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Nærværende rapport udstikker retningslinjer for 
opbygning af digitale objektbiblioteker til brug i 
Øresundsregionen.

Introduktion
Nedenstående rapport  er udført med baggrund i projektet 
“Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser - med 
anvendelse af informations- og kommunikationsteknolo-
gier”. Projektet er financieret af EU gennem Interreg IV A 
Programmet for Øresundsregionen.

Rapporten omhandler implementering af Bygnings Infor-
mations Modellering (BIM), her med særligt fokus på in-
tegrering af objektbiblioteker. Rapporten oplister således  
retningslinjer for opbygning af digitale objektbiblioteker.

Succesfuld anvendelse af digitale objektbiblioteker af-
hænger af mange faktorer. Disse spænder fra anvendelse 
af bibliotekerne i forbindelse med projektering, indkøb, 
montage og vedligehold, over juridiske forhold, det se-
mantiske indhold til implementering i informations- og 
kommunikationsteknologiske værktøjer. 

Rapporten inddrager viden opsamlet i forbindelse med 
udgivelserne Interviewundersøgelsen - Identifikation af 
barrierer for byggeprojekter blandt danske og svenske 
virksomheder i Øresundsregionen samt Danske casestudier 
og interview om Øresunds-regionens udvikling. Begge rap-
porter er udarbejdet i regi af Interreg-projektet. 

Rapporten er skrevet af Eigil Nybo, Per Jyllnor, Thomas 
Fænø Mondrup og Jan Karlshøj - alle tilknyttet Danmarks 
Tekniske Universitet, Lyngby.
 
Fremgangsmetode
Rapporten sammenligninger metoder og principper mål-
rettet opbygning af objektbiblioteker. Målet for rapporten 
er, at påpege relevante og brugbare strukturer. På basis af 
rapportens undersøgelser præsenteres retningslinjer for 
digitale objektbiblioteker til brug i Øresundsregionen.

1 Strukturering af rapport (Figur: TFM, 2012)

Ved digitale projekter er det vigtigt at fastlægge 
ansvarer og procedurer for hvorledes den digitale 
information kommunikeres.

Ved objektbaserede bygningsmodeller integreres 
egenskaber og relevant information i modellens 
BIM-objekter.

Ved strukturering af objektbiblioteker forekomer 
det vigtigt, at projektets parter bruger ensartede 
principper for navngivning af objekter.

VEd digitale projekter forekommer det vigtigt at 
fastlægge hvorledes den IKT-forhold struktureres 
og kommunikeres.

Objektbibliotekets søgeværktøjer skal lede og 
styre projektets parter, således disse ikke virker 
hæmmende for projektet.

Udvalgte eksempler på lignende objektbiblioteker 
gennemløbes, herunder strukturer og relevante 
metoder. 

Ansvar

Egenskabsdata

Navngivning

IKT-forhold

Søgning

Casestudie

Rapporten beskriver; ansvar, navngivning, søgning, egen-
skabsdata, IKT-forhold samt casestudie. Omtalte emner il-
lustreres i rapporten gennem individuelle dataark.

3

Formidling
Rapporten formidles via siden www.bygbygg.org. Målet 
er, at hjemmesiden skal fungere som oplysende platform 
for aktører, der arbejder på tværs af Øresund.
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ANSVAR
Dataark #1: Objektbibliotek og regler for ansvar
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 BYGBYGG | OBJEKTBIBLIOTEK 
Ansvar 
  

  
Ansvar | Generelle forhold i Danmark 

 
I det følgende afsnit beskrives ansvar i Danmark. Rådgiverne har ansvaret for Bygnings-
modellen og det samlede projektmateriale. De er underlagt et såkaldt professionsansvar, 
hvilket betyder at rådgiverne som faglige kompetente personer både formodes og forud-
sættes at have tilstrækkelig og nødvendig indsigt indenfor de respektive fagområder. 
 

Ansvar | Professionsansvar 
 
Professionsansvar stammer, som meget af vores lovgivning, fra romerretten, og her er 
begrebet Domus Pater forbundet med én, der har en særlig stilling eller en særlig præfe-
rence, og bliver dermed pålagt et større ansvar end den, der ikke har en særstilling. På en 
byggeplads vil rådgiveren have et større professionsansvar end arbejdsmanden, fordi 
rådgiveren formodes at have en højere uddannelse. Han indtager dermed en højere place-
ring i hierarkiet end arbejdsmanden, der som ufaglært er placeret lavere i hierarkiet. Sker 
der et brud på sikkerheden, har arbejdslederen et signifikant større ansvar for sikkerheden 
end arbejdstageren, der ofte er uden ansvar for sikkerhedsbruddet, også selv om han har 
været aktiv i netop bruddet på sikkerheden.  
 
Der er således præcedens for, at den der har en særlig stilling og dermed implicit en større 
viden, har et større ansvar. Set i relation til et offentligt tilgængeligt objektbibliotek, er det 
naturligvis interessant om rådgiveren, der bruger data fra et objektbibliotek, har et større 
professionsansvar end producenten, der uploader data til et objektbibliotek. 
 

 
Slide: Dataflow 

 
Illustrationen viser et informationsflow mellem en begrebsdatabase, et objektbibliotek og 
forskellige aktører. Begrebsdatabasen indeholder definitioner af begreber, struktur og 
koder, og denne database kan anvendes som fælles reference af alle parter i byggebran-
chen, bygherrer, rådgivere, udførende og driftsherrer. Ansvaret for validiteten af data 
ligger evident hos udbyderen af begrebsdatabasen. Brugerne af disse begrebsdata må 
ubetinget kunne stole på at informationerne er valide og opdaterede, ellers har anvendel-
sen af dem ingen mening.  
 
Disse data, begreber, strukturer og koder bliver implementeret i et objektbibliotek, hvor 
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udbyderen af dette objektbibliotek som udgangspunkt har ansvaret for de data, der er 
overført fra begrebsdatabasen. Disse begrebsdata bliver således implementeret og brugt i 
objektbiblioteket, og så bliver ansvarsfastlæggelsen alligevel lidt problematisk, for som det 
ses af illustrationen, sker der i forbindelse med brugen af objektbiblioteket en omfattende 
og meget forskelligartet datatrafik, upload og download af konkrete bygningsdele, speci-
fikke koder til specifikke bygningsdele og upload fra producenter af firmaspecifikke data. 
 
For sikre den størst mulige validitet i dette dataflow, må der opstilles meget rigide regler 
for anvendelsen af et objektbibliotek, med klart definerede betegnelser for variabler og 
for værdien af variablerne. Det skal også være muligt at sikre sporbarheden i et sådant 
forløb, således at det bliver muligt af spore eventuelle fejl. Kort sagt, hvor og hos hvem 
ligger fejlen. 
 

Ansvar | Generelt aftalegrundlag (ABR 89) 
 
ABR 89 regulerer forholdet mellem klient og rådgiver og fastlægger de principper, som 
lægges til grund for aftaleforholdet ved en given rådgiveropgave. I Pos. 6.2.7 omtales 
medarbejdernes ansvar og fastlægger, at ansvar imod rådgiverens medarbejdere ikke kan 
gøres gældende i videre omfang, end det kan gøres gældende imod rådgiveren. 
 
Bestemmelsen skal sikre rådgiverens medarbejdere, som efter dansk rets almindelige 
regler er personligt ansvarlige for fejl, som de begår, mod at blive ansvarlige på de områ-
der, hvor rådgiveren i ABR89 i forskellig henseende har begrænset sit ansvar. 
 

Ansvar | Publikationer 
 
Hvis man anvender anvisninger er der præcedens for, at man bliver pålagt rådgiveransvar, 
hvis man er klogere end den, der har udarbejdet anvisningen. Den der har en særlig stilling 
og dermed implicit en større viden, har et større ansvar. Her lægges altså til grund, at det 
er rådgiveren, der har den største viden, og ikke producenter og leverandører. Alle firma-
anvisninger, defineres som anprisninger af specifikke produkter og arbejdsmetoder, og de 
betragtes derfor ikke som primært ansvarspådragende for de firmaer, der udgiver dem. 
Det betyder, at ansvaret kan blive pålagt brugeren, altså rådgiveren.  
 
Anvisninger i publikationer fra brancheorganisationer, såsom TOR, Tagpapbranchens Op-
lysningsråd SBI, Statens Byggeforskning Institut, TOP, Træbranchens Oplysningsråd, nu 
Træinformation, MURO Murerfaget Oplysningsråd, betragtes som fælles almen viden, og 
rådgiverne kan bruge anvisninger herfra uden, at det er primært ansvarspådragende. 
Fører en sådan anvisning til fejl i byggeprojektet kan rådgiveren normalt ikke blive pålagt 
ansvaret for disse. Hvor ansvaret så ligger, er lidt uklart. 
 

Ansvar | BIPS- og CUNECO-publikationer 
 
Publikationerne skal anvendes i offentlige byggeprojekter i henhold til lovbestemte pålæg 
fra offentlige myndigheder. Bips og cuneco fraskriver sig ansvaret for disse publikationer, 
som angivet nedenfor. Dette er set fra rådgiverens synspunkt noget problematisk, idet 
rådgiveren således står med ansvaret for brugen af informationerne i bips og cuneco pub-
likationerne, uanset at anvendelsen af dem er et offentligt pålæg. Dette forhold har aldrig 
været underlagt en retslig vurdering, og der har fra flere sider, med rette, været rejst tvivl 
om denne ansvarsfraskrivelse er lovmedholdelig. 
 
Det forekommer således ikke helt klart, hvem der har ansvaret, når man bruger bips’ og 
cuneco’s anvisninger, men på baggrund af præcedens for rådgiveransvar, er det forment-
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lig sådan, at hvis man følger anvisningerne og der konstateres fejl, der kan føres tilbage til 
fejl i disse anvisninger, så kan rådgiveren risikere at blive pålagt projektansvar. 
 
Ansvarsfraskrivelsen i bips og cuneco publikationer kan være formuleret således:  
 
3D Arbejdsmetode 2006 forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige på de 
enkelte faglige områder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af publikationen for deres 
sædvanlige ansvar. Anvendelsen sker således helt på brugerens eget ansvar på samme 
måde som individuelt udarbejdede løsninger. Hverken bips eller de projektdeltagere, der 
har deltaget i udarbejdelse af publikationen, kan gøres ansvarlige for, hvordan publikatio-
nen anvendes i praksis. 
 
Her fremhæves netop professionsansvaret, at rådgiverne som kompetente personer både 
formodes og forudsættes at have en tilstrækkelig nødvendig faglig indsigt og viden som 
teknisk sagkyndige. Den sidste bemærkning forekommer noget uklar, er det anvendelsen 
af det konkrete fysiske element, altså selve publikationer eller er det indholdet i publikati-
onen. Det er evident, at der menes anvendelsen af indholdet, men det står der faktisk 
ikke.  
 

Ansvar | Objektbibliotek 

Illustrationen herunder viser en skitse for upload af egenskabsdata fra en produktdata-
base til et objektbibliotek. I relation til ansvaret for disse egenskabsdata er det interes-
sant, hvor informationerne kommer fra, er det en teglfabrikant, der uploader værdier fra 
virksomheden, teglværket, eller er det informationer, som er uploadet fra MURO. For den 
rådgiver, der anvender disse egenskabsdata i et konkret byggeprojekt, kan dette forhold 
have essentiel betydning i forbindelse med ansvarspådragelse. Hvis der konstateres fejl i 
byggeprojektet, der kan føres tilbage til fejl i informationerne i objektbiblioteket, er det 
afgørende, om det er producentdata, hvor rådgiveren kan blive gjort ansvarlig, eller om 
det er almen gængs viden, som data fra MURO, hvor rådgiveren normalt ikke kan gøres 
ansvarlig for de fejlagtige informationer. Det betyder, at det her er kilden, der har afgø-
rende betydning for forholdet omkring ansvarspådragelse. 
 

 
Slide: Objektbibliotek 
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Illustrationen herunder viser en et forslag til opdeling af egenskabsdata i objektklasser, og 
anskueliggør problematikken omkring upload og download til en offentlig tilgængelig 
database med egenskaber. En meget væsentlig forudsætning for operativ brug af objekt-
databaser, er at der skabes konsensus omkring feltbetegnelserne og feltværdierne, og at 
de både er valide og opfattes som valide af brugerne. Det helt afgørende at aftaler om 
grænseflader, variabler, terminologi, formater og modelstruktur er på plads. 
 

 
Slide: IFC Groups 

 
 
 

Ansvar |  IFC og IFD 

IFD, the International Framework for Dictionaries, is, in simple terms, a standard for 
terminology libraries or ontologies. The concept for the IFD Library is derived from 
internationally accepted open standards that have been developed by ISO, most 
importantly ISO 12006-3:2007. IFD Library is one of the core components of the 
buildingSMART technology, the others being IFC and IDM/MVD. 

 
Slide : IFC | IFD Library 
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IFD Library provides flexibility for an IFC-based building information model (BIM) allowing for the link 

between the model and various databases with project and product specific data. IFD Library opens up 

for a model enrichment that will allow for advanced analysis, simulation and design checks at a very 

early phase. IFD Library provides a real opportunity to generate an IFC-BIM for operational and 

maintenance purposes with storage of product specific data. IFD Library provides a feasible method of 

linking existing knowledge systems to an IFC-BIM. IFD Library provides multilingual and translation 

capabilities to the information in an IFC-BIM. 
 
