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1 Indledning 

Siden starten af dette århundrede har byggebranchen arbejdet målrettet på indførelse af digitale 
metoder, redskaber og processer, med det formål at effektivisere byggeriets processer gennem hele 
værdikæden. 

Udgangspunktet for ovennævnte arbejde er et initiativ fra 2003 ”Det Digitale Byggeri”, hvor staten som 
bygherre formulerede en række digitale ”bygherrekrav” til offentlige støttede byggeprojekter. I 2007 
formaliseres kravene i en IKT-bekendtgørelse og formålet blev formuleret på følgende måde: 

Formålet med bekendtgørelsen1 er, at påvirke til en harmoniseret og værdiskabende anvendelse af IKT 
i bygge-, renoverings-, drift- og vedligeholdelsesopgaver i den offentlige og almene sektor og det 
offentligt støttede byggeri. Produktiviteten inden for disse opgaver vurderes at kunne væsentligt forøges 
i de kommende år ved udvidet brug af IKT. 

IKT-bekendtgørelsen sigtede mod følgende to overordnede mål: 

- Et paradigmeskifte fra en 2D projekteringsmetode til en informationsbærende 3D metode, Building 
Information Modeling (BIM) hvor målet blandt andet er at bygge en digital prototype af det virkelige 
projekt, før det bliver opført. 

- Et digitalt fundament som gennem fælles digitale standarder skal strømline projekternes informa-
tioner og flow. 

Branchen angreb indledningsvis ovenstående målsætninger ved at tage udgangspunkt i IT tekno-
logiske løsninger. Der var en opfattelse af, at gjorde man IT-programmel til IT-værktøjer og målrettede 
disse til byggebranchen blev det til anvendelsesorienterede løsninger. Derudover kastede branchen sig 
over udarbejdelsen af et digitalt fundament, bestående af en række fælles digitale de facto standarder, 
med det formål at ensrette og strømline data i en tværfaglig digital kontekst. 

Ovenstående har været forbundet med store udfordringer, først og fremmest fordi branchen glemte den 
tværfaglige vinkel og i stedet fokuserede på virksomhedsspecifikke IT-værktøjer og digitale standarder. 
Det har i rigtig mange tilfælde haft den kedelige bivirkning at der er sket en tilpasning af IT-værktøjer 
og -standarder til virksomheden, frem for en tilpasning af virksomheden til værktøjer og standarder. 

Her 15 år efter er hylderne fyldt op med IT-løsninger og branchestandarder, men vi må nu erkende at 
implementeringen af ovenstående i den digitale værdikæde lader vente på sig. 

IT løsninger og digitale standarder gør det ikke alene, branchen har brug for et kompetenceløft inden 
for digitale projektering, -processer og digital faglighed2 

Der er brug for nogle koncepter og værktøjer der kan samle og udvikle de digitale kompetencer hos 
byggeriets aktører. Tiden er inde til at få etableret et fælles mindset og en fælles forståelsesramme for 
metode og processer i den digitale værdikæde. 

  

                                                
1 https://www.bygst.dk/media/16965/vejledning-til-ikt-bekendtgoerelsen-.pdf 
2 Digital faglighed er kompetencer i at anvende digitale værktøjer til at bringe byggeteknisk faglighed i spil, i et digitalt projekteringsflow 
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2 Relevans og aktualitet 

Det tværfaglige digitale samarbejde har svære betingelser i en, i forvejen fragmenteret/opdelt bygge-
branche - og hver gang bygherre tillader sig at stille nogle digitale udfaldskrav som ikke lever op til den 
virksomhedsstandard, der udgør rådgiver eller udførendes digitale ”arvesølv”, stilles spørgsmålet: 
Hvem skal betale for den tilpasning? 

Resultatet er rigide virksomhedstilpassede digitale standarder hvor blikket udelukkende er rettet på 
”virksomheden”. Man har simpelthen vendt ryggen til ”projektets” digitale processer og fokuserer i 
højere grad på optimering af ”virksomhedens” digitale processer. Konsekvensen af at vende ryggen til 
”projektet” er at digitalt samarbejde og digitale processer bliver stive og rigide, frem for at være agile og 
projekttilpassede. 

Omfattende og komplekse virksomhedsstander er sjældent pragmatiske og anvendelsesorienterede i 
den praksis hvori de skal anvendes – og de rådgivere eller entreprenører som gør sig tanker om at 
hoppe med på ”den digitale vogn”, har på forhånd opgivet ved synet af de komplekse digitale virksom-
hedsstandarder de præsenteres for, så i stedet for at få ”alle” med, sætters de ”ressourcetynde” af, 
inden de overhovedet får startet. 

Ikke desto mindre har en overvejende del af rådgivningsvirksomhederne taget BIM metoden og digitale 
standarder til sig, men problemet er, at meget få samtidig har foretaget det mentale paradigmeskifte fra 
en traditionel 2D CAD metode til en BIM metode. 

Rådgiverne arbejder og tænker meget fragmenteret og ser egne ydelser adskilt fra helheden og resul-
tatet er at de entreprenører som skal bringe den digitale værdikæde videre i udførelsesfasen, ikke har 
et validt grundlag at arbejde videre på - enten fravælger de digital byggestyring, eller også skaber de 
selv et validt BIM grundlag at arbejde videre på. Sidstnævnte er der kun to – tre store totalentreprenører 
som praktiserer, resten fravælger den digitale BIM metode og implementeringsarbejdet lader vente på 
sig der hvor de store ressourcetunge aktører ikke er tilstede. 

Byggebranchen i Danmark er således tydeligt udfordret af manglende implementering af digitale 
metoder og værktøjer, til optimering af byggeprocessens værdikæde. Rådgiverne arbejder ganske vist 
i 3D (BIM), primært med det formål at trække 2D tegninger ud og de fokuserer ikke på BIM modellen 
som en digital prototype af det virkelige byggeri, derfor dør den digitale værdikæde når rådgiver har 
afleveret sit udførelsesprojekt. 

En af de helt store udfordringer er således at få rådgiverne til at bevare fokus på ”projektet”, samt på at 
projektere tværfagligt og i takt. Derved kunne der skabes et validt digitalt grundlag som de udførende 
har tillid til, således de også kan få gavn af den effektiviseringsgevinst et digitalt projekt kan tilføre. 

Ovenstående understøttes af, at entreprenører som MT Højgaard og NCC for længst har udviklet egen 
VDC3 proces for udførelsesfasen, hvor de tager ”det de kan bruge” fra rådgivers modeller og selv 
udarbejder resterende digitale grundlag, for det videre arbejde. 

Rådgiverne ser egne ydelser løsrevet fra den tværfaglige sammenhæng, derfor er produktet et frag-
menteret og ukoordineret BIM projekt. Det er et udbredt og tankevækkende kendetegn hos rådgiver-
branchen og det er svært at forstille sig at der kom en bygning op at stå, hvis de udførende tænkte og 
arbejdede ligeså fragmenteret som rådgiverbranchen. 

Derfor bliver driftsherre, bygherre og udførende nødt til at klæde sig på til at stille ”de rigtige” udfaldskrav 
som grundlag for, at rådgiverne kan gennemføre et digitalt BIM flow der lever op til bygherres samlede 
udfaldskrav og som kan generere et validt digitalt projekt, rådgiverene kan stå inde for i forhold til 
udførende og efterfølgende til driftsherre. 

