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 Bilag 1: Metamodeller 

Fase 0: Etablering af digitalt grundlag og materialekatalog 

 
.
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Fase 1: Idé (typehus) 

 
.
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Fase 1: Idé (unika byggeri med forhåndsvalgt rådgiver) 
 

. 
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Fase 1: Idé (unika byggeri gennem projektkonkurrence) 

 
. 
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Fase 2: Projektering (typehus) 

 
. 
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Fase 2: Projektering (unika byggeri) 

. 
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Fase 3: Byggesagsbehandling 

 
. 
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Fase 4: Opførelse 

 

.
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Fase 5: Bygningsforvaltning (vedligeholdelse/genopretning) 

 
. 
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Fase 5: Bygningsforvaltning (Bygningsdrift) 

 

.
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Fase 6: Nedrivning 

 
. 
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Bilag 2: Analyse af ideal-model 

Fase 0: Etablering af digitalt grundlag (Ideal-modellen) 

Processerne vedr. etablering af digitalt grundlag kunne være medtaget under 
faserne 1 eller 2; men behandles særskilt for at tydeliggøre, at der også fremover 
bliver behov at verificere/supplere digitale informationer. 
 
Ved projektering af byggeri er der behov for detaljeret viden om 
ejendomsforholdene, terrænet, eksisterende bebyggelse, beplantning, mv. Hverken 
matrikelkortet eller kommunernes tekniske kort tilfredsstiller byggeriets krav om 
geometrisk nøjagtighed og detaljeringsgrad.  Derfor vil det også i en fuldt 
digitaliseret verden være behov for ad hoc at fremstille et præcist og detaljeret 
kortgrundlag.  
 
Den objekt-baserede BIM indeholder bl.a. af standardiserede 3D-
bygningskomponenter. For at sikre at bygningskomponenterne er til tilgængelige 
via det fællesoffentlige Bygningsinformationssystem – også efter at et produktet er 
taget ud af produktion – er det nødvendigt at oplysninger om hver enkelt 
komponent bevares i Bygningsinformation. Her vil det være hensigtsmæssigt at 
etablere et selvstændigt fællesoffentligt produktkatalog i tilknytning til den fælles 
Bygningsinformation.  
 
Processer der understøttes af den 
offentlige infrastruktur: 

Understøttelsesmåde 

1. Opmåling af grund og 
eksisterende bebyggelse samt 
indsamling og oplysninger om 
ejendommen. 

Opmålingen af terræn og bygninger konverteres til BIM, som 
suppleres med ejendomsoplysninger ejendommen. 
Ejendomsdata er tilgængelige on-line via fælles offentlige 
tjenester.   
BIM uploades i Bygningsinformation 

2. Materialeproducenten 
overfører oplysninger om et 
nyt produkt til 
Bygningsinformation. 

Produktbeskrivelsen uploades til Bygningsinformations 
produktkatalog. Produktet beskrives som en 3D-
bygningskomponent iht. standard for komponentgruppen 

 
Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 

1. Digitalisering/konvertering af oplysninger om eksisterende bygninger for 
tilvejebringelse af en standardiseret BIM, f.eks. fra kommunale 
byggesagsarkiver. 

2. Konvertering af digitaliserede data fra 3. parts system til standardiseret BIM-
udvekslingsformat. 

Fase 1: Idé, planlægning og forhåndsdialog med myndigheder 
(Ideal-modellen) 

Lovgivning og regler. 
Myndighedernes krav til byggeriet er indeholdt i bygningsreglementet 
 
Der etableres et fælles offentligt byggeinformationssystem, som rådighed for 
byggeriet aktører, herunder byggemyndighederne, for lagring og udveksling af 
bygningsdata. 
 
Bygningsdata lagres Bygningsinformationssystemet på struktureret form efter BIM-
konceptet. 
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Byggelovgivningen sikrer, at myndighedsbehandlingen af ansøgninger om 
nybyggeri, om- og tilbygninger skal ske på basis af opdateret BIM. 
Bygningsinformationssystemet’s oplysninger følger bygningen. I forbindelse med 
ejerskifte er der krav om ajourføring af Bygningsinformationssystemet bl.a. med 
henblik på at give den nye ejer et grundlag for at vurdere bygningens tilstand og 
totaløkonomi. 
 
Det er obligatorisk at ansøgninger om byggetilladelse indsendes til 
myndighedsbehandling via Bygningsinformations-systemet. 
 
Reglerne for oprettelse, brug og vedligeholdelse af det fælles 
Bygningsinformationssystem fastsættes ved lov. 
 
Kravene til byggeansøgningen skærpes f.eks. ved at byggeansøgningen skal 
ledsages af forskellige tekniske beregninger baseret på BIM: 

• Totaløkonomisk kalkule dækkende hele byggeriets levetid. 
• Energiberegninger 
• Dokumentation for byggeriets bæredygtighed i hele dets levetid. 
• Dokumentation for brandforhold. 
• Dokumentation for adgangsforhold  

 
Bygningsreglementet er elektronisk (eBR) og yder intelligent BIM-understøttelse. 
eBR indeholder metoder til undersøgelse af om et skitseret byggeri – dokumenteret 
i BIM – overholder bygningsreglementets regler.  
 
Der forventes et øget fokus på energiforbruget. Dette vil skærpe kravene om et 
reduceret energiforbrug på bygge- og boligområdet.  
 
Arbejdsmiljøkravene skærpes hvilket indirekte medfører en skærpelse af de 
nuværende regler om, at byggeri skal kunne opføres og drives under overholdelse 
af arbejdsmiljølovgivningen. 
 
Gennem offentligretlige rådighedsindskrænkninger, herunder lokalplaner, 
fastsættes særlige regler og bestemmelser om specifikke ejendommes og arealers 
anvendelse og bebyggelse. 
 
Offentligretlige rådighedsindskrænkninger, herunder lokalplaner, er tilgængelig på 
en intelligent form, som gør det muligt at udføre BIM-baserede konfliktundersøgelse 
af konkrete byggeprojekter. 
 
Borgere og virksomheder har uhindret adgang til detaljerede oplysninger om såvel 
offentlige som private reguleringer af bebyggelse og arealanvendelse. 
 
Internationalisering. 
Arkitektur og byggeri er kulturbærende og præget af nationale traditioner. Det 
forventes at denne form for kulturelidentitet fastholdes, hvilket vil gør det 
vanskeligere for internationale aktører at udnytte evt. stordriftsfordele ved at gå ind 
på det danske marked. 
 
Byggevarer, som er godkendt i et EU-land, kan lovligt anvendes i et andet EU-land.  
 
EuroCodes byggenormer videreudvikles og gøres til standard for hele EU-området.  
 
Nye teknologier og metoder bidrager til en øget internationalisering. Især vil 
udviklingen på it-området få betydning for byggeriets planlægning, ledelse og 
styring.  
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Det amerikanske OmniClass er en metode til at videregive bl.a. byggetekniske 
informationer. OmniClass anvendes bl.a. af den internationale softwareindustri til at 
overføre BIM strukturerede data til byggetekniske applikationer, herunder CAD-
systemer. 
 
BIM-konceptet er færdigudviklet og anvendes internationalt. Dette gør det lettere at 
modularisere produktionen af byggeelementer, således at elementerne kan 
fremstilles konkurrencedygtigt internationalt. 
 
Implementeringen af INSPIRE betyder at der på miljø-siden bliver adgang til en 
række relevante standardiserede miljødata med tilhørende metadata via 
nettjenester.  
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
Det fælles Bygningsinformationssystem indeholder digitale oplysninger om byggeri 
gennem hele byggeriets levetid. Disse oplysninger er efter særlige regler 
tilgængelige for ejere, byggemyndigheder og andre med retlige interesser i 
specifikke byggerier, f.eks. arkitekter og ingeniører.  
 
Interne aftaler og standarder i byggebranchen sikrer at byggerådgivere og 
typehusfirmaer kan hente BIM-kompatible 3D-bygningskomponenter i 
materialeleverandørernes digitale kataloger. 
 
Fælles offentlige tjenester sikrer at offentlige data er tilgængelige for borgere, 
virksomheder og myndigheder. Disse tjenester tilbyder systemunderstøttelse af 
kontrolprocesserne vedr. byggeriets overholdelse af gældende regler og 
bestemmelser.  
 
Via den fællesoffentlige ”digital fuldmagt” kan ejere give andre aktører adgang til 
data. 
 
Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
Processer der understøttes af den 
offentlige infrastruktur: 

Understøttelsesmåde 

1. Indhenter information om ledige 
byggegrunde og nærmiljøet 

Via offentlige tjenester er det muligt at få en samlet oversigt 
over ledige boliger og ledige byggegrunde med beskrivelse af 
nærmiljøet, f.eks. afstande til skole og indkøb. 
Understøttes delvist af DIADEM 

2. Undersøger mulighederne for 
byggegrundens anvendelse, 
herunder bebyggelsens placering 
på grunden. 

Offentlige tjenester henter hos dataejerene oplysninger om 
hvilke restriktioner der er pålagt et specifikt areal. Der leveres 
en samlet oversigt.  
Understøttes af DIADEM og DOB 

3. Initierer et byggeprojekt i den 
fælles Bygningsinformation 

Der gives adgang til at tilgå/anvende relevante oplysninger om 
byggeprojektets dokumenter samt oplysninger om 
eksisterende byggeri.  
Projektets aktører tildeles rettigheder til at: Se, anvende og 
ændre projektets data. 

4. Indhenter information om evt. 
eksisterende byggeri. 

Den fælles Bygningsinformation har funktionalitet til at 
søge/hente oplysninger om eksisterende byggeri, f.eks. 
tegningsmateriale, tekniske beskrivelser og 
tilstandsregisteringer 

5. Præsenterer skitseprojekt i 
forhåndsdialog med 
byggemyndigheden. 

Byggemyndigheden har via Bygningsinformation mulighed for 
at vurdere byggeprojektet på samme grundlag som 
bygherre/byggerådgiver. 

6. Kontrollerer at skitseprojektet er 
i overensstemmelse med BR's 
regler. 

En standardiseret BIM up-loades til eBR, hvor det kontrolleres 
om BR’s bebyggelsesregulerende regler er holdt.  
Understøttes af DOB 

7. Udveksler bygge- og/eller 
projektdata med projektets 
øvrige aktører. 

Bygningsinformation fungerer som dataware house, hvortil 
projektets aktører up-loader og henter opdaterede byggedata i 
standardiserede BIM-formater. Eksempel: En arkitekt 
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konverterer byggedata fra sit eget fagssystem til et BIM-
udvekslingsformat. Arkitekten overfører BIM-data til 
Bygningsinformation, hvorefter opdateringen bliver tilgængelig 
for tilgængelig for projektets øvrige aktører. 
Bygningsinformation indeholder funktioner til versionsstyring 
og administration af rettigheder. 

8. Kontrollerer om gældende 
offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger er 
iagttaget 

En fælles offentlig tjeneste indeholder funktionalitet til på 
grundlag af en BIM at udføre en automatisk kontrol af om 
modellen overholder evt. gældende restriktioner, herunder 
bebyggelsesregulerende regler fastsat i lokalplan eller lign.  
 
Understøttes af DIADEM og DOB 

 
Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 

1. Byggerådgiver/typehusfirma søger oplysninger om specifikke 
byggematerialer (f.eks. priser og 3D-bygningskomponenter) ved 
materialeleverandørerne. 

2. Konvertering af data fra 3. partssystem til standardiseret BIM-
udvekslingsformat. 

3. Bygherren søger oplysninger om typehusprodukter 
4. Bygherren søger byggerådgivning. 
 

Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. 
Snitflader for videregivelse af BIM-profiler vedr.: 

• Bygningens ydre geometri. 
• Bygningens geografiske fodaftryk  

 
Disse snitflader gør det muligt at sammenholde BIM med f.eks. lokalplaners 
bebyggelsesregulerende bestemmelser. 
 
Snitflade for videregivelse af informationer om offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger for integration med BIM. 
 
Snitflader for videregivelse af digitale 3D-bygningskomponenter. 
 
Snitflade mod Bygningsinformation, som giver ejeren adgang til og evt. mulighed 
for simpel visning af egne data.   
 
Fælles datamodeller og metoder. 
Datamodeller:  

1. En generisk bygningsinformationsmodel med henblik på en implementering i 
det fælles Bygningsinformations-system. Modellen skal have en 
detaljeringsgrad, som understøttet kravet om at en bygning skal være en 
bygning skal være fyldestgørende beskrevet igennem hele dens levetid. 

2. Bygningskomponentmodeller, som hver består af en generisk del (fælles for 
komponentgruppen, f.eks. vindue) og en produkt specifik del (f.eks. 
energispecifikation). 

3. Generisk model for beskrivelse af areal- og bebyggelsesregulerende 
foranstaltninger, herunder lokalplaner. 

4. Metadatamodeller for offentlige data med tilhørende kvantitative og 
kvalitative datasætbeskrivelser  

 
bips’ koncept med opdeling af BIM på forskellig abstraktions- og 
detaljeringsniveauer er implementeret. 
 
Til brug for udarbejdelse af konkurrencemateriale, skitser og projektforslag skal BIM 
have en detaljeringsgrad svarende til bips’ niveauer: 0, 1 og delvis 2: 

• Grov 3D bygningsmodel (areal/volumen) 
• Terræn og eksisterende bebyggelse. 
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• Myndighedskrav (reguleringer) 
• Forsyning 
• Byggeriets ydre geometri 
• Ruminddeling (areal/volumen) 
• Fordeling af bygningens brugsrum. 

  
BIM-baserede metoder: 

1. 3D-konfliktsøgning hvor BIM sammenholdes med eBR’s/lokalplaners regler 
om bebyggelsers placering og højder. 

2. Metode til udsøgning og kontrol af evt. konflikter mellem byggeprojekt (BIM) 
og offentligretlige rådighedsindskrænkninger (standardmodel). 

 
Standardiseringer. 
BIM-standard, som understøtter:  

1. Idéfasens arbejdsprocesser. 
2. Relevante bygningsfaglige syn/aspekter 
3. Forskellige anvendelsesprofiler: 

a. eBR 
b. Bebyggelsens geometri og stedfæstelse 

 
Standard for BIM-kompatible bygningskomponentmodeller i flere 
detaljeringsniveauer, herunder et niveau der beskriver komponenters ydre geometri 
(dimensioner). 
 
Standard for beskrivelse og udveksling af dels reguleringer af bebyggelsers 
placeringer i planen, og dels bestemmelser vedr. bebyggelseshøjden. 
 
Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Metadatatjenester udstiller fortegnelser og beskrivelser af offentlige basisdata, 
f.eks. kort, planer der regulerer arealanvendelsen og andre offentlige retlige 
rådighedsindskrænkninger. 
 
Metabeskrivelserne skal være af en lødighed, som gør det muligt at vurderer 
relevansen af et datasæt i forhold til det aktuelle byggeprojekt. 
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
Bygningsreglementets fastlægger de overordnede regler for 
byggesagsbehandlingen. Der forventes en fastholdelse af BR08’s målsætning om, at 
den generelle byggesagsbehandling skal bero på den aktuelle situation.   
 