 

Illustrationen herunder viser et eksempel på en IFC terminologi, her i forbindelse med 
mængder. Det vil være hensigtsmæssigt at præcisering af mængdeudtræk fra et objekt-
bibliotek samt valg af opstillingsmåde til en specifik kalkulation kan styres af den part, der 
skal udføre opgaven, således at man kan udarbejde forskellige brugertilpassede udtræk. 
Derved kunne man løse problematikken omkring rådgivernes objekter på bygningsdelsni-
veau, og entreprenørernes behov for en egentlig byggeteknisk opdeling. Entreprenørerne 
kan ikke umiddelbart bruge informationer på bygningsdelsniveau, men må transformere 
og opdele bygningsdelen til et niveau, der kan anvendes i forbindelse med faglige priskal-
kulationer. Der er således mange parter involveret i mængdeberegning, idet de både kan 
anvendes direkte efter fastlagte måleregler, men også som grundlag for en videre bear-
bejdning, og det kan på baggrund heraf være vanskeligt entydigt at fastslå ansvaret for 
mængder, der udtrækkes fra et objektbibliotek. 

 
 

 

Slide : IFC | Base Quantities 
 
 
 

Ansvar | 10-årigt projektansvar for rådgivere 
 
UDDRAG: KILDE DANSKE ARK | ARTIKEL 28.02.2011  
 
Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft, og det betyder blandt andet, at 
rådgiverne nu har et 10-årigt projektansvar. Det 10-årige ansvar kan dog undgås, hvis ABR 
89 indgår som aftalegrundlaget.  
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Det skal dog bemærkes, at dette forhold kun gælder, hvis klienten ikke er en erhvervskun-
de. Hvis rådgiverens kunde er en forbruger, kan man ikke aftale en kortere ansvarsperiode 
end 10 år. Det betyder, at hvis man ikke har vedtaget ABR 89, så forældes bygherrens krav 
mod rådgiveren efter 3 år, men suspenderes i op til 10 år. Det betyder, at rådgiverne reelt 
har et 10-årigt projektansvar, når ARB 89 ikke indgår som en del af aftalegrundlaget. 
 
Hvis der imidlertid er aftalt ABR 89, skal bygherrens krav som hovedregel fremsættes 
senest 5 år fra arbejdets aflevering. Efter 5 år fra afleveringen kan bygherren ikke frem-
sætte krav mod rådgiveren. Dette gælder også for skjulte fejl og mangler. Her skal man 
dog være opmærksom på, at såfremt rådgiveren har begået svig, forsætlighed eller har 
begået grov uagtsomhed kan ansvarsperioden forlænges til 10 år for tingskader og til 30 
år for personsager og miljøsager.  
 
Det betyder, at der ved rådgivningsaftaler efter den nye forældelseslov, og hvor ABR 89 
ikke finder anvendelse, gælder en absolut frist på 10 år, der løber fra det tidspunkt, hvor 
aftalen om ydelsen indgås. Hvis ABR 89 vedtages mellem parterne gælder, er der fortsat 
en absolut frist på 5 år fra afleveringen.  
 

Ansvar | Relation til objektbibliotek 
 
Bestemmelsen om et 10-årigt projektansvar kan have stor betydning for fastlæggelse af 
ansvaret i forbindelse med projektinformationer, der bygger på data fra et objektbibliotek. 
Hvornår blev informationerne indlagt i objektkataloget, var de ud fra faglige kriterier kor-
rekte på dette tidspunkt, og var disse egenskaber stadig gældende på det tidspunkt, hvor 
rådgiveren implementerede og anvendte informationerne fra objektbiblioteket. Hvis in-
formationerne var fejlbehæftede, burde rådgiveren så med sin faglige kompetence have 
indset, at informationerne ikke var korrekte, og derfor ikke have baseret sin rådgivning på 
data fra objektbiblioteket. 
 
Illustrationen herunder viser informationsopsamling fra mange forskellige kilder (samar-
bejdspartnere, offentlige databaser, leverandør og producentdatabaser, objektbibliote-
ker) – alt sammen informationer som implementeres i det samlede projekt, her anskuelig-
gjort ved én model, der danner grundlag for en IFC model af projektet. Der konstateres 
senere fejl i IFC Modellen, som i det videre projektforløb har været brugt som grundlag for 
forskellige analysearbejder, mængdeudtag og energiberegning. Hvem har ansvaret for 
fejlen, og hvor kom fejlen fra? 

 

 
Slide : Projekt | Informationsflow 
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Problemet er, at det kan være ganske svært at dokumentere fejlen, og det er derfor vig-
tigt, at der arbejdes med en projekteringsmetodik hvor sporbarhed er muligt, således at 
man kan foretage en reversibel analyse og finde tilbage til fejlkilden. 
 
Fejlen kan også skyldes en fejl i konverteringen til IFC, det er jo langt fra alle modellerings-
programmer, der kan konvertere til IFC uden fejl. Den forudgående model kan være en 
fejlfri model i RVT, men hvor der opstår fejl i konverteringen til IFC. Det er uklart, hvem 
der har ansvaret for denne fejl, problemet kan udmærket og højt sandsynligt skyldes dår-
ligt software, der betyder at den fejlfrie model ikke konverteres korrekt til IFC. Fejlen kan 
også skyldes, at IFC formatet er fejlfyldt, men det er dog ikke sandsynligt, at konverte-
ringsfejl udelukkende stammer fra IFC strukturen, så ville der være en ensartethed i fejle-
ne i de forskellige modelleringsprogrammer, og det har man ikke kunnet konstatere.  
 

Ansvar | Konklusion 
 

Dette Notat søger at anskueliggøre ansvarsforhold generelt i forbindelse med 3D projekte-
ring og specifikt i relation til etablering og brug af objektbiblioteker. Byggebranchen står 
midt i et paradigmeskifte, med data fra mange kilder, med mange grænseflader, og med 
en byggejura, der er opbygget med udgangspunkt i en 2D analog projektering på et signifi-
kant anderledes grundlag og andre forudsætninger. 
 
 

 
Slide : IFC | Informationsflow 
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Ansvar | Generelle forhold i Sverige 
 
I Sverige bygger projekteringsansvar på kontraktmæssige forhold mellem involverede 
parter. Som udgangspunkt anvendes ABK 09 Allmänna Bestämmelser som grundlag for 
kontrakt- og beskrivelsesspecificering samt AMA AF Administrativa Föreskrifter 12 (AF 
bygger på beskrivelsessystemet AMA). 
 
 ABK 09 Allmänna Bestämmelser indeholder generelle regler for konsulentbistand i arki-
tekt-og ingeniørvirksomhed. ABK 09 Allmänna Bestämmelser kan bruges inden for alle 
teknologiske områder – fra de indledende faser af planlægningen til den endelige detail-
projektering i projekteringsfasen. Bestemmelserne er udarbejdet og vedtaget af branche-
foreningen. 
 
AMA AF Administrativa Föreskrifter 12 fokuserer på rådgivning af arkitekt- og ingeniør-
virksomheder og indeholder konkrete skabeloner med anvisninger til tekster i administra-
tive bestemmelser. AMA AF Konsult 10 supplerer de generelle regler (AMA AF Administra-
tiva Föreskrifter) for ansvar og letter oprettelsen af specifikationer for erhvervelse af kon-
sulentydelser i forbindelse med byggeprojekter. 
 
Ansvar | Juridisk ansvar for udførende 
 
I Sverige er praksis – hvis en entreprenør eller konsulent har udført en løsning i overens-
stemmelse med AMA og dennes beskrivelser for udførelse, så kan de ikke stilles til ansvar 
for løsningen. AMA-beskrivelserne bygger på teoretisk samt praktisk erfaringer fra eksiste-
rende byggerier. Beskrivelsestekster og løsninger opdateres løbende i takt med udviklin-
gen af nye byggematerialer, nye funktionelle krav og nye designløsninger.  
 
Svensk Byggtjänst udgiver, gennem AMA, løbende information om nye byggematerialer og 
nye konstruktionsløsninger. De informerer ligeledes hér, hvis der skal introduceres en ny 
beskrivelsestekst, så brugerne har mulighed for at kommentere dem. På et direkte 
spørgsmål omkring hvorvidt AMA har modtaget krav om erstatning på grund af forkert 
AMA-beskrivelse, siger de, at det ikke har fundet sted i virksomhedens 50-årige levetid. 
 
Ansvar | Erfaringer fra branchen 
 
Ifølge PEAB, Sverige tredje største entreprenørvirksomhed, medfører AMA store besparel-
ser for den svenske byggeindustri – dette på grund af omfattende tilbagemeldinger af 
afprøvede designløsninger, hvilket reducerer kommunikationsproblemer mellem de for-
skellige parter i byggeprojektet.  
 
Ansvar | BIM-ansvar i Sverige 
 
Ifølge ABK og AF gælder beskrivelser før projekttegninger (hvis der eksempelvis er uover-
ensstemmelser mellem oplysningerne i projektdokumenterne). Retsgrundlaget har til dato 
ikke fulgt den digitale udvikling – hvor objektbaserede projekteringsmetoder giver mulig-
hed for at samle korrekt/præcis information i BIM-modeller. 
 
OpenBIM i Sverige har udviklet en serie kontraktdokumenter for BIM-projekter. Kontrakt-
dokumenterne tager udgangspunkt i en række pilotprojekter målrettet 3D BIM-design. 
Kontraktdokumenterne ændrer det juridiske ansvar mellem BIM-modeller, tegninger og 
beskrivelser, således det er BIM-modellens oplysninger, der er gældende ved eventuelle 
tvetydigheder. 
 



NAVNGIVNING
Dataark #2: Navngivningsprincipper for BIM-objekter
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 BYGBYGG | OBJEKTBIBLIOTEK 
Navngivning af objekter 

  
 
 

Navngivning af objekter 
 

Der er to aspekter af navngivningen, nemlig en intern navngivning og en kodning af ob-
jektet. Udgangspunktet i den interne navngivning bygger på generel semantisk objektop-
fattelse, let forståelig og dermed rimelig ukompliceret at bruge. 
 
Umiddelbart skal navngivningen ikke indeholde lagtykkelser, men alene vægkonstruktio-
nens samlede tykkelse. Der kan meget let opstå inkonsistens mellem en vægkonstruktio-
nen opbygget i BIM og en typeangivelse, der indskrives manuelt af den projekterende.  
 
Systematikken skal dog været opbygget således, at lagtykkelser kan tilføjes. 
 
 Forslag til intern navngivning 
 
Der søges efter vægge i prioriteret rækkefølge efter følgende informationer 
 
Er væggen kvalitetssikret og godkendt   A 
Vægtykkelsen i mm  350 
Materiale  BIC 
Lagtykkelse  110.190.150 
 

Prefix A betyder at væggen har været igennem en intern kvalitetssikring og god-
kendt. Vægtykkelsen vil ofte i projektets første faser være den eneste kendte pa-
rameter.  
 
En angivelse af udvendig eller indvendig er ikke relevant. En 150 mm betonvæg 
kan både være en indvendig 150 mm væg, og en bærende bagmur i en ydervægs-
konstruktion. Der kunne således opstå uoverensstemmelse mellem koden og den 
konkrete placering.  

 
 Step 1 | Prefix og vægtykkelse 
 
Det betyder at vægkataloget som udgangspunkt kan opbygges successivt og meget en-
kelt: 
 A_350 
 A_410 
 A_150 
 
Disse vægge er generiske, uden materialebetegnelser, subsidiært luft, kan hurtigt findes, 
og de kan anvendes i arkitektkonkurrencer og projektets første faser. 

 
 Step 2 | Materialer 
 
Det er noget problematisk, at opbygge en kode til materialespecifikationer, da vi gerne vi 
have en enkel og entydig betegnelse, hvilket ikke er helt let. Nedenstående forslag bygger 
på de engelske ord, med kun én eller to koder for de logiske forkortelser. 
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G Gypsumboard Gipsplader 
C Concrete  Beton 
B Brick  Mur 
I Insulation  Isolering 
LC LeightWeigtConcrete Letbeton 
W Wood  Træ 
S Steel  Stål 
P Plate  Plader 
WP WoodPlate Træplader 
SP SteelPlate  Stålplader 

 
NBS operer naturligvis med engelske forkortelser, men jeg mener, at forkortelser-
ne er for lange, uhensigtsmæssige og svære at huske præcist. Det betyder, at der 
kan opstå fejl i de specifikke angivelser. Endvidere har vi til hurtige sager, konkur-
rencer og lignende, brug for en let opfattelig typeangivelse, fx. bare med angivelse 
af en tykkelse som angivet ovenfor. 
 

VÆGKONSTRUKTIONER MED MATERIALEANGIVELSER 
 
Koden bygger på allerede indtastede oplysning 
 
A-350-BIB  350 mm teglmur med mineraluld 
A-410-BIC  410 mm mur med mineraluld og betonbagmur 
A-120-GIG  120 mm gipskartonvæg med mineraluld 
A-95-GG  95 mm gipskartonvæg uden mineraluld. 
A-150-C  150 mm betonvæg 
A-120-LWC  120 mm letbetonvæg 
A-390-SPIC  390 mm væg med stålplader, isolering  og betonbagmur 
 

Det kan være et problem at fx. A-410-BIC kan findes i flere varianter afhængig af 
de enkelte lagtykkelser, men uanset dette forhold skal navngivningen ikke umid-
delbart indeholde lagtykkelser, men alene vægkonstruktionens samlede tykkelse, 
idet der meget let kan opstå uoverensstemmelse mellem vægkonstruktionen op-
bygget i BIM og en typeangivelse, der skrives manuelt af den projekterende.  
 
Step 3 | Lagtykkelser 
 

Ønsker man at angive lagtykkelser må man finde et praktisk anvendeligt detailniveau. 
Problemet er at flere 3D Modelsystemer har disse informationer, og indlægger dem au-
tomatisk i forbindelse med vægopbygningen, mens lagtykkelsen i filnavnet skal indtastes 
manuelt. Dette giver muligheder for fejl og dermed inkonsistens. Fx. må man ved en 12.5 
mm gipskartonplade anvende 13 mm. Endvidere vil lagtykkelser, som på fx en vindpap, 
ikke være relevant i filnavnet, uanset at den implementeres i 3D Modelsystemet. 

