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FÆLLES BIM-MODELLER ONLINE
DIALOGBASERET SAMARBEJDE

VÆRDI GENNEM SAMARBEJDE

VÆRDI GENNEM VIDEN

FÆLLES BIM-MODELLER ONLINE

Dette BIM udviklingsprojekt består af 3 elementer

FÆLLES ONLINE BIMMODEL

Ambitionen for dette BIM Udviklingsprojekt er,
med fokus på samarbejdet mellem arkitekter, ingeniør og entreprenør i tilbudsfasen, at udvikle
digitale samarbejdsprocesser og –metoder der skaber produktionsforbedringer for hele værdikæden.

Proceskort
Projektstader
BIM-modellerne online.

Byggebranchen har 5 – 8 års erfaring med den
digitale omstilling. Som henholdsvis arkitekter,
ingeniører og entreprenører er vi hver især nået
langt i denne digitale transformation, men ofte enkeltvis i siloer og med stort fokus på det tekniske
og mindre fokus på samarbejdsprocesser.
Byggebranchen er kendetegnet ved nye samarbejdskonstellationer for hvert nyt projektforløb.
Ligesom det digitale vidensniveau og erfaring på
projekterne helt naturligt har forskellig kvalitet.
Dertil kommer at byggebranche ikke har tradition
for at bruge ressourcer på systematisk erfaringsopsamling, der struktureret kan genbruges på
kommende projekter. Ofte er projektmedarbejderne hurtigt videre til nye projekter.
Vi er af den overbevisning, at der ligger et stor
potentiale i at tage fokus på samarbejdsrelationer i det digitale samarbejde. Hvordan spiller vi hinanden gode og hvordan udvikler vi et workflow
og processer der skaber transparens i samarbejdet
om BIM-modellerne?
Hvad er nøglen til, at skabe et åbent, dialogbåret
samarbejde i tilbudsfasen mellem den erfarne tilbudsgiver der ikke har det store digitale kendskab
og den dygtige digitale bruger der ikke har meget
projekterfaring? Det er opgaven vi har forsøgt at
give et løsningsforslag på, i dette BIM udviklingsprojekt.

Dette samlede kompendie kan i princippet
omsættes og udvikles til ethvert projektteam,
ethvert projektstade og projekt. Det er samspillet
mellem de 3 del-elementer der tilsammen skaber
en mere værdiskabende BIM-leverance.

ENTREPRENØR

INGENIØR
ARKITEKT

I denne version af BIM udviklingsprojektet er det
tiltænkt et projektteam, bestående af arkitekt,
ingeniør og entreprenør, der gennemfører et tilbud i de tidlige projektfaser i en totalentreprisekonkurrence.
I denne transparente samarbejdsproces er det
tydeligt for hele projektteamet hvilke informationer der udveksles via BIM-modellen - hvornår.

“Dette kompendie beskriver:
Hvordan vi deler viden i et FÆLLES projektforløb.
Hvordan vi skaber VÆRDI gennem fælles viden.
Hvordan en fælles PROCES tilrettelægges så BIM modellens informationer har mest mulig værdi”

Dvs. at indholdet af projektdeltagernes BIM-leverance i BIM-modellen defineres her.
Processen er disponeret, så kalkulationen og
analyser kan påvirke beslutningsprocessen, så
projektforløbet bliver så effektivt som muligt.
Det er ved det åbne dialogbårne samarbejde i tilbudsfasen, vi som projektteam i fællesskab kan
dirigere så mange ressourcer til værdiskabelse
som muligt.
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BIM LEVERANCER
I TILBUDSFASEN

PROCESKORT

Rammen for samarbejdet er en fælles tilgængelige
BIM-modeller, der ligger i cloud og er tilgængelig for
alle projektdeltagerne under hele projektet.

