
Digitalisering, 
der giver værdi

Hør hvordan digitale metoder og værktøjer øger 
effektiviteten i byggeriet og hvordan du selv og 
din virksomhed får værdi af dem.

Molio 
konferencen
17. november 

2022

Registrering

samt morgenmad i HUSETs cafe

08.30 - 09.15

Velkommen!

v/ Udviklingschef/CPO Bjarke Fjeldsted, Molio
og CEO Christina Hvid, Molio

09.15 - 09.30

Molio Community: Aktuelt fra Molio, ConTech Lab og buildingSMART
Du får overblik over den aktuelle udvikling på tværs af Molios produkter og over tiltag i ConTech Lab og buildingSMART.
Du får et insiderblik ind i, hvad vi har gang i – og især hvad vi vil sætte gang i sammen med branchen. Og hvordan du kan være med – f.eks. gennem Molio Community.
v/ Udviklingschef/CPO Bjarke Fjeldsted, Molio og Digitaliseringschef Ole Berard, Molio og ConTech Lab

09.30 - 10.00

Pause – kaffe/te og frugt
Besøg udstillerne
Udstillingsområder og café

10.00 - 10.20

Program



Fordele ved IFC for anlægsbranchen 
og andre

I Danmark har buildingSMART Denmark 
startet et dansk buildingSMART Room for 
infrastruktur og jernbaner i juni 2022 med 
Vejdirektoratet (formand), Banedanmark, 
Metroselskabet, Sund & Bælt og nogle råd-
givende ingeniørvirksomheder. 

Samtidig er der i den seneste nationale 
strategi for bæredygtigt byggeri angivet 
et behov for at anvende åbne dataudveks-
lingsformater til LCC- og LCA-beregninger, 
og buildingSMART Denmark har i forbin-
delse hermed startet et dansk 
buildingSMART Rum for bæredygtighed.

Det åbne dataudvekslingsformat 4.3 er ble-
vet udviklet i forhold til bæredygtighed, veje 
og jernbaner og meget mere. Denne præ-
sentation giver et indblik i hvorledes IFC 4.3 
bygger på mange års grundigt internatio-
nalt arbejde og samarbejde.

v/ TBD

C402 Konsistens og kollisionskontrol

Revideringen af ’Konsistens- og kollisions-
kontrol (C402)’ sker med henblik på at ska-
be en opdateret standard for konsistens og 
kollisionskontrol, der følger de i ABR18 og 
YBL18 præciserede forhold omkring kvali-
tetssikring, herunder Konsistens- og Kollisi-
onskontrollen. 

v/ Digital Lead Projektering Simon An-
dreas Arnbjerg, Arkitema Architects og 
VDC Group Manager Christian Østen 
Rasmussen, Aarsleff

Beskrivelsesværktøj 2.0 (del 1:2)

Beskrivelsesværktøj 2.0 er på vej ud i bran-
chen. Hvad kan det nye værktøj? 
Hvad er nyt i forhold til B.1000? 
Og hvordan kan det nye værktøj indgå i virk-
somhedernes digitale workflows og skabe 
ny værdi? 

Få en kort indflyvning til værktøjet og dyk 
ned i praktiske brugercases i næste oplæg.

v/ Produktchef Bryan Morillo Karlqvist,
Molio + TBD

10.20 - 10.50

Spor Blikket frem og ud Standarder og Bæredygtighed Værktøjer Softwaresporet

Lokale Henning Larsen 1+2+3 Exner Jørn Utzon Kay Fisker

Ordstyrer Digitaliseringschef Ole Berard, Molio og
ConTech Lab

Produktchef Allan Schiøtz, Molio Udviklingschef/CPO Bjarke Fjeldsted,
Molio

Teknologichef Mayes Ali, ConTech Lab
– en del af Molio



openBIM er også relevant for dig

Både for byggerier og infrastruktur har rele-
vante data og informationer stor værdi. For 
byg- og driftsorganisationerne er adgang 
til og ejerskab over egne byggedata essen-
tiel. 

Driftsorganisationerne og ejedomsejerne 
kan for eksempel bruge digitale modeller 
i forbindelse med klimahåndtering, ener-
girenovering, drift og en eventuel senere 
genanvendelse.

buildingSMARTs certificerede, åbne stan-
darder sikrer for eksempel myndigheder, 
bygherrer, projektudviklere, ejendomseje-
re, og driftsadministratorer sig adgang til 
og ejerskabet over egne data og informati-
oner om deres byggerier og infrastruktur – i 
dag og i fremtiden, i form af openBIM.

openBIM værktøjer og standarder henven-
der sig ikke kun til de større virksomheder, 
der har egne faglige specialister, men også 
mindre virksomheder kan med fordele 
bruge værktøjer og standarder fra 
buildingSMART. Der er billig eller endda 
gratis software til rådighed, der for eksem-
pel gør det muligt at se og arbejde med 
BIM-modellerne i et openBIM format.

v/ Senior specialist Erik Kjems, NIRAS

Bæredygtighed i Molios værktøjer

Amalie Nyholm, projektleder for Bæredyg-
tighed i Molio, fortæller om hendes arbejde 
med at integrere bæredygtighed på tværs 
af Molios værktøjer. 