 
Kodning af objektet 
 

Kodning af alle objekter skal ske ubetinget og til alle tider generes automatisk, og skal 
indlægges som en specifik egenskabsdata. 3D Modelsystemer skal kunne genere koder 
ud fra de specifikke data om et objekt herunder Type, Materiale og Placering.  3D Model-
systemer har eller generer alle disse oplysninger, når et objektet  bygges op og placeres i 
bygningen. 
 
 



SØGNING
Dataark #3: Søgningskriterier for objektbiblioteker
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 BYGBYGG | OBJEKTBIBLIOTEK 
Informationssøgning 

 

 
Slide : Computermodel KUA 2 | Arkitema Architects 

 

Design Proces 

 
Skitsering og til dels projektering er en kaotisk proces, hvor man internt i projektorganisa-
tionen og i dialog med bygherren, bevæger sig i tentative tankebaner med både personli-
ge og faglige referencer og henviser til en oplevelse, et glimt, en tanke, og omsætter dette 
i en kommunikativ kontekst i form af visualisering, referencer, fotos og beskrivelser. Pro-
cessen er således en erkendelse af mangler og fordele ved en given vej at gå, nye erken-
delser og afprøvninger af alternative veje. Sådan er skitsering og projektering, en kreativ 
proces, og netop derfor må de søgerværktøjer og styringsredskaber, som ubetinget er 
nødvendige i denne proces, ikke virke rigide og hæmmende, men skal tværtimod støtte og 
initiere en kreative arbejdsmetode. 
 

Præcision og BIM 
 
Arkitektonisk design initierer således en proces, hvor informationer opstår som skitseagti-
ge ideer i en iterativ proces, og hvor der i et projektforløb opnår en stigende grad af præ-
cision og konkretisering. Dette kan være problematisk i relation til Building Information 
Modeling, specielt omkring ’I’et i Information, som netop i denne kontekst er præcis, uan-
set om de er tænkt sådan, og uanset om det giver mening på det stade, man aktuelt be-
finder sig på i procesforløbet. Det betyder, at der kan opstå et forkert billede af præcisio-
nen i et projekt, og det gør ikke processen mere overskuelig, at behovet for præcision 
måske først erkendes i forbindelse med den stigende konkretiseringsgrad, altså senere i 
projektet. 
 

Krav til nøjagtighed og geometri 
 
Allerede ved selve den handling at implementere et 3D objekt i en 3D Bygningsmodel, 
skabes der informationer på et konkret niveau, geometri, placering og relationer. Det er 
derfor vigtigt, at der defineres afklaringer af begreber i forbindelse med nøjagtighed og 
geometri, hvordan arbejder vi med en skitseagtigt kontekst i den digitale verden. Vi må 
erkende, at der i en 3D Bygningsmodel ikke findes et begreb som upræcis geometri, geo-
metrien vil altid være udtrykt og opfattet som en præcis information, men delmængder af 
geometrien kan forekomme i betydningen præcis, men ikke valid information, forstået 
som en skitseagtig dimensionering, placering og type. 
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Skitsering og 3D Modeller  
 

 
Slide : Rummodel | Konstruktive analyser  

 
I de indledende faser opbygges der mange 3D modeller til støtte og afklaring i den kreati-
ve arbejdsproces, her vist en rummodel, hvor der med enkle grafiske virkemidler kan 
kommunikeres rumsammenhænge og rumzoner, både som et arbejdsredskab internt i 
projektgruppen, men også som kommunikation og argument overfor bygherren. Rummo-
dellen kan endvidere anvendes til kontrol af specifikke bygherrekrav på arealer og volu-
men. 
 
Den samme model kan anvendes i et tværfagligt samarbejde i projektets indledende faser, 
med arkitektens modelkoncept som udgangspunktet. Dette koncept kan i den konceptuel-
le fase foreligge i forskellige versioner, hvoraf én derefter vælges som grundlag for det 
videre arbejde. Modellens detaljeringsgrad udvikles i et teamwork, hvor alle faggrupper 
bidrager. Modellens konkretiseringsgrad starter med at være en generel fastlæggelse af 
typer, fx. fastlæggelse af væggenes overordnede funktion, indervæg, glasvæg, tung væg, 
etc., men denne konkretisering af de overordnede bygningsdelstyper betyder ikke nød-
vendigvis en entydig og endelig fastlæggelse af specifikke materialeegenskaber, men vil i 
mange tilfælde alene opfylde et kommunikativt behov for angivelse af geometri. Modellen 
udvikles herefter med fastlæggelse af specifikke typer, som grundlag for faglige vurderin-
ger og simuleringer, herunder installationsprincipper, energivurderinger, visualiseringer og 
konstruktive forhold. 
 

 
Slide : Input til Mastermodel  

 
I Designfasen arbejdes der således op mod en fælles Mastermodel, som alle faggrupper 
bidrager og trækker på. Hver faggruppe anvender de til formålet bedst egne værktøjer, 
som ikke nødvendigvis behøver at være computermodeller, men uanset hvor informatio-
nen kommer fra, indlægges den i Mastermodellen, der således opbygges successivt til et 
højere informationsniveau. Sammenhængen i modellen og kontrol af de trufne delbeslut-
ninger set i relation til helheden afklares øjeblikkeligt, således at Mastermodellen på alle 
tidspunkter i forløbet vil udgøre et konsistent beslutningsgrundlag. 
 
I projektfasen kan der arbejdes med fagspecifikke modeller. Alle fagspecifikke modeller 
udarbejdes med udgangspunkt i data fra Mastermodellen. Der udføres løbende  kontrol af 
konsistens, bygbarhed og kollisionskontrol, men er Mastermodellen udført korrekt og 
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med rettidig omhu, vil der kun i begrænset omfang forekomme konflikter. 
 
Informationsøgning | Designfasen 

 
Informationsøgning i Designfasen vil ofte, som den tentative skitseringsproces, være sty-
ret af emotionelle oplevelser og en umiddelbar faglige reference, der bygger på ideer, 
inspiration, dialog med kollegaer og bygherre, og personlige præferencer, og er således 
ikke nødvendigvis en egentlig informationssøgning, men mere en kilde til inspiration og 
grundlag for en senere specifik informationssøgning. 
 

 
Slide : Referencefoto | Studietur Køln 2010  

 
Personlig og interne firmareferencer kan hentes fra en intern database, hvortil man både 
downloader og uploader referencer, og som kan anvendes i projektgruppen som argu-
menteret reference. 
 

Informationsøgning | WEB 
 
På mange leverandørers hjemmesider kan man finde udmærkede, men noget ustrukture-
rede produktbeskrivelser, herunder angivelser af specifikke produktegenskaber, referen-
cer, fotografier og anbefalinger fra brugere, rådgivere og bygherrer. Der ses en stigende 
tendens til på én eller anden måde at gøre disse referencer interaktive. Det lykkedes ikke 
altid, eksemplet fra Egernsund Tegl viser den bedste vilje, men valg af en facadesten, vil 
ikke foregå på denne måde. Tegl vil ofte, som mange andre materialer, blive valgt ved en 
visuel reference, stofligheden i materialet kan være en afgørende parameter for et valg, 
og rådgiverne vil ofte i et samarbejde med bygherren udføre og bedømme en Mock-Up 
som udgangspunkt for det endelige valg. Det er muligt, at man kunne bruge denne Mur-
designer som en indgang til de første overvejelser, men så alene som en reference til at se 
teglstenen i et færdigt og konkret byggeri. Der er mulighed for at downloade en Texture 
Map, som udmærket kunne anvendes I forbindelse med visualisering af projekt, på et 
tidspunkt i designfasen, hvor man er kommet videre i beslutningsprocessen og nærmer sig 
det endelige valg.  
 

 
Slide : Egernsund Tegl | Murdesigner  
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Slide : Egernsund Tegl | Murdesigner  

 
Murdesigner er et meget enkelt værktøj, man vælger stentype og farve, og der generes så 
et facadeudsnit med den valgte sten. Man kan blande de forskellige teglsten, og man kan 
derefter se de valgte teglsten på et facadeudsnit, hvor man endvidere kan vælge tre vin-
duesfarver. 
 

Egenskaber 
 
Egenskaber kan defineres som et karakteristisk særpræg i henhold til DS/EN ISO 
9000:2000. Ved opbygning af en Building Information Model, anvendes der digitale re-
præsentationer af fysiske bygningsdele, og digitale repræsentationer af abstrakte begre-
ber, begge i form af objekter. Egenskabsdata er data, der er tilknyttet et specifikt objekt 
eller en specifik objekttype i denne 3D Bygningsmodel. En kombination af de konkrete 
egenskaber og de tilknyttede abstrakte egenskabsdata udgør samlet den information, som 
både de projekterende og de efterfølgende parter skal bruge for at forstå objektet, og for 
at arbejde med det.  
 
Egenskaber knytter sig således til objekter, som enten er konkrete eller abstrakte. Objek-
ter er karakteriseret ved deres egenskaber, og det betyder, at begrebet objekter ikke har 
nogen mening uden egenskabsdata. 
 

Egenskaber | Design 
 

 
Slide : Schematic Design  

 
Design, den første ide, den første skitse hvor der arbejdes med form, rum, lys og hvor man 
forsøger at skabe een eller anden form for orden. Netop håndteringen af egenskabsdata i 
denne situation udfordrer den snævre objektforståelse, idet man i skitsering og projekte-
ring jo også nødvendigvis må håndtere et mind-set af egenskaber, som ikke nødvendigvis 
er knyttet til enten bygningsdele eller rum, men som ofte bygger på eksplicitte antagelser. 
 

Egenskaber | Struktur 
 

Antallet af egenskaber er principielt uendelig, og man må nødvendigvis finde en afgræs-
ning, uden at lave en begrænsning. Der skal etableres en enkel og stærk struktur, som er 
forståelig, og hvor der i høj grad der sker en digital behandling. Der er en iboende intelli-
gens i langt de fleste BIM programmer, og det må vi udnytte, og på baggrund heraf udvikle 
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en software til en let og hurtig håndtering af egenskabsdata, både som internt input, men 
også som download fra producenter og leverandører. Anvendelsen af de domænespeci-
fikke applikationer og standardisering via IFC kunne medvirke til en afklaring og præcise-
ring af en fælles standard. 
 
Den aktuelle fremgangsmåde er at anvende domænespecifikke applikationer, hvor model-
len i en given tilstand kobles sammen med applikationsdatabase over erfaringsdata eller 
tekniske data for det pågældende domæne, som for energianalyse, hvor den specifikke 
applikationen indeholder egenskabsdata for netop dette domæne i forhold til valgte tek-
niske løsninger. Problemet med denne fremgangsmåde er, at resultaterne ikke føres ind i 
modellen, men går tabt og skal genskabes ved nye analyser. Med denne metode forbedres 
produktivitetens ikke, og man kun undgå dette ressourcespild ved at arbejde op mod en 
modelserver og ved at alle parter samarbejder gensidigt forpligtende om en Mastermodel, 
som  beskrevet ovenfor. 
 

Egenskaber | Projektanalyse 
 
Alle i et projektteam skal kende og agere på den fremtidige brug af den information, de 
udvikler. Projektteamet må således analysere de senere projektfaser, for derved at fast-
lægge hvilken information, der har værdi gennem hele projektforløbet. Når man har den-
ne forståelse, kan man gå baglæns gennem faserne og dermed identificerede den ønskede 
brug af egenskabsdata.  
 
En arkitekt, der opbygger en væg i 3D Modellen, implementerer allerede ved denne skit-
seagtige proces i modelarbejdet de første egenskabsdata, systemet ved, det er en væg, og 
objektets geometriske relationsdata fastlægges ved placeringsvalget. Disse første grund-
læggende data, er data, der genereres automatisk af 3D programmet alene ud fra den 
handling, det er at placere et objekt i 3D modellen. Væggen kan ud over disse grundlæg-
gende datadata også indeholde fagspecifikke data, altså data som den projekterende 
indfører i databasen for egenskaber, det kan omfattende beskrivelsesdata, mekaniske 
egenskaber, statiske egenskaber og mange andre dataattributter. Den fremtidige brug af 
attributter, en karakteristik der tillægges et objekt, og egenskaber, som et karakteristisk 
særpræg ved objektet, kan og vil i langt de fleste tilfælde indvirke på de metoder, der 
bruges i modeludviklingen.  
 

Egenskaber | Valid information 
 

 
Slide : Konceptuel model  

 
En 3D Bygningsmodel opbygges med objekter, hvor geometrien er udtrykt og også opfat-
tes som præcis, men her i betydningen præcis, men ikke valid information, forstået som 
en skitseagtig dimensionering, placering og type. Facadepartierne er på ovenstående Slide 
vist som symboler i en geometrisk kontur med karme og glas som grafiske elementer. 
Hovedgeometrien er fastlagt som præcis og valid geometri, men de øvrige dele af elemen-
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terne, karme, og glas er alene repræsenteret ved en præcis, men ikke valid geometri. 
 

 
Slide : Vægtype | Grafiske udtryk  

 
På ovenstående Slide er den samme væg visualiseret med to forskellige grafiske udtryk. 
Den første aflæses og opfattes som skitseagtig, mens det andet udtryk indikerer og kom-
munikerer en mere præcis information, tydeligere i grafikken, og med en klar visuel op-
bygning af konstruktionen. De to illustrationer af objektet indeholder helt identiske egen-
skabsdata, og uanset den grafiske repræsentation, kan objektet i 3D modellen alene re-
præsenterer type og en overordnet geometri. 
 