Som følge af at bygningsreglementet lægger op til, at der i byggesagsbehandlingen 
skal tages flere situationsbestemte hensyn (skønsafgørelser), forventes der en 
større detailregulering på lokalplanniveau. Dermed kan der administreres efter klare 
regler lokalt, mens muligheden for at differentiere på tværs i kommunen 
opretholdes.  
 
Flere konkrete bebyggelsesregulerende regler i lokalplanen stiller krav til behovet 
for en formaliseret/standardiseret lokalplanstruktur, således at det bliver lettere at 
systemunderstøtte kontrollen af om et byggeprojekt overholder lokalplanens regler. 
 
Et øget dokumentationskrav til energiforbruget i byggeriet stiller kontante krav til 
energiberegningen.  BIM-modeller er i denne sammenhæng et godt værktøj til 
vurdering af bygningers energiforbrug, indeklima mm., dvs. der er umiddelbare 
gevinster ved at arbejde digitalt/intelligent. 
 
Digitaliseringsgrad af data  
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Offentligretlige rådighedsindskrænkninger er digitaliserede og tilgængelige som 
geografiske overlays, med intelligente koblinger til rådighedsindskrænkningernes 
retlige indhold. 
 
Oplysninger vedr. den bestående bygningsmasse bliver gradvis tilgængelig via den 
fælles Bygningsinformation 
 
Digitaliseringen og konverteringen til BIM af eksisterende bygningstegninger og 
anden dokumentation gennemføres ad hoc – i forbindelse med ejerskifter samt 
gennemførelsen af om- og tilbygninger. 

Fase 2: Projektering (Ideal-modellen) 

Lovgivning og regler. 
Se FASE1 Ideal-modellen 
 
Certificering af byggematerialer omfatter: 

• Omkostninger til vedligeholdelse gennem materialet levetid 
• Energibesparende effekter 

 
Internationalisering. 
Se FASE1 Ideal-modellen 
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
Se FASE1 Ideal-modellen 
 
Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
Processer der understøttes af den 
offentlige infrastruktur: 

Understøttelsesmåde 

1. Initierer et byggeprojekt i den 
fælles Bygningsinformation 

Der gives adgang til at tilgå/anvende relevante oplysninger om 
byggeprojektets dokumenter samt oplysninger om eksisterende 
byggeri.  
Projektets aktører tildeles af rettigheder til at: Se, anvende og 
ændre projektets data. 

2. Indhenter information om evt. 
eksisterende byggeri. 

Den fælles Bygningsinformation har funktionalitet at søge/hente 
oplysninger om eksisterende byggeri, f.eks. tegningsmateriale og 
tekniske beskrivelser. 

3. Udveksler bygge- og/eller 
projektdata med projektets 
øvrige aktører. 

Bygningsinformation fungerer som dataware house, hvortil 
projektets aktører up-loader og henter opdaterede byggedata i 
standardiserede BIM-formater. Eksempel: En arkitekt konverterer 
byggedata fra sit eget fagssystem til et BIM-udvekslingsformat. 
Arkitekten overfører BIM-data til Bygningsinformation, hvorefter 
opdateringen bliver tilgængelig for tilgængelig for projektets 
øvrige aktører. 
Bygningsinformation indeholder funktioner til versionsstyring og 
administration af rettigheder. 

4. Kontrollerer at et byggeri 
under projektering er i 
overensstemmelse med 
byggelovgivnings 
byggetekniske regler og krav 
om dokumentation. 

En standardiseret BIM up-loades til eBR, hvor det kontrolleres om 
BR’s bebyggelsesregulerende regler er holdt.  
 
Understøttes af DOB 

5. Ansøgning om byggetilladelse 
udarbejdes.  

Ansøgningen overføres til Bygningsinformation, hvor den gemmes 
på byggeprojektet/sagen og afventer bygherres godkendelse  

6. Forhandler med myndigheder 
om projektets gennemførelse, 
herunder evt. ændringer i 
forhold til tidligere 
dialogmøder. 

Byggemyndigheden har via Bygningsinformation mulighed for at 
vurdere byggeprojektet på samme grundlag som 
bygherre/byggerådgiver. 
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7. Bygherre godkender 
detailprojektet og underskriver 
byggeansøgning. 

Bygherre godkender BIM i Bygningsinformation. Godkendelsen 
markeres på objektniveau. 
Byggemyndigheden får meddelelse om byggeansøgningen. Det 
sikres at de for sagsbehandlingen nødvendige oplysninger er 
tilgængelig i Bygningsinformation. 

8. Kontrollerer om gældende 
offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger er 
iagttaget 

En fælles offentlig tjeneste indeholder funktionalitet til på 
grundlag af en BIM at udføre en automatisk kontrol af om 
modellen overholder evt. gældende restriktioner, herunder 
bebyggelsesregulerende regler fastsat i lokalplan eller lign. 
 
Understøttes delvist af DIADEM 

 
Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 

1. Byggerådgiver etablerer en BIM i eget fagsystem. 
2. Konvertering af data fra 3. partssystem til standardiseret BIM-

udvekslingsformat. 
3. Konvertering af data fra standardiseret BIM-udvekslingsformat til 3. parts 

system 
4. Kommunikation mellem byggeprojektet aktører, ekskl. byggemyndigheden. 
5. Byggerådgiver/typehusfirma søger oplysninger om byggematerialer, 

herunder henter 3D-bygningskomponenter i materialeleverandørernes 
digitale kataloger. 

6. Afholdelse af licitation og tilbudsgivning, dog stilles projektets BIM til 
rådighed for tilbudsgiver.  

  
Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. 
Se FASE 1 Ideal-modellen 
 
Snitflader mod Bygningsinformation for videregivelse af fuld BIM, med alle 
detailbeskrivelser. 
 
Fælles datamodeller og metoder. 
Se FASE1 Ideal-modellen 
 
Til brug ved forhåndsdialogen med myndigheder, tilbudsgivning samt 
myndighedsbehandling skal BIM have en detaljeringsgrad svarende til bips’ 
niveauer 2, 3 og delvis 4: 

• Bygningsdele (objekter) der definerer bygningens overordnede geometri: 
Fundament, vægge, dæk og tag 

• Bygningsobjekter har fået tilføjet flere detaljer, herunder oplysninger vedr. 
drift og vedligeholdelse. 

• Der kan udtrækkes materialelister til brug for tilbudsberegning 
 
BIM-baserede metoder: 

• Kontrol af adgangsforholdene  
• Energiberegning 
• Bæredygtighedsberegning 
• Kontrol af brandforhold 
• Beregning af byggeriets totaløkonomi 

 
Standardiseringer. 
Se FASE1 Ideal-modellen 
 
BIM-standard, som understøtter:  

1. Projekteringsfasen arbejdsprocesser. 
2. Relevante bygningsfaglige syn/aspekter, herunder: 

a. Ydre geometri (dimensioner). 
b. Fundament 
c. Klimaskærm 
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d. Ventilation 
e. Varme 
f. Forsyning 

3. Forskellige anvendelsesprofiler svarende til kravene om beregninger af f.eks. 
energiforbrug, adgangsforhold mv. 

 
Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Se FASE1 Ideal-modellen 
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
Se FASE 1 Ideal-modellen 
 
Digitaliseringsgrad af data  
Se FASE 0 Ideal-modellen 
 

Fase 3: Byggesagsbehandling (Ideal-modellen) 

Lovgivning og regler. 
Se FASE 1 Ideal-modellen 
 
Der stilles krav om digital ansøgning om byggetilladelse, igangsættelse, 
færdigmelding og aflevering til Bygningsinformationssystemet.  
Systemimplementeringen af disse krav sikrer at bygherren selv opdaterer BBR mm. 
 
Internationalisering. 
Se FASE 1 Ideal-modellen 
 
Internationalisering af myndighedsbehandlingen af byggeansøgninger vurderes ikke 
umiddelbart forestående.  
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
Se FASE 1 Ideal-modellen 
 
Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
Processer der understøttes af den 
offentlige infrastruktur: 

Understøttelsesmåde 

1. Byggemyndigheden modtager 
byggeansøgning 

Byggemyndighederne får advis om, at der i Bygningsinformation 
er en byggeansøgning med tilhørende BIM klar til 
sagsbehandling. 
 
Understøttes af DOB 

2. Kontrollerer at 
byggeansøgningen opfylder 
BR's regler. 

Fra Bygningsinformation hentes ansøgningens BIM, som up-
loades til eBR, hvor det kontrolleres om BR’s 
bebyggelsesregulerende regler er holdt. 
 
Understøttes af DOB 

3. Kontrollerer om gældende 
offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger er 
iagttaget 

En fælles offentlig tjeneste indeholder funktionalitet til på 
grundlag af en BIM at udføre en automatisk kontrol af om 
modellen overholder evt. gældende restriktioner, herunder 
bebyggelsesregulerende regler fastsat i lokalplan eller lign.  
 
Understøttes delvist af DIADEM og DOB 

4. Evt. afklarende dialog med 
bygherre/byggerådgiver 

Byggemyndigheden har via Bygningsinformation mulighed for at 
vurdere byggeprojektet på samme grundlag som 
bygherre/byggerådgiver. 
Evt. krav fra byggemyndigheden om supplerende/uddybende 
oplysninger formidles som tilføjelser til projektets BIM. 
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5. Byggemyndigheden godkender 
byggeansøgning  

Byggemyndigheden godkender BIM i Bygningsinformation. 
Godkendelsen markeres på objektniveau. 
Bygherre får meddelelse om byggetilladelsen og øvrige relevante 
registre opdateres. 

6. Byggemyndigheden får besked 
om byggeriets igangsættelse 

I Bygningsinformation kvitterer bygherre for at byggeriet er i 
gang. 

7. Byggemyndigheden får besked 
om byggeriets afslutning 

I Bygningsinformation kvitterer bygherre for at byggeriet er 
afsluttet (færdigmeldt). Dette udløser en tilladelse til 
ibrugtagning. 

 
Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 

1. Konvertering fra standardiseret BIM-udvekslingsformat til 
byggemyndighedens fagssystem (byggesagssystem). 

2. Byggemyndighedens anvendelse af 3. parts systemer/data, herunder 
byggesagssystem og opslag i materialeleverandørernes 3D-
byggekomponentkataloger. 

  
Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. 
Se FASE 2 Ideal-modellen 
 
Fælles datamodeller og metoder. 
Se FASE 2 Ideal-modellen 
 
Standardiseringer. 
Se FASE 2 Ideal-modellen 
 
Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Se FASE 2 Ideal-modellen 
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
Se FASE 2 Ideal-modellen 
 
Digitaliseringsgrad af data  
Se FASE 2 Ideal-modellen 

Fase 4: Opførelse (Ideal-modellen) 

Lovgivning og regler. 
Se FASE 1 Ideal-modellen 
 
Krav om at evt. ændringer i byggeprojektet ajourføres i den fælles 
Bygningsinformation. 
 
Internationalisering. 
Se FASE1 Ideal-modellen 
 
Internationale systemleverandører markedsfører/leverer it-løsninger til projekt- og  
byggestyring. 
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
Se FASE 1 Ideal-modellen 
 
Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
Processer der understøttes af 
infrastrukturen: 

Understøttelsesmåde 

1. Udveksler bygge- og/eller 
projektdata med projektets 
øvrige aktører. 

Bygningsinformation fungerer som dataware house, hvortil 
projektets aktører up-loader og henter opdaterede byggedata i 
standardiserede BIM-formater. Eksempel: En arkitekt konverterer 
byggedata fra sit eget fagssystem til et BIM-udvekslingsformat. 
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Arkitekten overfører BIM-data til Bygningsinformation, hvorefter 
opdateringen bliver tilgængelig for tilgængelig for projektets 
øvrige aktører. 
Bygningsinformation indeholder funktioner til versionsstyring og 
administration af rettigheder. 

2. Evt. afklarende dialog med 
bygherre/byggerådgiver 

Byggemyndigheden har via Bygningsinformation mulighed for at 
vurdere byggeprojektet på samme grundlag som 
bygherre/byggerådgiver. 
Evt. krav fra byggemyndigheden om supplerende/uddybende 
oplysninger formidles som tilføjelser til projektets BIM.  

3. Overfører opdaterede BIM-
data til Bygningsinformation 

BIM-data eksporteres til Bygningsinformation, hvor modellens 
indre logik kontrolleres inden data overføres/opdateres i 
Bygningsinformation 

4. Underretter 
byggemyndigheden om 
byggeriets afslutning 

I Bygningsinformation kvitterer bygherre for at byggeriet er 
afsluttet (færdigmeldt). Dette udløser en ibrugtagningstilladelse. 

 
 
Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 

1. Konvertering af data fra standardiseret BIM-udvekslingsformat til 3. parts 
system 

2. Anvendelse af 3. parts systemer/data, herunder projekt- og 
byggestyringssystemer. 

  
Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. 
Se FASE 2 Ideal-modellen 
 
Snitflader mod Bygningsinformation for videregivelse af  

• Projektstyringsdata: Økonomi, tidsplaner og kvalitetskrav. 
• Byggestyringsdata: Materialespecifikationer, tidsplaner og lign. 

 
Snitflade mod Bygningsinformation for at give håndværker/entreprenør adgang til 
projektopdateringer. 
 
Fælles datamodeller og metoder. 
Se FASE 2 Ideal-modellen 
 
Til brug for planlægning af produktion og leverancer at byggevarer mv. skal BIM 
have en detaljeringsgrad svarende til bips’ niveau 4: 

• Geometrien er endelig fastlagt 
 
Standardiseringer. 
BIM-standard, som understøtter:  

1. Opførelsesfasens arbejdsprocesser. 
2. Relevante bygningsfaglige syn/aspekter, herunder 

a. Styring af tid og økonomi 
b. Byggestyring 

3. Forskellige anvendelsesprofiler: 
a. Håndværker/entreprenør 
 

Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Se FASE 1 Ideal-modellen  
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
n/a 
 
Digitaliseringsgrad af data 
Se FASE 1 Ideal-modellen 
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Fase 5: Bygningsforvaltning (Ideal-modellen) 

Lovgivning og regler. 
Se FASE1 Ideal-modellen 
 
Der er krav om at ejendomsejere i forbindelse med ejerskifte dokumenterer 
bygningernes vedligeholdelsestilstand i form af et opdateret BIM-profil:  
Bygningsvedligehold 
 
For offentlige bygninger er der krav om opdaterede BIM-driftsprofil. 
 
Med en rumlig model kan der gives overblik over en ejendoms arealer, hvilket netop 
kræves for at kunne optimere udnyttelsen heraf. Arealforvaltning udgør en femtedel 
af hovedopgaverne inden for FM, hvorfor en BIM-model, udelukkende i kraft af sin 
rumlige repræsentation af bygningen, ville kunne understøtte en stor del af FM. 
Jævnlig opdatering af BIM-modellen er væsentlig i denne forbindelse. 
 
En BIM-models egenskaber til styring af tid og økonomi (4D og 5D), betyder at der 
direkte ud fra modellen kan lægges tidsplaner, budgetter og gøres regnskab. Netop 
disse aktiviteter er en central del af en driftsorganisation. 
 
