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Det stærke digitale samarbejde - 
hør hvordan digitale metoder og 

værktøjer øger effektiviteten i 
byggeriet og hvordan du selv og din 

virksomhed får værdi af dem. 

Du bliver præsenteret for både 
udfordringer og for konkrete, 

praksisbaserede løsninger inden 
for bl.a. standardisering, ConTech, 

informationsstrukturer, data og 
bæredygtighed. 

18. november 
2021 i HUSET 
Middelfart

Digitalisering, 
der giver værdi
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Lokale Henning Larsen 1+2+3

Registrering  |  Snup en croissant og kaffe/te i HUSETs café

Velkomst
v/ CEO Christina Hvid Molio

Lad os printe en bedre byggesektor

Hvordan Additive Manufacturing ændrer byggesektoren generelt, men også specifikt - 
hvordan teknologien kan være med til at gentænke byggesektorens metoder og skabe mere 
cirkulære og borgerdrevne metoder, der også styrker vores danske håndværkstradition.

CEO Frank Rosengreen Lorenzen, Dansk AM Hub
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Henning Larsen 1+2+3
Ole Berard Digitaliseringschef i Molio

ConTech - sådan skaber vi et mere 
produktivt og bæredygtigt byggeri

ConTech Lab har nu været i gang i et år og vi 
vil give en status og give et indblik i et af vores 
pionerprojekt, som er omdrejningspunktet for 
vores arbejde. 
Pionerprojektet er bl.a. med Per Aarsleff A/S 
og omhandler byggeriets datamodel 1.0 og 
sammenspillet mellem tid og økonomi. 

Vi viser hvordan vi i pionerprojektet har bragt 
virksomheder, vidensinstitutioner og tech 
virksomheder sammen for at skabe grundlaget 
for en øget anvendelse af teknologi.

Head of Digital Business Development 
Jens VG Poulsen, Per Aarsleff + netværkschef 
Christina Haupt Toft, Molio

Den bæredygtige byggeplads

Den bæredygtige byggeplads rykker mere 
i centrum af branchens opmærksomhed 
- ikke mindst pga. Kravene I den frivillige 
bæredygtighedsklasse. 
Asbjørn Shannon fra CG Jensen vil fortælle om 
hvordan de arbejder med den bæredygtige 
byggeplads udfra et digitalt perspektiv på UN17 
Village I Ørestaden. 
I ConTech Lab har vi samarbejdet med projektet 
omkring sensorer til måling af el forbrug, det 
vil Asbjørn komme ind på men også andre 
aspekter - både digitale og mere analoge.

Projektleder Asbjørn Shannon, CG Jensen
- og med netværkschef Christina Haupt Toft, 
Molio, som indleder og ordstyrer

Beskrivelser & Prisdata

Exner
Bjarke Fjeldsted Udviklingschef i Molio

Ny struktur for Molios 
beskrivelsesværktøj 

Molio lancerer ny struktur for 
beskrivelsesværktøjet - med fokus på bl.a. 
bygningsdelsbeskrivelser, digitalisering, 
funktionsudbud.

Hør om den nye struktur – med fokus på 
generelt overblik og basisbeskrivelser.

Ekspert Christian Rueløkke, NIRAS og 
produktchef Kim Streuli, Molio

BCF-guiden

BCF-formatet er udviklet af buildingSMART 
(bS) og giver en international standard 
for udveksling af kommentarer, f.eks. fra 
kvalitetssikring, kollisionskontrol eller bare 
kommunikation om rettelser mellem to eller 
flere parter på et givent projekt. BCF-formatet 
er kompatibelt med en række af de mest 
gængse programmer på markedet og med 
endnu flere via plugins. 

BCF-guiden kan ses som en forlængelse af 
bS Danmarks to IFC-guider. Forfatterne bag 
guiden præsenterer BCF-guiden – og det er 
fortsat muligt at komme med kommentarer og 
input.

Indehaver og rådgiver Thomas Graabæk, 
GRAPHISOFT Center Danmark og 
Bygningskonstruktør MAK Nicklas Verdier 
Østergaard. PLH Arkitekter

IKT-værktøjer

Jørn Utzon
Allan Schiøtz Produktchef i Molio

Opdatering af måleregler

Molio Måleregler (A310) er en opdatering og 
udbygning af målereglerne.