Når man implementerer et 3D objekt i en 3D Bygningsmodel, skabes der i systemet infor-
mationer på et konkret niveau, geometri, placering og relationer, 3D Bygningsmodellen 
opbygges successivt, og fra den interne database implementeres vægkonstruktionen med 
meget omfattende og specifikke egenskabsdata, men dette sker i en fase af projektet, 
hvor formålet alene at fastlægge grafiske informationer i BIM Modellen, altså en væg i en 
specifik og veldefineret geometri. 
 
Derved opstår en situation, hvor der i 3D Modellen er implementeret egenskabsdata, som 
på dette tidpunkt af projektforløbet ikke fra afsenderens side er tænkt som valide data, 
men som af samarbejdspartneren kunne opfattes som gældende information, der kan 
anvendes som grundlag for det videre projektarbejde. 
 
En løsning på dette problem kunne være, at der arbejdes med datasæt, som IFC Pset, hvor 
man kunne fastlægge hvilke data, der er valide på et givent tidspunkt.  
 

 
Slide : 3D Bygningsmodel  | Konceptuel 

 
Sliden viser et konceptuel 3D bygningsmodel med vægge implementeret i modellen som 
objekter. Der er ikke taget stilling til væggens opbygning og bestanddele, de eksisterer 
alene som geometriske objekter, med placering og relationer fastlagt. Dette skal naturlig-
vis gøres klart i en kommunikativ kontekst, og her kunne et IFC Pset, som angivet nedenfor, 
fastlægge validiteten af objektet, der klargør, at uanset om de specifikke vægtyper inde-
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holder mange egenskabsdata, er de kun gældende som bygningsdel, ifcWall og som type, 
IfcWallType  
 

6.1.3.46  IfcWall 
6.1.3.49  IfcWallType 

 
Egenskaber | Navngivning 

 

 
Slide : Feltbetegnelser på dansk  

 
Sliden angiver et datasæt for et objekt med feltangivelser på dansk, og uden klare definiti-
oner af de anvendte begreb og udtryk. Det betyder, at der kan og vil opstå fortolkninger 
både i en dansk kontekst, men specielt I forbindelse med en oversættelse. Er højde og 
bredde elementets mål, eller er der tillagt en fugebredde, er farven angivet i henhold til 
NCS-kode, er levering ab fabrik, eller leveret ved vognside på byggepladsen, der er rigtig 
mange muligheder for misforståelser og konflikter. 
 

 
Slide : IFC Pset  

 
Sliden angiver feltnavne i IFC Pset, hvor alle begreber er klart definerede og beskrevne, er 
man i tvivl om de anvendte værdiangivelser og måleenheder for et specifikt felt, kan man 
slå op i en beskrivelse af hvert enkelt begreb, og her kan se beskrivelser af definitioner og 
forudsætninger. 
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Slide : Forvaltningsklassifikation | Table Hæfte 6  

 
Sliden viser et udvalgt Tabel fra Forvaltningsklassifikation. Her er der som angivet anvendt 
danske navne, men her kan man i et tilhørende Hæfte 9 | Begrebskatalog se beskrivelser 
og definitioner af forvaltningstekniske begreber som fabrikant, garanti og bruttoareal, 
men ikke definitioner af enkelte feltbetegnelser.  
 
I forbindelse med oplægget til revision af IKT-bekendtgørelsen er der udgivet en Begrebsli-
ste, men den indeholder kun definitioner på modelrelaterede begreber, som Visualisering, 
Modelserver og Metadata. Begge Begrebslister kan kun håndteres analogt. 
 

Egenskaber | Informationssøgning 
 

 
Slide : Dataflow  

 
3D bygningsmodelen opbygges af objekter, der alle indeholder egenskabsdata, “I”et i 
Building Information Modeling. Data implementeres fra mange kilder, bearbejdes og ind-
sættes i 3D modellen, og konkretiseres derefter i datasæt til specifikke formål. 
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Slide : Dataflow  

 
Sliden angiver et ideelt dataflow med link til en begrebsdatabase, hvor begreber, da-
tastukturer, informationsniveauer og koder kan downloades eller man kan verificere pro-
jektinformationer, både som støtte i projekteringen, og som en kontrol af kravspecifikati-
oner. Implementeringen og brugen af en sådan database stiller naturligvis strenge krav til 
validiteten af informationerne, og til de juridiske forhold omkring en begrebsdatabase. 
 
Cuneco udvikler en begrebsdatabase, og fastlægger her i 2012 grundlaget for en kravspe-
cifikation for udvikling af Byggeriets Digitale Stamdata, BDS, en server, der kan tilgås via 
Internettet af byggeriets aktører, herunder softwareleverandører. BDS rummer de resulta-
ter, produkter og værktøjer, der udvikles af cuneco og bips, og fungerer på samme tid som 
et dialogforum for videreudvikling af værktøjerne. Formålet med det nuværende projekt 
er, at udarbejde et grundlag for specifikation af udviklingen af BDS. Efter afslutningen af 
projektet vil en egentlig kravspecifikation blive udarbejdet med henblik på at udbyde ud-
viklingsopgaven til en række softwareleverandører. 
 
Fra Begrebsdatabasen kan data overføres til en database for egenskaber, hvor data valide-
res, og hvor de kan opdeles i egenskaber dedikeret specifikke formål. Tilgangen til databa-
sen sker via et filter, der muliggør målrettede Views tilpasset både den enkelte bruger og 
formålet. Det betyder, at databasen ideelt set kan tilgås af alle parter, bygherre, rådgivere, 
udførende og driftsherrer.  
 

Egenskaber | IFD Library  
 

 
Slide : Et objekt ses i mange kontekster |  Lars Børkhaug Sintecf  

 
I BuildingSMART arbejdes der både med definitioner og beskrivelse af egenskabsdata i IFD 
Library og med datagrundlaget for produktkataloger i Product Libraries. Diagrammet viser 
et objekt med egenskaber, et objekt, der ses i mange kontekster, og dermed mange data-
sæt, der er opbygget med reference til objektegenskaberne. Et noget kaotisk billede, som 
et projekt i BuildingSMART søger at gøre operativt med udviklingsarbejdet indenfor IFD 
Library. 
 
Flere lande står bag projektet, som er udviklet med udgangspunkt i ISO 12006-3 , og hvor 
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flere nationer har opbygget leksika baseret på IFD. BuildingSMART i Holland og Norge 
udvikler nu i et samarbejde et fælles bibliotek. IFC vil med version ad ifs2x4 have support 
for IFD information. 
 

IFD, the International Framework for Dictionaries, is, in simple terms, a standard for terminology librar-

ies or ontologies. The concept for the IFD Library is derived from internationally-accepted open stand-

ards that have been developed by ISO, most importantly ISO 12006-3:2007. IFD Library is one of the 

core components of the buildingSMART technology, the others being IFC and IDM/MVD. IFD Library 

provides flexibility for an IFC-based Building Information Model, BIM allowing for the link between the 

model and various databases with project and product specific data.  
 
Baggrunden for Product Libraries in IFC format er, at der er adskillige initiativer og igang-
værende projekter i  BuildingSMART regi for at definere og skabe et afsæt for produktbib-
lioteker og objektbiblioteker. Formålet med projektet er overordnet, at definere de tekni-
ske aspekter for, hvordan IFC kan bruges til at distribuere og dele Produktbiblioteker og 
Objektbiblioteker, og vil i første omgang vurdere, hvad der forstås ved begreber som Ob-
jektbibliotek, Produktbibliotek og Produktdatabase. 
 

Egenskaber | Produkter 
 

 
Slide : Teglsten | Database  

 
Sliden viser en ideskitse til en Produktdatabase med egenskabsdata opdelt i Systemegen-
skaber og Komponentegenskaber defineret som IFC Pset , således at uanset hvilket teglpro-
dukt man søgte på, ville man møde dette standardiserede egenskabsdatasæt, hvor alle 
feltangivelser er definerede og beskrevne, med fastlagte og godkendte feltværdier samt 
måleenheder. 
 

Egenskaber | Rockwool Energiberegner 
 

 
Slide : Rockwool Energy  Design 4.0  

 
ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program. Programmet kan bruges fra alle 
computere. Anvendelse af programmet kræver, at man som bruger har teknisk indsigt i 
byggeri og er bekendt med SBI 213, ligesom kendskab til DS418 samt DS452 er en forud-
sætning. 
 



27 
 

Med ROCKWOOL ENERGY DESIGN kan der udføres følgende energiberegninger: 
 

Energirammeberegninger til nybyggeri 
Varmetabsberegninger til tilbygninger og sommerhuse 
U-værdiberegninger for konstruktioner 

 
ROCKWOOL ENERGY DESIGN benytter beregningskernen fra SBi’s program Be10 for at 
sikre, at dokumentationen lever op til bygningsreglementets energibestemmelser. 
 

 
Slide : Rockwool Energy  Design 4.0 | Varmetabsberegning  

 
Rockwool Energy  Design 4.0 er udviklet til Online energirammeberegninger. Programmet 
indeholder forskellige værktøjer, herunder kataloger over byggematerialer samt kataloger 
med bygningskonstruktioner, kuldebroer, vinduer og tekniske installationer. Programmet 
er Online, og ROCKWOOL sørger for, at programmet altid er opdateret. 
 
Egenskabsdata er indbygget og defineret i systemet som generiske materialer, men Rock-
wool er dog ikke uventet angivet under fabrikant, så helt generisk er det nu ikke. 
  
• Massiv Teglsten 1.400 kg/m3  
• Mineraluld 34  
• Beton | Densitet på 1.800 kg/m3  

 
Det er muligt at aktivere og deaktivere lagene i konstruktion. 
 

Egenskaber | Produktkatalog  
 
Der er et stort behov for en standardisering af feltnavne og feltbetegnelser i egenskabsda-
tabaser, og det er vigtigt at være opmærksom på hvilke specifikke egenskaber, der har 
værdi for brugeren, hvem bruger kataloget og til hvilket formål, er det den private bruger, 
rådgiveren eller entreprenøren. Det kan ved opslag på producenters hjemmesider ofte 
være vanskeligt at se målgruppen. De analoge udgaver af katalogerne var ofte teknisk 
baserede, der er en tendens til, at de digitale kataloger i højere grad fokuser på de grafiske 
muligheder, og måske glemmer konteksten. Mange af disse kataloger er rettet mod rene 
kommercielle interesser og er stort set ubrugelige i en professionel kontekst. 
 
Et åbenbart problem for flere Webkataloger er, at de har meget svært ved at definere 
målgruppen, er det en privat bygherre, eller er det en rådgiver med behov for specifikke 
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tekniske egenskaber. Overordnet set er det vel alle som på én eller anden måde er inte-
resseret i produktet, men der er behov for en opdeling, altså hvem er jeg, hvilken rolle har 
jeg, hvad søger jeg, til hvilket formål. 
 

Egenskaber | Produktkatalog Teglsten 
 

En gennemgang og søgning på egenskabsdata på hjemmesider fra byggevareproducenter 
giver et noget broget billede. Nedenfor er der vist nogle eksempler på hjemmesider, hvor 
brugersegmentet må formodes at være professionelle fagfolk i byggebranchen, der både 
søger inspiration og tekniske data, egenskabsdata på specifikke produkter. Det kan være 
ganske vanskeligt at nå frem til den ønskede information, rigtig mange klik, med fejlafstik-
kere undervejs, før man som bruger når frem til de ønskede data, der så meget ofte har en 
form, der lidt venligt kan beskrives som ustruktureret.  
 

 
Slide : Teglsten | Egenskaber PDF.fil   

 

 
Slide : Teglsten | Egenskaber pdf.fil   

 
De to eksempler ovenfor viser hvilke og hvor mange egenskabsdata, der kan findes og 
downloades fra en producent. Egenskabsdata fra RANDERS TEGL ligger som pdf-filer til 
download, og det betyder at data skal søges, aflæses og overføres manuelt, bestemt en 
mulig fejlkilde. Der er kun angivet meget få egenskabsdata på Tulip teglstenen fra EGER-
SUND TEGL, og yderligere egenskabsdata må søges andet sted. 
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Egenskaber | Dør 
 

 
Slide : Produktkatalog  

 
Her et eksempel fra en dørfabrikants hjemmeside med egenskabsdata. Her er mange 
oplysninger som både er relevante og præcise, men problemet er en analog form og 
struktur. Som rådgiver skal man overføre disse informationer manualt til 3D Bygningsmo-
dellen, med stor risiko for, at der sker fejl i denne transformation. 
 

Egenskaber | Søgning på Google 
 

 
Slide : Google søgning   

 
Google søgning kan være ganske effektiv, og med de rette søgekriterier er det relativt let 
at nå frem til, om ikke de ønskede informationer, så dog i hvert en indgang til produktin-
formationer, som her hvor søgning på grådæmpede teglsten gav de viste hit. Så er man da 
i gang. 
 

Egenskaber  | Generiske data og producentdata 
 
3dbyggeri har på en Workshop i 2007 berørt problematikken omkring generiske data og 
producentdata. De har under punktet Værdisætning af producentens digitale materiale 
medtaget 8 niveauer med angivelserne af minimumskrav for hvert niveau.  

 
Under niveau 6 anføres Tilknytning af produktspecifik egenskabsdata til generiske objekter: 

System som knytter et specifikt produkts egenskabsdata til generisk/neutrale objekter, så de præcise da-

ta fremgår af udtræk, beregninger etc. Dette betyder kort sagt egenskabsdata på generisk geometri. 
 
Denne kombination er nok lidt problematisk i relation til udbudsreglerne, idet det angivne 
produkt samlet set vel ikke længere kan anses for at være neutralt.  
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Under niveau 7 anføres BIM Objekt: 

Standard BIM Objekt til brug i projekteringssoftwaren. Her indarbejdes produktspecifikke egenskabsda-

ta, men som det også anføres skal de produktspecifikke data kunne skjules, så det i et udbud fremstår 

neutralt. 
 