Internationalisering. 
Se FASE1 Ideal-modellen 
 
Kravene om mere energi-effektivt byggeri kommer i et vist omfang også til at 
gælde den eksisterende bygningsmasse. 
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
Se FASE1 Ideal-modellen 
 
Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
Processer der understøttes af den 
offentlige infrastruktur: 

Understøttelsesmåde 

1. Overfører BIM-baseret 
vedligeholdelses- og 
driftsinformation til 
Bygningsinformation 

BIM-data up-loades til Bygningsinformation, hvor modellens 
indre logik kontrolleres inden data overføres/opdateres i 
Bygningsinformation 

2. Indsamler bygningsdata i 
forbindelse med planlægning af 
vedligeholdelsesopgaver. 

Relevante bygningsdata hentes i Bygningsinformation. 
 
 

3. Indsamler ledelsesinformation for 
planlægning og administration af 
bygningsdrift 

 

Relevante bygningsdata og nøgletal hentes i 
Bygningsinformation. 
 

4. Overfører planlagte 
vedligeholdelsesopgaver til 
Bygningsinformation 

BIM-data up-loades til Bygningsinformation, hvor 
datakonsistens kontrolleres inden opdatering af 
Bygningsinformation 

5. Overfører som-udført-
vedligeholdelse til 
Bygningsinformation   

Opdateret BIM up-loades til Bygningsinformation, hvor 
datakonsistens kontrolleres inden opdatering af 
Bygningsinformation 

 
Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 

1. I forbindelse med byggeriets overdragelse til bygherrer overgår den 
ajourførte BIM 

2. Konverteringer af data fra 3. parts systemer til standardiseret BIM-
udvekslingsformat. 

3. Konvertering af data fra standardiseret BIM-udvekslingsformat til 3. parts 
systemer. 
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4. Intern kommunikation og informationsudveksling mellem 
bygningsforvaltningens aktører.  

5. Adgang/integration til at indhente f.eks. priser i materialeleverandørernes 
digitale kataloger. 

 
Bemærk: Ved byggeriets overdragelse til bygherre er som-udført  dokumentationen 
en ajourført BIM, som ændre status til: Forvaltningsmodel. 
 
Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. 
Se FASE 1 Ideal-modellen 
 
Snitflader for videregivelse af forvaltningsrelevante profiler af BIM: 

• Driftsprofil 
• Vedligeholdelsesprofil 

  
Snitflader for integration med digitale 3D-bygningskomponenter.  
 
Fælles datamodeller og metoder. 
Se FASE 2 Ideal-modellen 
 
Allerede i projekteringsfasen er der mulighed for at berige BIM med basale drifts- 
og vedligeholdelses oplysninger. Dette gør det muligt at vurdere de drifts- og 
vedligeholdelsesmæssige konsekvenser allerede på projektstadiet.  
 
Landsbyggefonden mener at DBK mangler et mere driftsorienteret ’view’. Der 
mangler bl.a. specifikke tabeller for bygningsobjekter der er relevante i forbindelse 
med drift, herunder egenskabsdata. DBK’s referencesystem påstås desuden ikke at 
kunne bruges/give mening i forbindelse med drift og vedligehold.  Sidst, men ikke 
mindst, er holdningen at DBK er for akademisk og svært tilgængelig for praktikere.  
Landsbyggefonden har derfor lavet et ’enklere’ og lettere forståeligt system: 
Forvaltnings Klassifikation, som lægger sig op af DBK. 
 
Standardiseringer. 
BIM-standarder for:  

• Forvaltningsmodellens driftsprofil 
• Forvaltningsmodellens vedligeholdelsesprofil. 

 
Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Se FASE1 Ideal-modellen 
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
n/a 
 
Digitaliseringsgrad af data  
For alle offentlig ejede bygninger findes der i Bygningsinformation BIM-baserede 
forvaltningsmodeller  

Fase 6: Nedrivning (Ideal-modellen) 

 
Lovgivning og regler. 
Se FASE 1 Ideal-modellen 
 
Internationalisering. 
Se FASE 1 Ideal-modellen 
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
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Se FASE 1 Ideal-modellen 
 
Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
Processer der understøttes af 
den offentlige infrastruktur: 

Understøttelsesmåde 

1. Ejer anmelder nedrivning af 
byggeri. 

Ejer identificerer i Bygningsinformation den bygning, som ønskes 
nedrevet. 
Er bygningen fredet får ejer besked om at nedrivning kræver særlig 
tilladelse. 
Er bygningen ikke fredet får ejer meddelelse om at nedrivning kan 
på begyndes. Meddelelsen ledsages af en fortegnelse over hvilke 
miljøskadelige materialer, som skal håndteres i forbindelse med den 
påtænkte nedrivning. 

2. Byggemyndigheden 
behandler 
nedrivningsanmeldelse 

n/a 

3. Ejer meddeler at byggeriet 
er nedrevet 

 

Ejer markerer i Bygningsinformation at bygningen er nedrevet. 
Bygningsinformation videregiver oplysningerne til BBR og FOT. 
Der kvitteres med en BBR-ejermeddelelse 
 

 
 
Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. 
Snitflade mod Bygningsinformation for markering af nedrivningsanmeldelse og 
færdigmelding på bygningsniveau. 
 
Fælles datamodeller og metoder. 
Se FASE 1 Ideal-modellen 
 
Standardiseringer. 
Se FASE 1 Ideal-modellen 
 
Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Se FASE 1 Ideal-modellen 
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
Bygningsreglementet indeholder bestemmelser om at nedrivning af bebyggelser 
skal anmeldes og at nedrivning af fredede og bevaringsværdige bygninger kræver 
tilladelse efter bygningsfredningslovens § 11. 
 
Digitaliseringsgrad af data  
Alle bygninger er som minimum identificeret og beskrevet i Bygningsinformation på 
et niveau svarende til BBR. 



Kortlægning af bygge- og boligområdets modenhed for digital forvaltning 
Bilagsdel 

- 28 - 
 

 

Bilag 3: Analyse af nu-situation  

Fase 0: Etablering af digitalt grundlag (NU-situationen) 

Ved projektering af byggeri er der behov for detaljeret viden om 
ejendomsforholdene, terrænet, eksisterende bebyggelse, beplantning, mv. Hverken 
matrikelkortet eller kommunernes tekniske kort tilfredsstiller byggeriets krav om 
geometrisk nøjagtighed og detaljeringsgrad.  Derfor vil det også i en fuldt 
digitaliseret verden være behov for ad hoc at fremstille et præcist og detaljeret 
kortgrundlag.  
 
Processer der understøttes af 
den offentlige infrastruktur: 

Understøttelsesmåde 

1. Opmåling af grund og 
eksisterende bebyggelse 
samt indsamling af 
oplysninger om ejendommen. 

Kort- og ejendomsdata, herunder offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger, indsamles/digitaliseres evt. ved 
opmåling af grund og eksisterende bygninger. De digitale 
oplysninger videregives til byggerådgiver via et aftalt 
dataudvekslingsformat. Digitale opmålingsdata der udarbejdes i 
forbindelse med ejerlejlighedsopdeling anvendes alene til brug for 
tinglysningen. 

2. Materialeproducenten 
overfører oplysninger om et 
nyt produkt til 
Bygningsinformation. 

n/a 

 
Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 

1. Digitalisering/konvertering af oplysninger om eksisterende bygninger for 
tilvejebringelse af CAD-tegning. 

2. Konvertering af digitaliserede data mellem 3. parts systemer (rådgiver til 
rådgiver). 

Fase 1: Idé, planlægning og forhåndsdialog med myndigheder 
(NU-situationen) 

 
Lovgivning/regler. 
Myndighedernes krav til byggeriet er indeholdt i bygningsreglementet. 
 
IKT-bekendtgørelsen stiller krav til statslige bygherrer om anvendelse af: 
Projektweb, bygningsmodeller, elektronisk udbud, tilbudsgivning og aflevering, 
Desuden er der krav om at offentlige bygherrer vælger løsninger med den bedste 
total-økonomi.   
 
Det gældende bygningsreglementet (BR08) og tilhørende vejledning er digital og 
tilgængelig via EBST’s hjemmeside. Web-udgaven er tekstbaseret med hyperlinks 
til eksempler og uddybende information i bilag. 
 
Gennem offentligretlige rådighedsindskrænkninger, herunder lokalplaner, 
fastsættes særlige regler og bestemmelser om specifikke ejendommes og arealers 
anvendelse og bebyggelse. Borgere og virksomheder har uhindret adgang til disse 
oplysninger. 
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Som byggemyndighed er kommunerne pligtige til at journalisere byggeansøgninger 
og tilhørende tegningsmateriale. Dokumentationen, herunder bygningstegninger, 
vedrørende tidligere byggesager findes i kommunale byggesagsarkiver. 
Forvaltningsloven giver det offentlige adgang til byggesagsbehandlingens akter.  
 
Internationalisering. 
Byggevarer fra andre EU-lande m.fl. og som opfylder bygningsreglementets krav til 
standarder kan markedsføres i Danmark.  
 
EuroCodes er et fælles normsystem der fastlægger grundlaget for beregninger i 
byggeriet, herunder statikberegninger. De enkelte landes har så deres egne 
detaljerede normer som en udmøntning af EuroCodes. F.eks. er der i de nordiske 
lande forskellige normer for snelast, medens den slags ikke er relevant for de 
varmere himmelstrøg. 
 
I Singapore anvendes CORENET-systemet af såvel byggemyndighed som på 
rådgiversiden. 
 
INSPIRE arbejder på at standardisere krav for etablering og vedligeholdelse af en 
pan-europæisk digital infrastruktur for geografisk information vedrørende miljø- og 
referencedata.  
 
BuildingSMART har udviklet et objektorienteret dataformat for udveksling af 
bygningsdata. Formatet er åbent, systemuafhængigt og baseret på Industry 
Foundation Classes (IFC) datamodellen. IFC understøtter BIM. 
 
I Norge arbejdes der på at udvikle nationalspecifikke IDM’er (Information Deliviery 
Manual), dvs. IDM’er for forhold som er specielle for Norge. Det kan eksempelvis 
være vedr. energianalyser eller for VVS-projekteringsdelen af et byggeri.  
 
På sigt er idéen, at IDM’er kan overtage en god del af indholdet i Statsbygg’s 
ydelsesbeskrivelser. 
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
På initiativ af både private og offentlige organer er der etableret flere faglige fora 
vedr. digitalt byggeri. Initiativernes faglige fokus omfatter bl.a. standardisering af 
dataudveksling på tværs af faser og aktører i byggeriet, beskrivelser og modeller, 
videregivelse af digitale bygningsinformationer samt praktisk implementering og 
vejledingsmateriale, påpegning af gevinster ved digitalisering, etc. 
 
I byggebranchen findes der ikke et sæt bredt anerkendte retningslinier for 
udveksling af digitale bygningsinformationer. Derfor er det almindeligt at f.eks. 
arkitekt og ingeniør ad hoc og bilateralt aftaler form og indhold for udveksling af 
digitale bygningsdata, herunder cad-tegninger. Aktørernes valg af software er i hoj 
grad bestemmende for, hvordan digital information udveksles. 
 
Flere byggematerialeleverandører tilbyder cad-komponenter i 2D og 3D af deres 
produkter. Komponenterne, som leveres i flere proprietære dataformater mhp. 
import i byggerådgivernes cad-system. 
 
Den offentlige sektor har i vidt omfang gennemført digitalisering af 
rådighedsindskrænkninger og andre geodata. Ofte er digitaliseringerne gennemført 
uden overordnet koordinering af hverken metode eller datastrukturer. 
 
Offentlige tjenester, som tilbyder geografiske data på objektniveau er på 
eksperimentalstadiet. 
 
Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
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Processer der understøttes af 
den offentlige infrastruktur: 

Understøttelsesmåde 

1. Indhenter information om 
ledige byggegrunde og 
nærmiljøet 

Oplysningerne om ledige byggegrund, skoledistrikter og lign. er 
sporadisk tilgængelige på kommunernes hjemmesider.  

2. Undersøger muligheden for 
byggegrandens anvendelse, 
herunder bebyggelsens 
placering på grunden. 

Oplysninger om offentligretlige rådighedsindskrænkninger er 
sporadisk tilgængelige på web. 
Detaljer som ikke er digitale rekvireres hos de respektive 
myndigheder. 

3. Initierer et byggeprojekt i 
den fælles 
Bygningsinformation 

n/a 

4. Indhenter information om 
evt. eksisterende byggeri. 

Bygningstegninger og anden dokumentation vedr. eksisterende 
byggeri udleveres af bygherre eller søges i kommunens 
byggesagsarkiv  

5. Præsenterer skitseprojekt i 
forhåndsdialog med 
byggemyndigheden. 

Dialogen gennemføres på grundlag af analoge skitser og tegninger. 

6. Kontrollerer at 
skitseprojektet er i 
overensstemmelse med 
BR's regler. 

BR’s regler og krav - i tekstform - er tilgængelig på web. 

7. Udveksler bygge- og/eller 
projektdata med projektets 
øvrige aktører. 

Der er ingen formkrav. 
Aktørerne aftaler bilateralt dataformat og indhold af f.eks. cad-
tegninger.  

8. Kontrollerer om 
bestemmelserne i gældende 
offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger 
er iagttaget 

Kort over rådighedsindskrænkninger anvendes til analogt at afgøre 
om den påtænkte placering af byggeriet er pålagt restriktioner. I 
givet fald kontrolleres det om byggeriets udformning mv. er i 
overensstemmelse med rådighedsindskrænkningens indhold. 
Lokalplanernes geografiske afgrænsninger er digitalt tilgængelige, 
men en lang række relevante oplysninger skal findes manuelt ved 
opslag i det medfølgende tekstdokument. Servitutter tinglyste efter 
2009 får kun en digital geografisk repræsentation  

 
Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 

1. Byggerådgiver/typehusfirma søger oplysninger om specifikke 
byggematerialer (f.eks. priser og 3D-bygningskomponenter) ved 
materialeleverandørerne. 

2. Bygherren søger oplysninger om typehusprodukter 
3. Bygherren søger byggerådgivning. 

 
Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger 
Den nuværende on-line adgang, der findes til digitale offentlige data (tekniske kort 
og kortbilag til offentligretlige rådighedsindskrænkninger) er ofte begrænset til 
simpel datavisning via web-baserede kortbrowsere.  
Udtræk af strukturerede data fra offentlige systemer håndteres almindeligvis 
manuelt og leveres i proprietære dataformater. 
 
Blandt byggeriets professionelle aktører videregives digitale bygningstegninger og 
kortdata ligeledes via proprietære CAD/GIS-formater og/eller via særskilt aftalt 
dataudvekslingsformat. 
 
Fælles datamodeller og metoder. 
SfB bygningsdelstavle (terminologiliste over bygningsdele) har i årevis været 
anvendt både i byggeopgaver og i ejendomsforvaltning, og tilfredsstiller ikke 
kravene til en moderne digital byggeproces.  
 
