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Summary  
MT Højgaard har gennem mere end 4 år systematisk afdækket omfanget af væsentlige kollisio-
ner i det 3D-design vi som entreprenør modtager i forbindelse med bl.a. udbud, da de væsent-
lige kollisioner kan, hvis de ikke håndteres rettidigt, øge de økonomiske omkostninger og for-
sinke produktionen på byggepladsen. 

Dette white paper rummer en analyse af omfanget og karakteren af de væsentlige kollisioner i 
3D-designet på projekter med tilsammen mere end 2,4 mio. digitale bygningsdele, og som er 
blevet udbudt i 2016 og starten af 2017. Analysen viser et billede af en praksis hvor: 

• de udførende modtager projekter med op til 33.000 væsentlige kollisioner 
• i gennemsnit 98 væsentlige kollisioner pr. 1000 m3 ses i 3D-design 
• mere end 42% af alle væsentlige kollisioner ses i den tværfaglige kollisionskontrol. 

Analysen viser således at de tværfaglige kollisionskontroller, der udføres inden entreprenøren 
inddrages, ikke reducerer omfanget af væsentlige kollisioner tilstrækkelige ud fra et bygbar-
hedsperspektiv, se Figur 1. Manglende inddragelse af entreprenøren og utilstrækkelig kollisi-
onskontrol kan rumme en sammenhæng med de tidsmæssige og økonomiske problemstillinger 
på byggerier. White paper’et anviser en mulig løsning for industrien i form af tidligere involve-
ring af de udførende kompetencer i et effektivt digitalt samarbejde med Virtual Design and 
Construction (VDC). 

 

Figur 1 Eksempel på væsentlig kollision, som enten ikke kan udføres eller kræver 
ekstraarbejder 

Væsentlige kollisioner er både et nationalt og internationalt problem i vores industri 
I april 2014 publicerede MT Højgaard white paper’et Kvaliteten af designmateriale i Danmark og 
efterfølgende i august 2014 white paper’et IFC – A driver for design quality in the AEC industry 
på engelsk, som fik bSI Award 2014-anderkendelsen Heroes of Interoperability Award af orga-
nisationen buildingSMART International (bSI) i Toronto oktober samme år.  

White paper’et Kvaliteten af designmateriale i Danmark fra april 2014 viste, ”at det er korrekt 
at kræve og have særlig fokus på IKT-koordinering for at sikre et velkoordineret og solidt de-
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signmateriale”. Det blev blandt andet fremhævet at anvendelsen af Building Information Mode-
ling (BIM) ”øger muligheden for at koordinere designmateriale udarbejdet af forskellige fagdi-
scipliner ved at teste fagmodellerne mod hinanden og identificere fejl og mangel på koordine-
ring. Det kan skabe grundlag for en bedre udførelse af projektet, som vil indeholde færre fejl i 
forbindelse med manglende koordinering, miskommunikation, flertydighed mm. Men potentialet 
i bedre designinformationskvalitet er stadig stort set uudnyttet i den danske byggebranche”. 

Begge white papers var baseret på en analyse af 3D-designet på 153 projekter i perioden 2013 
og 2014 og havde 2 hovedkonklusioner vedr. kvaliteten af 3D-designet: 

• Anvendelsen af IFC-formatet giver et 3D-design af en bedre kvalitet – ”The results 
show a 33% increase in the quality of the design material when projects include IFC 
as a part of the design material” (se white paper’et IFC – A driver for design quality 
in the AEC industry). 

• Der er et stort potentiale i at arbejde med kvaliteten af det 3D-design, som stilles til 
rådighed for de udførende i byggeriet - white paper’et Kvaliteten af designmateriale i 
Danmark viste at ”interne kollisionskontroller i 56% af alle projekterne indeholder 
væsentlige fejl, der kræver yderligere koordinering og projektering af designmateria-
let. Derudover viser undersøgelsen, at kollisionskontroller, når fagmodellerne samles, 
i 67% af tilfældene ligeledes giver anledning til yderligere koordinering og projekte-
ring af designmaterialet”. 

I perioden efter publiceringen af de 2 white paper’s var der på tværs af vores industri en række 
arbejder med at få skabt en fælles forståelse af at nogle kollisioner i et 3D-design ikke har en 
betydning for produktionen på byggepladsen, mens andre kollisioner har en anden og mere 
væsentligt konsekvens for byggeriet og kan koste flere ugers forsinkelse og meget store beløb 
til håndtering af omarbejder, indkøb og produktion af korrekte bygningsdele. 