PROCESKORT for hhv. objekter, analyser og beregninger med kronologisk kortlægning af BIM-modellernes indhold, i relation til projekt tidsplanen.
Proceskortet danner udgangspunkt for projektstadebeskrivelsen

Som projektet skrider frem vil antallet af objekter
og mængden af information i BIM-modellerne stige
eksponentielt. Beslutninger og ændringer i projektet giver ofte anledning til større om-disponeringer i
BIM-modellerne og hvis BIM-modellernes kompleksitetsniveau er stort, er det således meget ressourcekrævende at lave større grundlæggende omdisponeringer.
For at undgå dette og for at bruge projektets ressourcer på at skabe størst mulig værdi, vil vi med
dette kompendium beskrive en struktureret transparent proces, der giver mulighed for at træffe de
rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt.
Det kræver at projektdeltagere kan planlægge, hvilke beslutninger der skal træffes hvornår og at projektdeltagerne til ethvert tidspunkt ved;
Hvilke informationer er relevante
Hvornår informationen er tilgængelige
Hvordan informationer udveksles
Alt i alt giver dette en større indbyrdes forståelse for
hvornår arkitekten og ingeniøren kan levere informationer til kalkulationen og ikke mindst i hvilket
detaljeringsniveau. Tilsvarende hvor lidt information
behøver entreprenøren for at kunne få en første indikation af kalkulationen.
Hvordan spiller vi hinanden gode og giver det bedst
mulige beslutningsgrundlag ud fra de givende omstændigheder?
Dette kompendie består af 3 hovedelementer:

PROJEKTSTADER
Processen er beskrevet i 5 projektstader, der indikerer,
hvilken information der i de respektive stader kan bruges til kalkulation.
Til hvert stade er der udarbejdet et opslag, der definerer
hvilket indhold BIM-modellen skal have. Det er vigtigt
at understrege at indholdet vist i dette kompendie ikke
er en facitliste, men et bud. Pointen er netop at hvert
projektteam selv skal planlægge indhold i hver af de 5
projektstader, så det er tilpasset det specifikke projekt.
BIM-MODELLERNE ONLINE
BIM-modeller kan udveksles på aftalte tidpunkter - ved
hvert stade 1-5 og gerne løbende f.eks. i en Cloud-BIMmodel, så projektdeltagere kan oprette bygningselementer, egenskaber, mængdeudtræk mm. under hele
projektforløbet
Efterfølgende tegninger og skemaer ligger som Sheets
og Schedules/quantities i BIM-modellen og vil blive
oprettet i takt med at BIM-modellen skrider frem.
Tegninger og arealplaner, der danner udgangspunkt for
skemaer og mængdeudtræk er tilgængelige i BIM-modellen. Alle arealer, typekodninger, mængder, egenskaber på objekter skal kvalificeres og kvalitetssikres af
entreprenør, ingeniør og arkitekt, i det omfang evt.
afvigelser og heraf følgende risici kan minimeres.
Arkitekt, ingeniør og entreprenør har i hele processen adgang til BIM-modellerne og kan dermed oprette
relevante egenskaber på objekter, samt skemaer til
mængdeudtræk.

KOMPLEKSITETSNIVEAU

MODELOBJEKTER

KOMPLEKSITET

RAMMEN

RUMOJEKTER

VOLUMENOBJEKTER

PROCESFORLØB

“Vores ambition med dette kompendie er, at
beskrive en proces, der giver anledning til at træffe
de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt”
“Det kræver at projektdeltagere kan planlægge, hvilke beslutninger der skal træffes hvornår
i en struktureret og transparent proces.”
“Indholdet vist i dette kompendie er ikke en
facitliste men et bud. Pointen er netop, at hvert
projektteam selv skal planlægge indhold i hver af
de 5 projektstader, så det er tilpasset det specifikke projekt”
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KOMPENDIETS INDHOLD
PROCESKORT
PROJEKTSTADE

PROCESKORt

PROJEKTSTADER

PROCESKORT for hhv. BIM-modelobjekter og analyser/beregninger med kronologisk kortlægning af BIM-modellens indhold med udgangspunkt i projektets tidsplan. Proceskortet danner
udgangspunkt for stadebeskrivelserne i PROJEKTSTADER.

Processen er beskrevet i 5 projektstader, der indikerer, hvilken information der i de respektive stader kan bidrage til kalkulation og projektet iøvrigt. Til hvert stade er der udarbejdet
et opslag, der definerer hvilket indhold BIM-modellerne skal have for henholdsvis arkitekt,
ingeniør og entreprenør. Ligeledes beslutningsliste for hvert stade, hvilke beslutninger skal
tages af hensyn til BIM-modellerne progression.

Progressionen af BIM-modellernes indhold er kortlagt, beskrevet kronologisk og opdelt i faser
i proceskortet. De forskellige faser skal ikke opfattes som traditionelle afleveringspakker, men
som en indbyrdes aftale om projektstader, hvor BIM-modellerne indeholder et fuldstændigt
kalkulationsmateriale, i henhold til projektstadebeskrivelsen.
Proceskortet kan fungere som dialogdokument for aftaler om BIM-modelindhold i designfasen
- eller for en IKT aftale.
.