Ovenstående er således argumenterne og grundlaget for at udarbejde kursusmodulet ” Optimering af 
projekteringsprocessens digitale værdikæde, i en tværfaglig ramme”, med det formål at forbedre 
branchens kompetencer inden for området.  

                                                
3 VDC står for Virtuel Design and Construction: https://www.ncc.dk/vi-tilbyder/ydelser/digital-construction/vdc/hvad-er-vdc/  

https://www.ncc.dk/vi-tilbyder/ydelser/digital-construction/vdc/hvad-er-vdc/
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3 Grundlag for metode og udvikling 

For at etablere et valid grundlag vedrørende modulets indhold og struktur, har vi foretaget en række 
undersøgelser, workshops og pilotprojekter – derudover har vi deltaget i seminarer, både som tilhører 
og som oplægsholdere. 

I det efterfølgende beskrives, i kronologisk rækkefølge, de undersøgelser der ligger til grund for 
modulets indhold og struktur. 

3.1 Empiri forud for projektet 

Forud for projektet har vi indsamlet empirisk data fra eget byggeprojekt og fra deltagelse i en interna-
tional konference vedrørende BIM flow og digitalitet. 

EAL Campus 

Fra 2014 – 2016 byggede EAL4 sit eget Campus på ca. 22.000 m2 - det var et offentlig støttet byggeri 
og derfor var IKT bekendtgørelsen gældende. Vi (ansatte fra Bygningskonstruktøruddannelsen) deltog 
i projektet som strategisk bygherrerådgiver på det digitale område og det var således også os der 
udfærdigede de gældende IKT specifikationer på projektet. 

Vi var involveret i kvalificeringen af det digitale projekt fra projektstart til digital aflevering til driftsherre 
og evaluering af Campus projektet var startskuddet til de metodiske, procesmæssige og samarbejds-
mæssige overvejelser som også ligger til grund for dette kursusmodul. 

3.1.1 BCS (Building Content Summet) 

I november måned 2017 deltog vi i en international BCS5 konference i Aarhus, her var vi både tilhører, 
aktør og oplægsholdere. Indholdet af vores oplæg var netop resultatet af de undersøgelser og 
evalueringsresultater der kom ud af ovennævnte Campusprojekt. 

De udfordringer vi peger på i BCS oplægget italesætter samme udfordringer som efterfølgende inter-
viewundersøgelser også påpeger. Oplægget fra BCS konferencen kan downloades fra den portal som 
tilknyttes til publicering af Styrk BK projekterne. 

3.2 Empiri hentet i projektperioden 

I afsnittet her vil vi redegøre for resultaterne af de interviewundersøgelser der er gennemført i forhold 
til kursusmodulets målgruppe og genstandsfelt. 

3.2.1 Interviewundersøgelser 

For at kvalificere modulets indhold og struktur har vi foretaget en række foranalyser af målgruppens 
kvalifikationer og kompetencer. 

Dette er gennemført på følgende måde: 

- En initialkvalifikationsanalyse af 9 rådgivende og 10 udførende virksomheder i lokalområdet 

- Fokusgruppe interview af 49 konstruktørpraktikanter som netop har afsluttet et 20 ugers praktik-
ophold i den lokale og regionale byggebranche 

- Dybdeinterview af udvalgte rådgiver- og entreprenørvirksomheder, med henblik på at udvælge 
eksemplariske pilot- og udviklingsprojekter 

                                                
4 EAL (Erhvervsakademiet Lillebælt) senere fusioneret til Erhvervsakademi og Professionshøjskole UCL 
5 https://buildconsum.com/bcs-europe-2017/  

https://buildconsum.com/bcs-europe-2017/


 

 
 

4 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1, 5000 Odense C, tlf. 7010 5800, ucl.dk 

 

Initialkvalifikationsanalyse 

Formålet med denne interviewundersøgelse er at afdække virksomhedernes initialkvalifikationer inden 
for digitalisering, både i forhold til viden om og anvendelse af digitale værktøjer, men også i forhold til 
de processer og den kontekst virksomhederne praktiserer digitaliseringen i. 

Undersøgelse har særlig fokus på, at afdække virksomhedernes generelle indstilling til, viden om samt 
erfaring med en digitaliseret byggeproces, samt hvorvidt virksomheden er motiveret for at arbejde med 
den digitale ”dagsorden”. 

Til at afdække virksomhedernes initialkvalifikationer har vi gennemført interviews i 9 
rådgivningsvirksomheder og i 10 entreprenørvirksomheder, se herunder: 

 

G.K. Kaysen I/S, Svendborg Entreprenør 

Dreier & Co, Nyborg Entreprenør 

Alf Jensen A/S, Rudkøbing Entreprenør 

OBH- gruppen  Rådgiver  

Poul Rasmussen A/S , Otterup  Entreprenør 

Tegnestuen Mejeriet  Rådgiver 

Rambøll  Entreprenør 

Archidea arkitekter a/s Rådgiver 

Creo Arkitekter  Rådgiver 

5E- Byg Totalentreprenør 

Cowi Rådgiver 

Skjøde  Entreprenør 

NJ Gruppen A/S Rådgiver og entreprenør 

DAMPA ApS Rådgiver og entreprenør 

Olav de linde Rådgiver og totalentreprenør 

AI Rådgivning Arkitekt og Ingeniør  

Hanson & Knudsen  Entreprenør 

Dansk Bolig Byg Totalentreprenør 

MT Højgaard Totalentreprenør 

Der er udarbejdet to interviewguides til undersøgelsen, en som retter sig mod rådgivers virkefelt og en 
som retter sig mod entreprenørs virkefelt (se bilag 1). 

Rådgiver 

Generelt vurderes rådgivers kendskab til BIM og digital projektering som godt, men det træder tydeligt 
frem at det ikke er en anvendelsesorienteret viden på kompetenceniveau, men fortrinsvis på videns og 
delvis færdighedsniveau. Undersøgelsen viser at det primært er få personer i virksomheden som er i 
stand til at gennemskue et BIM flow, typisk BIM managere og –koordinatorer. 

Undersøgelsen viser ligeledes at rådgiverne arbejder meget fragmenteret i forhold til andre faggrupper 
og det er ofte mangel på fælles forståelsesramme og tværfaglig koordinering der udgør de helt store 
udfordringer under projekteringsprocessen. 

Entreprenør 

Undersøgelsen viser at hoved- og fagentreprenører fortrinsvis har perifert kendskab til digital bygge-
styring og når det gælder byggestyring ved hjælp af BIM modeller er vidensniveauet praktisk talt ikke 
eksisterende. Adspurgte hoved- og totalentreprenører anvender digitale værktøjer til byggestyring, men 
de er ikke knyttet op på rådgivernes BIM modeller – de angiver at de ikke tør stole på rådgivers modeller 
og omvendt vil rådgiver ikke tage ansvaret for egne modellers validitet. 
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En enkelt totalentreprenørerne (MT Højgaard) har faktisk et rigtigt godt kendskab til BIM flowet, de har 
så lagt det over i et VDC forløb. De er dog endnu ikke i stand til at gennemføre digital byggestyring på 
baggrund af rådgivers modeller, men udarbejder egne modeller at styre efter. 

