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Executive summary 
MT Højgaard har undersøgt designmaterialet til 100 danske bygge- og anlægsprojekter for at vurdere, i 

hvilket omfang brugen af Building Information Modeling (BIM) og IKT påvirker kvaliteten.  

Undersøgelsen viser, at 63% af de omfattede projekter er baseret på et designmateriale i en kvalitet1, 

som enten nødvendiggør en delvis eller komplet omprojektering af designmaterialet, eller gør det nød-

vendigt at løse problemer, som ellers direkte reducerer produktiviteten og projekternes økonomiske for-

tjeneste. 37% af projekterne er vurderet til at have en høj kvalitet, der skaber et grundlag for at træffe 

velinformerede beslutninger på baggrund af designmaterialet.  

85% af projekterne med designmateriale i høj kvalitet er udarbejdet i 3D, og 79% af projekterne med 

designmateriale af lav kvalitet er udarbejdet i 2D. Dermed viser undersøgelsen, at 3D-projektering af de-

signmaterialet giver den bedste kvalitet og skaber de bedste forudsætninger for efterfølgende aktiviteter.  

En gruppe af projekter, som er underlagt IKT-bekendtgørelsen og dermed per definition prioriterer bru-

gen af IKT og BIM, er undersøgt for at klarlægge, hvorvidt denne forudsætning har en indflydelse på kva-

liteten af designmaterialet. 23% af projekterne i denne gruppe er baseret på et designmateriale i en 

kvalitet som enten nødvendiggør en delvis eller komplet omprojektering af designmaterialet, eller gør det 

nødvendigt at løse problemer, som ellers direkte reducerer produktiviteten og projekternes økonomiske 

fortjeneste. 77% af projekterne omfattet af IKT-bekendtgørelsen har designmateriale i høj kvalitet. 

Undersøgelsen viser også, at der i højere grad anvendes IKT-aftaler på projekter i 3D (57%) i forhold til 

projekter med et designmateriale i 2D (18%), hvilket indikerer at der med øgede krav til IKT følger et 

behov for klare aftaler mellem de involverede.  

1 Kvalitet defineres i tabel 1. 
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 Udover en række målbare parametre, som har direkte indflydelse på kvaliteten af designmaterialet, giver 

3D de involverede parter bedre omstændigheder for at udføre projektet og træffe informerede beslutnin-

ger der understøtter den overordnede produktivitet. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
Indledning 
Denne undersøgelse af kvaliteten af designmateriale i Danmark tager afsæt i en række klassiske og aktu-

elle debatter om kvaliteten af designmateriale, og hvilken indflydelse den har på udførelsen af projekter i 

byggebranchen. Forskning viser (Berard 2012, www.mth.dk/BIM), at budgetoverskridelser, forsinkelser 

og utilstrækkelig kvalitet af slutproduktet i bygge- og anlægsprojekter i høj grad kan føres tilbage til kva-

liteten af den designinformation, som bygherrens rådgivere leverer til entreprenøren, og som entreprenø-

ren baserer sin planlægning og udførelse på. 

Mange aktører peger på, at dårlig kvalitet af information i designmateriale bl.a. medfører forsinkelser, 

budgetoverskridelser og stridigheder mellem de involverede parter. Omkostningerne forbundet med disse 

konsekvenser er omfattende for alle parter og har betydelig økonomisk indflydelse på lønsomheden af 

projekterne. Designmaterialet spiller en vigtig rolle for at igangsætte projekterne med de bedste vilkår og 

udstyre de involverede parter med de rette forudsætninger for at gennemføre et succesfuldt projekt.  

MT Højgaard har i perioden 2009-2012 gennemført forskning i kvaliteten af designmateriale og betydnin-

gen heraf ved ErhvervsPhD Ole Berard i samarbejde med bl.a. DTU. Fra 2013 og frem til i dag er der på 

baggrund af forskningsresultaterne lavet en undersøgelse for at vurdere og analysere kvaliteten af det 

designmateriale, som har været grundlaget for bygge- og anlægsprojekter i Danmark. MT Højgaard har 

udvalgt tilbudsprojekter, igangværende projekter samt afsluttede projekter, hvoraf størstedelen udgøres 

af tilbudsprojekter og igangværende projekter. De fleste projekter er byggeprojekter, men undersøgelsen 

omfatter også anlægsprojekter. Vurderingen af designmaterialet er typisk baseret på den kvalitet, som 

materialet har, når entreprenøren modtager det. Efter modtagelse af designmaterialet bringes alle pro-

jekter op på et bygbart stade, typisk af entreprenøren, når det har været nødvendigt. 