De hidtidige digitaliseringsinitiativer på bygge- og boligområdet har ikke udmøntet 
sig i datamodeller og metoder, der har opnået bred accept i branchen. Derfor er 
erfaringsgrundlaget fra praksis beskedent.  
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Projekt: Det Digitale Byggeri skal tilvejebringe grundlaget for at digitalisere 
informationshåndteringen i byggeriets tilblivelsesproces - fra bygherrens program 
og udbud, over design, projektering og udførelse, til ibrugtagning og drift, samt 
nedrivning. 
 
Foreningen bips (Byggeri, Informationsteknologi, Produktion og Samarbejde) 
arbejder med at effektivisere projekterings- og byggeprocessen, herunder bidrage 
aktivt med udviklingen af fælles digitale metoder og modeller. I den forbindelse 
bidrager bips med at identificere og prioritere udviklingsbehov og -indsatser for 
fælles metoder og værktøjer på tværs af branchen. Desuden arbejder bips med en 
opdeling af BIM i 7 niveauer, svarende til forskellige faser af byggeriet.  Bemærk: I 
forhold til nærværende faseopdeling har bips’ yderligere opdelt idé- og 
projekteringsfaserne.  
 
DiKon (Digital Konvergens) er et samarbejde, som handler om at finde værdi ved 
anvendelse af it i byggeprocessen og indføre og udbrede fælles it-standarder for 
hele byggebranchen. Standarder for e-mails, mangellister og web-baseret 
projektstyring 
 
Dansk Bygge Klassifikation (DBK) er et klassifikationssystem for byggeriet udviklet i 
et samarbejde mellem EBST, bips og byggebranchen, som en del af Det Digitale 
Fundament under Det Digitale Byggeri. Systemet er tænkt anvendt ved 
planlægning, projektering, opførelse og drift af bygninger, dvs. gennem hele 
bygningens livscyklus. EBST har indgået kontrakt med DiKon om videreudvikling og 
implementering af DBK i branchen. 
 
Landsbyggefonden og KL har udviklet: Forvaltnings Klassifikation, som skal ses som 
en udvidelse af DBK mhp. på understøttelse af særlige behov i forbindelse med 
bygningsforvaltning. 
 
Dansk IAI-forum (International Alliance for Interoperability) arbejder med at skabe 
rammerne for udveksling af data mellem programmer inden for byggesektoren ved 
brug af IFC. Desuden arbejder man bl.a. også med udviklingen af IDM’er og 
International Framework for Dictionaries (IFD). 
 
Der er flere kommercielt baserede initiativer omkring digitale 
byggematerialekataloger. F.eks. arbejder firmaet ”3dbyggeri” med at skabe digitale 
løsninger, som binder byggematerialeproducenter og resten af byggeriet tættere 
sammen. 
 
KMS har i samarbejde med Domstolsstyrelsen udviklet en model for stedfæstelse af 
servitutter bl.a. i forhold til matrikelkortet. Modellen er implementeret i den 
såkaldte Stedfæstelsesdatabase. 
 
Standardiseringer. 
International Foundation Classes er foreskrevet som dataudvekslingsformat i 
offentlige digitale byggerier. DBK knytter an til IFC-formatet. 
 
bips har udarbejdet forslag til fælles lagstrukturer for CAD-tegninger. 
 
FOT er en fælles kommunal og statslig specifikation for tekniske og topografiske 
kort. 
 
Der findes ikke standardiserede specifikationer for offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger. 
 
Kommune- og lokalplaner er specificeret i PlanDK2. 
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I det omfang der er behov for at udveksle digitale informationer, herunder kort og 
bygningstegninger, aftaler parterne udvekslingsformater og indhold bilateralt. 
 
Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Der findes ingen samlet fortegnelse eller beskrivelser af data, som er specifikke for 
byggeriet. 
 
Ledningsejerregistret (LER) har oplysninger hvilke ledningsejere, der har ledninger i 
et givet område. LER indeholder ikke specifikke stedfæstelsesdata. 
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
Bygningsreglementet fastlægger de overordnede regler for byggesagsbehandlingen. 
Det gældende bygningsreglement (BR08), bryder med den hidtidige praksis om, at 
der skal være entydige regler for bebyggelsers placering på grunden samt klare 
højderegulerende bestemmelser. Det er hensigten at byggesagsbehandlingen skal 
tage udgangspunkt i den aktuelle sag, hvilket betyder at sagsbehandlingen 
fremover i højere grad baseres på skøn.  
 
På den baggrund kan det være vanskeligt på forhånd at vide om der kan opnås 
byggetilladelse til et konkret projektforslag. BR08’s bestemmelser om 
forhåndsdialog mellem byggemyndighed og bygherre giver dog mulighed for en 
tidlig afklaring. 
 
EBST arbejder med elektronisk opmærkning af BR med henblik på intelligent 
beslutningsstøtte.  
 
 
Digitaliseringsgrad af data  
Kommunernes tekniske kort er fuldt digitaliserede. 
 
OIS har ajourførte ejendomsoplysninger fra BBR, ESR og Matriklen. Desuden er link 
til PlansystemDK og Tingbogen. 
 
Digitaliseringsgraden af offentligretlige rådighedsindskrænkninger afhænger af 
typen af rådighedsindskrænkning. Grundet forskelle i datastrukturerne er der 
tekniske udfordringer forbundet med at overføre den indre logik af denne type data 
til byggerådgivernes tegningssystemer. 
 
En række generelle beskyttelseslinjer, fredninger og lign. er stedfæstede og er 
tilgængelige via Miljøportalen. Lokalplangrænser er digitaliserede i PlansystemDK. 
 
For digitale rådighedsindskrænkninger omfatter digitaliseringen almindeligvis alene 
arealreguleringens fodaftryk, mens reguleringens retlige indhold (beskrivelsen af 
hvad reguleringen omfatter/dækker) er på tekstform. 
 
Som udgangspunkt er nye byggeprojekter på digital form, fordi byggerådgiverne 
internt arbejder digitalt i egne fagsystemer. Brugen af proprietære dataformater og 
firmaspecifikke standarder vanskeliggør udvekslingen af digitale bygningsdata 
f.eks. CAD-tegninger. 
 
En række kommuner har scannet og indekseret byggesagsarkiverne. Denne 
digitalisering er gennemført uden fælles retningslinjer for valg indhold og metoder, 
hvilket skaber udfordringer for etablering af en fælles/ensartet adgang til 
byggesagsarkiverne. 
 
Derudover vurderes kommunerne at have modtaget digitale data, men omfang, 
formater, registreringssystem etc. kender ikke. 
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Fase 2: Projektering (NU-situationen) 

 
Lovgivning og regler. 
Se FASE 1 (Nu-situationen) 
 
Internationalisering. 
Se FASE 1 (Nu-situationen) 
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
Se FASE 1 (Nu-situationen) 
 
Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
Processer der understøttes af den 
offentlige infrastruktur: 

Understøttelsesmåde 

1. Initierer et byggeprojekt i den 
fælles Bygningsinformation 

n/a 

2. Indhenter information om evt. 
eksisterende byggeri. 

Oplysninger om eksisterende byggeri, f.eks. tegninger, forsyning 
og tekniske beskrivelser søges og hentes hos bygherre og/eller i 
kommunens byggesagsarkiv 

3. Udveksler bygge- og/eller 
projektdata med projektets 
øvrige aktører. 

Der er ingen formkrav. 
Aktørerne aftaler bilateralt dataformat og indhold af f.eks. cad-
tegninger.  

4. Kontrollerer at et byggeri 
under projektering er i 
overensstemmelse med 
byggelovgivnings 
byggetekniske regler og krav 
om dokumentation. 

BR’s regler og krav – i tekstform – er tilgængelig på web. 

5. Ansøgning om byggetilladelse 
udarbejdes.  

Byggeansøgningen udfyldes og sendes til bygherre for 
godkendelse.  

6. Forhandler med myndigheder 
om projektets gennemførelse, 
herunder evt. ændringer i 
forhold til tidligere 
dialogmøder 

Dialogen gennemføres på grundlag af analoge skitser og 
tegninger. 

7. Bygherre godkender 
detailprojektet og underskriver 
byggeansøgning. 

Bygherre underskriver byggeansøgningen analogt. 

8. Kontrollerer om gældende 
offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger er 
iagttaget 

Kort over rådighedsindskrænkninger anvendes til at afgøre om 
den påtænkte placering af byggeriet er pålagt restriktioner. I 
givet fald foretages kontrol af om byggeriets udformning mv. er i 
overensstemmelse med rådighedsindskrænkningens indehold. 

 
Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 

1. Kommunikation mellem byggeprojektet aktører, inkl. byggemyndigheden. 
2. Byggerådgiver/typehusfirma søger oplysninger om byggematerialer, 

herunder henter 3D-bygningskomponenter i materialeleverandørernes 
digitale kataloger. 

3. Afholdelse af licitation og tilbudsgivning. 
 
Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. 
Se FASE 1 (Nu-situationen) 
 
Fælles datamodeller og metoder. 
Se FASE 1 (Nu-situationen) 
 
Standardiseringer. 
Se FASE 1 (Nu-situationen) 
 



Kortlægning af bygge- og boligområdets modenhed for digital forvaltning 
Bilagsdel 

- 34 - 
 

Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Se FASE 1 (Nu-situationen) 
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
Se FASE 1 (Nu-situationen) 
 
Digitaliseringsgrad af data  
Til trods for at byggerådgiverne udfører projekteringsarbejdet digitalt videregives 
projektets detaljer ofte til de tilbudsgivende entreprenører på analog form. Der 
stilles i IKT-bekendtgørelsen krav om at bygherren, i relevant omfang, anvender 
digitalt udbud med mængder, hvilket giver mulighed for tilbudsberegning på 
baggrund af standardiserede data. I praksis betyder det, at byggerådgiveren ud fra 
det det digitale projektgrundlag fremstiller analoge bygningstegninger, 
materialelister, beskrivelser mv. 

Fase 3: Byggesagsbehandling (NU-situationen) 

Lovgivning og regler. 
Se FASE 1 NU-situationen 
 
Internationalisering. 
Se FASE 1 NU-situationen 
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
Se FASE 1 NU-situationen  
 
Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
Processer der understøttes af den 
offentlige infrastruktur: 

Understøttelsesmåde 

1. Byggemyndigheden modtager 
byggeansøgning 

Byggemyndighederne får en analog byggeansøgning med 
bygningstegninger, attesterede beregninger og andre bilag. 
Der gennemføres en manuel kontrol af om byggeansøgningen 
indeholder den krævede dokumentation 

2. Kontrollerer at 
byggeansøgningen opfylder BR's 
regler. 

BR’s regler og krav – i tekstform – er tilgængelig på web. 

3. Kontrollerer om gældende 
offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger er 
iagttaget 

Dette er bygherres ansvar og er derfor ikke en del af 
byggesagsbehandlingen.  

4. Evt. afklarende dialog med 
bygherre/byggerådgiver 

Evt. krav fra byggemyndigheden om supplerende/uddybende 
oplysninger leveres på analog form. 

5. Byggemyndigheden godkender 
byggeansøgning 

Byggemyndigheden udsteder analog byggetilladelse.  
Byggesagen registreres manuelt/automatisk i BBR.  

6. Byggemyndigheden får besked 
om byggeriets igangsættelse 

Bygherre sender en analog igangsætningsmeddelelse. 

7. Byggemyndigheden får besked 
om byggeriets afslutning 

Bygherre sender en analog meddelelse om at byggeriet er 
færdigt.  
Meddelelsen danner grundlag for opdatering af BBR, og der 
udsendes en analog BBR-ejermeddelelse 

 
Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 

1. Byggemyndighedens anvendelse af 3. parts systemer/data, herunder 
byggesagssystem og opslag i materialeleverandørernes 3D-
byggekomponentkataloger. 

2. Kommunernes byggetilsyn. 
  
Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. 
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Proceduren for videregivelse af byggeansøgning er i reglen analog, dog har 
kommunalbestyrelsen mulighed for at fastsætte regler for modtagelse af ansøgning 
og tegningsmateriale digitalt.  
 
Fælles datamodeller og metoder. 
Projekt Digital Offentlig Byggesagsbehandling (DOB) arbejder med at 
udvikle/afprøve metoder for at gennemføre en byggesag på grundlag af digitale 
data. 
 
Standardiseringer. 
Udover at byggeansøgningen skal være skriftlig stilles der ingen formkrav til 
ansøgningen. 
 
Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Se FASE 1 NU-situationen  
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
Se FASE 1 NU-situationen  
 
BR08 er i forhold til tidligere bygningsreglementer sparsom på konkrete regler. 
BR08 nævner en række forhold, som byggemyndigheden skal anlægge et 
helhedssyn på. F.eks skal byggemyndigheden på baggrund af en helhedsvurdering 
af bl.a. grundens størrelse, bebyggelsens afstand til skel/vej mv. fastlægge de 
bebyggelsesregulerende bestemmelser for den pågældende bebyggelse. 
 
Dette skærper kravene til sagsbehandlingen ikke mindst fordi evt. afslag skal 
begrundes jfr. forvaltningsloven. 
  
Digitaliseringsgrad af data  
Byggerådgiveren udarbejder på grundlag af det digitale projektmateriale en analog 
ansøgning om byggetilladelse bilagt analogt tegningsmateriale og anden 
dokumentation. 

Fase 4: Opførelse (NU-situationen) 

Lovgivning og regler. 
Se FASE1 NU-situationen 
 
Internationalisering. 
Se FASE1 NU-situationen 
 
Der er gennemført CE- mærkning af byggevarer. 
  
Internationale systemleverandører markedsfører/leverer projekt- og 
byggestyringsløsninger 
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
Se FASE1 NU-situationen 
 
Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
Processer der understøttes af den 
offentlige infrastruktur: 

Understøttelsesmåde 

1. Udveksler bygge- og/eller 
projektdata med projektets 
øvrige aktører 

Der er ingen formkrav. 
Aktørerne aftaler bilateralt dataformat og indhold af f.eks. cad-
tegninger. 
Entreprenører og håndværkere arbejder ofte på grundlag af 
analoge tegninger. 



Kortlægning af bygge- og boligområdets modenhed for digital forvaltning 
Bilagsdel 

- 36 - 
 

2. Evt. afklarende dialog med 
bygherre/byggerådgiver 

Evt. krav fra byggemyndigheden om supplerende/uddybende 
oplysninger dokumenters analogt, f.eks. via 
bygningstegningerne.  

3. Overfører opdaterede BIM-data 
til Bygningsinformation 

n/a 

4. Underretter byggemyndigheden 
om byggeriets afslutning 

Bygherre meddeler (analogt) at byggeriet er afsluttet. 

 
Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 

1. Kommunikation mellem byggeriets aktører. 
2. Formidling af opdaterede bygningstegninger til entreprenører. 

 
Overdragelse af driftsinformation til bygherre håndteres i fase 5: 
Bygningsforvaltning. 
  
Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. 
Se FASE1 NU-situationen 
 
Fælles datamodeller og metoder. 
Se FASE1 NU-situationen  
 
Standardiseringer. 
Se FASE1 NU-situationen 
 
Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Se FASE1 NU-situationen  
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
n/a 
 
Digitaliseringsgrad af data  
Se FASE1 NU-situationen 
 
Som en del af afleveringsforretningen modtager bygherre til tider en omfattende 
som-udført dokumentation, som regel på analog form (mange ringbind). Uagtet at 
denne dokumentation og bygningstegninger mv. findes på digital form, er det 
almindeligt, at entreprenøren printer og plotter beskrivelser/beskrivelser ud på 
papir, som overdrages til bygherren.   

Fase 5: Bygningsforvaltning (NU-situationen) 

Lovgivning og regler. 
Se FASE1 Nu-situationen 
 
Internationalisering. 
Se FASE1 Nu-situationen 
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
Se FASE1 Nu-situationen 
 
Med et øget fokus på bl.a. total-økonomi synes udviklingen at gå i retning af, at 
planlægning af bygnings- og ejendomsforvaltning indgår som et integreret element 
i hele byggeprocessen. 
 
Dansk Facilities Management netværk arbejder med at udbrede og udveksle viden 
om Facilities Management. Netværket deltager i CEN standardiseringen af 
nomenklatur og aftaleforhold. 
 



Kortlægning af bygge- og boligområdets modenhed for digital forvaltning 
Bilagsdel 

- 37 - 
 

Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
Processer der understøttes af den 
offentlige  infrastruktur: 

Understøttelsesmåde 

1. Overfører BIM-baseret 
vedligeholdelses- og 
driftsinformation til 
Bygningsinformation 

n/a 

2. Indsamler bygningsdata i 
forbindelse med planlægning 
af vedligeholdelsesopgaver. 

Data søges/hentes fra flere kilder, herunder digitalisering af 
analogt tegningsmateriale. 

3. Indsamler ledelsesinformation 
for planlægning og 
administration af bygningsdrift 

 

Data søges/hentes fra flere kilder, herunder digitalisering af 
analogt tegningsmateriale samt opmåling. 

4. Overfører planlagte 
vedligeholdelsesopgaver til 
Bygningsinformation 

n/a 

5. Overfører som-udført-
vedligeholdelse til 
Bygningsinformation   

n/a 

 
Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. 
Der findes ikke fælles snitflader for videregivelse af strukturerede oplysninger vedr. 
bygningers drift og vedligeholdelse. 
 
SfB-bygningstavlen anvendes mange steder, men i utallige varianter, hvilket er en 
barriere for udvikling og anvendes af fælles snitflader. 
 
Systemunderstøttelse af bygningsforvaltning vedrører primært opgaverne indenfor 
drift og vedligeholdelse.  
 
Facilities Managementsystemer er mindre udbredt.  
 
Fælles datamodeller og metoder. 
Se FASE1 Nu-situationen 
 
Forvaltnings Klassifikation er en ny bygningsklassifikation udviklet af Landsbygge 
Fonden og KL til anvendelse i ejendomsforvaltning. Forvaltnings Klassifikation er 
målrettet bygningsforvaltning. Intentionen med Forvaltnings Klassifikation er at 
tilbyde en samlet systematik, som gør det muligt at forlade den traditionelle 
dokumentbaserede bygningsforvaltning til fordel for en digital løsning. 
 
Landsbyggefonden og KL mener ikke, at DBK har forholdt sig til 
ejendomsforvaltning. Derfor har Landsbyggefonden og KL taget initiativ til udvikling 
af Forvaltnings Klassifikation, som specifikt tilgodeser forvaltningsområdet behov.  
 
Der er pr. 17. november 2009 ingen implementeringserfaringer med Forvaltnings 
Klassifikation. 
 
Standardiseringer. 
Manglen på en standard for at udveksle strukturerede drifts- og 
vedligeholdelsesdata er endnu større end manglen på standarder for udveksling af 
CAD-data. 
 
Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Se FASE1 Nu-situationen 
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
n/a 
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Digitaliseringsgrad af data  
Omkostningerne til opmåling og registrering af forvaltningsoplysninger vedr. 
eksisterende bygninger er en hindring for at digitaliseringen af den eksisterende 
bygningsmasse.  Der arbejdes for øjeblikket med projekter (Cowi), for hvordan man 
kan komme forbi denne forhindring ved at kigge på økonomiske ’drivere’ for 
digitalisering af den eksisterende bygningsmasse (quick-wins). 
 
Selv om nyt byggeri er etableret bl.a. ved brug af CAD, indeholder de digitale 
tegninger ingen oplysninger vedr. byggeriets drift og vedligeholdelse. Disse 
oplysninger skal normalt oprettes og vedligeholdes sideløbende. Resultatet er 
ekstra arbejde/omkostninger og manglende interoperabilitet. 
 
Der er ingen incitament for byggerådgivere og entreprenører til hverken at aflevere 
som-udført dokumentationen digitalt, eller drift- og vedligeholdelsessinformation i 
projektdokumentationen.  

Fase 6: Nedrivning (Nu-situationen) 

Lovgivning og regler. 
Se FASE 1 Nu-situationen 
 
Lov om forurenet jord skal iagttages når man ansøger om nedrivning. Ejendomme 
kan være klassificerede på forskellig vis alt efter  
nuværende og tidligere anvendelse, placering (i byer, ved veje etc.) m.m.  
 
De kommunale affaldsregulativer - kommunernes egne regler der bl.a. er 
afhængige af den enkelte kommunes affaldsdepoter, forbrændingsanstalter etc. 
 
Internationalisering. 
Se FASE 1 Nu-situationen 
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
Se FASE 1 Nu-situationen 
 
NMK 96 - Nedbrydningsbranchens Kontrolordning er en aftale mellem 
nedbrydningsbranchen og Miljøministeriet om forundersøgelser (f.eks. for PCB og 
asbest), planlægning og gennemførelse af nedrivning af bygninger inkl. 
affaldssorteringen som accepteres af alle kommuner. Kontrolordningen er baseret 
på den gældende miljølovgivning og er en Best Practice vejledning for branchen.  
 
Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
Processer der understøttes af den 
offentlige infrastruktur: 

Understøttelsesmåde 

1. jer anmelder nedrivning af 
byggeri. 

Ejer sender skriftlig nedrivningsanmeldelse bilagt dokumentation 
der identificerer bygningen.  

2. Byggemyndigheden behandler 
nedrivningsanmeldelse 

Byggemyndigheden undersøger om bygningen er fredet eller er 
erklæret bevaringsværdig. I så fald kræver det en særlig 
tilladelse. 

3. Ejer meddeler at byggeriet er 
nedrevet 

 

Ejer meddeler skriftligt at bygningen er nedrevet. 
Byggemyndigheden opdaterer manuelt BBR og der udskrives og 
sendes en BBR-ejermeddelelse. 
 
Den kortansvarlige får meddelelse om at en bygning er nedrevet. 
 

 
Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. 
Se FASE 1 Nu-situationen 
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Fælles datamodeller og metoder. 
Se FASE 1 Nu-situationen 
 
Standardiseringer. 
Se FASE 1 Nu-situationen 
 
Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Se FASE 1 Nu-situationen 
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
Bygningsreglementet indeholder bestemmelser om at nedrivning af bebyggelser 
skal anmeldes og at nedrivning af fredede og bevaringsværdige bygninger kræver 
tilladelse efter bygningsfredningslovens § 11. 
 
Digitaliseringsgrad af data  
Alle bygninger er per definition registreret digitalt i BBR.  
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Bilag 4: GAP-analyse  

Fase 1: Idé, planlægning og forhåndsdialog med myndigheder 
(GAP) 

Lovgivning/regler. 
Udover ITK-bekendtgørelsens digitaliseringskrav til statslige bygherrer samt BR08’s 
regler om at byggesagsbehandlingen evt. kan gennemføres på digitalt grundlag, så 
er den nuværende lovgivning ikke særlig konkret mht. byggeriets digitalisering. Det 
er nødvendigt gennem lovgivningen at fastlægge rammerne for den infrastruktur, 
som stimulerer og sætte retningen for kommende digitaliseringstiltag. 
 
Det fælles Bygningsinformationssystem bliver rygraden i bygge- og boligområdets 
digitale infrastruktur. Derfor er det vigtigt, at BIM-konceptet introduceres og 
implementeres i byggelovgivningen i takt med at konceptet operationaliseres.  
 
Bygningsinformationssystemet skal suppleres med et bygningskomponentkatalog, 
som indeholder standardiserede beskrivelse af byggevarer/komponenter. Kataloget 
vedligeholdes af byggematerialeproducenterne.  
 
På et tidspunkt vil Bygningsinformationssystemet nå et detaljeringsniveau, som 
overflødiggør BBR. Desuden vil energimærkeordningen og tilstandsrapporter miste 
deres relevans. 
 
Tilsvarende er der behov for at vurdere mulighederne for at gøre BR intelligent og 
BIM-understøttende, således at bygherre eller dennes rådgiver kan kontrollere om 
en konkret byggeprojekt (BIM) er i overensstemmelse med BR’s regler.  
Tendensen med at byggesagsbehandlingen skal være situationsbestemt byder på 
særlige udfordringer med at indbygge intelligent beslutningsstøtte i et kommende 
elektronisk bygningsreglement (eBR).  
 
Tidligt i byggeprocessen er det nødvendigt at vide om på grunden/området der er 
bebyggelsesregulerende rådighedsindskrænkninger, f.eks. i form af lokalplan eller 
andre offentligretlige reguleringer. I DIADEM arbejdes der på bl.a. at digitalisere og 
gøre denne type oplysninger tilgængelige for bl.a. købere af fast ejendom.  
 
Af interoperabilitets hensyn er det nødvendigt at få formaliseret reglerne for 
videregivelse af offentligretlige rådighedsindskrænkninger. Fælles regler for såvel 
beskrivelse af reguleringens indhold (datamodel) som for dataudvekslingsformatet 
vil gøre det lettere at gennemføre indledende lokaliseringsundersøgelser. Det vil 
tillige kræve, at der implementeres fælles regler i de love og bekendtgørelser, som 
hjemler registreringerne. 
 
Internationalisering. 
Erfaringerne fra andre brancher viser at store internationale aktører er 
dagsordenssættende for udviklingen af fagspecifikke teknologiske løsninger. I den 
sammenhæng har det vist sig vanskeligt for internationale 
standardiseringsinitiativer at erobre førertrøjen. På nationalt plan er der behov for 
en arkitekturramme, som på den ene side sikrer en koordineret udvikling af digital 
forvaltning; men som på den anden side også tillader byggebranchen og 
myndighederne at udnytte internationale udviklinger. 
 
Uden koordination er der en risiko for at markedet vil udvikle dedikerede løsninger, 
som alene håndterer en delmængde af bygge- og boligområdets processer, men 
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tilsidesætter hensynet til helheden. Det er forbundet med store omkostninger at 
harmonisere store it-løsninger, der er i drift. 
 
Videreudvikling og operationalisering af BIM konceptet sker internationalt bl.a. 
drevet af softwareindustrien og større aktører rådgivere og entreprenører. De 
danske muligheder for at præge denne udvikling vurderes størst på 
implementeringssiden, f.eks. ved at integrere BIM-princippet i den digitale 
infrastruktur. 
  
Med hensyn at etablere snitflader mellem BIM og 3. parts systemer synes det 
fornuftigt at kigge på det amerikanske klassifikationssystem OmniClass, som i høj 
grad danner udgangspunkt for internationale softwareleverandørers, herunder 
AutoDesk, tilgang til BIM-baserede oplysninger. 
 
Markedet for byggevarer og pre-fabrikerede byggeelementer internationaliseres. 
Dette aktualiser behovet for en fælles infrastruktur med regler og standarder for 
deklaration af byggevarer. 
 
Fælles byggenormer i EU-landene medfører en øget konkurrencen på 
byggerådgivning. 
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
Der er flere igangværende initiativer – både offentlige og private – vedr. byggeriets 
digitalisering. Digitaliseringsinitiativerne er ofte sporadiske og mangler 
koordination. 
 
Der er behov for: 

• Overordnet plan/strategi for implementering og udvikling af en fælles digital 
infrastruktur 

• Prioritering og koordination af digitaliseringsinitiativer 
• Samordnet udvikling af metoder 

 
Ved flere lejligheder har byggebranchen givet udtryk for at branchen ikke alene kan 
løfte infrastrukturopgaven. Både i forbindelse med offentliggørelsen DBBF’s vision 
og i forbindes med parathedsundersøgelsens workshops var der opfordringer til at 
det offentlige driver arbejdet med at udvikle fælles normer og standarder og 
spilleregler der er nødvendige for implementering af digitalt byggeri. 
 
Branchen opfordrer DBBF til at tage førertrøjen på. 
 
De igangværende digitaliseringsinitiativer (f.eks. udvikling fælles 
bygningsklassifikation, 3D-bygningskomponenter, fælles lagstruktur for 
bygningstegninger) danner et godt fundament for det videre arbejde med udvikling 
af den digitale infrastruktur. 
 
Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
Processer der understøttes af den 
offentlige infrastruktur: 

Udviklingsbehov/ 
Forudsætninger 

1. Indhenter information om 
ledige byggegrunde og 
nærmiljøet 

Oplysninger som er relevante for boliglokaliseringsundersøgelsen er 
digitale og er tilgængelige f.eks. via kommunernes hjemmesider. 

2. Undersøger mulighederne for 
byggegrundens anvendelse, 
herunder bebyggelsens 
placering på grunden. 

Fælles (generisk) datamodel for rådighedsindskrænkninger. 
 
Evt. analoge rådighedsindskrænk-ninger digitaliseres og 
eksisterende digitale rådighedsindskrænkninger struktureres i 
overensstemmelse med den fælles datamodel. 
Standardiseret generisk snitflade for distribution oplysninger om 
rådighedsindskrænkninger. 
Distribution via fælles web-services 
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Understøttes af delvis DIADEM og DOB 

3. Initierer et byggeprojekt i den 
fælles Bygningsinformation 

Udvikling af generisk BIM standard.  
 
Snitflader for udveksling af BIM- strukturerede data. 
 
Etablering af et fælles Bygnings-informationssystem med funktioner 
for import/eksport af BIM-strukturede data samt til administration 
af rettigheder. 

4. Indhenter information om evt. 
eksisterende byggeri. 

Bygningsinformationssystemet har funktionalitet til udsøgning af 
oplysninger om eksisterende byggeri. 

5. Præsenterer skitseprojekt i 
forhåndsdialog med 
byggemyndigheden. 

Byggemyndigheden får adgang til Bygningsinformation. 

6. Kontrollerer at skitseprojektet 
er i overensstemmelse med 
BR's regler. 

Udvikling og etablering eBR, som kan sammenholde BIM-
strukturerede data med BR’s bestemmelser. 
 
Understøttes delvis af DOB 

7. Udveksler bygge- og/eller 
projektdata med projektets 
øvrige aktører. 

Bygningsinformationssystemet er etableret og har funktioner til 
styring af versioner og status på data/dokumenter. 

8. Kontrollerer om gældende 
offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger er 
iagttaget 

Som proces nr. 2 ovenfor. 
 