PROCESKORT: BIM-modelobjekter og Analyser / Beregninger

“Projektstade” er en betegnelse for det tidspunkt, projektdeltagerne kan trække den i stadet
beskrevne information ud, som grundlag for kalkulation og andre analyser. I de indledende
faser er antallet af kalkulationsenheder begrænset, men som projektet skrider frem vil antallet stige, og kalkulationen dermed blive mere og mere retvisende.
Projektstaderne er lagt ind på kritiske tidspunkter i faserne, og skal fungere som et fælles
kvalificeret beslutningsgrundlag, der fungerer som basis for de beslutninger der markerer
overgangen mellem de forskellige faser i projektforløbet.

PROJEKTSTADER: Opslag der beskriver BIM-modelindhold pr. stade for henholdsvis arkitekt, ingeniør og entreprenør.
STADE 1

PROCESKORT: Modelobjekter

STADE 2

STADE 3

PROCESKORT:
Analyser / Beregninger

STADE 4

STADE 5
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PROCESKORT

ILLUSTRERER BIM-MODELOBJEKTER OG INFORMATIONER KRONOLOGISK

PROCESKORT med kronologisk kortlægning af BIM-modellernes indhold for henholdsvis BIM-modelobjekter og for analyser / beregninger.
Proceskortet danner udgangspunkt for PROJEKTSTADE beskrivelser.
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PROJEKTSTADER

BESKRIVELSE AF KRAV TIL BIM-MODELINDHOLD PR STADE

PROCESKORT BIM-MODEL I TILBUDSFASE

PROJEKTSTADE beskrivelser.
Eksempel fra stade 4.
MILESTONE

MODEL / Objekter

L
IM-MODEL I TILBUDSFASE

MILESTO

STADE 1

STADE 2

I
PROCESKORT BIM-MODEL I TILBUDSFASE
MODEL

MILESTONE

bjekter

STADE 1

MILESTONE

STADE 2

MILESTONE

VOLUMENKONCEPTMODEL MED ANVENDELSESKATEGORI

MILESTONE

KALK.MAT.

STADE 4

STADE 3

STADE 5

AREAL VOLUMENMODEL
TERRÆNMODEL

80%
80%
80%

AREALER
ENTREPRISEGRÆNSE
FODAFTRYK
ETAGER
BRUTTOAREAL
BRUTTOETAGEAREAL
NETTOAREAL
FRIT OPHOLDSAREAL
KÆLDERAREAL
TEKNIKAREAL
ANTAL P
TEKNIKAREALER

80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

80%
80%
80%

80%
80%

BELÆGNINGSTYPER
KOTERING / FREMTIDIG
INVENTAR I TERRÆN
BELYSNING
BEPLANTNING
ENTREPRISEGRÆNSE

80%

STRUKTION
TAG
FACADE
ETAGEADSKILLELSER
TERRÆNDÆK
KÆLDERYDERVÆGGE
VÆGGE
BJÆLKER / SØJLER
FØRINGSVEJE

80%
80%
80%

KONTEXT // SITPLAN
BELÆGNINGSTYPER
KOTERING / FREMTIDIG
INVENTAR I TERRÆN
BELYSNING
BEPLANTNING
ENTREPRISEGRÆNSE

SNIT

KONSTRUKTION

SNIT

FACADEAREAL
MFANG (evt. INKL OPLUK)
SOLAFSKÆRMNING
NINGER/DØRE/VINDUER

FACADER

ETAGEHØJDER

80%
80%

FACADEAREAL
VINDUESOMFANG (evt. INKL OPLUK)
SOLAFSKÆRMNING
ÅBNINGER/DØRE/VINDUER

80%

FORUDSÆTNINGER FOR FASEN ETABLERES
KONCEPT
ENTEN
SKRIFTLIGT ELLER TIL OPSTARTSMØDE
ANALYSE

DESIGN

KONSTRUKTION

Beskrivelse af indhold i arkitektens BIM-model.
Krav til BIM-model
indhold opfylder kravene til PRODUKTION
de analyser og
DETALJERING
beregninger der skal foretages af ingeniør og entreprenør

TAG
Beskrivelse af indhold i ingeniørens BIM-modeller.
FACADE
BIM-modellerne er udarbejdet
på
baggrund
af arkitekt
OPSÆTNING
ETAGEADSKILLELSER
BIM-model stade 4
TERRÆNDÆK