Fra 2015 begyndte flere bygherre ved udbud af byggerier at medtage analyser af omfanget og 
karakteren af kollisioner i 3D-designet i projektgrundlaget. Denne best practice i industrien blev 
i september 2016 af den danske brancheorganisation bips omsat til standarden C402 Konsi-
stenskontrol af bygningsmodeller med en vejledning i forhold til industriens kvalitetssikring af 
3D-design. Målet med kollisionskontrol er som angivet på side 11 i C402 Konsistenskontrol af 
bygningsmodeller at ”eliminere væsentlige kollisioner inden for den enkelte fagdisciplin og på 
tværs af fagdiscipliner, som medfører økonomiske og tidsmæssige konsekvenser på projektet”. 
Kollisioner i 3D-designet inddeles i C402 Konsistenskontrol af bygningsmodeller i 3 grupper alt 
efter væsentlighed for projektet, hvor ”C” refererer til det engelske begreb ”Criticality”: 

C1. Ikke væsentlige kollisioner 
C2. Mindre væsentlige kollisioner 
C3. Væsentlige kollisioner. 

De væsentlige kollisioner (C3) omfatter alle kollisioner, der ”vurderes at have en stor påvirk-
ning på projektets udførelse og/eller har store økonomiske konsekvenser”. I C402-standarden 
angives det videre at der ”er tale om kollisioner, hvor der ikke er nogen dokumenteret løsning 
på”. 
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3 år senere er omfanget af væsentlige kollisioner stadig for stort 
MT Højgaard har analyseret de væsentlige kollisioner i 3D-designet fra projekter, der er samlet 
omfatter mere end 2,4 mio. digitale bygningsdele fordelt på arkitekt-, konstruktions-, ventilati-
ons-, el- og VVS-fagmodeller. 
 
På trods af flere års arbejde med IFC-formatet i industrien og digitale værktøjer, som godt og 
effektivt kan bidrage til koordineringen og håndteringen af 3D-designet mellem de projekteren-
de parter i byggeriet, har vi som udførende i 2016 modtaget projekter med op til 33.000 væ-
sentlige kollisioner. 

Den tværfaglige kollisionskontrol er et centralt element i et godt digitalt samarbejde i byggeri-
et. Omfanget af væsentlige kollisioner i 3D-designet, som 3 år senere kan ses i Figur 2, mere 
end indikerer en eksisterende praksis i industrien vedr. koordineringen og samarbejdet omkring 
det digitale grundlag for byggeriet, som kan forbedres. I 2014 beskrev white paper’et Kvalite-
ten af designmateriale i Danmark et af de problemer, der opleves med kvaliteten af koordine-
ringen af 3D-designet: ”Når forskellige discipliner udvikler fagmodeller, er det nødvendigt, at de 
er koordineret indbyrdes, så modellerne kan samles for at vurdere projektets helhed. Undersø-
gelsen viser, at 20% af projekterne ikke har ens koordinater i fagmodellerne, hvilket gør det 
vanskeligt umiddelbart at anvende modellerne gennem projektet” og den aktuelle analyse viser 
at praksis i industrien er ikke blevet bedre på dette område. 

Analysen tegner et billede af, at et gennemsnitligt 3D-design i 2016 og det tidlige 2017 rummer 
98 væsentlige kollisioner pr. 1000 m3, hvoraf 42,61% af de væsentlige kollisioner ses i den 
tværfaglige kollisionskontrol. De væsentlige kollisioner fordeler sig som vist i Figur 2:  

 

Figur 2 Fordelingen af væsentlige kollisioner i 3D-designet, som stilles til rådighed for 
de udførende i 2016 og 2017 

Når der alene ses på projekter med mere end 100.000 bygningsdele i 3D-designet er der i gen-
nemsnit 104 væsentlige kollisioner pr. 1000 m3, heraf er mere end 48% af de væsentlige kolli-
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sioner set i den tværfaglige kollisionskontrol. Spredningen af kvaliteten af 3D-designet er stor 
med mellem 20 og 300 væsentlige kollisioner pr. 1000 m3, hvilket kan ses som et udtryk for, 
at nogle af de projekterende parter leverer et 3D-design, der understøtter en velkoordineret 
gennemførelse af projektet. 

Det store omfang af væsentlige kollisioner er ikke hensigtsmæssigt for byggeriets parter. Ana-
lyser og initiativer i perioden 2014-2016 har vist, at de væsentlige kollisioner er en unødvendig 
tidsmæssig og økonomisk risiko for bygherre og de udførende parter, men ingen analyser har 
vist hvilke initiativer bygherren kan sætte i spil i byggeriet for at reducere omfanget af væsent-
lige kollisioner. 

Metoder til tværfaglig kollisionskontrol 
Industrien har i dag en fælles begrebsramme for kvaliteten af 3D-designet med bl.a. et begreb 
som væsentlige kollisioner. Væsentlige kollisioner i 3D-designet kan systematisk afdækkes og 
håndteres i den tværfaglige kollisionskontrol og koordinering med brug af analyseværktøjer 
som Autodesk Navisworks og Solibri Model Checker, se Figur 3.   