Det er problematisk, da objektet så alene fremstår med en geometrirepræsentation uden 
egenskabsdata, og dermed uden reel brugsværdi. Det må være egenskabsdata, der skal 
være generelle. 
 

Egenskaber | Organisering 
 

 
Slide : Organisering  af Egenskabsdata  

 
Antallet af produktegenskaber er enormt, og de må på én eller anden måde kategoriseres. 
Cunecos projekt Egenskabsdata opstiller eksemplarer på egenskabsdata på givne Informa-
tionsniveauer, men forholder sig ikke til en egentlig kategorisering af disse data. Sliden 
viseren en mulig struktur, med forslag til en opdeling af egenskabsdata i domæner. 
 

Informationssøgning | Katalog 
 

En gennemgang af flere producenters hjemmesider, WEB-Kataloger og specifikt SBI Rap-
porten ‘Varekataloger og byggevarer’ afdækker som nævnt ovenfor et noget kaotisk mar-
ked, flimrende opfattelse af brugeren, uden fælles brugerinterface, specifikke oplysninger 
om fx. egenskaber er uden struktur, svære at finde, og meget ofte får man bare en pdf.fil, 
hvor produktinformationer derefter skal overføres manuelt til 3D Modelsystemer. Disse 
forhold kan være medvirkende til, at brugeren ikke altid stoler på de angivne egenskabs-
data, men kan finde det nødvendigt at verificere dem hos producenten eller leverandøren, 
en tidskrævende proces. 
 
Brugen ad WEB-Kataloger initier i sin ideelle form en informationsudveksling og et da-
taflow mellem en begrebsdatabase, et objektbibliotek og forskellige aktører. Begrebsda-
tabasen indeholder definitioner af begreber, struktur og koder, og denne database an-
vendes som fælles reference af alle parter i byggebranchen, bygherrer, rådgivere, udfø-
rende og driftsherrer, og det er muligt at verificeres om de fundne data er i orden, er de 
opdaterede til valide og godkendte standarder.  
 
I et udbudsprojekt kan der være stillet specifikke krav til egenskaber ved et specifikt pro-
dukt. 3dbyggeri har beskæftiget sig med problematikken på en WorkShop afholdt den 06. 
december 2007, hvor man drøftede forudsætningerne og udfordringerne for et Digitalt 
Produktkatalog.  
 

Digitalt produktkatalog vil i første omgang være et slag/marketingsværktøj til producenten rettet mod 

rådgiveren. Det vil derfra kunne udvikle sig til et omdrejningspunkt for bedre kommunikation og pro-

duktkonfiguration. 
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Værktøjet vil være meget brugbart i rådgiverens dagligdag, da det helt centrale vil være fokus på stan-

dardisering og kvalitet, og overblik over hvilke producenter, der kan levere det ønskede digitale materia-

le. 
 

Forestillingen om at man som rådgiver træffer sit materialevalg på baggrund af denne 
rigide metode af, er ikke korrekt. Det kan være irrationelle, måske emotionelle faktorer, 
der reelt afgør et produktvalg, men man kan så anvende databasen til en verificering af 
om de valgte produkter overholder eller ikke overholder de opstillede krav til egenskaber.  
 
Sagt kort, vælg et produkt og eftervis, at det overholder de opstillede krav. 
 

Informationssøgning | Produktsøgning 
 

 
Slide : VELUX Kundesegmenter   

 
Søger du informationer som en privat bygherre, er du rådgiver eller er du entreprenør, 
alle brugere med behov for viden om specifikke egenskaber. Problemet med mange WEB-
Kataloger er, at de har lidt svært ved at finde målgruppen, ideelt set er det overordnet 
naturligvis alle som på én eller anden måde er interesseret i produktet, men der er behov 
for en opdeling, hvem er jeg , hvilken rolle har jeg, hvad søger jeg, til hvad søger jeg. Som 
det fremgår af ovenstående slide, er det forhold som VELUX er klar over og som her giver 
sig udtryk i en klar opdeling af kundesegmentet i Arkitekt, Håndværker, Forhandler samt 
en Produktoversigt. 
 

 
Slide : VELUX For Professionelle  | Arkitektforum  

 
Denne egentlige ganske klare opdeling kompliceres lidt af, at jeg som professionel bruger, 
godt kunne finde på at opføre mig som privat bruger, fx. se de referencefotos, der ikke 
kan findes på de professionelle sider, men som måske er implementeret under ’For Priva-
te’. Sliden viser den professionelle side med en underinddeling som helt klart er adresse-
ret til de forskellige professionelle brugergrupper, her Arkitektforum. Dette forum kunne i 
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den indledende skitsefase have en fin nytteværdi, som et delelement i beslutningsproces-
sen, men også kun det.  
 

 
Slide : VELUX For Professionelle  | Håndværkerforum 

 
På Håndværkerforum er der mulighed for mange links, både til tjek og fagtips, tilbud om 
kursus for tømrermestre og montering af VELUX produkter. En noget broget billede, og 
ikke umiddelbart en opdeling, der er prioriteret efter relevans for målgruppen, håndvær-
kerne. Der er link til ’VEUX Daylight Visualizer’ og ’VELUX Energy and Indoor Climate Visua-
lizer’. Brugen af disse værktøjer kræver specialviden og en stor faglig indsigt.  
 

 
Slide : VELUX For Professionelle  | Beregning af U-Værdi  

 
Der er link til beregning af U-værdier fra både Arkitektforum og Håndværkerforum, her 
åbner en beregner under ’For private’, hvilket ikke forekomme helt  logisk, da brugen af 
dette værktøj forudsætter en faglig indsigt og viden om de enkelte VELUX produkter, der 
skal angives Vinduestype, Størrelse, Rudetype og Taghældning som vist på ovenstående 
Slide. 



33 
 

 
Slide : VELUX For Professionelle  | Foto | Referencer  

 
Der er link til udmærkede referencefotos, udvalgt af VELUX. Kunne være fint, hvis man fx 
rent fysisk så og oplevede rummet, og så via en applikation kunne hente konkrete pro-
jektoplysninger, bygherre, arkitekt, udførende, således at dette kunne blive adgangen til 
yderligere projektinformationer, altså moderne søgning via SmartPhones og API’er. 
 

 
Slide : SmartPhone | Informationssøgning  

 
Informationssøgning | Produktdatablad DANTEGL 
 

 
Slide: DANTEGL | Produktblad 

 
Her et eksempel på et Produktdatablad på en vingetagsten, hvor producenten har overve-
jet målgrupperne, men uden at det specifikt fremgår af hjemmesiden. Produktdata inde-
holder primært geometriske data, som er vigtige for den projekterende, forbrug som er 
vigtige for entreprenøren, og data om forpakning, som er vigtige for leverandøren.  
 

Informationssøgning | Troldtekt 
 
Troldtekt producerer træbaserede pladematerialer, Troldtekt Akustik, der består af rene 
naturmaterialer, træuld og cement, også kaldet træbeton. Firmaet har udviklet et projek-
teringsværktøj, hvor man kan generere Bygningsdelsbeskrivelser efter Beskrivelsessyste-
met bips100, og downloade AutoCad tegninger og Monteringsvejledninger. Systemet er 
opbygget på en 2D platform, men er medtaget her, fordi opbygningen og tilgangen til 
systemet er meget enkel, og man har forståelse for brugernes behov og arbejdsmetode. 
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Slide: Troldtekst | Beskrivelsesgenerator  

 
Systemet åbner med en visuel tilgang til de forskellige parametre og elementer, der indgår 
i et Troldtekt loftssystem. Det betyder, at det er let at opbygge en Bygningsdelsbeskrivel-
se, idet den automatisk bliver genereret på baggrund af de trufne valg.  
 

 
Slide: Troldtekst | Egenskabsdata  

 
Med denne metodik kan den projekterende opbygge et samlet projektmateriale, der er 
konsistent, og hvor der er en sammenhæng mellem 2D tegninger og de angivne egen-
skabsdata i Bygningsdelsbeskrivelsen. 
 

Informationssøgning | Byggkatalogen 2012 
 
I det svenske Byggkatalogen 2012 findes  uafhængige aktuelle og strukturerede informati-
oner om byggevarer samlet på eet sted. Kataloget er udformet som 6 bøger med hoved-
grupper, og som hver indeholder mange byggevarer i ’Byggkatalogen WEB-Tjeneste’, samt 
præsenterer produktnyheder. De 6 bøger opdateres hvert år i samarbejde med fabrikan-
ten for at sikre, at indholdet er aktuelt og korrekt. 
 
Katalogerne er inddelt i varekategorier, og de 6 bøger følger byggeprocessen, for at det 
derved skal være lettere at finde relevant information. Byggkatalogen’s WEB-Tjeneste er 
Sveriges største database for byggevarer, med mange funktioner, der gør søgning let og 
overskuelig i forbindelse med projektering og udførelse. Derudover indeholder Byggkata-
logen en Byggkalkylatorn, et MaterielForum og adgang til det svenske kodesystem, BSAB-
koden, som findes både i en trykt udgave og på WEB, hvilket naturligvis letter søgningen. 
BSAB koden findes endvidere i AMA Beskrivelsesværktøjet, så koderne er dermed koblet 
direkte til beskrivelsen. 
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Informationssøgning | Indholdet i Byggkatalogen 2012 
 

 
Slide: byggkatalogen | Søgning Stifinder System  

 
Der er via en søgefunktion adgang til en søgning på byggetekniske varegrupper, og der er 
endvidere adgang til en søgning med en visuel adgang. Man kan endvidere målrette sin 
søgning som leverandør og som udførende. Under leverandør kan man få oplysninger om 
kataloget, hvordan det fungerer, samt oplysninger om en implementering af produkter i 
byggkatalogen. 
 

 
Slide: byggkatalogen | Visuel søgning på varegrupper  
 

 
Slide: byggkatalogen | BSAB Koder  

 
Menuen giver adgang til søgning efter flere kriterier, her vist søgning på det svenske kode-
system BSAB. Adgang til de relaterede produktinformationer kræver oprettelse som bru-
ger og adgangskode. 

 
Byggkatalogen indeholder produktpræsentationer med redigerbar information om bygge-
varer og henvender sig til alle parter i byggebranchen. Produkterne præsenteres på en 
neutralt, sagligt og ensartet måde, som gør det muligt at sammenligne typer og fabrikater. 
Der findes også en omfattende vare- og leverandøroversigt for alle varegrupper, der er 
angivet i de 6 bøger. 



36 
 

Som nævnt findes Byggkatalogen i både en trykt udgave, og som WEB, der indeholder link 
til producenternes og leverandørernes hjemmesider. 
 
Byggkatalogen er opdelt i varegrupper som hovedsagelig bygger på BSAB 96, det samme 
system som bruges i AMA, det svenske beskrivelsessystem. De deltagende virksomheder 
har ansvaret for at sagsindholdet, godkendelser og mærkninger er korrekte. Katalogredak-
tionen redigerer de endelige produktanvisningerne i et tæt samarbejde med leverandører 
og producenter. 
 

Informationssøgning | SmartPhone 
 

 
Slide : Informationssøgning | Visuel reference  

 
På en studietur til Ruhr i Tyskland ses en meget flot mursten, jeg tager et billede og via en 
API findes data for teglstenen. Dette værktøj kunne understøtte en designproces, hvor 
valget ikke altid er rationelt, men bygger på tanker, refleksioner og visuelle erindringer, 
ofte understøttet af fotografier, men også som henvisninger til fælles referencer. På den-
ne måde kan valget af et materiale bygge på emotionelle antagelser og argumentationer, 
som kan af andre opfattes som ikke saglig, men set fra arkitektens side kan det udmærket 
opfattes som et velargumenteret valg.  
 
Det at vælge et produkt kan således ofte være en noget kaotisk proces, hvor både faktuel-
le og helt irrationelle forhold indgår, fx vil farven og stukturen på en teglsten ofte være 
helt afgørende for en arkitekts valg af facadesten. Stenen skal så naturligvis overholde 
specifikke tekniske krav, og her vil et objektkatalog være et glimrende værktøj. Denne 
tilgang til producentdata afhænger af, hvor du befinder dig i processen. En søgning med 
udgangspunkt i disse konkrete, værdidefinerede data kan være rigtig god i forbindelse 
med den konkrete beskrivelse af egenskaber for et produkt, eller sæt af produkter, og kan 
i denne kontekst bruges til at eftervise, at de krævede egenskaber for det specifikke pro-
duktvalg er overholdt.  
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Slide : Programmet TinEye | Søgning på Disney Concert Hall.  

 
Værktøjer som skitseret ovenfor findes, men billedgenkendelsen kunne være bedre, en 
søgning i 2.2049 billion images, som må siges at være ganske mange, resulterede i 0 resul-
tater på et billede af Disney Concert Hall i Los Angeles. Programmet kunne heller ikke 
finde mig, det er straks mere problematisk, og lidt skuffende. 
 

 
Slide : Programmet TinEye | Søgning på Eigil Nybo 

 
Informationssøgning | Ikke så moderne… 
 

Arne Jacobsen skulle designe et af sine byggerier og det kunne jo ikke gå helt stille af. Han 
fik en ide til nogle gulvfliser, han såret før havde set på en restaurant i Sydfrankrig. 
 
Som chefen kunne han bestemme alt, så en af de unge drenge på tegnestuen fik besked 
på at tage til Sydfrankrig til en bestemt by, og der gå ind på den restaurant, der ligger på 
torvet og finde ud af hvad de gulvfliser der er på gulvene hed og hvor man kunne få dem. 
Han fik besked på ikke at komme hjem, før han havde fundet frem til fliserne. 
 