Undersøgelsen har en kvantitativ datadreven tilgang og forsøger at måle kvaliteten af designmaterialet i 

Danmark og samtidig beskrive, hvilke faktorer der har væsentlig indflydelse på kvaliteten af designmate-

rialet. 

MT Højgaards ønsker gennem denne undersøgelse at sætte yderligere fokus på kvaliteten af designmate-

rialet i Danmark ved at belyse, hvilken kvalitet danske projekter afleveres i på nuværende tidspunkt og 

klarlægge de afgørende faktorer i den forbindelse. 

 

 
  



 

 Kvaliteten af designmateriale i Danmark 
Resultaterne af designkvaliteten i Danmark i perioden 2013-2014 er præsenteret i Figur 1. 

 

Figur 1: Diagrammet viser fordelingen for de 100 projekters designkvalitet. 

Designkvaliteten er vurderet inden for tre kategorier, som er beskrevet i Tabel 1. Diagrammet viser, at 

63% af projekterne er baseret på et designmateriale, der enten har behov for delvis eller komplet om-

projektering eller indeholder problematikker, der har direkte indflydelse på projekternes lønsomhed. 

Lav kvalitet Middel kvalitet Høj kvalitet 

Designmaterialet er ikke er in-

formativt nok til at understøt-

te eller effektivisere bygge-

processen. Det bør overvejes, 

om projektet enten helt eller 

delvist bør omprojekteres, el-

ler om opgaven bør påtages 

med forbehold for, hvorvidt 

projektet er lønsomt. 

Designmaterialet indeholder 

problematikker, der kan 

hæmme produktionen i hen-

hold til overholdelse af kon-

trakter og projektets økono-

miske fortjeneste. 

Designmaterialet er velprojek-

teret og produktionsunderstøt-

tende. Høj kvalitet skaber en 

mulighed for at indfri fordele-

ne forbundet med at have et 

solidt grundlag for informere-

de beslutninger gennem pro-

jektet. 

Tabel 1: Tabellen forklarer inddelingen af designkvalitet i henholdsvis lav, middel og høj kvalitet. 

 
IKT-bekendtgørelserne giver bygherren bedre byggerier 
De krav, der udgør hovedelementerne i regeringens initiativ ”Det Digitale Byggeri”, defineres og regule-

res gennem IKT-bekendtgørelserne. IKT-bekendtgørelserne stiller krav til anvendelsen af informations- 

og kommunikationsteknologi i offentlige og almene byggeopgaver over visse beløbsgrænser, og skaber 

rammerne for samarbejde mellem de involverede parter. 
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 Rammesætning i IKT-bekendtgørelserne bidrager til at give bygherren et bedre byggeri. Resultaterne i 

denne undersøgelse viser, at det er vigtigt at have øget opmærksomhed på særlige dele af IKT-

bekendtgørelsen for at gøre det nemmere for de involverede parter at opnå enighed om, hvordan digitale 

bygningsmodeller bruges. MT Højgaards undersøgelse påviser et behov for at indskærpe kravene over for 

anvendelse af IKT-aftaler på alle projekter og samtidig sikre, at IKT-aftalen danner et entydigt grundlag 

for samarbejdet i projekterne. En IKT-aftale er grundlæggende for en fælles koordinering af projektet og 

anses derfor af MT Højgaard som essentiel i forbindelse med at forbedre designkvaliteten. Undersøgelsen 

viser, at det er korrekt at kræve og have særlig fokus på IKT-koordinering2 for at sikre et velkoordineret 

og solidt designmateriale. Undersøgelsen viser også, at håndtering af digitale byggeobjekter3 er en forud-

sætning i IKT-bekendtgørelsen, som der på nuværende tidspunkt er behov for at indskærpe kravene til, 

da korrekt håndtering af digitale byggeobjekter sikrer et informativt og beslutningsunderstøttende de-

signmateriale. Udover at have en positiv indvirkning på designmaterialet giver korrekt håndtering af digi-

tale byggeobjekter øget mulighed for at få tidlig indsigt og skabe bedre overblik over projektet. 