Fokusgruppeinterview 

Vi har gennemført fire fokusgruppeinterviews med 49 bygningskonstruktørpraktikanter, interviewene er 
gennemført i slutningen af deres praktikforløb (Se bilag 2). 

Undersøgelsen bekræfter i store træk de udsagn der kan uddrages af initialkvalifikationsanalysen, men 
det skal dog bemærkes at de fleste at de involverede praktikanter føler sig bedre klædt på i forhold BIM 
standarder og –flow end mange af de medarbejdere som er ansat i virksomhederne. 

Dybdeinterview 

I forlængelse af ovenstående interviews planlagde vi at gennemføre et pilotprojekt i en totalentreprenør-
virksomhed, Dansk Bolig Byg (DBB), som lige nu opfører et større byggeri i lokalområdet. I den 
forbindelse har vi gennemført dybdeinterview med DBB’s projektleder for byggeriet. DBB er en typisk 
repræsentant for ovenstående udsagn om totalentreprenører, de anvender digitale værktøjer til bygge-
styring men det skal dog påpeges at de har en ret ”analog” tilgang til digital byggestyring og rådgivers 
BIM modeller er endnu ikke med i deres overvejelser. Dertil kommer at de heller ikke anvender de 
nyeste planlægningsmetoder (LBS6 og LPS7) i styring af byggeprojekterne. 

3.2.2 DigiByg Fyn, et pilotprojekt til - Udvikling af kompetenceforløb og uddannelser under 
”Styrkelse af muligheder for efter- og videreuddannelser for bygningskonstruktører” 

Den lokale brancheorganisation ”Miljøforum Fyn”8 har valgt digitalisering af byggeprocessen som et 
strategisk udviklingsområde og konstruktøruddannelsen har interesse i konceptudvikling af implemen-
teringsstrategier, herunder også kursusudbud, for hhv. store, mellem og små byggevirksomheder inden 
for professionsområdet. Dette har været udgangspunktet for et samarbejde mellem Miljøforum Fyn og 
Konstruktøruddannelsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Lillebælt - vedr.  
implementering af digitalisering, samt digital projektering / udførelse i regionale byggevirksomheder. 

Formålet med samarbejdet er at: 

- deltage i projekter, hvor IKT-bekendtgørelsens målsætninger er gældende 

- øge rådgivers og entreprenørers effektivitet og produktivitet gennem digitalisering 

- skabe sammenhæng mellem teori og praksis, så det giver værdi for den enkelte virksomhed at 
deltage i netværk og projekter 

- tilføre værdi for bygherre/driftsherre gennem digitalisering 

Med Miljøforum Fyn som løftestang for kontakten til regionale virksomheder, har vi etableret et 
udviklingsprojekt ”DigiByg Fyn” som ud over at fokusere på ovenstående formål også fungerer som 
pilotprojekter til dette her (Styrk BK) projekt. (se bilag 3) 

Figuren herunder viser en grafisk model af problemfelt og det forløb der er bygget op om pilot 
projekterne. 

                                                
6 LBS: Location-based Scheduling 
7 LPS: Last Planner System 
8 http://miljoforumfyn.dk/ 
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De digitale koncepter fremstillet i et didaktisk forløb, holdt op imod projektets problemfelt. 

Der er planlagt/gennemført følgende tre pilotprojekter: 

- Pilotprojekt 1: gennemført på den udførende del, først med en ”analog” anvendelse af digitale 
metoder, derefter en tilsvarende og fuld digital del på baggrund af BIM modeller. Projektet udmøntes 
i en række udfaldskrav og forudsætninger for at udførende kan anvende BIM modeller til digital 
byggestyring 

- Pilotprojekt 2: er for rådgivere og har til formål at skabe et tværfagligt koordineret BIM projekterings-
flow, hvor resultatet lever op til de udfaldskrav som både udførende og bygherre stiller til BIM projek-
tet. 

- Pilotprojekt 3: er et fuld skala projekt hvor det samlede BIM projekt flow gennemføres fra projekte-
ringsstrategiske overvejelser til byggeforløbets afslutning 

Pilotprojekt 1 er gennemført som beskrevet og dette projekt har dannet grundlag for de nødvendige 
udfaldskrav som udførende entreprenører skal stille til rådgiverprojektet, for at kunne gennemføre 
digital byggestyring med BIM modellerne som grundlag. 

Det har ikke været muligt at gennemføre pilotprojekt 2 i en kooperation af rådgivere, derfor har vi valgt 
at gennemføre forløbet som et parallelt forløb med en 4. semester på bygningskonstruktøruddannelsen 
på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Lillebælt. Projektet PFA, Havnegade9 har fungerer 
som tværfagligt projekt i efterårssemestret 2018. (se bilag 4) 

Evaluering af det tværfaglige semesterforløb har bekræftet vore hypoteser og resultaterne af vore 
undersøgelser. 

3.2.3 Workshops og seminarer 

I forbindelse med gennemførelse af valgfag i VDC har totalentreprenør NCC været inviteret og holdt 
oplæg vedr. BIM flowets proces, set fra en totalentreprenør vinkel, derudover har vi deltaget i to heldags 
VDC workshops hos totalentreprenør MT Højgaard. 

Fælles for begge entreprenører er at de i hovedparten af deres projekter, både er ansvarlige for 
projektering og udførelse af byggerierne. 

Ingen af de to omtalte entreprenører er endnu nået dertil, at de kan gennemføre BIM processen uden 
brud i værdikæden, men begge giver dog udtryk for at indfrielse af et sådan mål ville være ensbetyd-
ende med store besparelser og effektivisering for alle parter i byggeprocessen.  

                                                
9 https://pfa.dk/privat/pfa-boliger/pfa-kollegier/  

https://pfa.dk/privat/pfa-boliger/pfa-kollegier/
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4 Modulets titel og beskrivelse 

Titlen på modulet er: Optimering af projekteringsprocessens digitale værdikæde, i en tværfaglig ramme. 

Modulet er opdelt i fire koncepter med et samlet omfang på 10 ECTS (Bilag 5: ”Registreringsskema for 
nyt modul under godkendt diplomuddannelse”) 

Niveau: Diplomuddannelse, med mulighed for merit til masteruddannelse gennem særligt tilrettelagt 
opgaveforløb. 

4.1 Formål 

Formålet med modulet er at give deltagerne kompetencer til at planlægge, koordinere og gennemføre 
tværfaglig digital (BIM) projektering, herunder ledelse af en digital projekteringsmetodik. 

Formålet er ligeledes at give deltagerne kompetencer til at udvikle relevante digitale koncepter og 
værktøjer, samt til at agere innovativt, agilt og kompetent i et digitalt tværfagligt projekteringsflow. 

4.2 Mål 

Målet med modulet er at udvide og øge mulighederne for efter-/videreuddannelse for bygningskon-
struktører inden for et overset, relevant og aktuelt område. 

Specifikt handler det om at deltageren opnår forudsætninger for at deltage aktivt i VDC lignende 
projekteringssammenhænge, på strategisk/taktisk og taktisk/operativt niveau og samtidig holde fokus 
på de leverancer og den proces der skaber et ubrudt digitalt BIM flow. 

4.3 Målgruppe 

Modulet retter sig bredt mod bygningskonstruktører ansat i rådgivningsvirksomheder, men også 
bygningskonstruktører som er ansat i entreprenørvirksomheder der beskæftiger sig med BIM projekt-
ering - men bygningskonstruktører der arbejder med Digital Facility Management kan ligeledes bruge 
læringsudbyttet direkte i professionsarbejdet. 

