i Figur 2. 

 

Dette projekt er det indledende projekt inden for indsatsområdet Implementering i uddannelserne. Projektet 

beskriver den strategi og metode, som cuneco vil anvende for bedst muligt at sikre, at cunecos afprøvede stan-

darder og værktøjer bliver integreret i byggeriets grund- og efteruddannelser.  

 

Projektet gennemføres i seks aktiviteter, idet der startes med en analyse af behov og prioritering af udviklings-

målene som grundlag for de efterfølgende aktiviteter. Etablering af BVU*net (Samarbejdsnetværk for byggeri-

ets videns- og uddannelsesinstitutioner), som er et samarbejdet mellem arkitekt-, ingeniør-, konstruktør- og 

håndværkskoler samt andre vidensinstitutioner, foregår i aktivitet 2. Her etableres forskellige udviklingsteams, 

som forestår udviklingen og understøtter de forskellige uddannelsesaktiviteter. Det drejer sig dels om uddan-

nelse af lærere og udvikling af læringsmetoder (aktivitet 3), faglig uddannelse på de enkelte skoler (aktivitet 4) 

og tværfaglig uddannelse i samarbejde mellem flere skoler (aktivitet 5).  

 

Sidste aktivitet omfatter samarbejdet med byggevirksomhederne om at forankre udvikling og uddannelse på 

regionalt plan i de enkelte virksomheder og byggesager. I projektet lægges hovedvægten på den tværfaglige 

uddannelse, som skal understøtte et tætter samarbejde mellem forskellige fagligheder i det praktiske byggeri, 

Digital udvikling: 

Projekt 1 Klassifikation 

Projekt 2 Egenskaber 

Projekt 3 Informationsniveauer 

Projekt 4 Opmålingsregler 

Projekt 5 Afprøvning: 

□ Værdianalyse 

□ Best Practise Manual 

□ …. 

 

 

 

 

Projekt 7 

Implementering i uddannelserne: 

Akt. 1: Analyse og udviklingsmål 

Akt. 2: Netværkssamarbejde 

Akt. 3: Uddannelse af lærere 

Akt. 4: Faglig uddannelse 

Akt. 5: Tværfaglig uddannelse 

Akt. 6: Virksomhedssamarbejde 

Ansvarlig: BVU*nets Koordineringsråd 

 

Projekt 6 

Implementering i 

virksomhederne 

Cuneco 

styregruppe 
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og som skal bidrage til en udvikling af byggeriets produktivitet og kvalitet i et bæredygtigt perspektiv. Men 

samtidig forsøger BVU*net, at skaffe finansiering til en supplerende indsats. 

 

2 Formål 

Visionen for projekt 7 ’Implementering i uddannelserne’ er at støtte byggeriets digitalisering og produktivitets-

udvikling gennem ajourførte, nyudviklede og koordinerende kurser, projekter ol. i grund- og efteruddannelser. I 

tilknytning hertil kan der udvikles digitalt undervisningsmateriale, uddannelse af lærere og tilpassede pædago-

giske læringsmetoder. 

 

I projektperioden 1/7 2010 – 31/6 2014 skal implementeres de af cuneco udarbejdede digitale standarder, 

værktøjer, afprøvninger og Best Practice manualer, og det sker efter følgende fire faglige mål: 
- Uddannelse af lærere og udvikling af pædagogiske læringsmetoder, som er tilpasset de forskellige faglige og 

tværfaglige uddannelser på og mellem skolerne samt forankringen i virksomheder og på byggesager. 
- Faglige grund- og efteruddannelser på de enkelte skoler af arkitekter, ingeniører, konstruktører og hånd-

værkere med baggrund i cunecos resultater 
- Tværfaglige grund- og efteruddannelser i samarbejde mellem flere skoler i byggeriets processer, ydelser, 

produkter og kvaliteter, hvor cunecos resultater er inkluderet 
- Læring og udvikling i virksomheder og på byggesager gennem regionale kompetencenetværk i samarbejde 

med cuneco projekt 6 ’Implementering i virksomhederne’ 

 

Det femte og sjette mål for projekt 7 er organisatorisk mål, og som skal understøtte og fremme de fire faglige 

mål. Første organisatorisk mål og femte mål er at etablere et netværkssamarbejde mellem byggeriets videns- 

og uddannelsesinstitutioner i BVU*net, som på et forretningsmæssigt grundlag kan videreføres efter projektpe-

riodens afslutning. Andet organisatorisk mål og sjette mål er at etablere et antal faglige, tværfaglige og regiona-

le udviklingsteams, som er inderkernen og frontløberne for udvikling og uddannelse mv. i BVU*net. 

 

De specifikke udviklingsmål og succeskriterier for udviklingen i projektet formuleres i projektets aktivitet 1, som 

formuleres inden de øvrige aktiviteter igangsættes. De specifikke udviklingsmål og succeskriterierne tager ud-

gangspunkt i projektets visioner og formål, og gennem analyser af uddannelsestilbud og kompetencebehov 

formuleres kompetencemål for projektets uddannelsesinitiativer.  

 

3 Resultater og potentialer 

Projekt 7 ’Implementering i uddannelserne’ leverer følgende resultater, som har relation til hvert af projektets 

seks aktiviteter, idet de ønskede resultater af aktivitet 2-6 justeres, når resultatet af aktivitet 1 foreligger: 

 

1. Analyse, strategier og udviklingsmål for aktivitet 2-6 
e) Der fremlægges analyse af digitale uddannelsestilbud og kompetencemål indenfor og på tværs af de fem 

uddannelser: Arkitekt, ingeniør, konstruktør og håndværker samt andre uddannelser. 
f) Der fremlægges strategier og konkrete udviklingsmål for arbejdet med digitalisering og produktivitetsudvik-

lingen i de efterfølgende fem aktiviteter i projekt 7 (aktivitet 2-6). 
g) Der afholdes workshop, hvor analyser, strategier og udviklingsmål for de fem efterfølgende aktiviteter (akti-

vitet 2-6) diskuteres og konkretiseres. 
h) Der udsendes informationer til skolerne om projekt 7’s indhold og udviklingsmål, som indbyder til samar-

bejde om uddannelse i digitalisering og produktivitetsudvikling med baggrund i cunecos resultater. 

 

2. Netværkssamarbejdet BVU*net etableres med udviklingsteams 
a) Der etableres et netværkssamarbejde mellem byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner i BVU*net, 

som koordinerer og formidler resultaterne fra aktiviteterne i projektperioden 1/7 2010 – 31/6 2014. 
a) Der etableres faglige-, tværfaglige- og regionale udviklingsteams, der gennemfører udviklingen i aktivitet 3-

6, og som opbygger specialistkompetence, som de kan benytte i uddannelse af lærere i aktivitet 3. 
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b) Der skabes et forretningsmæssigt grundlag for, at netværkssamarbejde mellem byggeriets videns- og ud-
dannelsesinstitutioner i BVU*net kan videreføres efter 1/7 2014. 

 

3. Uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder 
a) Lærere uddannes og trænes i at gennemføre kurser, undervisning, opgaver og projekter, og de og skolerne 

støttes i planlægning, gennemførelse og evaluering af uddannelser. 
b) Der gives forslag til nye og ajourførte læringsmetoder og pædagogiske principper, som passer til de forskel-

lige typer af læring, undervisning og uddannelse. 
c) Der fremlægges erfaringer fra lærere og skoler om uddannelserne, herunder fremgangsmåder for ajourfø-

ring og kvalitetssikring af undervisningsmateriale og -vejledninger. 

