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Digitalt byggeri – få fat i alle gevinsterne 

En konference for entreprenører og producenter/leverandører, der vil 

med på den digitale udvikling i byggeriet – og vide, hvordan gevinsterne 

høstes?  

PROGRAM:   
Tid:
  

Emne:   Underviser: 

08.30 - 
09.00 

Registrering – morgenmad 
 

Alle 

09.00 - 

09.10  

Velkomst og introduktion til kurset  

Kort præsentation af dagen og deltagerne 
 

 

VDC Development 

Manager Àstridur 

Elin Àsgeirsdottir, 

Per Aarsleff A/S  

 

09.10 – 
09.50 

Hvad er det digitale byggeri - og hvilke gevinster kan du få af 

det? 

• Hvad er BIM? 
• Hvilken potentialer er det for dig som entreprenør – og for hele 

projektet? 
• Hvordan høster du de potentielle gevinster og skaber værdi i 

alle faser, herunder også ift. mængder og tilbud? 
• Hvad betyder det at implementere BIM/VDC? 

• Udvekslingsformater og hvordan de kan anvendes 
• Evt. EN/ISO 19650 – Astridur overvejer 

 

Àstridur Elin 
Àsgeirsdottir  

09.50 – 
10.00 

 

Pause – kaffe / te 

 

 

10.00 – 
11.00 

Kort om IKT - og hvorfor det er så vigtigt 
• IKT-anvendelse – status i Danmark 
• IKT-aftalens opbygning – og hvad den i praksis betyder for dig 

som entreprenør / leverandør 
 

CEO Tore 
Hvidegaard, 
3dbyggeri 
 

11.00 – 
11.15 
 

Pause – kaffe / te 

 

 

11.15 – 

12.00 

Nye regler i byggeriet – relateret til det digitale byggeri 

Vi ser på, hvad det nye AB-system og nye ydelsesbeskrivelser har af 
betydning for dig som entreprenør / leverandør ift. digitaliseringen. 

• AB/YBL/YBB med digitale IKT-briller 
• Entreprenørprojektering 
• Økonomiske konsekvenser 

 

Advokat Anders V. 

Buch, Molt Wengel 

12.00 – 

12.45 
 

Frokost  

12.45 – 
13.45 

Bygherrekrav vedr. IKT i byggeri og anlæg 
Kort om IKT-bekendtgørelser og regeringens strategi for digitalt 

byggeri. 

 

Du vil stadigt hyppigere møde krav fra bygherren om, projekter med 

f.eks. digital kommunikation, anvendelse af digitale og objektbaserede 

modeller, IKT-koordinering, håndtering af digitale bygeobjekter – og 

udbud og tilbud foregår digitalt og evt. med udbud med mængder, der 

kræves digital leverance og digital mangelinformation mv. 

Kravene er mange og stilles på mange forskellige måder. 

 

Byggeri: 
Afdelingsleder 

Michael Ørsted, 
Teknisk Videncenter 
i Københavns 
Lufthavne 
 
Anlæg: 
Head of CAD/BIM 

department Gita 
Monshizadeh, 
Banedanmark  
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Hør hvordan bygherrer i både byggeri og anlæg stiller krav, hvad de 

forventer og hvad det konkret kræver det af dig som entreprenør eller 

leverandør – og hvordan du bedst håndterer det i praksis. 

 

13.45 –  
14.00 

Pause  

14.00 –  
15:00 

Leverandører og producenter – anvendelse og værdiskabelse i 

praksis 

Vi ser på, hvordan:  

• fokus på digitale løsninger / BIM skaber værdi for producenten 
• det også giver værdi for alle parter, når entreprenører og 

underentreprenører har digitalt fokus, som direkte hjælper dem 
selv, men også producenterne – hvilket så i sidste ende hjælper 

dem selv igen. 
 

Eksempler på effektive anvendelser af digitale løsninger / BIM i praksis 

fra producenter. Hvad giver det af muligheder – og hvad betyder det i 

praksis for dig?  

 

Leverandør: 
Kalkulations- og BIM 
Chef Kim Schmeltz, 
Spæncom  
 
Producent: 
IKT-leder & BIM-

specialist Brian 
Rasmussen 
 
 

15.00 –  
16.15 

Viewers og digitale værktøjer - hands on 
Intro til markedets viewers – hvad er forskellen på dem? 
 
Se og prøv effektive viewers. 

Præsentation (12 minutter hver) 
 
Besøg producenterne (25 minutter) 
 
 

 
Àstridur Elin 
Àsgeirsdottir 
 

 
Seniorkonsulent 

Andreas Foldager, 

Dalux 

 

16.15 - 
16.30 
 

Generelle spørgsmål og opsummering 
Tak for i dag og på gensyn hos Molio 
 

 

 

 

 