4.4 Beskrivelse af modulet 

Modulet er et kombineret kursus og projektforløb for deltagerne. Modulet består af 10 kursusdage og 1 
dag med mundtlig eksamen. Kursusforløbet strækker sig over 12 uger. 

Deltageren udarbejder et projekt med en konceptuel løsning for eget virksomhedsprojekt eller for tildelte 
projekt. Før eksamen er det muligt for den studerende at få vejledning med den tildelte vejleder. 

Forud for eksamenen udarbejder deltageren en skriftlig refleksion over ovennævnte koncept, denne 
danner sammen med konceptet, grundlag for den mundtlige eksamen. 

4.5 Indhold 

Indholdet i kurset er en kombination af teori og praksis med en problemorienteret tilgang til lærings-
målene. 

Deltagerne opfordres til at finde problemstillinger og cases i egen virksomhed, som de kan knytte 
undervisningens indhold til, således at de refleksive processer har et kendt og praksisnært udgangs-
punkt og kan danne rammen om en handlingsplan, evt et forslag til hvordan virksomheden kan arbejde 
videre med koncepterne. 

4.6 Læringsmål 

Efter kursusmodulets gennemførelse skal deltageren: 
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Viden:  Have viden om og kunne reflektere over et byggeris digitale informations-
bærende værdikæde, inden for planlægning, projektering og koordinering af 
processerne 

  Have viden om og indblik i de metoder og processer som binder den digitale 
værdikæde sammen mellem rådgiver og udførende 

Færdigheder:  Kunne anvende metoder og relevante værktøjer til planlægning, koordinering 
og projektering af en tværfaglig digital projekteringsproces 

 Kunne planlægge og koordinere den digitale BIM proces som validt grundlag 
for digital projektering, samt reflektere over forløbets processer 

Kompetencer:  Kunne arbejde integreret med digitale bygningsinformationsmodeller, samt 
overføre og udtrække data mellem forskellige informationssystemer og fag-
modeller 

 Kunne udarbejde et digitalt projekt- og dokumentationsmateriale som validt 
grundlag for digital byggestyring 
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5 Koncepter og fagelementer som indgår i modulet 

Med udgangspunkt i workshops, pilotprojekter, seminarer og undersøgelser afdækkes herunder de 
faglige elementer som er relevante at medtage i kurset. 

Kursets faglige elementer er tilrettelagt inden for følgende fire overordnede koncepter: 

1. BIM projekteringsstrategier 

2. Planlægning af digital projekteringsproces 

3. Koordinering af projektets BIM flow 

4. Digital (BIM) projektering i et tværfagligt perspektiv 

 
Grafisk fremstilling af kursets fire koncepter. 

De fire overordnede koncepter er tænkt som agile koncepter der kan gennemføres som et samlet 
diplom kursusmodul, eller som selvstændige/adskilte forløb. Koncepterne kan ligeledes udbydes adskilt 
eller samlet som virksomhedsrekvirerede kursusforløb. 

5.1 BIM projekteringsstrategier 

Første forudsætning for et fokuseret og anvendelsesorienteret BIM flow er, at bygherre indledningsvis 
definerer nogle skarpe digitale udfaldskrav, samt nogle strategiske overvejelser vedr. implementering 
af bygherres og entreprenørers digitale udfaldskrav til projektet. Målet er at planlægge BIM strategier, 
hvor projektets BIM modeller skabes af rådgiver, anvendes af udførende til digital byggestyring og 
afleveres til driftsherre, i en ubrudt digital værdikæde. 

Undersøgelserne viser dog at det er de færreste bygherrer der har den fornødne viden om hele 
værdikædens proces og outputs, derfor er det oplagt at introducere fagelementer inden for strategisk 
bygherrerådgivning. 

Konceptet ”BIM projekteringsstrategier” indeholder følgende fagelementer: 

 Foranalyse og udfaldskrav 

 Forhindringsanalyse 

 Kravsspecifikationer og IKT aftale 

5.1.1 Foranalyse og udfaldskrav 

De strategiske overvejelser handler indledningsvis om at klarlægge hvilke forudsætninger og 
udfaldskrav der gør sig gældende på langs af projektets digitale værdikæde. Det er først og fremmest 
en ”Begin with the end in mind” foranalyse, som tager udgangspunkt i de udfaldskrav man kan udlede 
af bygherres driftsstrategier og –punkter, samt de digitale udfaldskrav udførende stiller til projektet for 
at kunne gennemføre digital byggestyring ud fra rådgivers modeller og data. 

Bilag til foranalyse og udfaldskrav: 
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- Bygherres udfaldskrav til D&V, indeholdende en rum- og bygningsdelsliste, som angiver punkter og 
omfang for digital aflevering (bilag 7) 

- Entreprenørens udfaldskrav10 til BIM modellers geometri, informationsindhold og kodning afdækkes 
af bygherre/rådgiver 

Foranalysen ender ud i en række udfaldskrav som bliver styrende for det digitale projekteringsflow 
rådgivere skal gennemføre og samtidig være med til at sikre et ubrudt digitalt projekteringsflow gennem 
hele værdikæden. 

5.1.2 Forhindringsanalyse 

Forhindringsanalysen er et redskab som anvendes i forbindelse med planlægning af aktiviteter/ydelser 
ind i en tidslinie og det bliver fortrinsvis brugt som grundlag for uge- og periodeplan. I denne her sam-
menhæng anvendes forhindringsanalysen til at klarlægge ovennævnte udfaldskravs placering i en 
projekteringsperiodes tidslinie - den udgør samtidig de overordnede rammer for, at de involverede fag-
grupper ”projekterer i takt”. 

Bilag til forhindringsanalyse: 

- Eksempel på forhindringsanalyse (bilag 8). 

5.1.3 Kravsspecifikationer og IKT aftale 

Ovennævnte foranalyse, udfaldskrav og forhindringsanalyse udgør, sammen med Molios11 paradigme 
for IKT specifikationer, grundlaget for udarbejdelse af bygherres projektspecifikke IKT specifikationer 
for et givent projekt. 

På baggrund af IKT specifikationerne udarbejdes en projektspecifik IKT aftale. IKT aftalen fungerer som 
en fælles tværfaglig aftaleramme for alle aktører som har andel i projekteringsarbejdet. 

Bilag til kravsspecifikationer og IKT aftale: 

- IKT specifikationer 

- IKT afleveringsspecifikation (bilag 9) 

- Bygningsdelsliste til digital aflevering (bilag 10) 

- IKT aftale 

5.2 Planlægning af digital projekteringsproces 

Med bygherres digitale udfaldskrav, -specifikationer og aftaler som grundlag, er det den IKT ansvarliges 
opgave at planlægge den digitale projekteringsproces der skal udføres – det er i den her fase projektets 
IKT specifikationer skal omsættes til tværfaglige digitale processer. 

Planlægningsdelen indeholder desuden nogle commissioning lignende planlægnings- og 
kontrolværktøjer der successivt justerer og indregulere det digitale projekt, så det lever op til krav og 
specifikationer – og leverer de outputs der holder værdikæden ubrudt gennem hele byggeprocessen. 