Udvikling og etablering af en fælles offentlig tjeneste til at 
sammenholde BIM- strukturerede data med bestemmelserne i 
gældende rådighedsindskrænkninger 
 
Understøttes delvis af DIADEM og DOB 

 
 
 
Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger 
Datastrukturen af en fuldt udbygget BIM kan være er yderst kompleks, hvorfor der 
er behov for at kunne videregive delmænger (profiler) af BIM.  BIM-profilerne 
anvendes til at beskrive forskelle faglige aspekter af byggeriet, f.eks. energi og 
drift,   
 
Der behov for følgende snitflader til BIM: 

• Udveksling af BIM-strukturede data – svarende til idéfasens 
abstraktionsniveau. 

• Profil vedr. bygningens ydre geometri og geografiske fodaftryk. 
 
I forhold til det fælles bygningsinformationssystem skal der være snitflader for: 

• Udsøgning af bygningsdata og projektdokumenter. 
• Upload og indeksering af projektdokumenter 

 
Herudover vil der behov for en snitflade for: 

• Udveksling af offentligretlige rådighedsindskrænkninger – struktureret i 
overensstemmelse med fælles datamodel 

 
Fælles datamodeller og metoder. 
Det modelmæssige grundlag for det fælles Bygningsinformations-system er en alt 
omfattende (generisk) BIM. Idealistisk set skal modellen være designet mhp. at 
understøtter alle informationsbehov vedr. en bygning i hele dens levetid. Mere 
realistisk og hensigtsmæssigt vil det være at vælge en modelarkitektur, som tillader 
løbende udvidelser og tilpasninger af modellen i takt med at nye behov opstår. 
 
De første 4 faser af en bygnings livscyklus er kendetegnet ved, at den til bygningen 
hørende BIM bliver mere detaljeret og præcis. Det betyder, at der frem til 
afslutningen af opførelsesfasen er nødvendigt i BIM sammenhæng at have mulighed 
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for at beskrive byggeriet på forskellige abstraktionsniveauer. Foreningen bips 
opererer med BIM i forskellige 7 detaljeringsniveauer (0-6, hvor 6 er højst). 
 
I idéfasen anvendes BIM til udarbejdelse af konkurrencemateriale, skitser og 
projektforslag. I denne fase er der behov for en BIM med en detaljeringsgrad 
svarende til bips’ niveauerne: 0, 1 og delvis 2. 
 
En vigtig teknisk forudsætning for at oplysninger om rådighedsindskrænkninger 
uhindret kan udveksles er, at de underliggende datastrukturer er ensartede. Der er 
behov for tværgående samarbejde med at få etableret et fælles model- og 
metodemæssigt grundlag for registrering af offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger. Målet er at gøre registreringerne af 
rådighedsindskrænkninger intelligente (svarende til eBR), så det bliver muligt at 
lave (automatiske) 3D-konfliktsøgninger ved at sammenholde en konkret BIM med 
gældende restriktioner.  
 
KMS og Domstolsstyrelsen har udviklet en model, som stedfæster servitutter i 
forhold til matrikelkortet. Det bør undersøges om denne model er anvendelig for 
andre rådighedsindskrænkninger, som er defineret i forhold til ejendommen, f.eks. 
lokalplaner og jordforurening. 
 
På lokalplanområdet er der tilsvarende brug for fælles metoder og model for at 
udarbejde intelligente lokalplaner, som gør muligt maskinelt, at undersøge om en 
given BIM overholder lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser. 
 
Standardiseringer. 
Der skal gennemføres OIOXML-standardisering af fasens snitflader. 
 
Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Det skal være muligt f.eks. på grundlag af en adresse eller anden form for 
stedfæstelse at fremfinde oplysninger, som er relevante for lokalisering af et 
byggeri. 
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
Udviklingen går i retning af skønsbaseret byggesagsbehandling. Det skaber flere 
udfordringer, dels fordi det bliver vanskeligere at gennemføre en ensartet 
sagsbehandling, og dels er der færre kontrol punkter, som kan automatiseres/it-
understøttes. 
 
Den administrative byrde med at sikre ensartethed i sagsbehandlingen kan lettes 
ved at kommunen i lokalplanerne opsætter konkrete regler i lighed med det 
tidligere BR 
 
Digitaliseringsgrad af data  
DIADEM vil bidrage med at digitalisere og tilgængeliggøre en række oplysninger 
vedrørende rådighedsindskrænkninger. 
 
Det er tvivlsomt om de eksisterende digitale registreringer af 
rådighedsindskrænkninger findes på BIM-kompatibel form, således at 
konfliktsøgninger kan automatiseres. 
 
Lokalplaner er digitalt stedfæstede; men planens bebyggelsesregulerende 
bestemmelser er beskrevet i fri tekst, hvilket hindrer systemunderstøttet 
lokalplankontrol af BIM.    
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Fase 2: Projektering (GAP) 

Lovgivning og regler. 
Se FASE 1 (GAP) 
 
Hensynet til gennemsigtighed i byggeriet begrunder indførelsen af regler om, at 
bygherren skal oplyses om løsningernes total-økonomi: anlægsinvestering + 
udgifter til vedligeholdelse i bygningens levetid. 
Afledt heraf stilles der krav om at byggematerialer certificeres i henhold til normer 
for levetid, vedligehold og energiforbrug. 
 
For at sikre ensartet sammenligningsgrundlag mellem de lovbefalede beregninger 
og kontroller er der behov for fælles regler, som specificerer de metoder, der skal 
ligge til grund for beregningerne.  
 
Internationalisering. 
Se FASE 1 (GAP) 
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
Se FASE 1 (GAP) 
 
Standardiserede metoder 
 
Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
Processer der understøttes af den 
offentlige infrastruktur: 

Udviklingsbehov/ 
Forudsætninger 

1. Initierer et byggeprojekt i den 
fælles Bygningsinformation 

Se proces 3 i FASE 1 (GAP) 

2. Indhenter information om evt. 
eksisterende byggeri. 

Se proces 4 i FASE 1 (GAP) 

3. Udveksler bygge- og/eller 
projektdata med projektets 
øvrige aktører. 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP)  

4. Kontrollerer at et byggeri under 
projektering er i 
overensstemmelse med 
byggelovgivnings byggetekniske 
regler og krav om 
dokumentation. 

Se proces 6 i FASE 1 (GAP) 
 
Udvikling af fælles offentlige BIM-baserede tjenester for 
beregning og kontrol af det projekterede byggeri. 
 
Understøttes delvist af DIADEM og DOB 

5. Ansøgning om byggetilladelse 
udarbejdes.  

Bygningsinformation tillader lagring af projektdokumenter, 
herunder byggetilladelse.  

6. Forhandler med myndigheder 
om projektets gennemførelse, 
herunder evt. ændringer i 
forhold til tidligere dialogmøder. 

Se proces 5 i FASE 1 (GAP) 

7. Bygherre godkender 
detailprojektet og underskriver 
byggeansøgning. 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 

8. Kontrollerer om gældende 
offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger er 
iagttaget 

Se proces 8 i FASE 1 (GAP) 

 

 
Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. 
Se FASE 1 (GAP) 
 
Der behov for følgende snitflader til BIM: 

• Udveksling af BIM-strukturede data – svarende til projekteringsfasens 
abstraktionsniveau. 
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• Profiler vedrørende: 
• Bygningens ydre geometri og geografiske fodaftryk. 
• Råhus 
• VVS 
• El 
• Ventilation 
• Bygningsdrift 
• … 

 
Herudover kan det vise sig hensigtsmæssigt at specificere specielle snitflader for 
kommunikation med de fælles tjenester for teknisk beregning og kontrol af BIM. 
 
3D-bygningskomponenter 
  
Fælles datamodeller og metoder. 
Se FASE 1 (GAP) 
 
I projekteringsfasen anvendes BIM i forbindelse med forhåndsdialogen med 
myndigheder, tilbudsgivning samt myndighedsbehandling skal BIM have en 
detaljeringsgrad svarende til bips’ niveauer 2, 3 og delvis 4. 
 
Workshop input Drift og vedligehold 
 
Grundet den tiltagende kompleksitet af BIM kan det være hensigtsmæssigt at 
opdele BIM i flere bygningsfaglige moduler, jfr. BIM-profilerne. Behovet for at 
gennemføre uafhængige beregninger og kontroller baseret BIM taler også for en 
modularisering. 
 
I takt med at BIM-konceptet modnes opstår behovet for fælles metoder/værktøjer 
til at udføre forskellige lovbefalede beregninger, herunder: 

• Kontrol af interne adgangsforhold  
• Beregning af byggeriets energiforbrug 
• Bæredygtighedsregnskab 
• Kontrol af brandforhold 
• Beregning af byggeriets totaløkonomi 

 
 
3D-bygningskomponenter 
 
Workshoppen har på peget: Allerede i projekteringsfasen er der mulighed for at 
berige BIM med basale drifts- og vedligeholdelses oplysninger. Dette gør det muligt 
at vurdere de drifts- og vedligeholdelsesmæssige konsekvenser allerede på 
projektstadiet.  
 
 
Standardiseringer. 
Der skal gennemføres OIOXML-standardisering af fasens snitflader. 
 
Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Se FASE 1 (GAP) 
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
Se FASE 1 (GAP) 
 
Digitaliseringsgrad af data  
Se FASE 1 (GAP) 
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Fase 3: Byggesagsbehandling (GAP) 

Lovgivning og regler. 
Se FASE 2 (GAP) 
 
Krav om digital aflevering og digital byggesagsbehandling baseret på Bygningsinfo 
 
Internationalisering. 
Se FASE 1 (GAP) 
 
Internationalisering af myndighedsbehandlingen af byggeansøgninger vurderes ikke 
umiddelbart forestående.  
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
Se FASE 2 (GAP) 
 
Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
Processer der understøttes af den 
offentlige infrastruktur: 

Udviklingsbehov/ 
Forudsætninger 

1. Byggemyndigheden modtager 
byggeansøgning 

Byggemyndigheden får adgang til byggesagen i Bygningsinfo. 
 
Bygningsinformation sender meddelelser til aktørerne 

2. Kontrollerer at 
byggeansøgningen opfylder 
BR's regler. 

Se proces 6 i FASE 1 (GAP) 

3. Kontrollerer om gældende 
offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger er 
iagttaget 

Se proces 4 i FASE 2 (GAP) 
 
 

4. Evt. afklarende dialog med 
bygherre/byggerådgiver 

Se proces 5 i FASE 1 (GAP) 

5. Byggemyndigheden godkender 
byggeansøgning  

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 

6. Byggemyndigheden får besked 
om byggeriets igangsættelse 

Se proces 1 ovenfor (FASE 3) 

7. Byggemyndigheden får besked 
om byggeriets afslutning 

Se proces 1 ovenfor (FASE 3) 

 

Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. 
Se FASE 2 (GAP) 
 
Fælles datamodeller og metoder. 
Se FASE 2 (GAP) 
 
Standardiseringer. 
Se FASE 2 (GAP) 
 
Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Se FASE 2 (GAP) 
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
BR08 er i forhold til tidligere bygningsreglementer sparsom på konkrete regler. 
BR08 nævner en række forhold, som byggemyndigheden skal anlægge et 
helhedssyn på. F.eks skal byggemyndigheden på baggrund af en helhedsvurdering 
af bl.a. grundens størrelse, bebyggelsens afstand til skel/vej mv. fastlægge de 
bebyggelsesregulerende bestemmelser for den pågældende bebyggelse. 
 
Dette skærper kravene til sagsbehandlingen ikke mindst fordi evt. afslag skal 
begrundes jfr. forvaltningsloven. 
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Digitaliseringsgrad af data  
Kravet om digital byggeansøgning sikrer at myndighedsbehandlingen sker på 
digitalt grundlag. 

Fase 4: Opførelse (GAP) 

Lovgivning og regler. 
Se FASE 3 (GAP) 
 
Internationalisering. 
Se FASE 3 (GAP) 
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
Se FASE 3 (GAP) 
 
Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
Processer der understøttes af 
infrastrukturen: 

Udviklingsbehov/ 
Forudsætninger 

1. Udveksler bygge- og/eller 
projektdata med projektets 
øvrige aktører. 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 

2. Evt. afklarende dialog med 
bygherre/byggerådgiver 

Se proces 5 i FASE 1 (GAP) 

3. Overfører opdaterede BIM-data 
til Bygningsinformation 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 

4. Underretter byggemyndigheden 
om byggeriets afslutning 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 

 

 
Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. 
Se FASE 3 (GAP) 
 
Der behov for følgende snitflader til BIM: 

• Udveksling af BIM-strukturede data – svarende til opførelsesfasens 
abstraktionsniveau. 

• Profiler vedrørende: 
• Styring af tid og økonomi. 
• Byggestyring 

 
Fælles datamodeller og metoder. 
Se FASE 3 (GAP) 
 
I opførelsesfasen anvendes BIM til planlægning og styring af produktion og 
leverancer. BIM have en detaljeringsgrad svarende til bips’ niveau 5. 
 
Standardiseringer. 
Der skal gennemføres OIOXML-standardisering af fasens snitflader. 
 
Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Se FASE 3 (GAP) 
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
n/a 
 
Digitaliseringsgrad af data  
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I det omfang byggeriet ændres i opførelsesfasen sker der en løbende opdatering af 
Bygningsinfo. Ved byggeriets afslutning og aflevering vil de ajourført 
bygningsoplysninger i Bygningsinfo ændre status til: som-udført. 

Fase 5: Bygningsforvaltning (GAP) 

Lovgivning og regler. 
Se FASE 3 (GAP) 
 
Der er krav om at ejendomsejere i forbindelse med ejerskifte dokumenterer 
bygningernes vedligeholdelsestilstand i form af et opdateret BIM-profil:  
Bygningsvedligehold 
 
For offentlige bygninger er der krav om opdaterede BIM-driftsprofil. 
 
Internationalisering. 
Se FASE 3 (GAP) 
 
Kravene om mere energi-effektivt byggeri kommer i et vist omfang også til at 
gælde den eksisterende bygningsmasse. 
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
Se FASE 3 (GAP) 
 
Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
Processer der understøttes af den 
offentlige infrastruktur: 

Udviklingsbehov/ 
Forudsætninger 

1. Overfører BIM-baseret 
vedligeholdelses- og 
driftsinformation til 
Bygningsinformation 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 
 
Snitflader for udveksling af BIM-struktureret vedligeholdelses- 
og driftsinformation. 

2. Indsamler bygningsdata i 
forbindelse med planlægning af 
vedligeholdelsesopgaver. 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 
 
Bygningsinfo har funktioner til rapportgenerering. 

3. Indsamler ledelsesinformation 
for planlægning og 
administration af bygningsdrift 

 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 
 
Bygningsinfo har funktioner til rapportgenerering. 

4. Overfører planlagte 
vedligeholdelsesopgaver til 
Bygningsinformation 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 
 
 

5. Overfører som-udført-
vedligeholdelse til 
Bygningsinformation   

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 
 

 

Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. 
Se FASE 3 (GAP) 
 
Der behov for følgende snitflader til BIM: 

• Udveksling af BIM-strukturede data – svarende til opførelsesfasens 
abstraktionsniveau. 