 

4. Faglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse 
a) Der etableres fagudvalg som støtter digitalisering og produktivitetsudvikling i de faglige grund- og efterud-

dannelser på de fem uddannelser: Arkitekt, ingeniør, konstruktør, håndværk og andre uddannelser. 
b) Der ajourføres gamle og udvikles nye kurser, opgaver og projekter inklusive undervisningsmateriale mv., 

hvor digitalisering og produktivitetsudvikling er integreret i de faglige uddannelser. 
c) Der gennemføres forsøg med ajourførte og nye faglige uddannelser, hvor effekten på den ønskede kompe-

tenceudvikling dokumenteres. 

  

5. Tværfaglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse 

Samme tre resultater a)-c) som for aktivitet 4, men de er her målrettet tværfaglig uddannelse. 

 

6. Virksomhedssamarbejde i regionale kompetencenetværk 
a) Der etableres regionale kompetencenetværk i et samarbejde mellem skoler og virksomheder. De støttes i 

deres realisering af de første lokale initiativer, så de også kan virke efter projektets afslutning. Resultatet 
har primært relation til aktiviteter i projekt 6 ’Implementering i virksomheder’, men skoler og vidensinstitu-
tioner fra projekt 7 tilbyder sig som samarbejdspart og facilitator af de regionale kompetencenetværk. 

 

4 Målgruppe 

Den primære målgruppe for projekt 7 ’Implementering i uddannelserne’ er byggeriets uddannelses- og videns-

institutioner og medarbejdere, som varetager videnformidling, uddannelse og forskning indenfor digitalisering 

og produktivitetsudvikling i byggeriet. 

 

Øvrige målgrupper for projekt 7 er byggeriets virksomheder, organisationer og myndigheder, som stiller krav 

til, og som er brugere af ydelserne fra institutionerne. Det drejer sig både om lærlinge, elever og studerende i 

grunduddannelsen og om medarbejdere i virksomhederne i efteruddannelsen. Men det drejer sig også om le-

delserne i virksomhederne og på byggesagerne og deres innovation- og ledelseskompetence. 

 

5 Grundlag 

Projekt 7 ’Implementering i uddannelserne’ bygger på det grundlag, der er udarbejdet i projekt 1-5 vedrørende 

standardisering, klassifikation, egenskaber, afprøvning og Best Practice manualer. Desuden bygger projekt 7 på 

den undervisning og den udvikling, der foregår i byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner, samt på de 

analyser af uddannelsestilbud og kompetencemål skolerne deltager i. Projekt 7 bygger også på den internatio-

nale forskning og udvikling, som videns- og uddannelsesinstitutionerne deltager i eller har ansvarlige for. 

 

6 Opgaveindhold og projektforløb 

Projekt 7 ’Implementering i uddannelser’ gennemføres i følgende seks aktiviteter, som hver leverer de under 

punkt 2 angivne resultater: 

1. Analyse, strategier og udviklingsmål for aktivitet 2-6 

2. Netværkssamarbejdet BVU*net etableres med udviklingsteams 

3. Uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder 
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4. Faglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse 

5. Tværfaglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse 

6. Virksomhedssamarbejde i regionale kompetencenetværk. 

 

1. Analyse, strategier og udviklingsmål for aktivitet 2-6 

På uddannelsesstederne gennemføres der i dag grund- og efteruddannelse i digital modellering og anvendelse 

af digitale værktøjer i processer og til beskrivelse af produkter og byggeriers kvalitet. Der sker samtidig en lø-

bende tilpasning af uddannelserne til nye krav og værktøjer, og en udvikling af digitalt lærebogsmateriale og 

pædagogiske læringsmetoder. Der arbejdes også meget for at få digitaliseringen integreret i de faglige kurser 

og at få skabt et tværfagligt samarbejde mellem fag og skoler. Den store udfordring for skolerne er at få skabt 

bedre tværfaglige uddannelser, som bl.a. skal bidrage til: 
- En bedre interaktion mellem design- og udførelsesprocesser 
- En effektivisering af design- og planlægningsprocesserne samt udførelse og drift 
- En anvendelse af modelbasserede arbejdsmetoder og digitale værktøjer, som er integreret i de enkelte ar-

bejdsprocesser 
- En bedre lærings- og innovationskompetence, som kan støtte en hurtige forandring i byggeriet. 

 

Opgave 1a. Analyse af uddannelserne og kompetencebehovene 

Der foregår løbende forskellige analyser af uddannelserne og kompetencebehovene i byggeriet, og for tiden 

gennemføres bl.a. analyser i et europæisk projekt om håndværkeruddannelserne kaldet Build Up Skills og i et 

GI-støttet analyseprojekt om kompetencer i bygningsrenovering. Disse og lignende analyser vil i aktivitet 1 blive 

suppleret med en analyse af uddannelsestilbud og kompetencebehov vedrørende digitalisering og produktivi-

tetsudvikling i byggeriet. Analysen vil bygge på interview og spørgeskemaer til skoler og undervisere indenfor 

de fem uddannelsesområder, og den vil bygge videre på cunecos behovsanalyse. I analysen vil både blive disku-

teret dagens udbud og oplæg til fremtidige kurser og uddannelser, og hvorledes de kan indgå i grund- og efter-

uddannelse, i tværfaglig uddannelse samt i læring og udvikling i virksomheder og på byggesager. Opgaver 1a 

afsluttes med kort rapport med analyseresultaterne. 

 

Opgave 1b. Strategi og udviklingsmål for aktivitet 2-6 

Med baggrund i analysen udarbejdes der udkast til strategier og konkrete udviklingsmål for hver af de efterføl-

gende fem aktiviteter i projekt 7 (aktivitet 2-6), der skal støtte udviklingen af samarbejde, uddannelser og kom-

petencer indenfor digitalisering og produktivitetsudvikling. Aktiviteten gennemføres af BVU*nets koordine-

ringsråd i samarbejde med de ansvarlige for aktivitet 2-6, BVU*nets temagrupper og medvirkende i udviklings-

projekterne Build Up Skills og GIs analyse af kompetencer i bygningsrenovering. Udkast til strategier og udvik-

lingsmål for de efterfølgende fem aktivitet drøftes på fælles workshop jf. opgave 1c. Efter input fra workshop-

pen færdigredigeres strategier og udviklingsmål, og de godkendes af BVU*nets koordineringsrådet og cunecos 

styregruppe, som grundlag og målsætning for igangsættelse af arbejdet i de fem efterfølgende aktiviteter (akti-

vitet 2-6). 
 

Opgave 1c. Workshop om strategier og udviklingsmål 

Der afholdes en workshop, hvor analyseresultater og udkast til strategier og udviklingsmål for de fem efterføl-

gende aktiviteter (aktivitet 2-6) diskuteres og konkretiseres. Workshoppen planlægges afholdt i efteråret 2012, 

og den er åben for skoler og interesserede virksomheder. På workshoppen fremlægges resultater fra analysen 

jf. opgave 1a samt udkast til strategier og udviklingsmål for aktivitet 2-6 jf. opgave 1b. Udkastet diskuteres og 

udbygges ved drøftelser i grupper og plenum, og konklusionerne samles i en præsentation og referat fra work-

shoppen. Referatet danner grundlag for en færdiggørelse af strategierne og udviklingsmålene for de efterføl-

gende fem aktiviteter i opgave 1b.  