Konceptet ” Planlægning af digital projekteringsproces” indeholder følgende fagelementer: 

 IKT - procesmanual 

 Konceptanalyse, bygningsdelsjournal og BIM standarder 

 BIM setup og fagmodelstruktur 

5.2.1 IKT – procesmanual 

Mange projekterende virksomheder omsætter IKT specifikationer og udfaldskrav i en projektspecifik 
IKT/BIM manual – ofte i form af en guide man støtter sig til når noget er kørt af sporet. 

                                                
10 Entreprenørens udfaldskrav er en projektspecifik liste over de krav der skal være tilstede, for at denne kan gennemføre digital byggestyring, 
fx entrepriseopdelte fagmodeller, kodning, klassifikation, modelleringskrav, etc. 
11 https://bips.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jsomr%C3%A5de/aftale%20og%20kommunikation#0 
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I kurset her omsættes IKT-specifikationer og krav til en projektspecifik IKT-procesmanual der løbende 
justeres og indreguleres i takt med at der sker ændringer i det digitale projekt – dvs. ud over at udgøre 
en fælles tværfaglig aftale- og forståelsesramme, fungerer procesmanualen også som et dynamisk 
commissioning lignende KS værktøj for den digitale proces. 

Bilag til IKT – procesmanual: 

- Molios paradigme for IKT – procesmanual12 

- Eksempel på projektspecifik IKT procesmanual 

- Grafisk fremstilling af en commissioning lignende digital proces (bilag 11) 

5.2.2 Konceptanalyse, bygningsdelsjournal og BIM standarder 

Som grundlag for projektets BIM setup udarbejdes en koncept- og bygningsdelsanalyse der kortlægger 
”det der giver mening” at bygge ind i det digitale projekt og som forholder sig til bygherres og 
entreprenørers digitale udfaldskrav til det digitale projekt, altså situationsbestemte analyser. Derudover 
forholder koncept- og bygningsdelsanalysen sig til de konstruktionsmæssige forhold der rammesætter 
projektets fagmodelstruktur. 

Bygningsdelsjournalen opsamler og kommunikerer alle informationsmæssige og byggefaglige input til 
de digitale objekter. Den er således rygraden i BIM flowet, da det er her al information om objekterne 
samles, lagres og distribueres. For at holde styr på denne information bliver hver bygningsdel tildelt en 
unik typekode (fx BIM7AA eller CCS). Man kan sige at det bliver objektets stregkode gennem hele BIM-
flowet. Al relevant faglig information som har indflydelse på flowet bliver altså samlet et sted, hvor alle 
projektets aktører kan tilgå, arbejde i og hente information. 

Bygningsdelsjournalen definerer ligeledes ansvar for BIM projektets objekter, dvs. alle rådgivere ved 
hvad de har ansvaret for at modellere. Dermed er bygningsdelsjournalen også med til at definere 
indholdet af BIM projektets modeller og med til at definere en fagopdelt modelstruktur. 

Bilag til Konceptanalyse, bygningsdelsjournal og BIM standarder: 

- Eksempel og paradigme for konceptanalyse (bilag 12) 

- Bygningsdelsjournal, herunder også typekodning og informationsniveauer (bilag 13) 

- BIM standarder13 

5.2.3 BIM setup og fagmodelstruktur 

Bygningsdelsjournalen danner grundlag for præcisering af projektets BIM setup og fagmodelstruktur. 
Overordnet set omfatter projektets BIM setup implementering af de specifikationer og udfaldskrav der 
er givet for projektet – det kunne fx være. Klassifikation, typekodning, informationsstyring (LOR, LOG 
og LOI), digitale leverancer, etc. 

Ovennævnte forudsætninger omsættes i fagspecifikke BIM modeller som både skal kunne forene og 
adskille de faggrupper som har aktier i projektet – således de efter projekteringsfasen kan overdrages 
til udførende uden der sker brud i den digitale værdikæde. 

Fagmodellerne er typisk opdelt efter de faggrupper som indgår i projektet, fx tager ingeniøren sig af 
konstruktions- og VVS modeller, arkitekten tager sig primære bygningsmodeller, osv. Dette ”adskilte” 
samarbejde styres ved hjælp af tværgående fagmodelskemaer. 

Bilag til BIM setup og fagmodelstruktur: 

- Projektets BIM setup 

- Paradigme for definering af fagmodelstruktur (bilag 14) 

                                                
12 https://bips.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jsemne/a102-ikt-specifikationer-2016#0 
13 De facto standarder som: BIM7AA og CCS 
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5.3 Koordinering af projektets BIM flow 

Det er vigtigt at udarbejde et fælles BIM setup som skal styre projektets digitale flow, men det er mindst 
lige så vigtigt at have nogle værktøjer og procedure som kan sikre at BIM flowet bliver på sporet. Det 
er ofte her det går galt for branchen, derfor har vi udviklet nogle værktøjer til kurset som både kan 
bruges som en fælles forståelsesramme i et projekt og samtidig være et agilt koncept som kan tilpasses, 
situationsbestemt. 

Konceptet ” Koordinering af projektets BIM flow” indeholder følgende fagelementer: 

 Leverancespecifikationer og informationsstyring 

 Revit Warehouse 

5.3.1 Leverancespecifikationer og informationsstyring 

For at kunne styre modellernes geometri og informationsflow er det nødvendigt med nogle fælles 
digitale standarder. Ud over at være styrende for fagmodellernes objekter skal de også kommunikere 
ekstern fra modeller til prisbiblioteker, beskrivelsesdatabaser etc. og det er derfor vigtigt at kunne 
identificere og genkende objekter på type/klassifikation både i modeller, databaser, beskrivelser, mm. 

Molio har således udarbejdet en velegnet leverancespecifikation14 med type kodning og LOD (Level of 
Detail). 

5.3.2 Revit Warehouse 

Som alternativ til arkitektens, ingeniørens og andres virksomhedsspecifikke contents arbejdes der på 
kurset, med en fælles tværfaglig warehousefil – og i den forbindelse er warehousefilen en Revit fil som 
indeholder alle de objekter der indgår i projektet. 

Et tværfagligt object/family Warehouse, hvor alle relevante byggefaglige informationer, standarder og 
parametre er indlejret, et Warehouse som repræsenterer en tværfaglig digital forståelsesramme og som 
kommunikerer entydigt mellem fagmodeller, prisdatabaser, beskrivelser, specifikationer, software og 
IKT-værktøjer. 

Revit warehousefilen og dens objekter er kædet sammen med bygningsdelsjournalen, Det vil sige at 
sammen med bygningsdelsjournalen er warehousefilen projektets digitale varehus der indeholder og 
binder alle objekter og informationer sammen, tværfagligt. 

Materialet til Warehouse er for omfattende at vedhæfte som bilag, det kan derfor downloades i den 
portal det samlede projekt publiceres fra. 

5.4 Digital (BIM) projektering i et tværfagligt perspektiv 

I dette koncept vil der være stor fokus på det tværfaglige samarbejde i projektet. Det er også her at alle 
de øvrige koncepters fagelementer afprøves og evalueres i projektets praksis. 

Fagelementer og værktøjer tilpasses til de respektive projekter og i overensstemmelse med ”virksom-
hedernes” virkefelt. 

Til modulet er knyttet et omfattende læringsmateriale inden for BIM projektering, i form af vejledninger, 
powerpoints, undervisningsvideoer, fagmodeller, etc. og det vil være for omfattende at knytte dette 
materiale til beskrivelse eller bilag. Materialet kan derfor downloades fra den portal hvor det samlede 
projekt publiceres. 