Den unge mand startede 2CV’en, som alle gode arkitekter kørte i den gang, og kom hjem 
en uge senere med alle oplysninger om fliserne. Arne Jacobsen var en glad mand. 
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Informationssøgning | Referencer 
 

 
Arkitema Architects http://www.arkitema.com   
 
3d byggeri danmark http://www.3dbyggeri.dk/da/ 
 
Egernsund Tegl http://www.egernsund-tegl.dk 
 
Randers Tegl http://www.randerstegl.dk 
 
DANTEGL http://www.monier.dk 
 
ROCKWOOL http://www.rockwool.dk 
 
VELUX http://www.velux.dk 
 
Troldtekt http://www.troldtekt.dk 
 
ByggKatalogen http://byggkatalogen.byggtjanst.se 
 
TinEye http://tineye.com 
 
IFD Library http://www.ifd-library.org/index.php?title=Main_Page 
 
IFC http://www.buildingsmart-tech.org 
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http://www.buildingsmart-tech.org/
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Dataark #4: Udvalgte egenskabsdata for BIM-objekter
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 BYGBYGG | OBJEKTBIBLIOTEK 
 Egenskabsdata 

 
Egenskabsdata | Definition 

Egenskabsdata er en repræsentation af egenskaber på et digitalt objekt. Egenskaber 
defineres som ”karakteristiske særpræg” og kan både være generelle egenskaber, der 
forefindes på flere objekter, eller objektspecifikke egenskaber der kun forefindes på et 
givent objekt. På engelsk kaldes egenskaber og egenskabsdata attributes, properties eller 
metadata1. 

Egenskabsdata kan som eksempel indbefatte: 

- Målbare enheder som længde, bredde, højde, areal, volumen, etc. 
- Materialekarakteristikker som aluminium, stål, træ, etc. 
- Performanceparametre som isoleringsværdi, bæreevne, etc. 
- Kvalitetsparametre som energiklasse, brandklasse, etc. 
- Identifikation som klassifikationskoder etc. 

I en BIM-model er det på baggrund af objekter og deres egenskabsdata muligt at 
strukturere informationer til et specifikt formål – som eksempel til simulering eller 
mængdeudtræk. 

Egenskabsdata | Fastsættelse af kriterier 

Hvem definerer egenskabsdata? Hvilke egenskabsdata er relevante? I Sverige defineres 
egenskabsdata på baggrund af det svenske beskrivelsessystem AMA. Ligeledes linkes 
egenskabsdata med det svenske klassifikationssystem BSAB. I Danmark eksisterer sådanne 
beskrivelsessystemer ikke – her udarbejdes beskrivelser typisk på baggrund af det enkelte 
projekt. Egenskabsdata defineres således afhængigt af de enkelte projekter. 

Det foreslås, at egenskabsdata defineres med baggrund i eksisterende beskrivelser og 
fastsatte standarder. Ligeledes bør egenskabsdata repræsentere data på et fagligt niveau, 
ikke kun et IT-teknisk niveau. 

Egenskabsdata | CUNECO Danmark 

Et fælles grundlag kunne være CUNECOs specifikationer. CUNECO er et udviklingsprojekt, 
der udvikler, afprøver og implementerer fælles standarder for udveksling af digitale 
informationer gennem alle byggeriets processer. Målet er at skabe et fælles sprog for 
udveksling af informationer i den danske byggebranche. CUNECO arbejder således med 
strukturering og standardisering af egenskabsdata. Dette kan ses i projektet Oplæg vedr. 
egenskabsdata – metode og struktur for egenskabsdata2, hvis formål er at skabe en fælles 
struktur for, hvordan egenskabsdata håndteres og udveksles, således det er muligt at for 
mennesker og IT-systemer at aflæse egenskaberne entydigt. Ifølge CUNECO skal fælles 

                                                            
1 http://cuneco.dk/ 
2 http://cuneco.dk/files/bips.dk/rapport_oplaeg_vedr._egenskabsdata.pdf 

http://cuneco.dk/
http://cuneco.dk/files/bips.dk/rapport_oplaeg_vedr._egenskabsdata.pdf
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struktur for egenskabsdata specificere og fastlægge hvilke informationer, der skal være til 
rådighed i forbindelse med specifikke processer. Dette gøres ved at beskrive hvilke 
objekter, der er behov for samt hvilke egenskabsdata, der skal forefindes på disse 
objekter. 

På baggrund af projektet Oplæg vedr. egenskabsdata – metode og struktur for 
egenskabsdata defineres følgende retningslinjer for håndtering af egenskabsdata: 

Entydig navngivning af egenskabsdata 
Egenskabsnavne skal være entydige for både mennesker og IT-systemer. Derfor skal 
egenskabsnavne være på engelsk og identiske med allerede definerede IFC-navne3. 
Eksisterer egenskaben ikke i IFC, skal egenskaben navngives efter IFC-specifikationerne. 
Som supplement angives der dansksprogede egenskaber synonymer for egenskabsnavne 
og dansksprogede definitioner. Egenskaber skal desuden placeres i det IFC Property Set, 
som foreskrives i IFC-specifikationerne (hvis denne findes) 4.  
 

Egenskaber skal være defineret i en fast struktur 
Egenskaberne skal grupperes i en fast struktur. Ifølge CUNECEO skal der udarbejdes en 
struktur for gruppering og klassificering af egenskaber via deres egne karakteristiske 
særpræg (dvs. egenskaber for egenskaber). Det skal desuden være muligt at lave 
fritekstsøgning på egenskaber i CUNECOs egenskabsdatabase.  

Sammenhæng mellem egenskaber og klassifikation 
Egenskaber skal kunne definere klassifikationstyper. Klassifikationskoden for objekter skal 
kunne findes som en specifik egenskab for objektet. I Danmark er CUNECO pt. i gang med 
at udarbejde nye retningslinjer for klassifikation. Projektet benævnes CCS. 

Metadata for egenskaber 
Informationer om måleenhed, referencestandard, beskrivelse m.v. skal kunne defineres i 
form af metadata for egenskaben. Metadata for egenskaber får standardværdier, der 
anvendes, hvis andet ikke er angivet. Optimalt bruges disse værdier altid, men systemet 
laves åbent, således det er muligt at angive individuelle måleenheder.  

Kommunikation med software 
Egenskabsdata bliver tilgængelige på en webbaseret CUNECO-databaseplatform. Det skal 
være muligt at oprette projektspecifikke egenskaber samt at komme med forslag til nye 
egenskaber, der efterfølgende vil blive evalueret for godkendelse til CUNECO-databasen. 
For at gøre egenskabsdata tilgængelige for IT-systemer, skal det være muligt at udpege 
egenskaber på baggrund af en specifik kode eller et specifik navn for egenskaben.  
 

Egenskabsdata | Bygghandlingar 90 Sverige 
Det svenske notat Bygghandlingar 90 har følgende beskrivelse af egenskabsdata. 
Beskrivelsen er hentet i Bygghandlingar 90 – Del 85. 

                                                            
3 http://www.buildingsmart.com/standards/ifc 
4 http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/pset-releases 
5 http://www.bygghandlingar90.se/band-8/ 

http://www.buildingsmart.com/standards/ifc
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/pset-releases
http://www.bygghandlingar90.se/band-8/
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Hvert objekt i den objektorienterede bygningsmodel har et antal egenskaber. Teknisk set 
kan disse lagres som et element i en xml-fil, som et felt i en database eller som en attribut 
i en CAD-fil. For enhver anvendelse af objektorienteret information forekommer det 
væsentligt at klargøre hvilke egenskaber, der bør dokumenteres, hvordan de navngives og 
eventuelt hvilke værdier, der er tilladte.  

For definition af tilladte egenskabsdata henviser Bygghandlingar 90 som nævnt til det 
svenske beskrivelsessystem AMA samt klassifikationssystemet BSAB. 

 Egenskabsdata | Energi- og miljødata 

I nær fremtid lovgives det, at producenter af byggevarer skal udarbejde 
miljøvaredeklarationer for deres produkter. EU-kommissionen har således godkendt 
Byggevareregulativet, hvilket træder i kraft i 2013. Byggevareregulativet har til formål at 
stille krav om deklaration af bæredygtighed for de enkelte byggevarer6. Til dette benyttes 
en såkaldt EPD (Environmental Product Declaration). Tanken er at implementere 
miljøvaredeklarationer som specifik egenskab i BIM-objekter. Dette gøres med henblik på 
at kunne vurdere miljømæssige påvirkninger ved hjælp af BIM-modellen. 

 
Miljøvaredeklaration | Definition af EPD 

 
En EPD er et standardiseret dokument, der beskriver miljøprofilen for en komponent eller 
et færdigt produkt. En EPD har til formål at formidle et produkts miljøegenskaber samt 
informere eventuelle brugere med ønsket miljøinformation. Forkortelsen EPD benyttes i 
international sammenhæng. I Danmark benyttes dog termen MVD (Miljøvaredeklaration). 

Metoden til, hvordan en EPD udføres, er specificeret i ISO 14025. Ved at benytte en 
standardiset metode sikres det, at miljøinformationen for en given produktkategori kan 
sammenlignes produkt til produkt. En EPD udarbejdes på grundlag af et LCA-studie (Life 
Cycle Assessment). Disse LCA-studier indbefatter PCR-bestemmelser (Product Category 
Regulations) for de enkelte produkter. Processen er illustreret i figuren herunder7. 

 

Slide : EPD-processen inkluderer udarbejdelse af LCA og PCR 

En EPD er ikke et miljømærke. En EPD giver objektive oplysninger om miljøpåvirkninger, 
men angiver ikke hvorvidt det givne produkt opfylder aktuelle miljøkrav. Disse 
miljøpåvirkninger angives ofte i et såkaldt ”carbon footprint”. 
  

                                                            
6 http://www.teknologisk.dk/ 
7 http://www.constructionproducts.org.uk/ 

http://www.teknologisk.dk/
http://www.constructionproducts.org.uk/
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Miljøvaredeklaration | Definition af LCA 
LCA (Lifte Cycle Assessment) er en metode til at vurdere, hvilke potentielle 
miljøpåvirkninger og ressourceforbrug der er knyttet til et produkt eller et system. Dette 
indbefatter vurderinger af miljødata fra råvarefremstilling, produktion, brugsfase og 
bortskaffelse eller genanvendelse – vugge til grav. Derudover indgår transporten mellem 
de forskellige faser. LCA-studiet bygger på ISO-standarderne ISO 14040 (principper og 
struktur) samt ISO 14044 (krav og vejleder)8. 

 
Slide : LCA indbefatter analyse af alle faser samt transport herimellem 

Miljøvaredeklaration | Definition af PCR 

PCR-dokumenter skal betragtes som et supplement til de almindelige krav i EPD 
programmer. En PCR fastlægger hvilke stoffer og processer det givne produkt skal omfatte 
(og dermed fastlægge stoffer og processer den aktuelle EPD skal omfatte). Dette betyder, 
at producenter skal opgive forbrug af råstoffer, kritiske processer og eventuelle udslip, 
som fremstår med væsentlige miljøpåvirkninger på produktet. Hvis en PCR ikke findes 
nationalt eller internationalt, må den udarbejdes af producenten i samarbejde med 
producenter i samme produktgruppe9. 

Miljøvaredeklaration | Eksempel 

På de efterfølgende sider følger et eksempel på en EPD. Eksemplet udgør en EPD for 
Rockwool isoleringsprodukt. EPD’en er godkendt af EPD-Norge. Som det fremgår af 
vedlagte eksempel sammenfatter EPD’en relevante miljødata. Således angives værdier for 
generelle miljøvirkninger (samlet CO2-udledning) samt overordnet energiforbrug (samlet 
energi brugt til udarbejdelse af produkt)10. 

                                                          

                                                            
8 http://www.lca-center.dk/cms/site.aspx?p=378 
9 http://www.ecosmes.net/cm/navContents?l=EN&navID=envProduct&subNavID=1&pagID=1 
10 http://www.rockwool.dk/milj%C3%B8profil/fakta+om+rockwool+produkter 

http://www.lca-center.dk/cms/site.aspx?p=378
http://www.ecosmes.net/cm/navContents?l=EN&navID=envProduct&subNavID=1&pagID=1
http://www.rockwool.dk/milj%C3%B8profil/fakta+om+rockwool+produkter
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Eksempel 1/4 

 

Slide : EPD-eksempel fra Rockwool 
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Eksempel 2/4

 

Slide : EPD-eksempel fra Rockwool 
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Eksempel 3/4

 

Slide : EPD-eksempel fra Rockwool 
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Eksempel 4/4

 
 
 

Slide : EPD-eksempel fra Rockwool 
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Miljøvaredeklaration | EPD som egenskab i BIM-objekt 

Moderne digitale værktøjer tillader implementering af byggeobjekters fysiske og 
funktionelle karakteristika i 3D bygningsmodeller, i såkaldte BIM-modeller. Målet er, at 
linke disse BIM-modeller med tilhørende miljødata, således det er muligt at vurdere 
miljømæssige påvirkninger. 

Projektet foreslår, at BIM-modellen linkes med miljøvaredeklarationer (EPD-data) for hver 
enkelt komponent, hvert BIM-objekt. Mere præcist, alle BIM-modellens objekter skal 
linkes med individuelle EPD’ere (individuelle EPD’ere for hvert enkelt produkt, der indgår i 
det givne objekt). Det foreslås derfor, at EPD’erne indkodes som egenskaber i objektet.  
 

 

Slide : EPD som egenskab i BIM-objekt 

Projektet foreslår, at egenskaben angives som ét samlet carbon footprint (én samlet CO2-
værdi), ligesom EPD-dokumentet kan vedhæftes som tag. Det forekommer fordelagtigt, at 
objektets EPD (objektets miljøpåvirkning) kan beskrives ved én enkelt variabel – dette med 
henblik på optimeret computerlæsbarhed. 