 

Opgave 1d. Information til skoler om projekt 7 
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Der udsendes information til skolerne om projekt 7’s indhold, udviklingsmål og aktiviteter. De indbydes heri til 

samarbejde i projekt 7 om uddannelse i digitalisering og produktivitetsudvikling med baggrund i cunecos resul-

tater, og skolerne opfordres til at støtte udviklingen af byggeriet på lang sigt. Første udgave af informationsma-

terialet udsendes til udvalgte skoler, som deltager i analysen, og anden udgave udsendes som del af invitatio-

nen til workshoppen. Tredje udgave fremlægges ved aktivitet 2s afslutning, og den vil kunne anvendes til 

information af skolerne i de efterfølgende aktiviteter. 

 

Aktivitet ledes af BVU*net koordineringsråd, som kan uddelegerer gennemførelsen af de enkelte opgaver efter 

nærmere aftale. De efterfølgende fem aktiviteter kan først igangsættes efter at resultatet af aktivitet 1 er frem-

lagt for og godkendt af cuneco’s styregruppe. 

 

2. Netværkssamarbejdet BVU*net etableres med udviklingsteams 

Der etableres et netværkssamarbejdet for byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner - kaldet BVU*net, 

som har til formål: 
- at bidrage til at fremme paradigmeskiftet for digitalisering af byggeriet  
- at bidrage til forbedring af byggeriets produktivitet, kvalitet, konkurrenceevne og innovation 
- at styrke samarbejdet mellem byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner 
- at styrke deltagernes muligheder for at tilbyde uddannelse på disse områder til lærlinge, studerende og 

medarbejdere i byggeriets virksomheder samt læring og udvikling i virksomheder og på byggerier 
- at styrke deltagernes formidling af viden, forskning, udvikling, innovation og andre resultater 
- at samarbejdet med byggeriets virksomheder, medarbejdere og myndigheder for at styrke disse formål. 

 

BVU*net skal være åbent for alle byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner, som opfylder samarbejdets 

formål, og som virker i Danmark (danske såvel som udenlandske) indenfor en eller flere af de fem institutions-

kategorier: 

- Arkitekt- og designskoler samt arkitektbranchens forsknings- og uddannelsesinstitutioner 

- Universiteter og ingeniørhøjskoler samt ingeniørbranchens forsknings- og uddannelsesinstitutioner 

- Erhvervsakademier, professionshøjskoler og relaterede sekretariater 

- Erhvervsrettede uddannelser, erhvervsuddannelsescentre og relaterede sekretariater  

- Vidensformidlingsinstitutioner og andre forsknings- og vidensinstitutioner rettet mod byggeriet. 

 

BVU*nets koordineringsråd koordinerer aktiviteterne og kvalitetssikre resultaterne i projekt 7 ’Implementering 

i uddannelserne’. Projektets aktiviteter gennemføres i temagrupper og faglige udvalg for hver af de fem institu-

tionskategorier eller på tværs af disse efter nærmere aftale med koordineringsrådet. Formidling gennemføres 

på medlemsmøder, på workshops, i artikler eller på hjemmesiden www.bvunet.dk, som administreres af sam-

arbejdets sekretariat. BVU*net etableres, drives og udbygges i projektperioden 1/7 2010 til 30/6 2014, og den 

planlægges videreført på et forretningsmæssigt grundlag efter 1/7 2014, som et blivende netværkssamarbejde 

for byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner. 

 

Den første opgaver bliver at etablere og drive netværkssamarbejdet BVU*net i projektperioden, så det ved pro-

jektets afslutning kan videreføres på et forretningsmæssigt grundlag. 

 

I tilknytning hertil skal der i BVU*net etableres et antal tværfaglige og regionale udviklingsteams, som kan være 

frontløberne og inderkernen i udviklingsarbejdet i projekt 7. De kan også være de primære samarbejdsparter 

for udvikling i virksomhed med relation til projekt 6 ’Implementering i virksomhederne’. Den anden opgave bli-

ver derfor at sammensætte og igangsætte udviklingsarbejdet i de tværfaglige og regionale udviklingsteams. Der 

kan fx etableres udviklingsteams til udarbejdes af nye læringsmetoder og pædagogiske principper i aktivitet 3. 

Der kan også etableres faglige og tværfaglige udviklingsteams i tilknytning til hvert af de faglige tværfaglige ud-

valg i forhold til aktivitet 4 og 5. Sidst men ikke mindst kan der etableres regionale udviklingsteams, som skal 

virke i de regionale kompetencenetværk, og som kan være frontløbere for læring og udvikling i virksomheder 

http://www.bvunet.dk/
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og på byggesager jf. aktivitet 6. De enkelte udviklingsteam gennemfører desuden udviklingsarbejder under ak-

tivitet 3, 4, 5 og 6, og samtidig opbygning de en specialistkompetence, som de skal anvende i uddannelse og 

træning af lærere under aktivitet 3. 

 

De enkelte udviklingsteams bygger deres arbejde på den i aktivitet 1 udarbejdede strategier med tilhørende 

udviklingsmål, og de planlægger og gennemfører deres arbejde i samarbejde med aktivitet 3, 4, 5 og 6. De en-

kelte udviklingsteams planer, arbejder og resultater formidles på www.bvunet.dk.  

 

3. Uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder 

Kernen i implementering i uddannelserne er kvalificerede lærere, som kan varetage undervisningen på de for-

skellige fagområder, og som kan samarbejde om at gennemføre de tværfaglige kurser og uddannelsesforløb. 

Det forudsætter, at de bliver opkvalificeret gennem uddannelse og får stillet det nødvendige undervisningsma-

teriale og kursusprogrammer til rådighed. Denne opgave kan varetages af tværfaglige og regionale udviklings-

teams jf. aktivitet 2, som også kan virke som mentorer, når undervisningen er i gang, og lærerne har behov for 

pædagogisk vejledning og støtte til justering af deres undervisning. Aktivitet 3 kan fx omfatte følgende opgaver: 
- At gennemføre kurser og træning i undervisning, opgaveløsning og projektstyring for lærere. 
- At Bistå skolerne med udarbejdelse af kursusplaner og undervisningsprogrammer. 
- At tilbyde udviklingsteams som mentorer for lærere ved gennemførelse af kurser, undervisning, opgaveløs-

ninger og projekter. 
- At indsamler erfaringer fra afholdte kurser fx gennem samtaler med lærerne. 
- At revidere og kvalitetssikre undervisningsmateriale og -vejledninger med baggrund i disse erfaringer. 

 

4. Faglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse 

Faglige kurser og undervisning gennemføres på de forskellige faglige områder indenfor hvert af de fem uddan-

nelsesområder: Arkitekt, ingeniør, konstruktør, håndværker og andre uddannelsesområder. Den faglige uddan-

nelse skal styrke fagligheden i de enkelte fag, og den kan tilbydes både som grunduddannelse af nye lærlinge, 

elever og studerende, og som efteruddannelse af medarbejdere i virksomhederne. Undervisning i digitalisering 

og produktivitetsudvikling indarbejdes i de faglige kurser, så det bliver en integreret del af fagligheden i de en-

kelte fag. Dvs. når arkitekter uddannes i projektkonkurrencer, og når mureren gennemfører sin svendeprøve, så 

foregår det digitalt, og der arbejdes med produktivitetsudvikling af processen. 