Målereglerne er opdateret med fokus på 
brugervenlighed, samt mulighed for tilknytning 
af valgfri struktur og/eller klassifikationssystem 
(CCI, CCS, BIM7AA og IFC)

Hør om de nye principper og den nye løsning 
her. 

CEO Tore Hvidegaard, 3dbyggeri

Bygningsdelsspecifikationer

BIM7AA og DiKons populære 
bygningsdelsspecifikationer udgives nu i 
Molio-samarbejde. Oplægget omhandler 
de nuværende bygningsdelsspecifikationer 
i samspil med leverancespecifikation, 
og hvordan dette kan implementeres på 
projekterne. 
Ligeledes løftets sløret for nye bygningsdele, 
samt hvilke øvrige produkter der forventes 
udgivet i fremtiden.

Konstruktør/områdechef for IKT, BIM, Digitale 
processer, Auðunn Reynisson, CUBO 
Arkitekter og Lead VDC Manager Jacob 
Güldner, NCC Building

Software-spor

Kay Fisker
Louise Gadeberg Molio

AjourCollab og AjourObjects 
effektiviserer BIM workflowet

Vi gennemgår konkrete eksempler på hvordan 
AjourCollab og AjourObjects bidrager til 
øget effektivitet i BIM-samarbejdet på tværs 
af aktører og hjælper til at få strømlinet 
anvendelsen af virksomhedens BIM-objekter.
Oplev en nyskabende måde til opsamling og 
organisering af data fra rådgiver til udførende 
og bygherre.
Ajour Systems cloud-løsninger sikrer at 
projektets samarbejde glider lettere og 
at informationer altid er tilgængelige og 
opdaterede.  

BIM-konsulent Mathias Krag Bach + teknisk 
konsulent Thomas Holm

Ny beskrivelsesstruktur og kobling til 
bygningsmodeller med NTI CONNECT

Vil du i gang med den nye beskrivelsesstruktur? 
Så kom og se konkrete eksempler på, hvorledes 
du kan skabe en digital arbejdsproces, hvor 
der er styr på sammenhængen mellem 
bygningsdele, beskrivelser og tilbudslister. 

Se også hvordan du direkte fra beskrivelserne 
kan interagere med modellerne. 

Forretningsudviklingschef Michael Porskær, 
NTI

Kaffe/te og frugt  |  Besøg udstillerne Udstillingsområder og café
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Henning Larsen 1+2+3
Ole Berard Digitaliseringschef i Molio

3dbyggeri

Beskrivelse kommer…

Ajour | Fra projektering til drift i Ajour 
System 

Kravet til dokumentation på byggeprojekter 
har aldrig været større. Oplev hvordan Ajour 
System enkelt og ensartet bidrager til et bedre 
overblik på byggesagerne. 

Ajour System håndterer alt fra 
udbudsmateriale, BIM-modeller, tegninger og 
dokumenter, kvalitetssikring, tilsyn og mangler 
til driftsdata. 
 
Høst erfaringer fra bl.a. partnerskaber i de 
almennyttige boligselskaber og se hvordan 
Ajour System anvendes her. 

Afdelingsleder Asmus Larsen og salgsdirektør 
Michael Schwartz

Beskrivelser & Prisdata

Exner
Bjarke Fjeldsted Udviklingschef i Molio

EG Construction / Sigma Estimates

Sigma Estimates er blevet en del at EG 
Construction, som i dag er Danmarks største 
software udviklingshus i byggeriet. 

I denne session vil du høre om hvad det åbner 
af nye muligheder, og hvor EG og Sigma er 
på vej hen sammen med Molio og andre af 
byggeriets ledende virksomheder.

NTI | Koordinering og samarbejde med 
Autodesk BIM Collaborate

Er du klar til en mere simpel tilgang til 
modelkoordinering og samarbejde? Kom og 
oplev hvordan Cloud-teknologien hjælper i 
hverdagen med automatisk kollisionskontrol og 
teambaseret modeludveksling med planlagte 
udgivelser af de seneste opdateringer af 
designdata.