  

                                                
14 https://www.dikon.info/publikationer/  

https://www.dikon.info/publikationer/
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6 Fagdidaktik og undervisningsplaner 

Til kurset er der udarbejdet nedenstående fagdidaktiske model. Modellen er tænkt så den både retter 
sig mod almen udbudte kursusforløb og mod virksomhedstilrettelagt forløb. 

De fire koncepter som indgår i kurset kan både udbydes som et samlet forløb og som valgfag under en 
diplomuddannelse – men det kan også gennemføres som 4 separate virksomtilpassede forløb. 

Derudover kan modulet udbydes som en kombinations af alment udbud og virksomhedstilpassede 
forløb. 

 
Fagdidaktisk model af kursusmodulet, rettet både mod uddannelse og mod virksomheder. 
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6.1 Undervisningsplan 

Kursusforløbet strækker sig over 12 uger og gennemføres som en kombination af kursusdage med 
undervisning og projektarbejde med cases eller virksomhedsprojekter. Forløbet afsluttes med en 
mundtligt eksamen som bedømmes efter 7 trins karakterskalaen. 

6.1.1 Lektionsplaner 

Lektionsplanerne er opdelt på de fire koncepter der indgår i modulet 

BIM projekteringsstrategier (varighed to uger) 

Uge 1 

Dag uge 1 Fagelementer / emner Litteratur og læringsmateriale Opgaver / case / refleksion 

Dag 1 

(Kursusdag) 

Introduktion til kursusforløb:   

 Introduktion til forløb og til kursus-
materiale, samt præsentation af 
læringsrammer og undervisere 

Litteratur- og bogliste, henvisning til de 
facto standarder og undervisnings-
materialer. 

 

 Forventningsafklaring, fagdidaktik og 
pædagogisk model. 

Fagdidaktisk model for kursusforløb, 
den pædagogiske model for aktions-
læring og studieaktivitetsmodellen. 

Indledningsvis afstemmes forventninger til 
kurset. Dernæst præsenteres kursets 
fagdidaktiske model og fagelementernes 
placering i læringsforløbet. 

Studieaktivitetsmodellens første tre 
kvadranter danner sammen med 
aktionslæring den pædagogiske model for 
kurset. 

 Etablering af studiegrupper -  Kursisterne etablerer sig i studiegrupper, 
som samtidig kan fungere som 
samarbejds- / læringsgrupper under hele 
kursusforløbet. 

 BIM projekteringsstrategier:   

 Præsentation af IKT – bekendt-
gørelse, -specifikationer og de facto 
standarder, samt deres betydning for 
projektspecifikke sammenhænge. 

- IKT bekendtgørelse og vejledning: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/
R0710.aspx?id=145421 
https://www.bygst.dk/media/16965/vej
ledning-til-ikt-bekendtgoerelsen-.pdf 

- IKT specifikation og afleverings-
specifikation: 
https://molio.dk/bips/  
https://www.dikon.info/  
http://www.bim7aa.dk/  

Bekendtgørelse, specifikationer og 
standarder sammenholdes med 
specifikationer fra kursisternes projekter. 
Gennem en refleksionsproces afdækkes 
projekternes problemstillinger og 
udfordringer, som grundlag for 
fremadrettede BIM strategier. 

Dag 2 og 3 Workshop/studiegruppe/selvstudie Ovenstående bekendtgørelser, 
specifikationer, standarder, samt 
eksempler fra egne eller andre projekter 

Kursisternes eget projekt bruges som 
case. Projektets problemområder 
identificeres og de punkter som kræver 
særlig opmærksomhed afdækkes 

Dag 4 

(Kursusdag) 

Foranalyse og udfaldskrav - Bygherres udfaldskrav til D&V 
(afleveringsspecifikation) 

- Rum- og bygningsdelsliste til digital 
aflevering 

- Projektspecifik IKT – specifikation 

- Evt. IKT aftale for eget projekt 

- Entreprenørens udfaldskrav til 
projektet, for at kunne gennemføre 
digital byggestyring 

Der udarbejdes en ”Begin with the end in 
mind” foranalyse, som skal afdække de 
udfaldskrav man kan udlede af bygherres 
driftsstrategier og –punkter, samt de 
digitale udfaldskrav udførende stiller til 
projektet for at kunne gennemføre digital 
byggestyring ud fra rådgivers modeller og 
data. 

Dag 5 Workshop/studiegruppe/selvstudie - Videomateriale, guides og eksempel-
samling 

Ved workshoppens afslutning skal 
kursisterne have afdækket alle 
udfaldskrav på langs af eget projekts 
værdikæde. 

Uge 2 

Dag uge 2 Fagelementer / emner Litteratur og læringsmateriale Opgaver / case / refleksion 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145421
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145421
https://www.bygst.dk/media/16965/vejledning-til-ikt-bekendtgoerelsen-.pdf
https://www.bygst.dk/media/16965/vejledning-til-ikt-bekendtgoerelsen-.pdf
https://molio.dk/bips/
https://www.dikon.info/
http://www.bim7aa.dk/
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Dag 1 

(Kursusdag) 

Forhindringsanalyse - Vejledning og videoer om anvendelse 
af forhindringsanalyse 

I en forhindringsanalyse klarlægges 
ovennævnte udfaldskravs placering i en 
projekteringsperiodes tidslinje. 

Dag 2 - 4 Kravsspecifikation og IKT aftale - Bygherres udfaldskrav til D&V 
(afleveringsspecifikation) 

- Rum- og bygningsdelsliste til digital 
aflevering 

- Projektspecifik IKT – specifikation 

- Evt. IKT aftale for eget projekt 

- Entreprenørens udfaldskrav til 
projektet, for at kunne gennemføre 
digital byggestyring 

Ovennævnte foranalyse, udfaldskrav og 
forhindringsanalyse udgør grundlaget for 
projektspecifik IKT specifikation på eget 
projekt. 

Eget udleverede projekts IKT-specifikation 
kvalificeres op i mod projektets samlede 
udfaldskrav. 

 

Dag 5 

(Kursusdag) 

Evaluering af BIM projekterings-
strategier 

 Kursisterne fremlægger resultatet af 
arbejdet med BIM projekterings-
strategierne for eget projekt. 

 Opfølgning på BIM strategier  Feedback fra øvrige kursister og 
undervisere danner grundlag for en 
afsluttende opfølgning og evt. tilretning af 
projekteringsstrategier for eget projekt. 

Planlægning af BIM projekteringsproces (varighed tre uger) 

Uge 3  

Dag uge 3 Fagelementer / emner Litteratur og læringsmateriale Opgaver / case / refleksion 

 IKT – procesplanlægning:   

Dag 1 

(Kursusdag) 

IKT – procesmanual - BIPS’s paradigme for IKT-
procesmanual: 
https://bips.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8
jsemne/a402-ikt-procesmanual#0 

- Eksempel på projektspecifik 
procesmanual  

IKT specifikationerne omsættes i et 
projektspecifikt oplæg til en IKT – 
procesmanual, for eget/udleverede 
projekt. 

Der etableres en dynamisk One-Note IKT-
procesmanual, som løbende justeres i 
takt med projektændringer eller ændringer 
af udfaldskrav. 