 

Udviklingen af faglige kurser og uddannelsesforløb i grund- og efteruddannelse med digitalisering og produkti-

vitetsudvikling styres af uddannelsesudvalg i samarbejde med fagskolerne. Indenfor håndværks- og konstruk-

tøruddannelserne findes sådanne landsdækkende udvalg, medens der for uddannelsesområder, hvor dette ik-

ke findes, bør etableres et landsdækkende samarbejde mellem skolernes lokale uddannelsesudvalg. BVU*net 

planlægger at støtte de forskellige uddannelsesudvalg i implementering af digitalisering og produktivitetsudvik-

ling. Første opgave bliver derfor at etablere denne støtte i BVU*net og få etableret et landsdækkende samar-

bejde til de enkelte skoler og undervisere. Det er planen, at disse landsdækkende skolesamarbejde om digitali-

sering og produktivitetsudvikling etableres og udbygges i projektperioden, og at udbygningen fortsætter efter 

30/6 2014. 

 

BVU*nets støtte til de forskellige uddannelsesudvalg bygger på den i aktivitet 1 udarbejdede strategi og med 

tilhørende udviklingsmål, og arbejdet gennemfører i samarbejde med aktivitet 5 og 6. Fagudvalgenes planer, 

arbejder og resultater formidles på www.bvunet.dk under de fem uddannelsesområder, og de arbejder med 

følgende opgave: 
- At formidle ny og reviderede normer, standarder, afprøvninger og Best Practice Manualer indenfor digitali-

sering og produktivitetsudvikling til de deltagende undervisere, skoler og uddannelsesudvalg. 
- At formidle og bearbejde erfaringer fra aktivitet 3, 5 og 6 til de deltagende undervisere, skoler og nationale 

uddannelsesudvalg, så det er tilpasset de enkelte områders behov. 

http://www.bvunet.dk/
http://www.bvunet.dk/
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- At udarbejde digitalt undervisningsmateriale med digitale værktøjer, opgaver og projektforslag, som udar-
bejdes med baggrund i opgaver 1 og 2, og som er tilpasset arbejdet med undervisning i opgave 4 og 5. 

- At støtte de deltagende undervisere, skoler og fælles uddannelsesudvalg i revidering af eksisterende kurser 
og undervisning samt udvikling af nye, som kan fremme digitalisering og produktivitetsudvikling. 

- At medvirke til gennemførelse af forsøgskurser og -undervisning på de enkelte skoler, og formidle erfaringer 
fra disse til de deltagende undervisere, skoler og nationale uddannelsesudvalg. 

- At deltage i analyser af uddannelserne og kompetencebehovene i byggeriet og formidle resultaterne til de 
deltagende undervisere, skoler og nationale uddannelsesudvalg samt indarbejde det i fagudvalgets arbejds-
grundlag.  

 

5. Tværfaglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse 

Tværfaglige kurser og uddannelsesforløb gennemføres på tværs af de fem uddannelsesområder: Arkitekt, inge-

niør, konstruktør, håndværker og andre fagområder. Den tværfaglige uddannelse skal styrke samhørringheden 

i byggeriet i alle byggeriets faser for både nybygning, ombygning, renovering, vedligehold og drift af bygninger. 

Den skal desuden fremme billigere, bedre og mere bæredygtigt byggeri til gavn for bygningernes brugere, ejere 

og samfundet. Den tværfaglige uddannelse kan både tilbydes som grunduddannelse af nye lærlinge, elever og 

studerende, og som efteruddannelse til ældre medarbejdere i virksomhederne. Den tværfaglige uddannelse 

kan tilbydes på tværs af skoler og fagområder, og den kan gennemføres som tværfaglige projektsamarbejder, 

hvor også virksomheder er involveret. Undervisning i digitalisering og produktivitetsudvikling indarbejdes i de 

tværfaglige kurser, undervisning og projekter, så det bliver en integreret del af tværfagligheden og en træning i 

samarbejdet mellem de forskellige fag.  

 

Udviklingen af tværfaglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse med digitalisering og produktivi-

tetsudvikling gennemføres af uddannelsesudvalg for hvert fagområde i samarbejde med fagskolerne. For at 

støtte disse kan der i BVU*net fx etableres tværfaglige temagrupper vedrørende: 
- Udveksling af digitale informationer og ydelsesbeskrivelser i forhold til forskellige informationsniveauer 

(BVU*net temagruppe 1). 
- Information om egenskabsdata og tværfaglige specifikationer af bygningsdele og brugsrum (BVU*net tema-

gruppe 2). 
- Tværfaglige kurser, undervisning og projekter for byggeriets forskellige processer og produkter (BVU*net 

temagruppe 3). 

  

Første opgave bliver derfor at etablere og udbygget de tværfaglige temagrupper i BVU*net og få etableret et 

landsdækkende tværfagligt samarbejde mellem skoler og undervisere. Det er planen, at disse tværfaglige te-

magrupper i BVU*net og det tværfaglige skolesamarbejde etableres og udbygges i projektperioden, og at ud-

bygningen af samarbejdet fortsætter efter 30/6 2014. 

 

Teamgrupperne bygger deres arbejde på den i aktivitet 1 udarbejdede strategi og med tilhørende udviklings-

mål, og de planlægger og gennemfører deres arbejde i samarbejde med aktivitet 3, 4 og 6. Temagruppernes 

planer, arbejder og resultater formidles på www.bvunet.dk under de enkelte temagrupper, og de arbejder med 

de samme typer opgaver som er nævnt i aktivitet 4. 

 

6. Virksomhedssamarbejde i regionale kompetencenetværk 

Den sidste udviklingsaktivitet i projekt 7 bliver at etablere gode samarbejde med virksomheder og byggeplad-

ser, som kan sikre, at læring og udvikling får bred virkning i byggeriet, og at uddannelserne blive tilpasset byg-

geriets mangeartede behov. En landsdækkende forankring vil foregå i lokale kompetencenetværk i de enkelte 

regioner, som dannes af de deltagende fagskoler og vidensinstitutioner, og som inkluderer de lokale virksom-

heder og byggesager i et fælles lærings- og udviklingsarbejde.  

 

http://www.bvunet.dk/
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BVU*net har allerede etableret en temagruppe ’Regional forankring’ (BVU*net temagruppe 4), som skal vare-

tage denne opgave. Den blev bl.a. etableret med baggrund i erfaringer fra ’De digitale dage’ i Region Nordjyl-

land, og netværkssamarbejder om digitalisering i Region Midtjylland. Planen er at understøtte og bygge videre 

på disse og lignende lokale initiativer i de andre regioner samt skabe en erfaringsudveksling mellem dem på 

landsplan, som kan fremme det lokale arrangement og initiativrigdom. Første opgave bliver derfor at samle 

skoler og vidensinstitutioner i regionale samarbejder og at indbyde toneangivne virksomhed til sammen med 

dem om at danne regionale kompetencenetværk. 