BIM strategist Peter Tranberg, NTI

IKT-værktøjer

Jørn Utzon
Allan Schiøtz Produktchef i Molio

iBinder | Fundamentet for samarbejde

Kom med og hør om iBinders nye platform - de 
nyeste funktioner og rejsen fremad.
Vi ser frem til at vise jer iBinder som et solidt 
fundament, der holder styr på et projekts 
informationer og data.
Løbende opdateringer og arbejdsprocesser, 
som optimeres internt og eksternt.
Optimering af byggeprocesserne i 
byggebranchen ved hjælp af digitale værktøjer.

Product Manager Lars Huusom, iBinder

Exigo | Digitale dashboards og 4D samt 5D 
lokationsbaseret risikostyring

Islandsk bygherre ledte i hele verden og endte i 
Aarhus hos Exigo. 
Med udgangspunkt i et supersygehus på 
Island, vises hvordan Exigo på innovativ vis 
benytter Big Data, Visual Analytics samt 4D- og 
5D lokationsbaseret risikostyring til at skabe 
gennemsigtighed i byggeriets tid og økonomi. 
Med unikke Dashboards og Exicute-appen er 
det b.la. muligt at få forvarsler på forsinkelser i 
tidsplanen og overskridelse af økonomi, så det 
kan rettes op inden det får konsekvenser. 
En konkret og håndgribelig case, der giver 
indblik i, hvordan de forskellige værktøjer 
skaber overblik i små som store projekter.

Projektleder Kasper Rix, Exigo

Software-spor

Kay Fisker
Louise Gadeberg Molio

e-Arkitekten

Beskrivelse kommer…

evenIoT | Case: Hvordan har IoT forbedret 
dokumentationen og projektstyringen på 
byggepladsen?

Oplev hvordan ARPE & KJELDSHOLM har gjort 
projektstyringen mere effektiv og undgået 
forsinkelser.

Hør hvordan løsningen fra evenIoT har sikret, 
at alle byggepladsens interessenter altid har 
adgang til opdaterede data, kan agere i tide 
og har et fælles overblik over de kritiske data i 
byggeprocessen.  

Direktør Martin Nielsen Nørskov, evenIoT a/s

Frokost i HUSETs restaurant  |  Besøg udstillerne
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Ole Berard Digitaliseringschef i Molio

Symetri | Struktur med BIM Shark

Det kan hurtigt blive tidskrævende og svært at 
holde styr på sammenhængen mellem model, 
beskrivelser og tilbudsliste, hvis det bliver gjort 
manuelt. 

Det har Elgaard Arch. indset og benytter 
derfor i dag BIM Shark. Hør om casen og få 
en forsmag på understøttelse af Molio’s nye 
beskrivelsesstruktur.

Case: Elgaard Arch. projekt “Bredgade 40”

BIM-konsulent Mark S. Brinkler, Symetri

buildingSMART Danmark - status

Du bruger Tekla og jeg bruger Revit, mens 
Hanne bruger Dalux og Mads noget helt 
sjette. Men hvordan kan vi så arbejde sammen 
digitalt?

Det kan vi, når vi alle anvender åbne data. 
Derfor har buildingSMART siden 1995 arbejdet 
på udbredelsen og standardiseringen af åben 
BIM på tværs af landegrænser. 

Siden 1. januar 2020 har buildingSMART 
Danmark eksisteret. Vi samler den danske 
bygge- og anlægsbranche om samme mission. 
Hør hvad vi har brugt den første tid på, hvad vi 
har af planer for 2022 – og hvordan du kan være 
med.

Sekretariatsleder Mie Bjerre Wester, 
buildingSMART Danmark

Beskrivelser & Prisdata

Exner
Bjarke Fjeldsted Udviklingschef i Molio

NTI | Skab plads i tide med generiske 
føringsveje

Med NTI ROUTE bliver det nemmere! 
Ikke bare i den indledende projektering af 
bygningsinstallationer men også når du skal 
arbejde videre på de første tanker om placering 
af føringsveje og pladskrav. 

Du kommer godt i gang med din 
installationsprojektering og opfylder samtidigt 
kravene i YBL 18.