 Commissioning af den digitale 
proces 

- https://vaerdibyg.dk/vejledning/ 

- Grafisk skabelon af digital 
commissioningproces 

For at sikre at den digitale proces og 
udfaldskrav bliver på sporet under hele 
forløbet, udarbejdes commissioningplan, 
kontrolskemaer og kontrolstader for 
projekteringsprocessen. 

Dag 2 - 5 Workshop/studiegruppe/selvstudie - Videomateriale, guides og eksempel-
samling 

- Vejledning gennem kursusspecifik 
Wiki One-Note 

Ved afslutning af perioden skal der 
forelægge en IKT-proceshåndbog, hvor 
trufne beslutninger er indarbejdet, samt 
en commissioningplan incl. kontrolstader 
og kontrolskemaer. 

Uge 4 

Omfang Fagelementer / emner Litteratur og læringsmateriale Opgaver / case / refleksion 

 Projektets BIM standarder:   

Dag 1 

(kursusdag) 

Konceptanalyse - Vejledninger og videoer om 
etablering og anvendelse af koncept-
analyse, samt skabelon til koncept-
analyse 

Der udarbejdes en konceptanalyse over 
eget projekt,  hvor ”det der giver mening” 
at bygge ind i projektet er afdækket og 
hvor de første overvejelser vedrørende 
digital fagopdeling er med i 
overvejelserne. 

 BIM standarder og informations-
niveauer 

- Vejledninger og videoer om 
planlægning af informationsniveauer 

- Digitale de facto standarder 
https://www.dikon.info/  
http://www.bim7aa.dk/ 

 

 Bygningsdelsjournal - Vejledninger og videoer om 
etablering og anvendelse af byg-
ningsdelsjournal, samt skabelon til 
bygningsdelsjournalen 

- Introduktion til kravsdatabaser 

Ovenstående konceptanalyse, BIM 
standarder og informationsniveauer 
omsættes i en projektspecifik bygnings-
delsjournal. 

https://bips.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jsemne/a402-ikt-procesmanual#0
https://bips.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jsemne/a402-ikt-procesmanual#0
https://vaerdibyg.dk/vejledning/
https://www.dikon.info/
http://www.bim7aa.dk/
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 Fagmodelstruktur - Vejledninger, videoer og skabelon til 
opsætnings af projektets 
fagmodelstruktur 

Konceptanalyse, BIM standarder og 
bygningsdelsjournal danner grundlag for 
den projektspecifikke fagmodelstruktur 
som skal udarbejdes for eget projekt. 

Dag 2 - 5 Workshop/studiegruppe/selvstudie - Videomateriale, guides og eksempel-
samling 

- Vejledning gennem kursusspecifik 
Wiki One-Note 

Ved afslutning af perioden skal der 
forelægge en projektspecifik koncept-
analyse og en bygningsdelsjournal. 

Uge 5 

Omfang Fagelementer / emner Litteratur og læringsmateriale Opgaver / case / refleksion 

Dag 1 - 4 Workshop/studiegruppe/selvstudie - Videomateriale, guides og eksempel-
samling 

- Vejledning gennem kursusspecifik 
Wiki One-Note 

Ved afslutning af perioden skal der 
forelægge en projektspecifik koncept-
analyse og en bygningsdelsjournal. 

 

Dag 5 

(kursusdag) 

Evaluering af det digitale BIM 
projektets planlægning 

 Kursisterne fremlægger resultatet af 
arbejdet med planlægning af BIM 
processen for eget projekt. 

Derudover skal kursisten redegøre for 
commissioningplan og opfølgning af 
gennemførte proces. 

Koordinering af projektets BIM flow (varighed to uger) 

Uge 6 

Omfang Fagelementer / emner Litteratur og læringsmateriale Opgaver / case / refleksion 

 Koordinering af BIM flow:   

Dag 1 

(kursusdag) 

Leverance- og informationsstyring - Vejledninger og videoer om 
planlægning af informationsniveauer 

- Digitale de facto standarder 
https://www.dikon.info/  
http://www.bim7aa.dk/ 

Styring af modellernes geometri og infor-
mationsflow ved hjælp af fælles digitale 
standarder. Ud over at være styrende for 
fagmodellernes objekter skal leverance- 
og informationsstandarder også kommu-
nikere ekstern fra modeller til prisbiblio-
teker, beskrivelsesdatabaser etc. 

Formålet er at kunne identificere og 
genkende objekter på type/klassifikation 
både i modeller, databaser, beskrivelser, 
mm. 

 Revit warehouse - Videomateriale, guides og eksempel-
samling 

Der udarbejdes et tværfagligt object/family 
Warehouse, hvor alle relevante bygge-
faglige informationer, standarder og 
parametre er indlejret, et Warehouse som 
repræsenterer en tværfaglig digital for-
ståelsesramme og som kommunikerer 
entydigt mellem fagmodeller, prisdata-
baser, beskrivelser, specifikationer, 
software og IKT-værktøjer. 

Dag 2 - 5 Workshop/studiegruppe/selvstudie - Videomateriale, guides og eksempel-
samling 

- Vejledning gennem kursusspecifik 
Wiki One-Note 

 

Uge 7 

Omfang Fagelementer / emner Litteratur og læringsmateriale Opgaver / case / refleksion 

Dag 1 - 2 Workshop/studiegruppe/selvstudie - Videomateriale, guides og eksempel-
samling 

- Vejledning gennem kursusspecifik 
Wiki One-Note 

Ved udgangen af workshoppen har 
kursisten omsat alle projektets digitale 
objekter i en Revit Warehousefil, hvor 
typekodning, informationsniveauer og 
parametri er indarbejdet. 

Dag 4 

(kursusdag) 

Evaluering af projektets koor-
dinerende BIM setup. 

 

 Kursisterne fremlægger resultatet af 
arbejdet med det koordinerende BIM 
setup af eget projekt 

https://www.dikon.info/
http://www.bim7aa.dk/
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Derudover skal kursisten redegøre for 
commissioningplan og opfølgning af 
gennemførte proces. 

Dag 5 

(kursusdag) 

Tværfaglig koordinering af BIM 
projekt. 

Præsentation af en række af de 
digitale værktøjer BIM/CAD 
værktøjer som kan koordinere 
projektets BIM modeller, tværfagligt. 

- Videomateriale, guides og eksempel-
samling 

Kursusdagen er en præsentation af den 
værktøjskasse som kursisten kan gøre 
brug af under det kommende projekt-
forløb. 

BIM projektering i et tværfagligt perspektiv (varighed fem uger) 

Uge 8 

Omfang Fagelementer / emner Litteratur og læringsmateriale Opgaver / case / refleksion 

 Tværfaglig BIM projektering:   

Dag 1 - 5 Workshop/studiegruppe/selvstudie - Videomateriale, guides og eksempel-
samling 

- Vejledning gennem kursusspecifik 
Wiki One-Note 

 

Uge 9 

Omfang Fagelementer / emner Litteratur og læringsmateriale Opgaver / case / refleksion 

Dag 1 - 4 Workshop/studiegruppe/selvstudie - Videomateriale, guides og eksempel-
samling 

- Vejledning gennem kursusspecifik 
Wiki One-Note 

 

Dag 5 

(kursusdag) 

Evaluering og opfølgning af BIM 
leverancestade 

 Kursisten/gruppen redegøre for 
gennemførte leverancestade af eget 
projekt. 