Nu er det muligt at bestemme de aktuelle miljøpåvirkninger. Dette gøres ved at linke BIM-
modellen til udvalgte simuleringsværktøjer, her eksempelvis relevant LCA-software. 

En EPD er som udgangspunkt produkt-specifik. Med henblik på at benytte EPD-data (BIM-
objekter med integrerede EPD-data) i den tidlige designfase, kræves det, at der oprettes 
en EPD for hver enkelt type produkt (det vil sige, generelle BIM-objekter med generel EPD-
data). 
 
 
 



IKT-FORHOLD
Dataark #5: Templates og formater for objektbiblioteker
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BYGBYGG | OBJEKTBIBLIOTEK 
IKT-forhold 
 
 
 
IKT | Informations- og kommunikationsteknologiske forhold 

Digitale objektbiblioteker anvendes altid gennem applikationer. Dette er en udfordring, 
idet de forskellige applikationer normalt benytter egne filformater og egne terminologier. 
Dette afsnit fokuserer på Informations- og kommunikationsteknologiske forhold (IKT-
forhold) vedrørende opbygning og implementering af digitale objektbiblioteker.  

Det anbefales, at objekternes egenskaber baseres på gældende standarder – hvad enten 
disse varetages af internationale eller nationale standardiseringsinstitutioner som ISO, 
CEN, DS og SIS – eller brancheorienterede organisationer som Föreningen för 
Förvaltningsinformation og bips.  

Da de enkelte applikationer benytter egne strukturer i filformater og databaser, er der en 
stor risiko for at informationer ikke kan flyde på tværs af brancheorienterede 
applikationer. Brugen af applikationsuafhængige templates for objektbiblioteker og 
neutrale filformater øger muligheden for at genbruge data på tværs af applikationer. 
Objektbiblioteker kan opbygges med varierende kompleksitet, da de simple biblioteker fx 
udelukkende kun indeholder statiske egenskaber, mens mere komplekse biblioteker kan 
indeholde parametriske sammenhænge. Der er endnu ikke dannet en entydig 
klassifikation af objektbibliotekernes kompleksitet. Dog arbejdes der med 
problemstillingen i WG11 (under ISO TC 59/SC 13 Organization of information about 
construction works). 

IKT | Anbefalinger 

Der fremhæves følgende anbefalinger vedrørende IKT-forhold målrettet opbygning af 
digitale objektbiblioteker: 

1. Benyt egenskabsdefinitioner baseret på eksisterende standarder 
2. Navngiv (så vidt det er muligt) egenskaber på eksisterende standarder 
3. Registrer objekter og egenskaber i BuildingSMART Data Dictionary 
4. Dan templates med de ønskede egenskaber, som der er relevante for de enkelte 

objekter 
5. Stil objekterne til rådighed i et neutralt format (fx IFC) 
6. Dan evt. applikationsspecifikke udgaver af biblioteket i de proprietære 

dataformater 

Herunder følger en række supplerende IKT-anbefalinger. Disse indbefatter anbefalinger 
målrettet strukturer, formater, etc. for digitale objektbiblioteker. 
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Ad. 1A 

Tag udgangspunkt i eksisterende og anvendte egenskaber i gældende standarder eller 
regler (fx Eurocode).  

 

Slide : Cuneco | Center for produktivitet i byggeriet 

I Danmark arbejder Cuneco1 frem til 2014 med at definere objekter og egenskaber. Det vil 
derfor være naturligt at lade materiale fra Cuneco indgå, som en væsentlig 
inspirationskilde i forbindelse med identifikation af objekter og egenskaber, der er 
relevante på det danske marked. 

  

                                                            
1 http://www.cuneco.dk 

http://www.cuneco.dk/
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Ad. 1B 

Tag udgangspunkt i eksisterende og anvendte egenskaber i gældende standarder eller 
regler (fx Eurocode). 

 

Slide : OpenBIM | Svensk initiativ med henblik på at fremme brugen af BIM i Sverige 

I Sverige er OpenBIM2 initiativet overgået til at blive en forening, som vil fremme brugen 
af BIM i Sverige med deltagelse fra en række markante svenske firmaer. Gennem pilot- og 
udviklingsprojekter påvirker OpenBIM situationen i Sverige, og derfor naturligt at inddrage 
resultater fra OpenBIM i forbindelse med oprettelse af biblioteker, som skal benyttes i 
Sverige. 

  

                                                            
2 http://www.openbim.se 

http://www.openbim.se/
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Ad. 2 

Det er vigtigt at have computer-læs- og tolkbare data, hvis informationer fra 
objektobjektbiblioteker skal kunne udnyttes direkte som input til applikationer 
vedrørende tekniske samt økonomiske analyser, indkøb, logistik m.v.  Ved at tage 
udgangspunkt i eksisterende datamodeller, som fx IFC3 øges sandsynligheden for at 
applikationer automatisk kan tolke en egenskabs semantiske indhold. 

 

Slide : buildingSMART | Industry Foundation Classes (IFC) 

 

  

                                                            
3 http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x4/rc4/html/index.htm 

http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x4/rc4/html/index.htm
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Ad. 3 

Det vil være ønskeligt, hvis alle informationer i objektbiblioteker kan læses og tolkes af 
vilkårlige applikationer. Dette vil dog kræve en meget stor koordineringsindsats før en 
harmonisering er gennemført. I praksis vil det være umuligt at sikre en global 
harmonisering, hvorfor inkonsistens i det semantiske indhold mellem indholdet i 
objektbiblioteker må påregnes. 

Objektbiblioteker der skal bruges på tværs af Øresundsregionen bør være tilpasset 
både svenske og danske forhold. Ved at benytte buildingSMART Data Dictionary som 
det fælles terminologiske værktøj, vil det være muligt at registrere en officiel mapping 
mellem svenske og danske egenskaber (eller blot svenske og danske termer for de 
samme egenskaber).  

BuildingSMART Data Dictionary4 er en digital ordbog til registrering af termer og 
begreber. Alle termer og begreber tildeles en unik identifikation og en engelsk 
betegnelse. Ved at registrere indholdet af objektbiblioteker og/eller opbygge 
biblioteker i overensstemmelse med forekomsterne i henhold til gældende standarder 
og buildingSMART Data Dictionary bliver bibliotekerne mere kompatible på tværs af 
applikationerne. 

  

                                                            
4 http://buildingsmart.com/standards/buildingsmart-standards/ifd 

http://buildingsmart.com/standards/buildingsmart-standards/ifd
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Ad. 4A 

Objektbiblioteker bør have en ensartet struktur for at øge muligheden for direkte 
digitalt genbrug af data. Prædefinerede skabeloner (templates) gør det muligt at 
danne et ensartet indhold i objektbiblioteker (trods indholdet produceres af flere 
forskellige uafhængige parter).  

I USA har man i Product Specifiers Information Exchange udarbejdet 
skabeloner/templates for en række objekter5. 

 

Slide : WBDG | Product Specifiers Information Exchange fra USA 

 

  

                                                            
5 http://www.buildingsmartalliance.org/index.php/projects/activeprojects/32 

http://www.buildingsmartalliance.org/index.php/projects/activeprojects/32
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Ad. 4B 

I UK er målet at reducere omkostningerne og miljøpåvirkningerne fra byggeriet. I UK 
har man i det regeringsstøttede program valgt at basere den digitale 
informationsudveksling på COBie6. COBie står for Construction Operations Building 
Information Exchange. 

 

Slide : COBie | Template fra UK 

 

  

                                                            
6 http://www.bimtaskgroup.org/cobie/search.php 

http://www.bimtaskgroup.org/cobie/search.php
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Ad. 5 

Ved at stille objektbiblioteker til rådighed i neutrale formater (som IFC) undgår man 
favorisering af enkelte applikationer. Man undgår desuden at komme i konflikt med regler 
og vilkår.  

En række applikationsudviklere og softwarevirksomheder er blevet introduceret til 
konceptet i buildingSMARTs software-implementeringsgrupper. Disse er kommet med 
positive tilkendegivelser i forhold til at have et fælles referencebibliotek i IFC-format. 
Slides fra buildingSMART’s initiativ følger: 

 

Slide : buildingSMART | Uddrag fra fra præsentation af buildingSMART-konceptet 
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Slide : buildingSMART | Uddrag fra fra præsentation af buildingSMART-konceptet 

 

 

Slide : buildingSMART | Uddrag fra fra præsentation af buildingSMART-konceptet 
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Slide : buildingSMART | Uddrag fra fra præsentation af buildingSMART-konceptet 

 

 

Slide : buildingSMART | Uddrag fra fra præsentation af buildingSMART-konceptet 
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Ad. 6 

Det vil i nogle tilfælde være softwareleverandørerne selv, der laver eller importerer data 
til egne interne biblioteker. Det må i den enkelte situation afgøres om der er behov for 
biblioteker i proprietære formater og hvem der skal bære omkostningen til udviklingen og 
vedligeholdelsen af disse. 

 

Slide : Troldtekt | Hjemmeside-view af produkter fra virksomheden Troldtekt7 

                                                            
7 http://www.troldtekt.dk/ 

http://www.troldtekt.dk/


CASESTUDIE
Dataark #5: NBS Library
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 BYGBYGG | OBJEKTBIBLIOTEK 
 NBS National BIM Library 
  

 
Slide : National BIM Library 

 
NBS | National BIM Library 
 

The National BIM Library er udviklet og administreres af NBS for byggebranchen i United 
Kingdom. Det er en gratis online service, der betyder, at fagfolk i byggebranchen gratis kan 
downloade generiske og proprietære BIM-objekter. The National BIM Library indeholder 
således bygningsobjekter, der kan downloades i IFC format og i formater, der er konvertible 
med Autodek Revit, ArchiCADS, Vectors, Tekla og Bentley. 
 

NBS | Konklusion 
 
Projektet støttes af mange softwarefirmaer, producenter og leverandører i en engelske byggeindustri.  
 

 
Slide : Softwarefirmaer 
 

Systemet udvikles kontinuerligt, og det forventes, at NBS National Library vil blive den pri-
mære kilde til generiske og proprietære BIM Objekter. Der foreligger en omfattende doku-
mentation, som er let tilgængelig. Der er API support til leverandører, der vil implementere 
deres produkter i NBS, og der er en umiddelbar tilgængelig integration med andre digitale 
værktøjer i NBS, som NBS Create. 

 
Lidt flimmer i brugerfladen, men det har ikke den store betydning. Søgningen i forbindelse 
med specifikke objekter virker umiddelbart overskueligt med en forståelig faglig terminolo-
gi, men en svaghed ved systemet er, at der ikke er udarbejdet systematiske digitale søgekri-
terier, det er kun muligt at søge visuelt i en lang række objekter indenfor de enkelte objekt-
typer.  
 
Systemet og kodning bygger på en meget specifik og detaljeret navngivning. Navngivnings-
princippet medfører i mange tilfælde meget lange navne, som kombineret med forkortelser 
kan være svære at afkode. Princippet kan derfor forekomme uoverskueligt og uden den 
store værdi for brugerne. 
 
En nærmere analyse af objekterne i kataloget viser en mangel på produktspecifikke egen-
skabsdata, der er fokus på geometrien. Det burde have været omvendt, det er umiddelbart 
let og hurtigt at opbygge en væg i 3D Modelsystemerne, men implementering af egen-
skabsdata kan være en ret tidskrævende proces, da de ofte skal findes ved supplerende 
søgning på nettet under de enkelte producenter og leverandører. 
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NBS | Organisation 
 

NBS er et handelsnavn for RIBA Enterprises Ltd. og NBS er en del af RIBA Enterprises Ltd., 
der ejes af Royal Institute of British Architects (RIBA). 
 
NBS har forpligtet sig til at tilbyde specifikke, innovative specifikationer og informationsløs-
ninger til byggebranchens fagfolk. NBS specifikationerne dækker byggeri, ingeniørvirksom-
hed og landskabsdesign. NBS har udgivet specifikationer i mere end 30 år. 
 
NBS udgiver også en række informationspublikationer, herunder The Construction Service, 
og fra 2005 har NBS udgivet byggeregulativer og tilhørende dokumenter for England og 
Wales. Mere end 5.000 virksomheder abonnerer på deres produkter. 
 

National BIM Library | Formål 
 

Formålet med objektbiblioteket, The National BIM Library, er at udvikle og vedligeholde en 
bred vifte af systemer og produkter, herunder vægge, vinduer, døre, belægninger, beklæd-
ninger og tagkonstruktioner. Systemet udvikles kontinuerligt, og det forventes, at The Nati-
onal BIM Library vil blive den primære kilde til generiske og proprietære BIM-objekter. 
 
Systemet indeholder egenskabsdata og definitioner herfor for alle systemer og produkter, 
og det betyder, at NBS med dette objektbibliotek initierer en fælles tilgang til kvalitetsstan-
darder for hele byggebranchen, med henblik på at fremme konsistens og samarbejde. 
 
En effektiv anvendelse og udveksling af informationer er kernen i Building Information Mo-
deling og NBS vil med dette initiativ netop understøtte byggebranchens brug af BIM. Det 
helt overordnede formål med NBS, National BIM Library, er at øge både adgangen til og 
kvaliteten af de informationer, som byggebranchens professionelle aktører har brug for, 
således at det på baggrund heraf bliver muligt at træffe de rigtige beslutninger på det rigti-
ge tidspunkt i byggeprocessen. 
 
The National BIM Library er et meget åbent system, hvor brugere både kan give feedbach 
og deltage i diskussioner på National BIM Library LinkedIn, og man kan kontakte NBS med 
forslag til optagelse af producenter, der endnu ikke  er med i biblioteket.  
 