 

Hvor de enkelte regionale kompetencenetværk vil lægge deres formidlings-, samarbejds-, lærings- og udvik-

lingsindsats afgøres af dem selv, når de kommer i gang med arbejdet. Følgende initiativer vil givet kunne indgå i 

deres arbejde: 
- Regelmæssige netværksmøder mellem skoler og virksomheder, hvor lokale erfaringer udveksles. 
- Lokale konferencer og workshops hvor man arbejder mere specifikt med forskellige digitale løsninger og 

produktivitetsudviklinger. 
- Analyser af lokale behov for læring, udvikling og tværfagligt samarbejde mellem fagene. 
- Vurdering og beskrivelse af de forretningsmæssige potentialer og effekt af digitalisering og produktivitets-

udvikling i regionen. 
- Igangsættelse af lokale lærings- og udviklingsforsøg på byggesager, som dokumenteres og formidles i net-

værket, og som kan indgå i undervisningen på skolerne med deltagelse af virksomhederne. 
- Samarbejde mellem virksomheder og skoler i gennemførelse af lokale proces- og produktudviklinger, som 

også kan inddrages i omstilling af undervisningen, og som kan indgå i eksperimentarier på skolerne. 
- Afholde tværfaglige seminarer som kan inddrage ekspertviden og omsætte den til lokale initiativer og bedre 

konkurrenceevne i regionen. 
- Igangsætte tværfaglige uddannelse og læring som kan forbedre udbuddet af lokal kvalificeret arbejdskraft 

og reducere arbejdsløsheden i regionen. 

 

De regionale kompetencenetværk bygger deres arbejde på den i aktivitet 1 udarbejdede strategi og med tilhø-

rende udviklingsmål, og de planlægger og gennemfører deres arbejde i samarbejde med aktivitet 3, 4 og 5. 

Netværkenes planer, arbejder og resultater formidles på www.bvunet.dk, og de styrer selv deres arbejde. Ar-

bejdet gennemføres primært som en del af projekt 6 ’Implementering i virksomhederne’. Det kan senere i for-

løbet danne grundlag for en supplerende regional finansiering af den fremtidige udvikling fx med støtte fra EU 

Socialfondsmidler. 

 

7 Relationer  

Projekt 7 ’Implementering i uddannelserne’ har relation til projekt 1-5 vedrørende standardisering, klassifikati-

on, egenskaber, afprøvning og Best Practice manualer, idet dette arbejde anvendes som grundlag for projekt 7. 

Projekt 7 samarbejder med projekt 6 ’Implementering i virksomhederne’ om implementering af projekt 1-5, og 

det sker gennem aktivitet 6 ’Virksomhedssamarbejde i regionale kompetencenetværk’. Aktivitet 1 ’Analyse, 

strategier og udviklingsmål for aktivitet 2-6’ har relation til analyseprojekterne Build Up Skills og GIs analyse af 

uddannelser i bygningsrenovering samt lignende kompetenceanalyser af byggeriet. Projekt 7 har desuden rela-

tion til den internationale forskning og udvikling, som videns- og uddannelsesinstitutionerne løbende deltager i 

eller har ansvaret for. 

 

8 Kvalitetssikring 

Resultaterne af projekt 7 ’Implementering i uddannelserne’ fremlægges til diskussion og korrektion på work-

shops, seminarer og www.bvunet.dk, som er åben for alle interesserede. Resultaterne har forinden været eva-

lueret i de tværfaglige temagrupper, og centrale publikationer har været fagfællebedømt af forskere og bygge-

eksperter. Alle resultatpublikationer bliver kvalitetssikret fagligt og redaktionelt af BVU*nets koordineringsråd 

og sekretariat. 

 

http://www.bvunet.dk/
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9 Høring og høringskommentarer 

Resultatpublikationer fra projekt 7 ’Implementering i uddannelserne’ vil, som et led i kvalitetssikringen, blive 

sendt i åben høring gennem www.bvunet.dk. Høringsfristen er mindst 2 uger, og hørringssvarene gives skriftligt 

til BVU*net. De konkrete svar, deres relation til de enkelte tekstafsnit og den redigerede tekst offentliggøres på 

www.bvunet.dk.   

 

10 Publicering, PR og implementering 

Resultat af projekt 7 ’Implementering i uddannelserne’ vil blive fremlagt på faglærerkonferencer og direkte 

formidlet til de enkelte skoler og uddannelsesinstitutioner, som varetager den praktiske uddannelse. Desuden 

vil resultaterne blive formidling i artikler i fagtidsskrifter, dagblade og på www.bvunet.dk. Udvalgte resultater 

vil blive udgivet som forskningsartikler i internationale tidsskrifter og på konferencer. Resultaterne vil i relevant 

omfang blive formidlet på www.cuneco.dk.  

 

11 Organisation 

Projekt 7 ’Implementering i uddannelserne’ gennemføres af BVU*net, som er et netværkssamarbejde mellem 

byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner, og i projektet deltager der medarbejdere og institutioner fra 

følgende fem institutionskategorier: 

- Arkitekt- og designskoler samt arkitektbranchens forsknings- og uddannelsesinstitutioner 

- Universiteter og ingeniørhøjskoler samt ingeniørbranchens forsknings- og uddannelsesinstitutioner 

- Erhvervsakademier, professionshøjskoler og relaterede sekretariater 

- Erhvervsrettede uddannelser, erhvervsuddannelsescentre og relaterede sekretariater  

- Vidensformidlingsinstitutioner og andre forsknings- og vidensinstitutioner rettet mod byggeriet. 

 

BVU*nets koordineringsråd har det koordinerende ansvar for projekt 7, og de enkelte aktiviteter gennemføres i 

tværfaglige temagrupper, som bl.a. formidler sit arbejde på www.bvunet.dk. De navngivne deltagere i projek-

tets forskellige aktiviteter vil blive aftalt i tilknytning til realiseringen af aktivitet 1, og den ajourførte deltagerli-

ste vil kunne findes på www.bvunet.dk. Der foregår en koordinering med cunecus øvrige projekter i samarbej-

de med cunecos styregruppe, som også godkender resultatet af projekt 7. 

 

12 Tidsplan 

Projekt 7 ’Implementering i uddannelserne’ gennemføres efter følgende tidsplan: 

Projekt og aktiviteter Start Slut 

Projekt 7 ’Implementering i uddannelserne’ 1/7 2010 31/6 2014 

1. Analyse, strategier og udviklingsmål for aktivitet 2-6 1/1 2012 31/10 2012 

2. Netværkssamarbejdet BVU*net etableres med udviklingsteams 1/7 2010 31/6 2014 

3. Uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder 1/8 2011 31/6 2014 

4. Faglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse 1/8 2011 31/6 2014 

5. Tværfaglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse 1/8 2011 31/6 2014 

6. Virksomhedssamarbejde i regionale kompetencenetværk  1/8 2011 31/6 2014 

 

13 Økonomi 

Projekt 7 ’Implementering i uddannelserne’ gennemføres efter følgende omkostnings- og finansieringsbudget 

for de enkelte aktiviteter og samlet for projektet: 

Projekt og aktivitet Sekretariat Partnere Leverandører I alt 

1. Analyse, strategier og udviklingsmål    300.000 

2. Netværkssamarbejdet BVU*net    400.000 

3. Uddannelse af lærere    100.000 

4. Faglige kurser i grund- og efteruddannelse    200.000 

http://www.bvunet.dk/
http://www.bvunet.dk/
http://www.bvunet.dk/
http://www.cuneco.dk/
http://www.bvunet.dk/
http://www.bvunet.dk/
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5. Tværfaglige kurser i grund- og efteruddannelse    1.000.000 