Kalkulationer udarbejdet på baggrund
af input fra hhv. arkitekt BIM-model og
ingeniør BIM-model

Beskrivelse af arkitekt BIM-model indhold

Beskrivelse af ingeniørens
BIM-model, analyser og beregninger
FACADER

TEGNINGSMATERIALE
Beskrivelse af entreMilestone møde
/
Skemaer
prenørens del-kalkulation

SITUATIONSPLAN 1:200

80%

ETAGEPLANER 1:200

80%

SNIT 1:200

KÆLDERYDERVÆGGE
VÆGGE
BJÆLKER / SØJLER
FØRINGSVEJE

FACADEAREAL
VINDUESOMFANG (evt. INKL OPLUK)
SOLAFSKÆRMNING
ÅBNINGER/DØRE/VINDUER

TRATIONER

KO
DES

SITUATIONSPLAN 1:200
ETAGEPLANER 1:200
SNIT 1:200
FACADER 1:200

80%

USTRATIONER RUMLIGE

ILLUSTRATIONER RUMLIGE

80%

ALSKEMAER

AREALSKEMAER

AREALSKEMA BRUTTO

AREALSKEMA BRUTTO

80%

AREALSKEMA NETTO

80%

ANALYSE

80%

DESKEMAER
døre

Milestone, med beskrivelse af beslutninger
der fastholdes og er udgangspunkt
ANALYSEfor
processen i projektstade 5

ILLUSTRATIONER

80%

FACADER 1:200

a / Ind og udvendige

TAG
FACADE
ETAGEADSKILLELSER
TERRÆNDÆK
KÆLDERYDERVÆGGE
VÆGGE
BJÆLKER / SØJLER
FØRINGSVEJE

80%

80%

FACADER

80%

ETAGEHØJDER

80%

80%

80%

VÆGTYPER YDERVÆGGE
VÆGTYPER INDERVÆGGE
FACADETYPE
LOFTTYPE
OVENLYS
GULVTYPER
TAGPLAN OVERFLADER/OVENLYS/SOLCELLER

80%

80%

80%

MATERIALER OG OVERFLADER

KONTEXT // SITPLAN

SNIT
ETAGEHØJDER

80%

AREALER

80%
80%

80%

ENTREPRISEGRÆNSE
FODAFTRYK
ETAGER
BRUTTOAREAL
BRUTTOETAGEAREAL
NETTOAREAL
FRIT OPHOLDSAREAL
KÆLDERAREAL
TEKNIKAREAL
ANTAL P
TEKNIKAREALER

80%

80%

80%
80%

BRUTTOAREAL VOLUMENMODEL
TERRÆNMODEL

VÆGTYPER YDERVÆGGE
VÆGTYPER INDERVÆGGE
FACADETYPE
LOFTTYPE
OVENLYS
GULVTYPER
TAGPLAN OVERFLADER/OVENLYS/SOLCELLER

80%

80%

MODEL
VOLUMENKONCEPTMODEL MED ANVENDELSESKATEGORI

MATERIALER OG OVERFLADER
80%
80%
80%

STADE 1

80%

80%

T // SITPLAN

ALSKEMA RUMVOLUMEN

MODEL / Objekter

80%

VERFLADER

ERIALE

MILESTONE
80%

80%

VÆGTYPER YDERVÆGGE
ÆGTYPER INDERVÆGGE
FACADETYPE
LOFTTYPE
OVENLYS
GULVTYPER
ER/OVENLYS/SOLCELLER

BELÆGNINGSTYPER
KOTERING / FREMTIDIG
INVENTAR I TERRÆN
BELYSNING
BEPLANTNING
ENTREPRISEGRÆNSE

80%
80%

AREALER
ENTREPRISEGRÆNSE
FODAFTRYK
ETAGER
BRUTTOAREAL
BRUTTOETAGEAREAL
NETTOAREAL
FRIT OPHOLDSAREAL
KÆLDERAREAL
TEKNIKAREAL
ANTAL P
TEKNIKAREALER

MODEL

ANVENDELSESKATEGORI

BRUTTOAREAL VOLUMENMODEL
TERRÆNMODEL

80%

AREALSKEMA NETTO
AREALSKEMA RUMVOLUMEN

MÆNGDESKEMAER
Dørskema / Ind og udvendige

døre

KONCEPT
DESIGN
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