Hun vil dykke ned i hvordan værktøjerne 
kan bruges til at understøtte bæredygtig-
hedsledelse i byggeriets faser, samt hvilke 
udviklingstiltag hun arbejder med at inte-
grere i Molios værktøjer, som led i indførel-
sen af bæredygtighedskrav i bygningsreg-
lementet fra 2023.  

v/ Amalie Nyholm, projektleder for 
Bæredygtighed i Molio

Beskrivelsesværktøj 2.0 (del 2:2)

Beskrivelsesværktøj 2.0 er på vej ud i bran-
chen. 

Tre virksomheder fortæller om deres over-
vejelser forud, og hvordan de har grebet 
implementeringen af Beskrivelsesværktøj 
2.0 an.

v/ Produktchef Bryan Morillo Karlqvist, 
Molio + TBD

10.00 - 11.30

Spor Blikket frem og ud Standarder og Bæredygtighed  Værktøjer Softwaresporet

Lokale Henning Larsen 1+2+3 Exner Jørn Utzon Kay Fisker

Ordstyrer Digitaliseringschef Ole Berard, Molio og
ConTech Lab

Produktchef Allan Schiøtz, Molio Udviklingschef/CPO Bjarke Fjeldsted,
Molio

Teknologichef Mayes Ali, ConTech Lab
– en del af Molio



Softwaretime-oplæg 1

Softwaretime-oplæg 2

Softwaretime-oplæg 3

Softwaretime-oplæg 4

Softwaretime-oplæg 5

Softwaretime-oplæg 6

Softwaretime-oplæg 7

Softwaretime-oplæg 8

Softwaretime-oplæg 9

Softwaretime-oplæg 10

Softwaretime-oplæg 11

Softwaretime-oplæg 12

13.00 - 13.20

13.25 - 13.45

13.50 - 14.10

Spor Softwaretimen
Korte cases leveret af softwareleverandører

Lokale Henning Larsen 1+2+3 Exner Jørn Utzon Kay Fisker

Ordstyrer Digitaliseringschef Ole Berard, Molio og
ConTech Lab

Produktchef Allan Schiøtz, Molio Udviklingschef/CPO Bjarke Fjeldsted,
Molio

Teknologichef Mayes Ali, ConTech Lab
– en del af Molio

Besøg udstillerne11.40 - 12.00

Frokost i HUSETs restaurant12.00 - 13.00



Fremtiden for IKT-værktøjer

Smart IKT er et pionerprojekt der tager ud-
gangspunkt i IKT-specifikationerne, som er 
et vigtigt værktøj for samarbejdet i bran-
chen, men det er nogle gange svært for 
andre end IKT-specialister at forholde sig 
til det.

Derfor har vi i dette projekt set på, hvor-
dan man kan lave en konfigurator, der ta-
ger udgangspunkt i forretningsorienterede 
spørgsmål - i stedet for tekniske - , som en 
ikke ikt-kyndig bygherre kan forholde sig til.

I denne session vil vise en prototype for løs-
ningen og diskutere potentialet for denne 
måde at tænke IKT specifikationer på.

v/ TBD + Projektleder Tórđur Áki Ja-
cobæus, Molio

ISO 19650

ISO 19650 standarderne favner informati-
onsprocessen for planlægning og udførel-
se af byggeprojekter, og den efterfølgende 
drift. 
Hvilke beslutninger bør Byg- og driftsherre 
have taget inden igangsætning af bygge-
riet? Og hvordan skabes der en god sam-
menhængende informationshåndterings-
proces fra projekteringen? 

Mange af Molios værktøjer er en naturlig 
del af denne proces, og analysearbejdet 
med ISO 19650 har peget på hvilke værktø-
jer som bør opdateres, og hvilke nye som vil 
blive produceret.

Vi løfter sløret for hvordan vi laver vi en dansk 
ISO19650 løsning, så det sikres at der er en 
klar kobling til både AB systemet og Ydel-
sesbeskrivelse for Byggeri og anlæg 2018, 
og hvordan der samtidig laves en skalerbar 
løsningen, som er både implementerbar og 
direkte brugbar af både bygherre, rådgive-
re og entreprenører.

v/ Produktchef Allan Schiøtz, Molio og 
standardiseringsspecialist Peter Bo Ol-
sen, Molio og buildingSMART Danmark

Egenskabsprojektet

Molio lancerer oktober 2022 første version 
af byggeriets fremtidige dataordbog. Et nyt 
digitalt sprog for hele branchens værdi-
kæde, som giver svar på, hvordan vi i byg-
gebranchen standardiserer måden, vi ud-
veksler digital information på. 
Molio tror på, at det er en af nøglerne til en 
mere digitaliseret fremtid for byggebran-
chen.