6. Virksomhedssamarbejde i regionale netværk     100.000 

Reserver - disponeres evt. senere af cuneco     500.000 

I alt projekt 7    2.600.000 

Andel finansieret af cuneco    1.300.000 

Andel egenfinansieret    1.300.000 

 

14 Risici 

Den største risiko for arbejdet i projekt 7 ’Implementering i uddannelserne’ er, hvis resultaterne af projekt 1-5 

ikke bliver færdiggjort til tiden, eller hvis de har behov for supplerende udvikling, fordi de umiddelbart ikke er 

egnet som grundlag for undervisning på skolerne. Projekt 7 vil, hvis den situation opstår, gennemfører projek-

tet med det materiale der findes, og som for tiden udvikles på de deltagende videns- og uddannelsesinstitutio-

ner. Implementeringssamarbejdet med projekt 6 ’Implementering i virksomhederne’ vil godt kunne gennemfø-

res på dette grundlag, da lignende aktiviteter for øjeblikket er i gang på mange af de deltagende videns- og 

uddannelsesinstitutioner, som så herved vil kunne udvides. En anden risiko er, at BVU*net ikke bliver etableret 

hurtigt nok eller mangler ressourcer. Den tværfaglige vægtning vil i givet fald blive omprioriteret til faglige kur-

ser og uddannelsesforløb, som kan løses af de enkelte skoler. 

 

 

Med venlig hilsen 

Niels Haldor Bertelsen 

Formand for BVU*nets Koordineringsråd 
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1. Arkitektbranchens Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner – kaldet ”Arkitekt- og designskoler”       

01 Arkitektskolen Aarhus 
Nørreport 20 
8000 Aarhus C 
EAN 5798 000 793 088 

Torben Nielsen, rektor 
 

₭ Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, 

formand for AAA´s IT udvalg 

8936 0000 
Torben.Nielsen@aarch.dk  
8936 0286 
8617 3132 
Per.Kortegaard@aarch.dk 

UNI 5.000 2012 
0416 

5.000   

02 Kunstakademiets Arkitektskole 
Institut for design og kommunikation 
Philip de Langes Allé 10 
1435 København K 
EAN 5798 009 814 210 
 

Jørgen Hauberg, institutleder 
Prorektor 
 

₭ Lars Klint, lektor, arkitekt, underviser 

 
 
Anders Hermund, arkitekt MAA, Ph.D. 
Morten Myrup Jensen Arkitekt, KA 
efteruddannelsen 

3268 6000 
3268 6335 
jorgen.hauberg@karch.dk 
3268 6153 
2374 8386 
lars.klint@karch.dk 
3268 6663 
Anders.Hermund@karch.dk 
2925 8029 
MortenMyrup.Jensen@karch.dk 

UNI 5.000 2012 
0326 

5.000 5.000  

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

Michael Mullins, Institutleder 
 

₭ Mogens Fiil Christensen, arkitekt, 

lektor, Ph.D. 
Scott Chase, Professor 
 

9940 7164 
mullins@create.aau.dk  
2811 7733 
mfc@create.aau.dk 
9940 7122 
scha@create.aau.dk 

UNI  2011 
1130 

5.000   

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

      

04 Aalborg Universitet 
Institut for Mekanik og Produktion 
Fibigerstræde 16 
9220 Aalborg Ø 
EAN 5798 000 420 755 

Martin Heide Jørgensen, ansvarlig leder 
 
 

₭ Kaj A. Jørgensen - Lektor, Forskning 

og undervisning 
 
Lene Faber, Adjunkt 

9940 3005 
mhj@m-tech.aau.dk  
9940 8945 
2913 3611 
9940 7322 
kaj@m-tech.aau.dk 
lf@m-tech.aau.dk 

UNI 5.000 2012 
0228 

5.000   

05 Aalborg Universitet 
Institut for Byggeri og Anlæg 
Bygningsinformatik 
Sohngårdsholmsvej 57 
9000 Aalborg 
EAN 5798 000 420 687 

Kjeld Svidt - Lektor, sektionsleder 
 
Maria Thygesen 
 
Per Christiansson, Professor 

₭ Jonna Jensen 

9940 8546 
ks@civil.aau.dk 
9940 8565 
mkt@civil.aau.dk    
9940 8545 
pc@civil.aau.dk 
jj@civil.aau.dk 

UNI  2012 
0411 

5.000   

mailto:Torben.Nielsen@aarch.dk
mailto:Per.Kortegaard@aarch.dk
mailto:jorgen.hauberg@karch.dk
mailto:lars.klint@karch.dk
mailto:Anders.Hermund@karch.dk
mailto:MortenMyrup.Jensen@karch.dk
mailto:mullins@create.aau.dk
mailto:mfc@create.aau.dk
mailto:scha@create.aau.dk
mailto:mhj@m-tech.aau.dk
mailto:kaj@m-tech.aau.dk
mailto:lf@m-tech.aau.dk
mailto:ks@civil.aau.dk
mailto:mkt@civil.aau.dk
mailto:pc@civil.aau.dk
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06 Danmarks Tekniske Universitet 
DTU Byg 
Brovej, Bygning 118 
2800 Kongens Lyngby 
EAN 5798 000 431 102 

Michael Havbro Faber, ansvarlig leder 
 
Jan Karlshøj - Lektor/kursusansvarlig og 
underviser 
Flemming Vestergaard - 
Lektor/kursusansvarlig og underviser 

4525 1700 
(byg@byg.dtu.dk brug kun øvrige)  
4525 1711 
jak@byg.dtu.dk 
4525 1658 
fv@byg.dtu.dk 

UNI 5.000 2012 
0508 

5.000   

07 Danmarks Tekniske Universitet 
DTU Management Engineering 
Produktionstorvet 
2800 Kongens Lyngby 

Niclas Andersson, ansvarlig leder 
 
Sten Bonke Lektor, sektionsleder  
 
Christian Langhoff Thuesen, Post doc, 
Ph.D.  
Per Anker Jensen 
 
Kirsten Jørgensen 
 
Kristian Kristensen 
 
(Lars Hvam, Professor)? 
 
(Anders Kudsk, Erhvervs Ph.D.)? 

4525 5001 
nican@man.dtu.dk 
4525 1648 
sbon@man.dtu.dk 
4525 6016 (6167 9131) 
chth@man.dtu.dk 
4525 1674 
pank@man.dtu.dk  
4525 5149 
kirj@man.dtu.dk 
4525 1663 
krikr@man.dtu.dk 
4525 4435 
lhv@man.dtu.dk 
aku@ncc.dk 
andku@man.dtu.dk 

UNI   5.000   

08  Ingeniørhøjskolen København 
Center for Byggeri og Infrastruktur 
Lautrupvang 15 
2750 Ballerup 
EAN: 5798 000 554 498 