Systemkonsulent Per Hartman, NTI

Molios Egenskabsprojekt

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

Med samme digitale sprog, kan vi indløse 
de store potentialer ved effektiv anvendelse 
af egenskaber til bl.a. automatisering og 
effektivisering af virksomhedernes/projekternes 
kerneprocesser.

Projektmålet er et fælles digitalt ståsted i form 
af et egenskabskatalog tilpasset dansk praksis. 
Hør status på projektet og stil spørgsmål til 
projektet og den fremadrettede proces.

Projektleder Mikkel Nygaard Rønne, Molio

IKT-værktøjer

Jørn Utzon
Allan Schiøtz Produktchef i Molio

Unicontrol

Beskrivelse kommer…

IKT-projektroller (A305)

Formålet med A305 IKT-projektroller er at 
tydeliggøre projektorganiseringen omkring det 
digitale samarbejde, så der etableres én fælles 
forståelse af IKT-projektrollerne.

Publikationen IKT-projektroller er opdateret 
og udvidet til at inkludere IKT-projektroller hos 
bygherrer, rådgivere, udførende, leverandører, 
driftsorganisationer m.fl.

Forstå sammenhængen, og bliv præsenteret for 
den helt nye IKT-projektroller.

BIM fagansvarlig Jette Stolberg, NIRAS

Software-spor

Kay Fisker
Louise Gadeberg Molio

Eseebase

Beskrivelse kommer…

Udviklingschef Casper Magnussen og direktør 
Per Klitte, Eseebase

Software-oplæg: 3dbyggeri

Beskrivelse kommer…

Kaffe/te og frugt
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Ole Berard Digitaliseringschef i Molio

International BIM-standardisering med 
ISO 19650 – status og hvad betyder de for 
os alle?

ISO 19650-standarderne for BIM er 
udkommet på dansk og sætter fokus på 
informationshåndtering og samarbejde mellem 
parterne i byggeriet.

Du får et kort overblik over stadet for BIM-
standardiseringen, ISO 19650-standarderne - 
og betydningen, de vil kunne få for den danske 
bygge- og anlægssektor.

Hør hvorfor de er så vigtige for dig, hvis du vil 
være med fremme - og om hvor og hvordan, du 
kan drage nytte af dem.
 
Projektleder og standardiseringsspecialist 
Gunnar Friborg, Molio

Beskrivelser & Prisdata

Exner
Bjarke Fjeldsted Udviklingschef i Molio

Egenskabsdata – hvilken værdi får branchen 
ud af det i praksis?

Hvorfor kan det spare branchen for tid og 
minimere risikoen for fejl? Og hvordan vil 
det kunne minimere økonomiske og juridiske 
efterspil?

Hør hvordan centrale aktører i praksis vil drage 
nytte af standardiserede egenskaber.

TBD – og projektleder Mikkel Nygaard Rønne, 
Molio

IKT-værktøjer

Jørn Utzon
Allan Schiøtz Produktchef i Molio

Opdatering konsistenskontrol

Revideringen af ’Konsistenskontrol (C402)’ sker 
med henblik på at skabe en opdateret standard 
for konsistens og kollisionskontrol, der følger de 
i ABR18 og YBL18 præciserede forhold omkring 
kvalitetssikring, herunder Konsistens- og 
Kollisionskontrollen.

Digital Lead Projektering Simon Andreas 
Arnbjerg, Arkitema Architects (BIM7AA), IKT & 
BIM Chef Kenneth Højbjerg, AFRY (DiKon), 
BIM processpecialist Troels Sønder Olsen, 
LINK arkitektur (BIM7AA) og VDC Group 
Manager Christian Østen Rasmussen, 
Aarsleff (DiKon)

Software-spor

Kay Fisker
Louise Gadeberg Molio

BIM-standardisering med Naviate Nexus

Hør hvordan du kan efterleve kravene til 
strukturerede og standardiserede data i 
bygningsmodeller og få en snigpremiere på 
den nye Naviate Nexus integration til Autodesk 
Docs. 

Vi gennemgår tre cases, hvor korrekt 
klassifikation og typekodning har kvalitetssikret 
bygningsinformationer i BIM-projekter.

Product Management Consultant Nicolai 
Karved, Symetri

Netværk + Besøg udstillerne | Sandwiches + øl/vand/vin i caféen