Stort potentiale i bedre designkvalitet og 3D-projektering 
MT Højgaard har gennem forskning og erfaringer fra byggeprojekter opnået et indgående kendskab til de 

forhold, som er afgørende for kvaliteten af designmaterialet. Denne undersøgelse sætter fokus på en 

række indsatsområder, som har stor indflydelse på kvaliteten af designmaterialet.  

Mulighed for at præge kvaliteten af designmaterialet 

BIM tilbyder sammen med anvendelsen af informationsbærende objektbaserede 3D-modeller af byggeriet 

en mulighed for at forbedre kvaliteten af entreprenørens arbejdsgrundlag. Anvendelsen af BIM øger mu-

ligheden for at koordinere designmateriale udarbejdet af forskellige fagdiscipliner ved at teste fagmodel-

lerne mod hinanden og identificere fejl og mangel på koordinering. Det kan skabe grundlag for en bedre 

udførelse af projektet, som vil indeholde færre fejl i forbindelse med manglende koordinering, miskom-

munikation, flertydighed mm. Men potentialet i bedre designinformationskvalitet er stadig stort set uud-

nyttet i den danske byggebranche.  

Hvad er afgørende for kvaliteten af designmaterialet? 
Designmateriale i 3D er bedst! 

Halvdelen af designmaterialet for de 100 projekter, som indgår i denne undersøgelse, er udarbejdet i 3D 

og den anden halvdel i 2D. På baggrund af erfaringer var det MT Højgaards hypotese, at designmateriale 

udarbejdet i 3D oftest forekommer i en højere kvalitet, end når det udarbejdes i 2D. Undersøgelsen af de 

100 projekter underbygger denne hypotese. Figur 2 illustrerer sammenhængen mellem kvalitet og et de-

signmateriale i 2D eller 3D. 

2 IKT-koordinering §3.  
3 Håndtering af digitale byggeobjekter §4. 

                                                             



 

  
 
 
 
 
 

 

Figur 2: Figuren viser de tre inddelinger af designkvalitet, og hvor stor en andel af disse kategorier, som er udarbejdet i 
2D eller 3D. 

Figur 2 viser en klar sammenhæng mellem vurderingen af designmaterialets kvalitet, og om det er udar-

bejdet i 2D eller 3D. Designmateriale i høj kvalitet udgøres i 85% af alle projekterne af et 3D-materiale, 

og i 79% af projekterne med designmateriale i lav kvalitet er materialet udarbejdet i 2D.  

Ved at vurdere designkvaliteten af projekterne sammen med kvaliteten for de enkelte discipliners fagmo-

deller4, opnås følgende sammenhæng mellem designmateriale i 2D og 3D: 

4 Arkitekt, konstruktion, EL, VVS, ventilation og andre fag. 
                                                             



 

 

 

Figur 3: Figuren viser fordelingen af projekter udarbejdet i 2D eller 3D. På x-aksen ses en samlet vurdering af designma-
terialet for de enkelte fag og på y-aksen ses en samlet vurdering af designmaterialet for hele projektet. 

Figur 3 viser, at området med lav kvalitet (nederst til venstre) er domineret af designmateriale udarbej-

det i 2D, og at området med høj kvalitet (øverst til højre) er domineret af designmateriale udarbejdet i 

3D.  

Manglende koordinering af designmaterialet 

Projekters designmateriale består af bidrag fra forskellige fag, der hver for sig bidrager med hver deres 

ekspertise, men som først opnår sin fulde værdi, når bidragene er koordineret. For at opnå denne værdi 

skal fagene koordineres både internt (kontrol af en enkelt fagmodel) og på tværs (kontrol når fagmodel-

lerne samles). Undersøgelsen viser, at interne kollisionskontroller i 56% af alle projekterne indeholder 

væsentlige fejl, der kræver yderligere koordinering og projektering af designmaterialet. Derudover viser 

undersøgelsen, at kollisionskontroller, når fagmodellerne samles, i 67% af tilfældene ligeledes giver an-

ledning til yderligere koordinering og projektering af designmaterialet. 