Kom og se resultatet af Molio og Norske 
Cobuilders arbejde med byggeriets nye 
dataordbog, som bygger på internationale 
og nationale standarder for informations-
udveksling samt standarder gældende for 
byggeriets praksis. 

Helt konkret indeholder dataordbogen 
Bygningsdelsspecifikationen, Klassifikation 
& Identifikation, Drift og EPD.

v/ Digital Business Development 
Manager Kristian Mouridsen, NCC Dan-
mark + Projektchef Mikkel Nygaard 
Rønne, Molio

14.30 - 15.00

Spor Blikket frem og ud Standarder og Bæredygtighed Værktøjer Softwaresporet

Lokale Henning Larsen 1+2+3 Exner Jørn Utzon Kay Fisker

Ordstyrer Digitaliseringschef Ole Berard, Molio og
ConTech Lab

Produktchef Allan Schiøtz, Molio Udviklingschef/CPO Bjarke Fjeldsted,
Molio

Teknologichef Mayes Ali, ConTech Lab
– en del af Molio

Pause – kaffe/te og frugt
Besøg udstillerne
Udstillingsområder og café

14.10 - 14.30



Data for at minimere ressourceforbru-
get på byggepladsen

I dette pionerprojekt vil vi samle branchen 
om et fyrtårnsprojekt, der skal skabe en po-
sitiv konkurrence-spiral for kraftigt at mini-
mere ressourceforbruget på byggepladsen 
gennem datadrevne tiltag. Det vil sige IoT 
og API’er til at måle ressourceforbruget de-
taljeret. 

Visionen er, at branchen får en benchmark 
database med aktuelle data fra good pra-
ctice ift. byggepladsens ressourceforbrug, 
som grundlag for at optimere ressourcefor-
bruget på byggepladser. 

Databasen suppleres af et overblik over 
branchens best practices til at reducere 
ressourceforbruget på byggepladsen.

Projektet er 2-årigt, hvor vi har samlet bran-
chens største spillere. Det er lige begyndt, 
så vi giver et indblik i vores planer og første 
erfaringer.

v/ Senior Fagleder Rune Østergaard Ha-
ven, Aarsleff ECO Center, Per Aarsleff + 
Teknologichef Mayes Ali, ConTech Lab 
– en del af Molio

Værdiskabelse for bygherre via
struktureret beslutningsproces og
inddragelse af driften - workshop

En byg- og driftsherre workshop om byg-
geri til drift, og det øgede fokus på den cir-
kulære måde at tænke byggeprojekter på.

Hvordan kan bygherrens forberedelse styr-
kes?
• Deltagernes refleksioner over værdien af 
data fra LCA, LCC og Certificeringer
• Afdække fokus på energi, klima og miljø, 
fra driftsorganisationerne og behovet for 
inddragelse

Hvordan kan ISO 19650 udnyttes her?
• Kan ISO19650 være løftestang overfor le-
delsen, til at igangsætte nye måder at tæn-
ke på 

Hvor kan Molio styrke indsatsen?
• Hvor er der brug for standarder, vejlednin-
ger eller Test Cases/Best Practice?

v/ Michael Friis Ørsted, Chef for
Ejendomsdata og -digitalisering,
Københavns Kommune + TBD

Byggedata – Byggeriets Digitale
Bibliotek

Siden 1972 har Byggedata sørget for at byg-
gebranchen har let adgang til opdateret og 
indarbejdet lovgivning – og det der rører sig 
rundt om lovgivning – anvisninger, vejled-
ninger, retningslinjer mm.

Byggedata sikrer, at du har den rigtig og 
gældende viden tilgængelig på det rigti-
ge tidspunkt og sikrer at du altid arbejde 
ud fra et gældende grundlag. Hertil kan du 
hurtigt fremfinde historiske dokumenter og 
grave tilbage i tid.

Hør hvordan du med Byggedata får adgang 
til ét digitalt bibliotek, hvor relevante doku-
menter samles, indholdet er søgbart og du 
bliver orienteret om ændringer – og hvilke 
store fordele, du får ud af det.

v/ Produktchef Martin Poulsen, 
Molio – og eksterne brugere

15.10 - 15.40

Spor Blikket frem og ud Standarder og Bæredygtighed Værktøjer Softwaresporet

Lokale Henning Larsen 1+2+3 Exner Jørn Utzon Kay Fisker

Ordstyrer Digitaliseringschef Ole Berard, Molio og
ConTech Lab

Produktchef Allan Schiøtz, Molio Udviklingschef/CPO Bjarke Fjeldsted,
Molio

Teknologichef Mayes Ali, ConTech Lab
– en del af Molio



Keynote

v/TBD

15.50 - 16.35

Tak for i dag

- og vinderen af dagens deltager-konkurrence udtrækkes
v/ Udviklingschef/CPO Bjarke Fjeldsted, Molio

16.35 - 16.45

Netværk

Sandwiches + vand/øl/vin

16.45 - 17.45