Figur 3 Eksempel på anvendelse af regelsæt i analyseværktøjet Solibri med fokus på 
væsentlige kollisioner (C3) mellem fagmodeller (markeret med rødt), og hvor Mindre 
væsentlige kollisioner (C2) og Ikke væsentlige kollisioner (C1) (markeret med hen-
holdsvis orange og gul)  er fravalgt 

Det betyder at tilgange til at øge kvaliteten af 3D-designet kan blive konkrete og målbare, se 
Bilag A med eksempel på benchmarking af bl.a. væsentlige kollisioner i 3D-designet i fagmo-
dellerne (Internal Clash Detection) og den tværfaglige kollisionskontrol (Interdisciplinary Clash 
Detection). Benchmarking på væsentlige kollisioner giver byggeriets parter en reel mulighed for 
at dokumentere og følge op på kvalitetens af de digitale leverancer fra alle parter. Dermed kan 
industrien opnå en ny god praksis med en øget produktivitet når bl.a. omarbejder og ventetid 
reduceres på byggepladsen. 

Målet er ikke nul kollisioner, men nul væsentlige kollisioner 
I den seneste årrække har MT Højgaard sammen med de projekterende parter på flere projek-
ter anvendt en effektiv tilgang til at sikre et 3D-design, som understøtter en effektiv produktion 
på byggeplads. Den fælles tilgang viser at arbejdet med 3D-designet kan styrkes på to vigtige 
punkter: 

• Den tidlige involvering af de udførende parter i forhold til både onsite og offsite pro-
duktion til byggeriet. 

• Et tæt samarbejde mellem de projekterende og udførende parter som understøttes af 
en systematisk anvendelse af værktøjer i forhold til 3D-designet. Det er ikke blot en 
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fælles anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) med fokus på 
byggeriets BIM, men det er et VDC-samarbejde hvor byggeriet designes og udføres 
virtuelt. Det gennem en procesledelse, som sikrer at netop IKT og BIM med en sy-
stematisk tværgående koordinering bidrager til bl.a. en reduktion af de væsentlige 
kollisioner. Dermed sikres et kvalitetsløft af produktionsgrundlaget for de udførende 
parter i byggeriet. 

Nul kollisioner i 3D-designet er ikke det mål som industriens parter skal have i fokus i første 
omgang. Derimod er nul væsentlige kollisioner i 3D-designet et både rimeligt og realistisk mål, 
og nødvendigt for et effektivt digitalt samarbejde.  

Ved et VDC-samarbejde med bygherre og de projekterende er det lykkes MT Højgaard at skabe 
målbare resultater. Et af de vigtige elementer i VDC-samarbejdet er blandt andet den fælles 
gennemgang og opdatering af projektets 3D-design i VDC-lab’et, hvor de projekterende og ud-
førende parter deltager. Praksis viser, at bygherren får mest ud af VDC-indsatsen, når VDC ind-
tænkes så tidligt som muligt i bygherrens ramme for det digitale samarbejde. Dette understøt-
tes af white paper’et Closing the gap with VDC and early involvement fra marts 2016, som vi-
ser at den systematiske benchmarking øger projektdeltagernes fokus på at reducere omfanget 
af væsentlige kollisioner. 

Opsamling og anbefaling 
I den seneste årrække er der blevet arbejdet med optimering af det digitale samarbejde i byg-
geriet. Kompetencerne i forhold til godt digitalt samarbejde er på plads hos parterne omkring 
3D-designet, men det er nødvendigt at der er fokus på en løbende benchmarking af den tvær-
faglige koordinering af 3D-designet. Det at kræve, udføre og anvende en systematisk bench-
marking af omfanget af væsentlige kollisioner ikke er tidskrævende at udføre i praksis hvis ud-
gangspunktet er C402 Konsistenskontrol af bygningsmodeller, fra september 2016, og bør væ-
re standard praksis. 

I MT Højgaard har indsatsen i forhold hertil taget udgangspunkt i Virtual Design and Construc-
tion (VDC) som netop med en helhedsorienteret tilgang til byggeriet har bidraget til at de pro-
jekterende og udførende parter arbejder sammen omkring en løbende forbedring af kvaliteten 
af 3D-designet. Derigennem opnås en reduktion af de væsentlige kollisioner og dermed risici i 
projektet. 

Referencer:  
• C402 Konsistenskontrol af bygningsmodeller, bips, september 2016 
• White paper Closing the gap with VDC and early involvement, marts 2016 
• White paper IFC – A driver for design quality in the AEC industry, august 2014  
• White paper Kvaliteten af designmateriale i Danmark, april 2014. 
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Bilag A – Eksempel på benchmarking af bl.a. væsentlige kollisioner i 3D-designet. 

Udsnit fra MT Højgaards benchmarking af væsentlige kollisioner (Critical Severity) i et 3D-
design: 

 