 

 En vigtig del af at sikre god kvalitet af designmaterialet og et solidt grundlag for at udføre projekter be-

står i at koordinere bygningsmodeller, fordi det er forudsætningen for at træffe velinformerede beslutnin-

ger. Kollisionskontrol er et værktøj til at identificere og løse bygbarhedsforhold i bygningsmodeller både 

internt for en enkelt disciplin og på tværs af alle fag og kan på den måde understøtte et velkoordineret 

designmateriale. Kollisionskontrollen reducerer antallet af fejl i designmaterialet, som ellers først ville bli-

ve opdaget under udførelsen, hvor udgifter og konsekvenser af hver fejl medfører betydelige økonomiske 

omkostninger.  

3D er bedst men får entreprenørerne det? 

Undersøgelsen viser, at der i 39% af projekterne ikke modtages en 3D model, når designmaterialet afle-

veres. De udførende parter i projekterne foretrækker at modtage designmateriale i 3D, da det påviseligt 

medfører bedre kvalitet af designmaterialet og dermed styrker gennemførelsen af projektet. I de 100 

projekter er designmaterialet afleveret som følger: 

 

Figur 4: Figuren viser, om der er modtaget en 3D model som en del af designmaterialet. 

 

Figur 5: Figuren viser, om 2D tegninger er baseret på en 3D model. 

Ja 
61% 

Nej 
39% 

Er 3D model modtaget? 

Ja 
74% 

Nej 
26% 

Er 2D tegninger fra 3D model? 



 

 I 26% af projekterne stammer 2D-tegningerne ikke fra en 3D-model, hvilket betyder, at 2D tegningerne 

er uafhængige af 3D-modellen, eller at der ikke eksisterer en 3D-model i projektet. Det er et problem, da 

det skader 3D-modellernes validitet, eftersom 2D tegningerne stadig udgør aftalegrundlaget. Det er om-

kostningstungt og tidskrævende at koordinere et designmateriale, hvor tegningerne ikke er udtræk fra en 

3D-model. Entreprenører og leverandører foretrækker at modtage 3D-modellerne for at øge indblikket i 

projektet og dermed være i stand til at præge kvaliteten af designmaterialet positivt.  

IKT-aftaler 

Undersøgelsen viser, at 82% af projekterne, hvis designmateriale er udarbejdet i 2D, ikke har nogen 

IKT-aftale. For designmateriale udarbejdet i 3D foreligger en IKT-aftale i 57% af projekterne.  

IKT-aftalen er det digitale byggeris fundament og spiller en vigtig rolle i definitionen af, hvor stabile for-

udsætningerne for at bruge BIM er gennem hele byggefasen. IKT-aftalen specificerer rammerne for sam-

arbejdet mellem byggeriets parter og er det juridiske element i anvendelsen af BIM. IKT-aftalen behand-

ler bl.a. tekniske forhold i forbindelse med brugen af BIM og er dermed bindeleddet for projektdeltager-

nes beslutninger om f.eks. hvilket filformat, der udveksles i, brug af koordinatsystem, klassifikationssy-

stem mm. Figur 6 viser, hvordan henholdsvis tegninger og 3D-modeller afleveres i henhold til IKT-

aftalen.  

   

Figur 6: Figuren viser, hvor mange projekter, udarbejdet i henholdsvis 2D og 3D, som afleverer tegninger eller modeller i 
henhold tilIKT-aftalen. 

Det fremgår af Figur 6, at i 93% af alle projekter med et designmateriale i 3D, afleveres modeller i det 

korrekte filformat i henhold til IKT-aftalen, hvorimod at der kun i 44% af projekterne med et designma-

teriale i 2D afleveres tegninger i det korrekte filformat i henhold til IKT-aftalen. Det vidner om, at de ak-

tører, som udarbejder designmateriale i 3D, har en større modenhed til at imødekomme kravene fra IKT-

aftalen med hensyn til filformat, mens designmateriale i 2D ikke bidrager til at imødekomme bygherrens 

krav i IKT-aftalen. En aflevering af modeller eller tegninger i det aftalte filformat bidrager til en øget kva-

litet af designmaterialet, da de involverede parter kan anvende modeller eller tegninger som tiltænkt. Af-

leveres modeller eller tegninger i filformater, der ligger udenfor aftalen, er det omkostningsfuldt at lave 

ændringer, og det kan påvirke delingen med tredje parter.  

56% 

44% 

Nej

Ja

Er tegningerne modtaget i det 
aftalte filformat iht. IKT-

aftale/byggesagsbeskrivelse (2D) 

7% 
93% 

Nej

Ja

Er modellen modtaget i det aftale 
filformat iht. IKT-aftale? (3D) 



 

 Modelleringsteknik 

Undersøgelsen viser, at 89% af alle 3D-modeller er opbygget af objekter, som giver et udgangspunkt for 

at knytte designinformation til bygningsmodellerne.  