Hans Schjær-Jacobsen, ansvarlig leder 
 

₭ Lisbeth Lindbo Larsen, Fagleder, 

Ingeniør 
Sektor for Byggeri og Anlæg 
Poul Ebbesen, Lektor, Civilingeniør 
 
Rune Helgesen 
 
Jesper Molin 

4480 5035 
hsj@ihk.dk  
4480 5322 
lll@ihk.dk 
4480 5355 

pe@ihk.dk 
44 80 5346 

rh@ihk.dk 
4480 5337 

jmo@ihk.dk 

UNI  2012 
0114 

5.000   

09 Ingeniørhøjskolen i Aarhus 
Anlægs- og konstruktionsdesign 
Dalgas Avenue 2 
8000 Aahus C 

Lars Christensen, lektor, 
akademiingeniør 
 
Jørgen Korsgaard, lektor, ingeniør 
 
 
Søren Wandahl 

4189 3204  
2845 7354 
lc@iha.dk 
4189 3199 
2326 5762 
jk@iha.dk 
41893216 
swa@iha.dk, 

UNI      

mailto:byg@byg.dtu.dk
mailto:jak@byg.dtu.dk
mailto:fv@byg.dtu.dk
mailto:nican@man.dtu.dk
mailto:sbon@man.dtu.dk
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3. Erhvervsakademier, VIA / UC og professionshøjskoler samt relaterede sekretariater kaldet 
”Erhvervsakademier og professionshøjskoler” 

      

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

₭ Gunnar Eriksen, Uddannelseschef for 

Bygningskonstruktøruddannelsen 
Per Christensen, Uddannelsesleder og 
tværgående IKT koordinator 
Ernest Vivian Müller, Underviser 
Jens Carl Bertelsen 
Kirsten Sommerlade 
Morten Brunsborg Lauritsen 
Anders Mølgaard 
Lars Fredensborg Matthiesen 
Jørgen Søgaard 
Henrik Jansson 
Karl Christian Bogh, Underviser og PG-
vejleder 

8755 4103 
GE@viauc.dk 
8755 4116 
pc@viauc.dk  
eml@viauc.dk 
jcb@viauc.dk 
 
ksl@viauc.dk 
mobl@viauc.dk 
amo@viauc.dk 
lfm@viauc.dk 
jsg@viauc.dk 
heja@viauc.dk 
8755 4148 
kcb@viauc.dk 

Akademi / 
Prof.H. 
 

5.000 2012 
0117 

5.000   

11 KEA, Københavns Erhvervsakademi 
Prinsesse Charlottes Gade 38 
2200 København N 
EAN 5798 000 560 291 

₭ Claudio Spaziani Testa – Studieleder 

 
 
Jens Pryds Hansen 
Bjørn Antonsen 
Steen Kildesgaard, Uddannelsesdirektør 
Mattias Straub, Underviser, 
videnskabsteori 

4646 0302  
2028 242 
cst@kea.dk 
jph@kea.dk 
bja@kea.dk 
stek@kea.dk  
mats@kea.dk 

Akademi / 
Prof.H. 

5.000 2012 
0314 

5.000   

12 Aarhus Tech 
Center for videregående 
byggeuddannelser 
Halmstadsgade 6 
8200 Aarhus N 
EAN 5798 000 554 221 

₭ Holger Mouritzen, 

bygningskonstruktør, uddannelseschef 
Mette Falbe Hansen 
 
Martin Nielsen 
 
Hanne Udsen Ormstrup 

2234 4919 
hom@aarhustech.dk 
8937 3237 
mfh@aarhustech.dk  
8937 3237 
mni@arhustech.dk  
huo@aarhustech.dk 

Akademi / 
Prof.H. 

 2012 
0320 

5.000   

13 UCN, University College Nordjylland 
Porthusgade 1 
9000 Aalborg 
EAN 5798 000 560 284 

Bruno Larsen, ansvarlig leder 
 

₭ Mads Carlsen, underviser 

 
René Martin Larsen, centerchef 
 
 

7269 1500 
bla@ucn.dk  
7269 1539 
maca@ucn.dk 
7269 1535 
2712 0277 
RML@ucn.dk 

Akademi / 
Prof.H. 

 2012 
0412 

5.000   

mailto:GE@viauc.dk
mailto:pc@viauc.dk
mailto:eml@viauc.dk
mailto:jcb@viauc.dk
mailto:ksl@viauc.dk
mailto:mobl@viauc.dk
mailto:amo@viauc.dk
mailto:lfm@viauc.dk
mailto:jsg@viauc.dk
mailto:heja@viauc.dk
mailto:kcb@viauc.dk
mailto:cst@kea.dk
mailto:jph@kea.dk
mailto:bja@kea.dk
mailto:stek@kea.dk
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mailto:hom@aarhustech.dk
mailto:mfh@aarhustech.dk
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14 Erhvervsakademiet Lillebælt 
Munke Mose Allé 9 
5000 Odense C 
EAN 5798 000 560 321 
CVR 3168 4307 

₭ Gorm Max Guldmann, Afdelingsleder 

Byggeri og Energi 
Tom Frostgaard, underviser 
 
Erik Jung-Jensen, underviser 
 
Hanne Tønder Ludvigsen, Cand. mag et 
art, Associated Professor 
Michael Royal Petersen, Underviser 
BTH-Odense / Arkitekt m.a.a. 

2034 2251 
gmg@eal.dk 
7010 5800 
tf@eal.dk  
7010 5800 
ejj@eal.dk  
6312 6500 
htl@eal.dk 
 
mrp@eal.dk  

Akademi / 
Prof.H. 

 2012 
0330 

5.000   

15 Erhvervsakademi Sydvest Mogens præst - 
Uddannelseskoordinator 
 

7613 3200 
mp@easv.dk 

Akademi / 
Prof.H. 

     

16 Erhvervsakademiet Sjælland, EASJ 
Byggeteknisk Højskole 
Lyngvej 19 
4600 Køge 
EAN 5798 000 460 581 

Ulla Skaarup, Rektor 
 

₭ Lars Fredslund, Afdelingsleder 

 
Kirsten Nielsen, Studiekoordinator 

5076 2600 
usk@easj.dk  
5076 2614 
lafr@easj.dk 
5076 2618 
2280 8893 
kini@easj.dk 

Akademi / 
Prof.H. 

 2012 
0315 

5.000   

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

      

17 Byggeriets Uddannelser 
Bygmestervej 5 
2400 København NV 
EAN  

₭ Jan Ejlerskov Petersen, Direktør 

 
Rasmus Zier Bro 
 
 

3587 8726 
jep@bygud.dk 
3587 8731 
rzb@bygud.dk 
 

Teknisk 
Skole 

5.000 2012 
0313 

5.000   

18 Construction College Aalborg 
Øster Uttrup Vej 1 
9000 Aalborg 
EAN 5798 000 556 386 
www.construction-college.dk 

₭ Kim Knudsen, Uddannelseschef 

 
 
 
Søren Christensen 
 

7250 5207 
7250 5200 
2526 6207 
kikn@ccaa.dk 
2526 6410 
sch@ccaa.dk 

Teknisk 
Skole 

 2012 
0207 

5.000   

19 Syddansk Erhvervsskole Odense 
Munke Mose Allé 
5000 Odense C 

Erik Ploug Sørensen  
 

Teknisk 
Skole 

5.000     

5. Forsknings- og Vidensinstitutionerne, samt Vidensformidlingsinstitutionerne og 
enkeltmandsvirksomheder med vægt på innovation – kaldet ”Vidensinstitutioner” 

      

mailto:gmg@eal.dk
mailto:tf@eal.dk
mailto:ejj@eal.dk
mailto:htl@eal.dk
mailto:mrp@eal.dk
mailto:mp@easv.dk
mailto:usk@easj.dk
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mailto:kini@easj.dk
mailto:jep@bygud.dk
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20 TI - Teknologisk Institut Asbjørn Levring, Konsulent, BIM 
specialist 
 
