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Her er oplistning af de oplæg, vi foreløbig regner med at have med på programmet på Molio Konferencen. 
De kommer til at køre i tre spor. Dette suppleres med et spor udelukkende med indlæg fra softwareleverandører. 
Programmet opdateres løbende. Herunder placeres tidsmæssigt og på rette spor. 
 
 

Keynote 
 
v/ CEO Frank Rosengreen Lorenzen, AM 
Hub 
 

Ny struktur for Molios 
beskrivelsesværktøj – generelt 
struktur - basis 
1. januar 2021 lanceres den nye struktur 
for beskrivelsesværktøjet - med fokus på 

bl.a. bygningsdelsbeskrivelser, 
funktionsudbud samt egenskaber.  
 
Hør om den nye struktur – her med fokus 

på generelt overblik og basisbeskrivelser. 
 
 

ConTech 
Industriens Fond og Realdania er gået 
sammen om at undersøge, hvordan 
brugen af ny teknologi bedst udbredes i 
byggeriet.  

 
Målet er at sætte turbo på udbredelsen af 
Construction Technology (ConTech) i 
Danmark, så branchens konkurrenceevne 

og bæredygtighed styrkes. 
 
Hør hvad der foregår – hvad du kan få ud 

af det – og hvordan du kan lege med. 
 
v/ Digitaliseringschef Ole Berard, Molio 
 

Standardiserede egenskaber 
Nøglen til en værdiskabende digital 
informationsudveksling er en struktureret 
og ensartet udveksling af egenskaber på 
tværs af alle aktører i værdikæden.  

 

v/ Projektleder Tórđur Áki Jacobæus, 

Molio 

 
 

Revision af A104 
Dokumenthåndtering 
Værktøjet opdateres ift. udvikling i 
branchen og tilpasses brugernes 
behov – og oversættes til engelsk. 

 
Hør om metadatalister og bedre 
brugeranvendelse, herunder opdeling 
af publikation. 

 

BIM-standardisering og DS 19650-

standarderne – status og hvad 
betyder de for os alle? 
 

• Kort overblik over stadet for BIM-
standardiseringen 

• Overblik over DS 19650-
standarderne - og den betydning, 

de vil kunne få for den danske 
bygge- og anlægssektor 

 
De to første DS 19650-standarder for BIM 
er udkommet på dansk og sætter fokus 
på digital udveksling af information og 
samarbejde mellem parterne i byggeriet. 

 
Hør hvorfor de er så afgørende vigtige for 
dig, hvis du vil være med fremme i 
fremtidens byggeri - og om hvor og 
hvordan du kan drage nytte af dem. 
 

v/ Teknisk direktør Peter Bo Olsen, MT 
Højgaard A/S – og produktchef Gunnar 
Friborg, Molio 
 

IKT i Beskrivelsesværktøjet  

For at undgå de mange forskellige måder 
at viderestille projektets IKT-krav til de 
udførende på, er kravene nu blevet 
ensartet struktureret og beskrevet i 
Beskrivelsesværktøjet.   
 
Det gør værktøjet endnu stærkere for de 

udførende ved, at deres håndtering af 
IKT-krav er beskrevet på en 

standardiseret måde. Få en gennemgang 
af hovedprincipperne og tankerne bag. 
 
 

buildingSMART Danmark - status 

1. januar 2020 blev buildingSMART 
Danmark en realitet.  
 
buildingSMART Danmark er det danske 
chapter af buildingSMART. Ambitionen er 
overordnet set at udvikle, øge kendskabet 
til og implementere åbne 

standarder/openBIM som en naturlig del 
af den danske byggebranches 

værktøjskasse. 
 
Målet er at fremme den fortsatte udvikling 
af dansk byggeri og udviklingen af det 
brede samarbejde over landegrænser og 

på tværs værdikæden i byggeriet. 
 
Hør hvad vi har brugt det første år på, 
hvad vi har af planer for 2021 – og 
hvordan du kan være med. 
 

v/ Manager Kasper Køster Svendsen, 
buildingSMART Danmark 
 
 
 

Analyse af udbud med mængder 

Bygherreforeningen og Molio har for 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen analyse 
af udbud med mængder.  
 
Formålet med analysen er at få 
konkretiseret de udfordringer, der er og 
dermed de forhindringer, der står i vejen 

for, at udbud med mængder faktisk 
effektiviserer byggeprocessen.  

 
Hør hvad det har ført til af anbefalinger og 
konkrete løsningsforslag, der kan styrke 
grundlaget for udbud med mængder 
 

v/ Bygherrerådgiver, BIM Specialist Sara 
Asmussen, LHB- NUUK Aps 

Digitalt Barometer 

Molio målte i 2018 med undersøgelsen, 
Byggeriets Digitale Barometer trykket på 
digitaliseringen i byggeriet. 
 
I løbet af september 2020 udgiver vi et 
nyt digitalt barometer baseret på en helt 
frisk, landsdækkende undersøgelse 

foretaget i august 2020. 
 

Hør hvad barometret fortæller os om 
branchens muligheder og forhindringer 
netop nu – og om og hvordan det har 
rykket sig de seneste to år. 
 

v/ Chief Advisor and partner, 
cand.scient.adm. Brian Landbo, 
Seismonaut 

Opdatering af måleregler 

CCS-målereglerne opdateres mhp 
udbygning og brugervenlighed. 
 
Hør om de nye principper – en opdatering 
med vidtgående konsekvenser. 
 
v/ CEO Tore Hvidegaard, 3dbyggeri 

 
 

Prisdata 

 
 

Opdatering konsistenskontrol 

Revideringen af ’Konsistenskontrol (C402)’ 
sker med henblik på at skabe en 
opdateret standard for konsistens og 
kollisionskontrol, som kan fungere på 
tværs af hele byggebranchen.   
 
Opdateringen sker i et samarbejde mellem 

BIM7AA, DiKon og Molio, med en 
arbejdsgruppe bestående af arkitekter, 
ingeniører og entreprenører 
 
v/ Digital Lead Projektering Simon 
Andreas Arnbjerg, Arkitema Architects 

m.fl. 
 

Ny struktur for Molios 

beskrivelsesværktøj – 
entreprenørrettet 
1. januar 2021 lanceres den nye struktur 
for beskrivelsesværktøjet - med fokus på 
bl.a. bygningsdelsbeskrivelser, 
funktionsudbud samt egenskaber. 
 

Hør hvad det betyder for dig som 
entreprenør.  
Er IT-løsningen tilstrækkeligt på plads til, 
at vi kan vise, hvordan det skal køre? 
 

Bygningsdelsspecifikationer 

BIM7AA og DiKons populære 
bygningsdelsspecifikationer udgives nu i 
samarbejde med Molio.  
 
Målsætningen er, at specifikationerne i 
endnu højere grad skal være et fælles 
værktøj i branchen samt at skabe synergi 

i forhold til Molios produkter inden for 
bl.a. bygningsmodel- og IKT-områderne. 
 

 