Modelleringsteknik omhandler kompetencer inden for brugen af digitale bygningsmodeller, som er bygget 

op af intelligente informationsbærende objekter. MT Højgaard differentierer mellem 3D-modeller og byg-

ningsmodeller, hvor 3D-modeller udelukkende består af ’solids’5. Bygningsmodeller er opbygget af intelli-

gente informationsbærende objekter, der tillader at gennemføre kalkulationer og analyser af bygnings-

modellerne på baggrund af den information knyttet til objekterne.  For at kunne fungere som et planlæg-

nings- og kommunikationsmedie gennem byggeprocessen, skal bygningsmodeller og objekter følge et 

sæt veldefinerede regler, der er koordineret mellem byggeriets parter. Undersøgelsen vurderer, i hvilken 

grad designmaterialet lever op til en række af de modelleringstekniske forhold. 

For at bygningsmodellerne kan anvendes til kalkulationer og analyser undervejs i byggeprocessen, er det 

vigtigt at sikre, at modellerne er bygget op af korrekte objekter. Det vil for eksempel sige, at en væg re-

præsenteres af et væg-objekt og ikke et søjle-objekt. I Figur 7 ses fordelingen af, i hvilket omfang objek-

terne i designmaterialet er anvendt til deres formål: 

 

Figur 7: Figuren viser, hvor mange procent af projekterne udarbejdet i 3D, der har objekter, som er brugt efter deres til-
tænkte formål. 

For at kunne anvende modellerne til at træffe beslutninger på et informeret grundlag er det vigtigt at ha-

ve et designmateriale, hvor 3D-modellerne er opbygget af objekter, der er brugt til deres tiltænkte for-

mål. Når objekterne anvendes i overensstemmelse med deres formål, er det muligt at lave modelbasere-

5 Solids er geometriske objekter repræsenteret i 3D, men uden informationsbærende egenskaber som derfor kun indeholder oplysnin-
ger om geometriske mål. 
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Er alle anvendte objekter brugt til deres tiltænkte formål? 

                                                             



 

 de mængdeudtræk på bygningselementer, hvilket blandt andet er med til at reducere usikkerhed omkring 

materialeforbrug. 

Behov for mere IKT-koordinering tidligt i projektforløbet 

Når forskellige discipliner udvikler fagmodeller, er det nødvendigt, at de er koordineret indbyrdes, så mo-

dellerne kan samles for at vurdere projektets helhed. Undersøgelsen viser, at 20% af projekterne ikke 

har ens koordinater i fagmodellerne, hvilket gør det vanskeligt umiddelbart at anvende modellerne gen-

nem projektet. Yderligere viser undersøgelsen, at 32% af designmaterialet fra rådgiverne ikke anvender 

et modulnet, der er koordineret mellem fagene. 

Informationsmodellerne er mediet, hvor informationsdeling finder sted, og det er vigtigt at sikre, at der 

ikke opstår flertydighed, når forskellige faggrupper arbejder med objekterne. Derfor fokuserer MT Høj-

gaard på en ensartet klassifikation6 af objekter som en parameter for god designinformation. Hvis de-

signmaterialet er klassificeret på en ensartet måde, kan det anvendes til erfaringsopsamling, da eksem-

pelvis priser på specifikke elementer bliver dokumenteret og er genkendelige. Dette fremmer overblikket 

og giver en klar entydig anvendelse af objekterne i bygningsmodellen. Men undersøgelsen viser, at 53% 

af de undersøgte projekter ikke anvender et klassifikationssystem i designmaterialet, og dermed er der 

ikke grundlag for at lave erfaringsopsamling, kalkulationer eller håndtere flertydighed mm. 

Bedre kvalitet kan godt lade sig gøre! 