• Profiler vedrørende: 
• Bygningsdrift (FM) 
• Bygningsvedligeholdelse 

 
Fælles datamodeller og metoder. 
Se FASE 3 (GAP) 
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I forvaltningsfasen anvendes BIM til planlægning og styring af produktion og 
leverancer. BIM have en detaljeringsgrad svarende Landsbyggefondens Forvaltnings 
Klassifikation. 
 
Standardiseringer. 
Der skal gennemføres OIOXML-standardisering af fasens snitflader. 
 
Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Se FASE 3 (GAP) 
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
n/a 
 
Digitaliseringsgrad af data  
For alle offentlige ejede bygninger findes der en ajourført 
bygningsforvaltningsmodel (vedligehold og drift). 
 
For øvrige bygninger vil der i forbindelse med ejerskifte være en ajourført 
driftsmodel. 

Fase 6: Nedrivning (GAP) 

Lovgivning og regler. 
Se FASE 4 (GAP) 
 
Internationalisering. 
Se FASE 4 (GAP) 
 
Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. 
Det fælles Bygningsinformationssystem har en service, hvor ejeren kan anmelde 
f.eks. nedrivninger 
 
Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. 
Processer der understøttes af den 
offentlige infrastruktur: 

Udviklingsbehov/ 
Forudsætninger 

1. Ejer anmelder nedrivning af 
byggeri. 

Se proces 1 i FASE 3 (GAP) 

2. Byggemyndigheden behandler 
nedrivningsanmeldelse 

n/a 

3. Ejer meddeler at byggeriet er 
nedrevet 

 

Se proces 1 i FASE 3 (GAP) 

 
 
Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. 
n/a 
 
Fælles datamodeller og metoder. 
Se FASE 5 (GAP) 
 
Standardiseringer. 
Se FASE 1 Ideal-modellen 
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Metabeskrivelser af data og datatjenester. 
Se FASE 3 (GAP) 
 
Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler 
Bygningsreglementet indeholder bestemmelser om at nedrivning af bebyggelser 
skal anmeldes og at nedrivning af fredede og bevaringsværdige bygninger kræver 
tilladelse efter bygningsfredningslovens § 11. 
 
Digitaliseringsgrad af data  
Se FASE 5 (GAP) 
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Bilag 5: Sammenlignende procesanalyse 

Fase 0: Etablering af digitalt grundlag 

 
Processer der understøttes af 
den offentlige infrastruktur: 

Nu-situation 
Understøttelsesmåde 

Ideal-model 
Understøttelsesmåde 

1. Opmåling af grund og 
eksisterende bebyggelse 
samt indsamling af 
oplysninger om 
ejendommen. 

Kort- og ejendomsdata, herunder 
offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger, 
indsamles/digitaliseres evt. ved 
opmåling af grund og eksisterende 
bygninger. De digitale oplysninger 
videregives til byggerådgiver via et 
aftalt dataudvekslingsformat.  
Digitale opmålingsdata der udarbejdes 
i forbindelse med 
ejerlejlighedsopdeling anvendes alene 
til brug for tinglysningen. 

Opmålingen af terræn og bygninger 
konverteres til BIM, som suppleres 
med ejendomsoplysninger 
ejendommen. Ejendomsdata er 
tilgængelige on-line via fælles 
offentlige tjenester.   
BIM uploades i Bygningsinformation 

2. Materialeproducenten 
overfører oplysninger om et 
nyt produkt til 
Bygningsinformation. 

n/a Produktbeskrivelsen uploades til 
Bygningsinformations produktkatalog. 
Produktet beskrives som en 3D-
bygningskomponent iht. standard for 
komponentgruppen 

 

Fase 1: Idé, planlægning og forhåndsdialog med myndigheder 

 
Processer der understøttes af 
den offentlige infrastruktur: 

Nu-situation 
Understøttelsesmåde 

Ideal-model 
Understøttelsesmåde 

GAP Udviklingsbehov/ 
Forudsætninger 

1. Indhenter information om 
ledige byggegrunde og 
nærmiljøet 

Oplysningerne om ledige byggegrund, 
skoledistrikter og lign. er sporadisk 
tilgængelige på kommunernes 
hjemmesider.  

Via offentlige tjenester er det muligt at 
få en samlet oversigt over ledige 
boliger og ledige byggegrunde med 
beskrivelse af nærmiljøet, f.eks. 
afstande til skole og indkøb. 

Oplysninger som er relevante for 
boliglokaliseringsundersøgelsen er 
digitale og er tilgængelige f.eks. via 
kommunernes hjemmesider. 



Kortlægning af bygge- og boligområdets modenhed for digital forvaltning 
Bilagsdel 

- 52 - 
 

Understøttes delvist af DIADEM 

2. Undersøger muligheden for 
byggegrandens anvendelse, 
herunder bebyggelsens 
placering på grunden. 

Oplysninger om offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger er sporadisk 
tilgængelige på web. 
Detaljer som ikke er digitale rekvireres 
hos de respektive myndigheder. 

Offentlige tjenester henter hos 
dataejerene oplysninger om hvilke 
restriktioner der er pålagt et specifikt 
areal. Der leveres en samlet oversigt.  
 
Understøttes af DIADEM og DOB 

Fælles (generisk) datamodel for 
rådighedsindskrænkninger. 
 
Evt. analoge rådighedsindskrænk-
ninger digitaliseres og eksisterende 
digitale rådighedsindskrænkninger 
struktureres i overensstemmelse med 
den fælles datamodel. 
Standardiseret generisk snitflade for 
distribution oplysninger om 
rådighedsindskrænkninger. 
Distribution via fælles web-services 
 
Understøttes af delvis DIADEM og DOB 

3. Initierer et byggeprojekt i 
den fælles 
Bygningsinformation 

n/a Der gives adgang til at tilgå/anvende 
relevante oplysninger om 
byggeprojektets dokumenter samt 
oplysninger om eksisterende byggeri.  
Projektets aktører tildeles rettigheder 
til at: Se, anvende og ændre 
projektets data. 

Udvikling af generisk BIM standard.  
 
Snitflader for udveksling af BIM- 
strukturerede data. 
 
Etablering af et fælles Bygnings-
informationssystem med funktioner for 
import/eksport af BIM-strukturede 
data samt til administration af 
rettigheder. 

4. Indhenter information om 
evt. eksisterende byggeri. 

Bygningstegninger og anden 
dokumentation vedr. eksisterende 
byggeri udleveres af bygherre eller 
søges i kommunens byggesagsarkiv  

Den fælles Bygningsinformation har 
funktionalitet til at søge/hente 
oplysninger om eksisterende byggeri, 
f.eks. tegningsmateriale, tekniske 
beskrivelser og tilstandsregisteringer 

Bygningsinformationssystemet har 
funktionalitet til udsøgning af 
oplysninger om eksisterende byggeri. 

5. Præsenterer skitseprojekt i 
forhåndsdialog med 
byggemyndigheden. 

Dialogen gennemføres på grundlag af 
analoge skitser og tegninger. 

Byggemyndigheden har via 
Bygningsinformation mulighed for at 
vurdere byggeprojektet på samme 
grundlag som bygherre/byggerådgiver. 

Byggemyndigheden får adgang til 
Bygningsinformation. 

6. Kontrollerer at 
skitseprojektet er i 
overensstemmelse med BR's 
regler. 

BR’s regler og krav - i tekstform - er 
tilgængelig på web. 

En standardiseret BIM up-loades til 
eBR, hvor det kontrolleres om BR’s 
bebyggelsesregulerende regler er 
holdt.  
 
Understøttes af DOB 

Udvikling og etablering eBR, som kan 
sammenholde BIM-strukturerede data 
med BR’s bestemmelser. 
 
Understøttes delvis af DOB 

7. Udveksler bygge- og/eller 
projektdata med projektets 

Der er ingen formkrav. 
Aktørerne aftaler bilateralt dataformat 

Bygningsinformation fungerer som 
dataware house, hvortil projektets 

Bygningsinformationssystemet er 
etableret og har funktioner til styring 
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øvrige aktører. og indhold af f.eks. cad-tegninger.  aktører up-loader og henter 
opdaterede byggedata i 
standardiserede BIM-formater. 
Eksempel: En arkitekt konverterer 
byggedata fra sit eget fagssystem til et 
BIM-udvekslingsformat. Arkitekten 
overfører BIM-data til 
Bygningsinformation, hvorefter 
opdateringen bliver tilgængelig for 
tilgængelig for projektets øvrige 
aktører. 
Bygningsinformation indeholder 
funktioner til versionsstyring og 
administration af rettigheder. 

af versioner og status på 
data/dokumenter. 

8. Kontrollerer om 
bestemmelserne i gældende 
offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger er 
iagttaget 

Kort over rådighedsindskrænkninger 
anvendes til analogt at afgøre om den 
påtænkte placering af byggeriet er 
pålagt restriktioner. I givet fald 
kontrolleres det om byggeriets 
udformning mv. er i overensstemmelse 
med rådighedsindskrænkningens 
indhold. Lokalplanernes geografiske 
afgrænsninger er digitalt tilgængelige, 
men en lang række relevante 
oplysninger skal findes manuelt ved 
opslag i det medfølgende 
tekstdokument. Servitutter tinglyste 
efter 2009 får kun en digital geografisk 
repræsentation  

En fælles offentlig tjeneste indeholder 
funktionalitet til på grundlag af en BIM 
at udføre en automatisk kontrol af om 
modellen overholder evt. gældende 
restriktioner, herunder 
bebyggelsesregulerende regler fastsat i 
lokalplan eller lign.  
 
Understøttes af DIADEM og DOB 

Som proces nr. 2 ovenfor. 
 
Udvikling og etablering af en fælles 
offentlig tjeneste til at sammenholde 
BIM- strukturerede data med 
bestemmelserne i gældende 
rådighedsindskrænkninger 
 
Understøttes delvis af DIADEM og DOB 

 
 

Fase 2: Projektering 
 
Processer der understøttes af 
den offentlige infrastruktur: 

Nu-situation 
Understøttelsesmåde 

Ideal-model 
Understøttelsesmåde 

GAP Udviklingsbehov/ 
Forudsætninger 

1. Initierer et byggeprojekt i 
den fælles 
Bygningsinformation 

n/a Der gives adgang til at tilgå/anvende 
relevante oplysninger om 
byggeprojektets dokumenter samt 
oplysninger om eksisterende byggeri.  
Projektets aktører tildeles af 

Se proces 3 i FASE 1 (GAP) 
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rettigheder til at: Se, anvende og 
ændre projektets data. 

2. Indhenter information om 
evt. eksisterende byggeri. 

Oplysninger om eksisterende byggeri, 
f.eks. tegninger, forsyning og tekniske 
beskrivelser søges og hentes hos 
bygherre og/eller i kommunens 
byggesagsarkiv 

Den fælles Bygningsinformation har 
funktionalitet at søge/hente 
oplysninger om eksisterende byggeri, 
f.eks. tegningsmateriale og tekniske 
beskrivelser. 

Se proces 4 i FASE 1 (GAP) 

3. Udveksler bygge- og/eller 
projektdata med projektets 
øvrige aktører. 

Der er ingen formkrav. 
Aktørerne aftaler bilateralt dataformat 
og indhold af f.eks. cad-tegninger.  

Bygningsinformation fungerer som 
dataware house, hvortil projektets 
aktører up-loader og henter 
opdaterede byggedata i 
standardiserede BIM-formater. 
Eksempel: En arkitekt konverterer 
byggedata fra sit eget fagssystem til et 
BIM-udvekslingsformat. Arkitekten 
overfører BIM-data til 
Bygningsinformation, hvorefter 
opdateringen bliver tilgængelig for 
tilgængelig for projektets øvrige 
aktører. 
Bygningsinformation indeholder 
funktioner til versionsstyring og 
administration af rettigheder. 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP)  

4. Kontrollerer at et byggeri 
under projektering er i 
overensstemmelse med 
byggelovgivnings 
byggetekniske regler og krav 
om dokumentation. 

BR’s regler og krav – i tekstform – er 
tilgængelig på web. 

En standardiseret BIM up-loades til 
eBR, hvor det kontrolleres om BR’s 
bebyggelsesregulerende regler er 
holdt.  
 
Understøttes af DOB 

Se proces 6 i FASE 1 (GAP) 
 
Udvikling af fælles offentlige BIM-
baserede tjenester for beregning og 
kontrol af det projekterede byggeri. 
 
Understøttes delvist af DIADEM og 
DOB 

5. Ansøgning om byggetilladelse 
udarbejdes.  

Byggeansøgningen udfyldes og sendes 
til bygherre for godkendelse.  

Ansøgningen overføres til 
Bygningsinformation, hvor den 
gemmes på byggeprojektet/sagen og 
afventer bygherres godkendelse  

Bygningsinformation tillader lagring af 
projektdokumenter, herunder 
byggetilladelse.  

6. Forhandler med myndigheder 
om projektets 
gennemførelse, herunder 
evt. ændringer i forhold til 
tidligere dialogmøder 

Dialogen gennemføres på grundlag af 
analoge skitser og tegninger. 

Byggemyndigheden har via 
Bygningsinformation mulighed for at 
vurdere byggeprojektet på samme 
grundlag som bygherre/byggerådgiver. 

Se proces 5 i FASE 1 (GAP) 

7. Bygherre godkender 
detailprojektet og 
underskriver 

Bygherre underskriver 
byggeansøgningen analogt. 

Bygherre godkender BIM i 
Bygningsinformation. Godkendelsen 
markeres på objektniveau. 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 
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byggeansøgning. Byggemyndigheden får meddelelse om 
byggeansøgningen. Det sikres at de for 
sagsbehandlingen nødvendige 
oplysninger er tilgængelig i 
Bygningsinformation. 

8. Kontrollerer om gældende 
offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger er 
iagttaget 

Kort over rådighedsindskrænkninger 
anvendes til at afgøre om den 
påtænkte placering af byggeriet er 
pålagt restriktioner. I givet fald 
foretages kontrol af om byggeriets 
udformning mv. er i overensstemmelse 
med rådighedsindskrænkningens 
indehold. 

En fælles offentlig tjeneste indeholder 
funktionalitet til på grundlag af en BIM 
at udføre en automatisk kontrol af om 
modellen overholder evt. gældende 
restriktioner, herunder 
bebyggelsesregulerende regler fastsat i 
lokalplan eller lign. 
 
Understøttes delvist af DIADEM 

Se proces 8 i FASE 1 (GAP) 

 

Fase 3: Byggesagsbehandling 

 
Processer der understøttes af 
den offentlige infrastruktur: 

Nu-situation 
Understøttelsesmåde 

Ideal-model 
Understøttelsesmåde 

GAP Udviklingsbehov/ 
forudsætninger 

1. Byggemyndigheden 
modtager byggeansøgning 

Byggemyndighederne får en analog 
byggeansøgning med 
bygningstegninger, attesterede 
beregninger og andre bilag. 
Der gennemføres en manuel kontrol af 
om byggeansøgningen indeholder den 
krævede dokumentation 

Byggemyndighederne får advis om, at 
der i Bygningsinformation er en 
byggeansøgning med tilhørende BIM 
klar til sagsbehandling. 
 
Understøttes af DOB 

Byggemyndigheden får adgang til 
byggesagen i Bygningsinfo. 
 