Derudover skal kursisten redegøre for 
commissioningplan og opfølgning af 
gennemførte proces 

 Tværfaglig koordinering af BIM 
projekt (opfølgning) 

Sammenkobling af fagmodeller med 
pris- og beskrivelsesdatabaser 

- Videomateriale, guides og eksempel-
samling 

 

Uge 10 

Omfang Fagelementer / emner Litteratur og læringsmateriale Opgaver / case / refleksion 

Dag 1 - 5 Workshop/studiegruppe/selvstudie - Videomateriale, guides og eksempel-
samling 

- Vejledning gennem kursusspecifik 
Wiki One-Note 

 

Uge 11 

Omfang Fagelementer / emner Litteratur og læringsmateriale Opgaver / case / refleksion 

Dag 1 

(kursusdag) 

Tværfaglig koordinering af BIM 
projekt (opfølgning) 

Sammenkobling af fagmodeller med 
pris- og beskrivelsesdatabaser, 
herunder også udtræk af 
projektmateriale fra databaser og 
fagmodeller 

- Videomateriale, guides og eksempel-
samling 

 

Dag 2 - 5 Workshop/studiegruppe/selvstudie - Videomateriale, guides og eksempel-
samling 

- Vejledning gennem kursusspecifik 
Wiki One-Note 

 

Uge12 

Omfang Fagelementer / emner Litteratur og læringsmateriale Opgaver / case / refleksion 



 

 
 

18 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1, 5000 Odense C, tlf. 7010 5800, ucl.dk 

 

Dag 1 - 3 Workshop/studiegruppe/selvstudie - Videomateriale, guides og eksempel-
samling 

- Vejledning gennem kursusspecifik 
Wiki One-Note 

 

Dag 4 Eksamen  Skriftlig refleksion over koncepts proces, 
denne danner sammen med konceptet, 
grundlag for den mundtlige eksamen. 
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7 Bilag 

7.1 Bilag 1 – interviewguides til entreprenører og rådgivere 
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7.2 Bilag 2 – eksempel på fokusgruppeinterview 

 



 

 
 

23 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1, 5000 Odense C, tlf. 7010 5800, ucl.dk 

 

 



 

 
 

24 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1, 5000 Odense C, tlf. 7010 5800, ucl.dk 

 

 



 

 
 

25 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1, 5000 Odense C, tlf. 7010 5800, ucl.dk 

 

 



 

 
 

26 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1, 5000 Odense C, tlf. 7010 5800, ucl.dk 

 

 



 

 
 

27 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1, 5000 Odense C, tlf. 7010 5800, ucl.dk 

 

 

 



 

 
 

28 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1, 5000 Odense C, tlf. 7010 5800, ucl.dk 

 

7.3 Bilag 3 - DigiByg Fyn projektet 
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7.4 Bilag 4 – PFA projekt i 4. semester 
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7.5 Bilag 5 - Registreringsskema for nyt modul under godkendt 
diplomuddannelse 

Udbydere indberetter nye moduler til Styrelsen for Videregående Uddannelser med henblik på 
registrering og vurdering af, om disse medfører væsentlig ændring af uddannelsens formål eller 
erhvervssigte, jf. bekendtgørelse om diplomuddannelser § 7, stk. 2. 

Alle udbydere af den diplomuddannelse, som modulet registreres under, har udbudsret til modulet. 

 

Ansøgers navn. Alle udbydere af 
uddannelsen skal fremgå af ansøgningen 

Erhvervsakademi og Professionshøjskole UCL 

Hvilken diplomuddannelse/hvilke 
diplomuddannelser skal modulet registreres 
under, jf. bilag 1 til bekendtgørelse om 
diplomuddannelser? 

Diplomuddannelse i digital konceptudvikling. 

Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse. 

Evt. hvilken uddannelsesretning modulet skal 
registreres under 

 

Titel på det nye modul Optimering af projekteringsprocessens digitale 
værdikæde, i en tværfaglig ramme 

Engelsk titel på det nye modul  

Beskrivelse af modulets indhold og 
læringsmål, jf. bekendtgørelsen om 
diplomuddannelser § 16 stk. 2, nr. 3.  

Læringsmålet beskrives i overensstemmelse 
med kvalifikationsrammen for videregående 
uddannelser, jf. bilag 5 til bekendtgørelse nr. 
684/2008 om akkreditering og godkendelse af 
erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser mv. med 
senere ændringer. 

Viden: 

 Have viden om og kunne reflektere over et 
byggeris digitale informationsbærende 
værdikæde, inden for planlægning, projektering 
og koordinering af processe 

 Have viden om og indblik i de processer som 
binder den digitale værdikæde sammen mellem 
rådgiver og udførende 

Færdigheder: 

 Kunne anvende metoder og relevante værktøjer 
til planlægning, koordinering og projektering af 
en tværfaglig digital projekteringsproces 

 Kunne planlægge og koordinere den digitale BIM 
proces som validt grundlag for digital 
projektering, samt reflektere over forløbets 
processer 

Kompetencer: 

 Kunne arbejde integreret med digitale 
bygningsinformationsmodeller, samt overføre og 
udtrække data mellem forskellige 
informationssystemer og fagmodeller 

 Kunne udarbejde et digitalt projekt- og 
dokumentationsmateriale som validt grundlag for 
digital byggestyring 

Modulets omfang i ECTS-point 10 ECTS 
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Modultype, jf. diplombekendtgørelsen § 6, 
dvs. er der tale om et obligatorisk, valgfrit eller 
retningsspecifikt modul? 

Valgfrit modul 

Det faglige fællesudvalgs indstilling og evt. 
bemærkninger til det nye modul (NB! Feltet 
skal udfyldes) 

 

Hvilken dato ønskes modulet oprettet fra?  
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7.6 Bilag 6 – Markedsføring af kursusudbud 
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7.7 Bilag 7 - rum- og bygningsdelsliste til projektering 

 

 
 

Eksempel på en Rum- og bygningsdelsliste til projektering (Bygningsdelslisten findes som redigerbart regneark til kurset) 
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7.8 Bilag 8 – Eksempel på forhindringsanalyse 

 

 
Eksempel på forhindringsanalyse (Skemaet findes også i redigerbart format, tilpasset kursets kontekst) 
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7.9 Bilag 9 – IKT afleveringsspecifikation 
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7.10 Bilag 10 – Bygningsdelsliste til digital aflevering 

 

 
Eksempel på en Rum- og bygningsdelsliste til drift (Bygningsdelslisten findes som redigerbart regneark til kurset) 
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7.11 Bilag 11 – Digital commissioning proces 

 
Grafisk fremstilling af commissioning af digitale projekteringsprocesser 
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7.12 Bilag 12 – Paradigme for konceptanalyse 

 
Grafisk fremstilling af skema til konceptanalyse 
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7.13 Bilag 13 – Bygningsdelsjournal 

 
Eksempel på projektspecifik bygningsdelsanalyse 
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7.14 Bilag 14 – Paradigme for fagmodelstruktur 

 
Eksempel på Skema til styring af projektets fagmodelstruktur 
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7.15 Bilag 15 – Fagdidaktisk model af den digitale værdikæde 

 
Figur af den samlede fagdidaktiske model, på langs af byggeprocessens projekterings- og udførelsesfase 

 