Figur 8 viser, at 77% af projekterne omfattet af IKT-bekendtgørelserne har et designmateriale i høj kva-

litet, hvilket er betydeligt mere end for alle 100 projekter, hvor tallet er 37%, jf. Figur 1. Foruden sam-

menhæng mellem kvaliteten af designmaterialet, og om det er udført i 2D eller 3D, påviser undersøgel-

sen en anden interessant sammenhæng. En række projekter, der alle er omfattet af IKT-

bekendtgørelserne7 (sundhedshuse, sygehuse mm.), har en højere kvalitet af designmateriale end de re-

sterende projekter. Fælles for projekterne omfattet af IKT-bekendtgørelserne er, at de er igangsat med 

fælles afstemning af forventningerne vedrørende brugen af 3D og BIM, og at dette prioriteres højt. 

6 Ordet klassifikation betyder ordning af "objekter" i klasser. I byggebranchen bruger vi typisk SfB. Formålet er at skabe en genkendelig 
struktur på information, som også muliggør opsamling af erfaring ved, at ens objekter har den samme kode. 

7 IKT-bekendtgørelserne 118 og 119. 

                                                             



 

 

 

Figur 8: Figuren viser den kvalitetsmæssige fordeling af designmaterialet for projekter omfattet IKT-bekendtgørelsen. 

I projekterne omfattet af IKT-bekendtgørelsen er 95% af 2D-tegningerne baseret på 3D-modeller (74% 

for de 100-projekter), og på alle projekterne (100%) er der afleveret en 3D-model som en del af de-

signmaterialet (61% for de 100-projekter). Denne sammenhæng er vigtig for at kunne bruge modeller-

ne, eftersom det stadigvæk er 2D-tegningerne, som udgør aftalegrundlaget. 

I Figur 9 ses både alle 100 projekter og gruppen af projekter, som er omfattet af IKT-bekendtgørelsen. 

 

Figur 9: Figuren viser kvaliteten af designmaterialet for de forskellige fag for alle 100 projekter og for gruppen af projek-
ter omfattet IKT-bekendtgørelsen.  
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Figur 10: Figuren gengiver figur 3, men viser kvaliteten af designmaterialet for gruppen af projekter omfattet af IKT-

bekendtgørelsen sammen med resten af projekterne. 

Som Figur 9 og 10 viser, er den gennemsnitlige kvalitet af designmaterialet for de enkelte fag højere for 

gruppen af projekter omfattet af IKT-bekendtgørelsen end for alle 100 projekter. Samtidig kan det ses i 
Figur 10, at hovedparten af projekterne omfattet af IKT-bekendtgørelsen placerer sig i området med høj 

kvalitet af designmateriale både for de enkelte fag (x-aksen) og for det samlede projekt (y-aksen). 

Dette indikerer, at det godt kan lade sig gøre at have en høj kvalitet af designmateriale, hvis der tages 

en fælles beslutning om at prioritere 3D og BIM højt fra starten. Det øger chancerne for et velkoordineret 

projekt, da grænsefladerne mellem de forskellige fag afklares tidligt, og parterne får bedre overblik og 

dermed et bedre og ensartet grundlag for samarbejdet. 

 

  



 

 Konklusion: behov for skærpede krav til designkvalitet 

Analysen tegner et billede af bygge- og anlægsprojekters designkvalitet i Danmark gennem en vurdering 

af 100 forskellige projekter, der spænder bredt i henhold til projekttype og entrepriseform. Konklusionen 

er, at kvaliteten af designmaterialet i Danmark ikke er god nok!  

Hele 63% af de omfattede projekter er baseret på et designmateriale med en kvalitet (49% middel kva-

litet og 14% lav kvalitet), som enten kræver delvis eller komplet omprojektering eller er afleveret med 

problematikker, som har direkte indflydelse på projektets lønsomhed. Det er grundlaget for at understre-

ge behovet for øget fokus på at forbedre designkvaliteten generelt i Danmark. Det er veldokumenteret, 

hvilke konsekvenser et mangelfuldt projekteringsgrundlag medfører, hvor fejl og mangler, forsinkelser 

samt ekstraomkostninger er blandt de hyppigste, og det har konsekvenser for alle involverede parter.  

Analysen konkluderer, at IKT-aftaler, modelleringsteknik, koordinering af fag samt et valg mellem 2D el-

ler 3D har betydelig indflydelse på kvaliteten af designmaterialet. Undersøgelsen påviser, at kvaliteten af 

designmaterialet overvejende forekommer i højere kvalitet, når det udarbejdes i 3D frem for 2D. Samti-

dig har undersøgelsen omfattet en gruppe af projekter (som er omfattet IKT-bekendtgørelsen), hvor BIM 

er prioriteret højt, for at afklare om kvaliteten af designmaterialet er højere i disse projekter. Undersøgel-

sen dokumenterer, at designmaterialet i denne gruppe af projekter har en væsentlig bedre kvalitet (77% 

med høj kvalitet imod 37% for de 100 projekter), og det kan konkluderes, at parterne er i stand til at 

løfte opgaven, når det aftales og prioriteres i fællesskab.  