Bygningsinformation sender 
meddelelser til aktørerne 

2. Kontrollerer at 
byggeansøgningen opfylder 
BR's regler. 

BR’s regler og krav – i tekstform – er 
tilgængelig på web. 

Fra Bygningsinformation hentes 
ansøgningens BIM, som up-loades til 
eBR, hvor det kontrolleres om BR’s 
bebyggelsesregulerende regler er 
holdt. 
 
Understøttes af DOB 

Se proces 6 i FASE 1 (GAP) 

3. Kontrollerer om gældende 
offentligretlige 
rådighedsindskrænkninger er 

Dette er bygherres ansvar og er derfor 
ikke en del af byggesagsbehandlingen.  

En fælles offentlig tjeneste indeholder 
funktionalitet til på grundlag af en BIM 
at udføre en automatisk kontrol af om 

Se proces 4 i FASE 2 (GAP) 
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iagttaget modellen overholder evt. gældende 
restriktioner, herunder 
bebyggelsesregulerende regler fastsat i 
lokalplan eller lign.  
 
Understøttes delvist af DIADEM og 
DOB 

4. Evt. afklarende dialog med 
bygherre/byggerådgiver 

Evt. krav fra byggemyndigheden om 
supplerende/uddybende oplysninger 
leveres på analog form. 

Byggemyndigheden har via 
Bygningsinformation mulighed for at 
vurdere byggeprojektet på samme 
grundlag som bygherre/byggerådgiver. 
Evt. krav fra byggemyndigheden om 
supplerende/uddybende oplysninger 
formidles som tilføjelser til projektets 
BIM. 

Se proces 5 i FASE 1 (GAP) 

5. Byggemyndigheden 
godkender byggeansøgning 

Byggemyndigheden udsteder analog 
byggetilladelse.  
Byggesagen registreres 
manuelt/automatisk i BBR.  

Byggemyndigheden godkender BIM i 
Bygningsinformation. Godkendelsen 
markeres på objektniveau. 
Bygherre får meddelelse om 
byggetilladelsen og øvrige relevante 
registre opdateres. 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 

6. Byggemyndigheden får 
besked om byggeriets 
igangsættelse 

Bygherre sender en analog 
igangsætningsmeddelelse. 

I Bygningsinformation kvitterer 
bygherre for at byggeriet er i gang. 

Se proces 1 ovenfor (FASE 3) 

7. Byggemyndigheden får 
besked om byggeriets 
afslutning 

Bygherre sender en analog meddelelse 
om at byggeriet er færdigt.  
Meddelelsen danner grundlag for 
opdatering af BBR, og der udsendes en 
analog BBR-ejermeddelelse 

I Bygningsinformation kvitterer 
bygherre for at byggeriet er afsluttet 
(færdigmeldt). Dette udløser en 
tilladelse til ibrugtagning. 

Se proces 1 ovenfor (FASE 3) 

 



Kortlægning af bygge- og boligområdets modenhed for digital forvaltning 
Bilagsdel 

- 57 - 
 

Fase 4: Opførelse 

 
Processer der understøttes af 
den offentlige infrastruktur: 

Nu-situation 
Understøttelsesmåde 

Ideal-model 
Understøttelsesmåde 

GAP Udviklingsbehov/ 
forudsætninger 

1. Udveksler bygge- og/eller 
projektdata med projektets 
øvrige aktører 

Der er ingen formkrav. 
Aktørerne aftaler bilateralt dataformat 
og indhold af f.eks. cad-tegninger. 
Entreprenører og håndværkere 
arbejder ofte på grundlag af analoge 
tegninger. 

Bygningsinformation fungerer som 
dataware house, hvortil projektets 
aktører up-loader og henter 
opdaterede byggedata i 
standardiserede BIM-formater. 
Eksempel: En arkitekt konverterer 
byggedata fra sit eget fagssystem til et 
BIM-udvekslingsformat. Arkitekten 
overfører BIM-data til 
Bygningsinformation, hvorefter 
opdateringen bliver tilgængelig for 
tilgængelig for projektets øvrige 
aktører. 
Bygningsinformation indeholder 
funktioner til versionsstyring og 
administration af rettigheder. 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 

2. Evt. afklarende dialog med 
bygherre/byggerådgiver 

Evt. krav fra byggemyndigheden om 
supplerende/uddybende oplysninger 
dokumenters analogt, f.eks. via 
bygningstegningerne.  

Byggemyndigheden har via 
Bygningsinformation mulighed for at 
vurdere byggeprojektet på samme 
grundlag som bygherre/byggerådgiver. 
Evt. krav fra byggemyndigheden om 
supplerende/uddybende oplysninger 
formidles som tilføjelser til projektets 
BIM.  

Se proces 5 i FASE 1 (GAP) 

3. Overfører opdaterede BIM-
data til Bygningsinformation 

n/a BIM-data eksporteres til 
Bygningsinformation, hvor modellens 
indre logik kontrolleres inden data 
overføres/opdateres i 
Bygningsinformation 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 

4. Underretter 
byggemyndigheden om 
byggeriets afslutning 

Bygherre meddeler (analogt) at 
byggeriet er afsluttet. 

I Bygningsinformation kvitterer 
bygherre for at byggeriet er afsluttet 
(færdigmeldt). Dette udløser en 
ibrugtagningstilladelse. 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 
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Fase 5: Bygningsforvaltning 

 
Processer der understøttes af 
den offentlige infrastruktur: 

Nu-situation 
Understøttelsesmåde 

Ideal-model 
Understøttelsesmåde 

GAP Udviklingsbehov/ 
forudsætninger 

1. Overfører BIM-baseret 
vedligeholdelses- og 
driftsinformation til 
Bygningsinformation 

n/a BIM-data up-loades til 
Bygningsinformation, hvor modellens 
indre logik kontrolleres inden data 
overføres/opdateres i 
Bygningsinformation 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 
 
Snitflader for udveksling af BIM-
struktureret vedligeholdelses- og 
driftsinformation. 

2. Indsamler bygningsdata i 
forbindelse med planlægning 
af vedligeholdelsesopgaver. 

Data søges/hentes fra flere kilder, 
herunder digitalisering af analogt 
tegningsmateriale. 

Relevante bygningsdata hentes i 
Bygningsinformation. 
 
 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 
 
Bygningsinfo har funktioner til 
rapportgenerering. 

3. Indsamler 
ledelsesinformation for 
planlægning og 
administration af 
bygningsdrift 

 

Data søges/hentes fra flere kilder, 
herunder digitalisering af analogt 
tegningsmateriale samt opmåling. 

Relevante bygningsdata og nøgletal 
hentes i Bygningsinformation. 
 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 
 
Bygningsinfo har funktioner til 
rapportgenerering. 

4. Overfører planlagte 
vedligeholdelsesopgaver til 
Bygningsinformation 

n/a BIM-data up-loades til 
Bygningsinformation, hvor 
datakonsistens kontrolleres inden 
opdatering af Bygningsinformation 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 
 
 

5. Overfører som-udført-
vedligeholdelse til 
Bygningsinformation   

n/a Opdateret BIM up-loades til 
Bygningsinformation, hvor 
datakonsistens kontrolleres inden 
opdatering af Bygningsinformation 

Se proces 7 i FASE 1 (GAP) 
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Fase 6: Nedrivning 

 
Processer der understøttes af 
den offentlige infrastruktur: 

Nu-situation 
Understøttelsesmåde 

Ideal-model 
Understøttelsesmåde 

GAP Udviklingsbehov/ 
Forudsætninger 

1. Ejer anmelder nedrivning af 
byggeri. 

Ejer sender skriftlig 
nedrivningsanmeldelse bilagt 
dokumentation der identificerer 
bygningen.  

Ejer identificerer i Bygningsinformation 
den bygning, som ønskes nedrevet. 
Er bygningen fredet får ejer besked 
om at nedrivning kræver særlig 
tilladelse. 
Er bygningen ikke fredet får ejer 
meddelelse om at nedrivning kan på 
begyndes. Meddelelsen ledsages af en 
fortegnelse over hvilke miljøskadelige 
materialer, som skal håndteres i 
forbindelse med den påtænkte 
nedrivning. 

Se proces 1 i FASE 3 (GAP) 

2. Byggemyndigheden 
behandler 
nedrivningsanmeldelse 

Byggemyndigheden undersøger om 
bygningen er fredet eller er erklæret 
bevaringsværdig. I så fald kræver det 
en særlig tilladelse. 

n/a n/a 

3. Ejer meddeler at byggeriet er 
nedrevet 

 

Ejer meddeler skriftligt at bygningen er 
nedrevet. 
Byggemyndigheden opdaterer manuelt 
BBR og der udskrives og sendes en 
BBR-ejermeddelelse. 
 
Den kortansvarlige får meddelelse om 
at en bygning er nedrevet. 
 

Ejer markerer i Bygningsinformation at 
bygningen er nedrevet. 
Bygningsinformation videregiver 
oplysningerne til BBR og FOT. 
Der kvitteres med en BBR-
ejermeddelelse 
 

Se proces 1 i FASE 3 (GAP) 

 



Kortlægning af bygge- og boligområdets modenhed for digital forvaltning 
Bilagsdel 

- 60 - 
 

Bilag 6: Workshop for verifikation af metamodeller 

Indbydelse til workshop 
 
Kære NN, 
Erhvervs- og Byggestyrelsen vil gerne indbyde dig/din organisation til en workshop 
omkring byggesagsbehandling/nedrivning og digital forvaltning <dato og tidspuntk> i 
Erhvervs- og Byggestyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. 
 
Baggrund 
Når Erhvervs– og Byggestyrelsen har fokus på digital forvaltning, så tager det bl.a. 
udgangspunkt i regeringen og KL’s ”Strategi for digitalisering af den offentlige sektor 
2007-2010”. Et af de strategiske indsatsområder i denne strategi er, at ”stærkere 
samarbejde skal skabe digital sammenhæng”.  For at sikre denne sammenhæng og 
for at kunne prioritere digitaliseringsindsatsen bedre lægger strategien op til etablering 
af forpligtende fællesskaber inden for de enkelte ”fag-domæner”. 
 
På bygge- og boligområdet blev der således i 2008 nedsat en ”Domænebestyrelsen 
for Bygninger, Boliger og Forsyning”, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen har 
formandskabet, men hvor en lang række andre offentlige parter deltager. Læs 
eventuelt mere om domænebestyrelsen på: www.ebst.dk/domaenebestyrelsen.dk 
herunder om domænebestyrelsens handlingsplan, som blev udarbejdet i 2008. 
 
Domænebestyrelsen er således et tværoffentligt samarbejde, der arbejder for at 
facilitere og understøtte videreudvikling af en effektiv og serviceorienteret digital 
håndtering af byggeri-, bolig- og forsyningsområdet i bred forstand.  
 
Et af domænebestyrelsens initiativer har fokus på ”Digital forvaltning af bygninger fra 
vugge til grav”. I den forbindelse har Domænebestyrelsen iværksat et visionsarbejde, 
som skal være initiativets overordnede ramme. Visionen sigter mod at opbygge en 
bedre digital infrastruktur inden for bygge- og boligområdet. 
 
Formålet med workshoppen 
Som en indikator for bygge- og boligområdets modenhed for digital forvaltning ønsker 
Erhvervs- og Byggestyrelsen at få et øjebliksbillede af hvor langt man er med 
digitaliseringen af bygge- og boligområdet. Målet er at kortlægge den digitale 
modenhed i de forskellige faser af byggeriet, for dermed at skabe grundlag for en 
målrettet strategi.  
 
Der afholdes i alt 4 workshops med det hovedmål at gennemføre en 
screeningsundersøgelse af, i hvilket omfang den nuværende digitale infrastruktur kan 
understøtte domænebestyrelsens tanker om digital forvaltning på bygge- og 
boligområdet. Undersøgelserne gennemføres særskilt for hver fase af en bygnings 
livscyklus, som i denne sammenhæng defineres til at være: 
 

1. Idé- og projekteringsfasen 
2. Byggesagsbehandling 
3. Opførelse 
4. Forvaltning og bygningsdrift 
5. Nedrivning 
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Hver workshop vil have en varighed på ca. 2½ time og vil samle de vigtigste aktører 
indenfor hver fase. Forud for workshoppen vil materialet, som kommer til at danne 
udgangspunkt for arbejdet på workshoppen, blive udsendt til deltagerne. De enkelte 
aktører forudsættes at deltage på baggrund af egne erfaringer inden for bygge- og 
boligområdet. De enkelte workshops vil blive gennemført med assistance fra Peter 
Lindbo Larsen, KMD, som arbejder som konsulent for Erhvervs- og Byggestyrelsen i 
denne sag. 
 
Erhvervs- og Byggestyrelsen håber, at du vil tage dig tid til at deltage eller alternativt 
sende en kollega i stedet. Besked kan gives til Morten Steffensen via mail: 
mos@ebst.dk eller på telefon 35 46 62 41, senest den 8. juni 2009. 
 
Dagsorden for workshop  

1. Velkomst og oplæg til workshop v/ kontorchef Søren Rude. 
2. Principper for digitalisering af arbejdsprocesser v/ Peter Lindbo Larsen, KMD. 
3. Præsentation og drøftelse af udvalgte byggeprocesser v/ Peter Lindbo Larsen, 

KMD. 
4. Afslutning/opsummering. 

 
Deltagerliste 
 
Workshop nr. Faser i en 

bygningslivscyklus 

Deltagere 

1 

Den 13. august 
kl. 10-12 

Byggesagsbehandling 
og nedrivning 
 
(procesdiagram nr. 3 
og 6) 

o Projektgruppe vedr. byggesagsbehandling 
– Århus-, Vejle-, Gladsaxe-, Rudersdal-, 
Gentofte-, Lyngby-Taarbæk Kommune, 
Kommunernes Landsforening. 

o BIPS – Gunnar Friborg 
2 

Den 17. august 
kl. 12.30 – 15.30 

Idé-, projekterings- og 
opførelsesfasen 
 
(procesdiagram nr. 1, 2 
og 4) 

Bygherrere: 
o NNE Pharmaplan – CAD-koordinator Jens 

Dalsgaard 
o Region Hovedstaden – byggechef Nicolai 

Bundgaard. 
 
Rådgivere: 
o Rambøll - ? 
o E. Pihl & Søn A.S. - ? 
o Bjerg Arkitektur A/S - René Martin Larsen 
 
Materialeproducenter: 
o 3Dbyggeri - ? 
o Velux A/S – Per Arnold Andersen 
 
Typehusfabrikant: 
o NCC Byg Villa - produktionschef Susanne 

Andersen 
o SBi – Nils Lykke Sørensen 
o BIPS – Gunnar Friborg 

3 

Den 18. august 
kl. 9.30 – 11.30 

Forvaltning og  
bygningsdrift 
 
(procesdiagram nr. 5) 

o COWI – afdelingschef driftsrådgivning 
Carsten Pietras. 

o Gentodte Kommune - ? 
o Landsbyggefonden - Lars Holmsgaard 
o SBi – Nils Lykke Sørensen 
o BIPS – Gunnar Friborg 

 