Anders Thomsen - Centerleder 

7220 2248  
7220 2000 
ale@teknologisk.dk 
7220 2236 
ant@teknologisk.dk 

Efterudd. 5.000     

21 Statens Byggeforskningsinstitut, SBi 
Aalborg Universitet, AAU 
Afd. for Byggeri og Sundhed 
Dr. Neergaards Vej 15 
2970 Hørsholm 
EAN: 5798 000 019034 

Niels-Jørgen Aagaard, ansvarlig leder, 
forskningschef 
 

₭ Niels Haldor Bertelsen, Seniorforsker 

 
Nils Lykke Sørensen, Seniorforsker 
 
Stefan Gottlieb, seniorforsker 
 
Anne Kathrine Frandsen, forsker 
 

2344 9983 
NJA@sbi.aau.dk  
9940 2353 
5178 1602 
NHB@sbi.aau.dk 
9940 2246 
NLS@sbi.aau.dk 
9940 2205 
stg@sbi.aau.dk 
9940 2253 
akf@sbi.aau.dk  

Efterudd. 5.000 2012 
0118 

5.000   

22 Byggecentrum 
Lautrupvang 1B 
2750 Ballerup 

Jan Røgind Jørgensen, ansvarlig leder 
 

₭ Lars Tangaa-Andersen, Chef for 

efteruddannelsen 

6341 2704 
jrj@byggecentrum.dk  
4489 0612 
2343 1243 
LTA@byggecentrum.dk 

Efterudd.  2012 
0113 

5.000   

23 Arkidata 
Jægersborg Allé 135A 
2830 Gentofte 
CVR: 5744 5254 

₭ Peter Hauch 

Taskforcekoordinator 
Implementeringsnetværket 

3032 4058 
39 64 68 04 
hauch@arkidata.dk 

enkeltma
ndsvirkso
mhed 

 2012 
0112 

1.500   

Kontingent i alt  50.000  91.500 5.000  

     

6. Samarbejdsparter og interessenter:       

24 BIMbyen 
KEA – Københavns Erhvervsakademi 

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

2096 7195 
kbh@bimbyen.dk 
2815 1701 
kl@bimbyen.dk 

Ingen      

25 Inst. 6 - SmartCityDK Jesper F. Carstens - Projektleder 
SmartCityDK 

2055 3410 
jfc@civil.aau.dk 

Ingen      

26 Christian Bolding Underviser og konsulent 
Virupvej 48 D, 8530 Hjortshøj  
(egen virksomhed) 

86 22 36 55  
og mobil  50 99 48 15 
christianbolding@christianbolding.dk 

Ingen      

27 Videncenter for energibesparelse i Vagn Holk Lauridsen 7220 2255 Ingen      

mailto:ale@teknologisk.dk
mailto:ant@teknologisk.dk
mailto:NJA@sbi.aau.dk
mailto:NHB@sbi.aau.dk
mailto:NLS@sbi.aau.dk
mailto:stg@sbi.aau.dk
mailto:akf@sbi.aau.dk
mailto:jrj@byggecentrum.dk
mailto:LTA@byggecentrum.dk
mailto:hauch@arkidata.dk
http://www.bimbyen.dk/users/krabbie
http://www.bimbyen.dk/
mailto:kbh@bimbyen.dk
mailto:kl@bimbyen.dk
mailto:jfc@civil.aau.dk
mailto:christianbolding@christianbolding.dk
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bygninger Centerleder vhl@teknologisk.dk 

28 cuneco 
center for produktivitet i byggeriet 

Pernille Bechsgaard, Projektleder 
 
Torben Klitgaard, Projektdirektør 
 
Anne Gram, Bevillingsadministrator 
 
Mette Øbro, projektleder 
 

4489 0688 
pb@bips.dk 
6120 4690 
tk@bips.dk 
4489 0686 
agr@bips.dk 
44 89 06 88  /  25 66 63 08 
met@cuneco.dk 

Ingen 
 

     

29 bips Gunnar Friborg 
Direktør 

4489 0667 
2095 6520 
gf@bips.dk 

Ingen      

30 Vejle Kommune / DOB Michael Larsen 
Medudvikler af DOB 

MICLA@vejle.dk Ingen      

31 Arkitektfirmaet 
Birch & Svenning A/S, Horsens 

Jens Ole Laursen jol@bos-ark.dk 
 

Ingen      

32 Hundsbæk & Henriksen A/S 
Rådgivende Ingeniører, Horsens 

Per Christiansen pch@huh.dk Ingen      

33 Arkitema K/S 
Frederiksgade 32 
8000 Århus C 

Lone Sand, BIM Supervisor 
 
Asbjørn Gregersen, BIM specialist 

7011 7011 
lsk@arkitema.dk 
7011 7011 
dbag@abmir.dk 

Ingen      

34 Pihl & Søn Martin Rydal Ravn, 
Bygningskonstruktør, BIM specialist 

mnrr@pihl-as.dk 
 

Ingen      

35 Chalmers University of Technology  
Sven Hultinsgata 8 
SE 412 96 Gothenburg, Sweden 

Christian Koch, Professor, Ph.D. +46-31-772-1959 
+46 766 345122 
christian.koch@chalmers.se 
kochch@chalmers.se 

      

36 CADXpert  
Strandkærvej 40 
8700 Horsens 
Korskildelund 6 
2670 Greve 

Mogens Braae 
Vicki B. F. Frederiksen 

mb@cadx.dk 
vf@cads.dk              

      

 Brønsholm Consult 
Gråstenvej 2 
3450 Allerød 

Per Brønsholm Nielsen Konsulent – 
Byggeriets udvikling 
 

4814 4380  
2141 0512 
perbnie@gmail.com 

      

37 BIMhouse (Aarhus) 
 

Christian Lund Jeppesen, BIM Specialist 2226 6306 
info@bimhouse.dk 

      

38 Nybo Eigil Nybo, DDB / BIM specialist 
 

5330 7636 
enybo@stofanet.dk 

      

39 Cand. Arch., BIM specialist Marie Sofie Larsen 2339 3326       

mailto:vhl@teknologisk.dk
mailto:pb@bips.dk
mailto:tk@bips.dk
mailto:agr@bips.dk
mailto:met@cuneco.dk
mailto:gf@bips.dk
mailto:MICLA@vejle.dk
mailto:jol@bos-ark.dk
mailto:pch@huh.dk
mailto:lsk@arkitema.dk
mailto:dbag@abmir.dk
mailto:mnrr@pihl-as.dk
mailto:christian.koch@chalmers.se
mailto:kochch@chalmers.se
mailto:mb@cadx.dk,
mailto:perbnie@gmail.com
mailto:info@bimhouse.dk
mailto:enybo@stofanet.dk
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arch.mariesofie@gmail.com 

40 CAD Q 
Cad-Quality A/S 
Robert Jacobsens Vej 70, 1 sal 
2300 København S 
Marsallé 38, 8700 Horsens 
44 99 56 07  
www.cad-q.dk 

Jesper Sten Christensen 
Country Manager DK 
 

40 58 36 63 
jsc@cad-q.dk 

      

 

mailto:arch.mariesofie@gmail.com
http://www.cad-q.dk/
mailto:jsc@cad-q.dk
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