Sandsynligvis er det den fælles beslutning om at bruge BIM på disse projekter, der medfører et godt de-

signgrundlag, som understøtter bygge- og anlægsprojekterne med bedre muligheder for at gennemføre 

informerede beslutninger og planlægning. Dermed kan det konkluderes, at der er et generelt behov for at 

skærpe kravene for brugen af IKT-bekendtgørelsen på projekter, med særligt fokus på at udbrede brugen 

af IKT-aftaler, sikre IKT-koordinering  samt håndtering af digitale byggeobjekter . MT Højgaard har med 

denne undersøgelse påvist, at disse initiativer er afgørende for at forbedre kvaliteten af designmaterialet 

i Danmark. 

Spredningen af kvaliteten af designmaterialet er stor, hvilket kan ses som et udtryk for, at nogle rådgive-

re leverer designmateriale, der understøtter brugen af BIM og afviklingen af et velkoordineret projekt. 

Men potentialet i bedre designinformationskvalitet er stadig stort set uudnyttet. Derfor er der behov for 

en fælles indsats for at øge kvaliteten af projekteringsgrundlaget i danske byggerier. Det kan blandt an-

det ske ved, at rådgiverne skærper deres krav til brugen af BIM og indfører øget egenkontrol af design-

materialet, så det i højere grad bliver muligt at koordinere og planlægge projekterne. Derudover er det 

nødvendigt, at alle parter i byggeriet bliver bedre til at afstemme forventningerne til brugen af BIM, så 

det kan skabe et fælles afsæt for en bedre designkvalitet og et løft af produktiviteten i branchen. 

 

  



 

 Efterskrift 

MT Højgaard vil være med til at drive udviklingen og fremme produktiviteten i byggebranchen og bruge 

BIM som løftestang for at skabe bedre og mere effektive projekter til fordel for alle parter, ikke mindst 

bygherren. Også i et internationalt perspektiv ses entreprenøren som en driver af brugen af BIM, bl.a. i 

designfasen til koordinering og visualisering af designforslaget, fordi entreprenøren sidder naturligt i cen-

trum og dermed har en ideel position til at organisere og styre informationerne i projekternes BIM.  

Vi vil i dialog med vores samarbejdsparter om god praksis for modellering for i første omgang at sikre en 

god designinformation. Derfor har vi lavet denne undersøgelse af kvaliteten for designmaterialet for mere 

end 100 bygge- og anlægsprojekter og sammenlignet 2D- og 3D-projekter. Undersøgelsen viser, at de-

signinformationen alt for ofte er utilstrækkelig eller ukorrekt, hvilket betyder, at der tilknyttes en stor 

grad af usikkerhed til designmaterialet, hvilket reducerer tilliden til informationerne i projektet. Det har 

konsekvenser for produktiviteten, fordi mulighederne for et optimalt samarbejde ikke udnyttes og ikke 

mindst fordi et godt designmateriale bl.a. giver bedre flow i processen, færre fejl og bedre økonomi for 

alle involverede. Yderligere er der store og langsigtede fordele for bygherren forbundet med indtænkning 

af drift og vedligeholdelse i projkterne.  

MT Højgaard bidrager med en dybdegående viden til kvaliteten af designmaterialefor at skabe værdi for 

alle involverede samarbejdsparter og industrien generelt. MT Højgaard ser et potentiale i at afstemme 

forventninger og stille krav til den designinformation, vi modtager, fordi den er fundamentet for den vide-

re brug af BIM til bl.a. mængdeudtræk, præfabrikation og planlægning af vores bygge- og anlægsprojek-

ter. Dette vil skabe værdi for alle involverede parter, ikke mindst bygherren.  

Dernæst har MT Højgaard identificeret et potentiale i, at alle parter på projektet kontrollerer kvaliteten af 

den designinformation, vi anvender, for at sikre det bedst mulige fundament for projekterne, på samme 

måde som det sker med de fysiske produkter, der leveres på byggepladserne.  

En opsamling af resultaterne af god designinformationskvalitet vil løfte produktiviteten for hele bygge-

branchen, ved at sikre at et solidt fundament for at træffe grundlæggende beslutninger som påvirker re-

sten af projektet. MT Højgaard udvikler løbende initiativer, som har til formål at styrke projekters brug af 

BIM, og andre som har til formål at styrke fundamentet for brugen af BIM i branchen.  

 

MT Højgaards perspektiv på BIM og designinformationskvalitet 

MT Højgaard har gennem flere års intern forskning, herunder flere erhvervsPhD-projekter, samt erfarin-

ger fra vores mange bygge- og anlægsprojekter bidraget til at skabe indsigt i mulighederne med BIM. Po-

tentialet af BIM er efterhånden beskrevet i en bred udstrækning af forskellige aktører i industrien og om-

handler ofte den værdiskabelse, parterne i byggeprojekter kan opleve ved anvendelse af BIM.  

Der er bred enighed om, at værdiskabelsen gennem BIM sikres ved fælles standarder for udarbejdelse af 

BIM-modeller og samarbejdet omkring disse. MT Højgaard har hentet inspiration i forbindelse med etab-



 

 lering af standarder hos bl.a. norske Statsbygg, finske COBIM samt initiativer fra den amerikanske entre-

prenørforenings BIMForum. 

Især har vi hentet inspiration i de fælles krav til anvendelsen af BIM lanceret af finske COBIM og norske 

Statsbygg, der har til formål at sikre, at fordelene ved BIM kan realiseres, som projektet skrider frem. MT 

Højgaard deler dette perspektiv og arbejder i vid udstrækning på at støbe et fælles fundament for brugen 

af BIM både internt i MT Højgaard og for vores samarbejdspartnere. Et velkoordineret og beslutningsun-

derstøttende designmateriale er nødvendigt for at drive en informeret beslutningsproces og en forudsæt-

ning for at skabe et effektivt byggeri, som medfører øget produktivitet for alle byggeriets parter.  

Hvad gør MT Højgaard for at øge designkvaliteten i Danmark 

For at kunne planlægge og økonomistyre et byggeprojekt bedst muligt har MT Højgaard fokus på gode 

BIM-modeller. MT Højgaards modtagekontrol af designmateriale tager udgangspunkt i lignende arbejde 

fra COBIM, Statsbygg med flere, som resultaterne af nærværende er baseret på. Videre hen arbejder vi 

med følgende værktøjer for at forbedre informationskvaliteten. 

Bygningsdelkatalog med informationsniveauer 

Vi oplever, at det ofte er uklart, hvilke informationer den enkelte skal levere og på hvilke milepæle i pro-

jektet. Derfor har vi lavet et bygningsdelskatalog med informationsniveauer inspireret af det internatio-

nale Level of Development (LOD), som er udviklet af den amerikanske entreprenørforening (AGC) sam-

men med det amerikanske arkitektforbund (AIA), og tilpasset det til danske og norske forhold.  

Bygningsdelskataloget skal: 

- hjælpe projektdeltagere på bygge- og anlægsprojekter til at definere indholdet af en BIM-

leverance samt at få et klart billede af indholdet i en BIM-leverance 

- hjælpe projekteringsledere og BIM-koordinatorer i MT Højgaard med at formidle, hvilken informa-

tion, der skal være indeholdt i en BIM-model på et givent tidspunkt 

- give en reference til kontrakter og projekternes BIM-strategi og -handlingsplan 

Bygningsdelkataloget med informationsniveauer beskriver såvel den geometriske detaljering som de 

nødvendige egenskaber over 6 niveauer for et antal udvalgte bygningsdele.  

BIM/CAD-Manual 

MT Højgaards BIM/CAD-manual beskriver, hvordan BIM-modeller og tegninger er lavet og håndteres i MT 

Højgaard og fungerer som et sæt af instruktioner, der skal følges. BIM/CAD-manualen udleveres til alle 

samarbejdspartnere på et projekt og skal bruges for at sikre den rigtige opbygning af projektets BIM. 

Kvaliteten af designinformationen er vigtig for at skabe de bedste forudsætninger for at gennemføre et 

succesfuldt projekt og indfri de forventninger byggeriets parter samt bygherren har, og skabe et resultat, 

der bidrager positivt samfundsøkonomisk. 
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