The National BIM Library er udviklet i samarbejde med bimacademy.ac.uk 
 

 
Slide : Logo bimacademy.ac.uk  

 

2102 National BIM Library | Summary 
 

• A free to use library of generic and proprietary BIM objects   
• A maintained national standard for BIM objects    
• For use by everyone | Designers, contractors and building owners  
• Objects include parameters for design, construction and FM 
• Objects available in IFC and proprietary file format 

 
 
 

 



64 
 

National BIM Library | Opbygning 
 

 
Slide : National BIM Library objects follow the construction workflow 

 
Princippet i de nationale BIM Biblioteksobjekter er, at objekterne følger byggeriets flow fra 
det generelle og generiske, over det firmaspecifikke, til det er monteret i det færdige byg-
geri. 
 

National BIM Library | Egenskabsdata 
 

NBS Definition: Egenskabsdata er de ikke-grafiske data, der definerer et produkt ved speci-
fikke og unikke egenskaber.  
 

National BIM Library | Objekter 
 

The National BIM Library indeholder over 350 prækonfigurerede generiske objekter, der 
dækker alle primære bygningsdele såsom vægge, lofter, tage og gulve. Som nævnt ønsker 
NBS, at The National BIM Library skal udvikle sig til den primære kilde til gratis adgang til 
neutrale BIM Objekter i UK, og listen bliver derfor kontinuerligt opdateret og udvidet.  
 
Der vil blive derudover blive adgang til en bred vifte af NBS standard proprietære objekter, 
idet en række producenter i øjeblikket arbejder sammen med NBS for at konvertere deres 
produkter til BIM-objekter i The National BIM Library, men der er på nuværende tidspunkt, 
ultimo 2012, ikke udarbejdet proprietære objekter. 
 

National BIM Library | Søgning  
 

Det er muligt at søge objekter i the National BIM Library efter 3 søgekriterier. 
• På objekttype | Generisk 
• På fabrikant | Proprietær 
• På egenskaber 

Det skal bemærkes at en effektiv og bred søgning på egenskaber forudsætter download og 
installation af Classification Web Service, der kræver en licens og adgangskode fra NBS.  
 

National BIM Library | Søgning på Objekttyper  
 

 
Slide: Søg på objekttype | Generisk og fabrikant  
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På Object types er der i prosa angivet de forskellige bygningsdele. Termerne er Wall, Door , 
Ceilings, etc., altså kendte termer i byggebranchen, og også anvendt i klassifikationssyste-
mer, User Guides og beskrivelser. Når man går ind i de specifikke bygningsdele, er der en 
kort definition af bygningsdelstypen og en kort overordnet konstruktionsbeskrivelse, som 
vist på nedstående slide, Floor Finishes. 
 

 

Slide: Søg på objekttype | Floor Finishes  

 

Man kan derefter vælge at se alle objekter eller via en menu se de forskellige objekttyper, 
som tilgås via en faglig terminologi, altså en adgang uden koder. Herefter finder man den 
ønskede gulvoverflade.  
 
Et klik på det markerede diskettesymbol giver alene oplysninger om den valgte objekt. Der-
udover er der adgang til en User Guide, som beskriver forudsætningerne for den specifikke 
objekttype. User Guide er ret omfattende, og virker noget uoverskuelige, men er nødvendig 
som forudsætninger for brug af systemet. 
 
En menu giver mulighed for download til de forskellige BIM værktøjer. Herfra har man nu 
adgang til selve væggen, og den kan downloades i det ønskede format. 
 

 

Slide : Søg på objekttype | Linoleum Sheeting Plywood Generel 
 

National BIM Library | User Guide 
 

 
Slide : User Guide | Indholdsfortegnelse  
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User Guide er ret omfattende. Der er en User Guide for hver af de hovedkonstruktioner, 
der er angivet under Object types. Denne viste vejledning for Walls omfatter følgende væg-
systemer i The National BIM Bibliotek. 
 
External Walls  WallExternal 
Internal Partitions  WallInternal 
Walls with Rainscreen  WallRainscreen 
Walls with Cladding  WallCladding 
 
Vægsystemerne i The National BIM Library kan anvendes som basis for udvikling af projekt-
specifikke vægtyper. Et eksempel på dette er termisk ydeevne, hvor parameteren ’Ther-
malTransmittance’ indgår i alle Wall-elementer. 
 
Alle vægsystemer er tilgængelige i 3D PDF, IFC og en række proprietære softwareformater. 
3D PDF giver mulighed for interaktion med objekterne og deres parametre via Adobe Acro-
bat Reader. IFC-filer kan ses med gratis viewere som Solibri Model Viewer, Tekla BIMsight 
og Nemetschek IFC Viewer  
 

National BIM Library | User Guide | Navngivning af vægkonstruktion 
 

 
Slide : User Guide  

 
Alle objekter i The Nationale BIM Bibliotek er navngivet således, at det er muligt at identifi-
cere type og konfiguration. Felter er adskilt ved hjælp af underscore og informationer in-
denfor hvert felt er adskilt med bindestreger. Felter er forkortet for at reducere antallet af 
tegn og der anvendes store bogstaver ved begyndelsen af hver forkortelse for at gøre det 
mere læsbart. Det er muligt, at finde en forklaring på de anvendte forkortelser i et specifikt 
afsnit. 
 
Eksempel på objektnavn:  nbl_Wall_Ext_Blk-Cavity-InsulFF-Blk 
 
Field 1 | nbs  
Identificerer forfatteren af det specifikke objekt, her National BIM Library. 
Field 2 | Wall 
Identificerer byggeelementet. Dette felt er kun medtaget, når objekttypen er defineret i 
IFC-formatet. 
Field 3 | Ext 
Identificerer vægtypen. Her refereres til External, altså en ydervæg.  
Field 4 | Blk-Cavity-InsulFF-Blk 
Identificerer den konstruktive opbygning af Muren. Hvert enkelt lag af konstruktionen er 
adskilt ved hjælp af en bindestreg. Felterne er forkortet for at reducere tegn, og der anven-
des kapitæler ved begyndelsen af hvert forkortelse for at øge læsbarheden. 
 

National BIM Library | Objektdata 
 

For hvert objekttype er der oprettet følgende felter: 
• Identifikation 
• Location 
• Quantities 
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• Material 
• Profile 
• Relations 
• Classifikations 
• Hyperlinks 
• Pset_WallCommon 
• NblBuildingElementTypeCommon 
• Nbl_General 

 

 
Slide: Identifikation  

 

Alle objekter er defineret som Model med undermenuer, her vist Identifikation. Der er i 
både Type og Material anvendt forkortelser, som umiddelbart gør det svært at aflæse kon-
struktionsopbygningen af objektet. Forkortelserne følger de vedtagne regler, som kan ses i 
de relevante vejledninger.  
 

 
Slide: Material  

 

Sliden viser vægkonstruktionens opbygning med navngivning af de enkelte lag som beskre-
vet ovenfor, og med angivelse af lagtykkelser.  
 

 
Slide: Pset_WallCommon  

 

Ved download af forskellige objekter kan det konstateres, at der ikke er indlagt IFC-værdier 
under Pset, som eksemplet for Pset_WallCommon viser. Følgende felter er markeret med 
gråt: 
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• Classifikations 
• Hyperlinks 
• Pset_WallCommon 
• NblBuildingElementTypeCommon 
• Nbl_General 

 

National BIM Library | Søgning på Egenskaber 
 

 
Slide: Søg på objekttype | Egenskaber  

 

Her er det muligt at søge på NBS egenskabsdefinitioner, og endvidere er der en ret omfat-
tende vejledning i anvendelse af NBS webservice for egenskaber. Objekterne er kodet efter 
UniClass,  Unified Classification for the Construction Industry, der blev offentliggjort i 1997 
i UK af The Construction Project Information Committee, CPIC. Uniclass består af 15 tabel-
ler, som hver især repræsenterer en bred facet af information i byggebranchen. Hver tabel 
kan bruges som et ’stand alone’ tabel for klassificeringen af en bestemt type oplysninger, 
men derudover kan forskellige tabeller kombineres i forbindelse med klassifikation af kom-
plicerede emner. 
 
The National BIM Library omfatter en skematik, der kan anvendes til alle systemer og pro-
dukter i NBS Create, som er omtalt senere i dette Notat. 

 

 

Slide: Søg på objekttype | Egenskaber  

 

Dette link giver adgang til The National BIM Library Entities Definitions. Det er muligt at 
anvende disse data i brugerens eget interface, hvis man downloader og installerer Classifi-
cation Web Service, der kræver en licens og adgangskode fra NBS. Applikationer downloa-
des fra www.nationalbimlabrary 

 

Slide: Classification Web Service 

 

Fra november 2011 vil definitioner i forbindelse med Facilities Management være tilgænge-
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lige, og fra marts 2012 vil arkitektoniske, landskabelige og strukturelle definitioner også 
være tilgængelige. Alt indhold er struktureret i Uniclass Work Format. Predefinerede vær-
dier, links til standarder, relationer og informationer i forbindelse med udførelse, samt 
detaljerede tekniske vejledninger, er alle tilgængelige i NBS Create. 
 

 

Slide : Eksempel på System Definition  
 

 
Slide : Eksempel på Produkt Definition 
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Slide : Søg på Objekttype | Systemer 

 

 

Slide : Søg på Objekttype | Konstruktion  

 

 

Slide : Søg på Objekttype | Specifikke konstruktioner  

 

 

Slide : Søg på Objekttype | Specifikke konstruktion  

 

National BIM Library  | Working with National BIM Library content 
 
HOK er et globalt rådgivningsfirma, der arbejder med design, arkitektur, ingeniørarbej-
der and planlægning. Firmaet har 1.600 ansatte fordelt på  24 kontorer på tre kontinenter.  
 
Cara DiPierro,   BIM  Coordinator hos HO K, skriver om The National BIM Library: 
 

Vi fik mulighed for at teste indholdet The National BIM Library, og på baggrund af denne test skulle vi give 

feedback til NBS. Testen blev udført i Revit, og vi udarbejdede en demonstrationsmodel.  

 

I øjeblikket indeholder National BIM Library formatter til Revit, IFC, ArchiCAD, Bentley, VectorWorks og 

Tekla. Der findes også en PDF dokumentation for de fleste downloads. Cara DiPierro pointerer, at det er 

meget vigtigt, at brugeren sætter sig ind I denne dokumentation, der ikke kun forklarer selve objektet og 
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opbygningen, men også indeholder en forklaring på navngivningskonvention. 
 

 
Slide : HOK Design | Demonstrationsmodel  

 

Sliden viser et eksempel på anvendelsen af National BIM Library, der her er brugt til at designe et handi-

captoilet. Der er anvendt NBL Revit sanitetsarmaturer, der er tilgængelig som en Toilet Family med VVS 

inventar. Døren, væggene og gulvoverfladen er alle downloadet fra The National BIM Library, og indsat I 

projektet. Det er Cara DiPierro’s erfaring, at grafikken I Families kræver en vis tilpasning, og i den viste 

demonstrationsmodel var det nødvendigt at supplerede materialet fra The National BIM Library med ob-

jekter fra tegnestuens eget bibliotek. 

 

Objekter fra The National BIM Library  kan indeholde mange parametre, og Cara DiPierro anbefaler derfor, 

at man sætter et valgt objekt ind i en tomt projekt og der tester det inden brug i et aktivt projekt.  

 

HOK’s erfaringer med The National BIM Library er overvejende positive. Der vil altid være implemente-

ringsvanskeligheder I forbindelse med opstart at et så omfattende objektbibliotek, men når andre virk-

somheder begynder at give giver feedback på brugen af objektbiblioteket, bør dette bibliotek vokse og 

blive virkelig nyttigt i projekteringsfasen, og specielt når de projekterende implementerer linket til NBS 

Create. 
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The NBS Construction Desktop is the name for our range of inter-related specification and 
information products. In bringing together the strengths of the NBS specification systems, 
their integral product and manufacturer information, links to the Construction Information 
Service and our NBS information resources, we can provide customers with access to all of 
their information needs. Specifications, product information, regulatory and standards 
documents are now linked, allowing users quick and easy access to all documents. 
 

Specification Products 
Specification is an essential part of the design process. A badly written specification can 
cause major problems for every member of the project team, and can cost the client a great 
deal of money. A well written specification can enhance project delivery and save money. 
 

NBS Create  
NBS Create – our groundbreaking new specification tool, first to be made available is 
our online content for engineering services. Authored by our in-house experts to 
make sure your time specifying is fast and efficient, saving you time and money.  
 
NBS Building  
NBS Building is our most widely used specification system. It is a library of pre-
written specification clauses with extensive guidance, suitable for a wide variety of 
construction projects. It is available in three levels of service depending upon the 
size  
 
NBS Landscape  
NBS Landscape is established as the industry standard landscape specification 
system. It is a library of pre-written specification and contract preliminaries clauses 
with extensive guidance, suitable for both hard and soft landscape projects 
 
NBS Scheduler  
NBS Scheduler is a flexible software package for use on projects without bills of 
quantities. It creates high quality three part documents consisting of preliminaries, 
an automatically generated specification and priceable schedules of work, for 
smaller building 
 
NBS Domestic Specification  
NBS Domestic Specification is a simple, concise and easy-to-use document for use on 
small domestic projects. It is divided into elements of work likely to be encountered 
on a traditional domestic project, whether that is new build, alteration, or extension. 
 
Coordinating drawings with specifications  
Coordinating the information between your specification model and your CAD model 
is key to robust, coordinated project documentation. NBS provide a range of tools to 
help in this area. 

  
Project Administration 
 

Administration of a construction contract is a critical part of the building process. It is 
potentially high risk, is prone to dispute and litigation and requires detailed knowledge, 
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understanding and experience to be done correctly. Having the right tools for the job will 
help to reduce the risk of error and save time. 
 

NBS Contract Administrator  
NBS Contract Administrator offers support and assistance with the important task of 
contract administration. It contains all the RIBA Contract Administration Forms and 
automates many of the aspects of completing these forms.  
 
RIBA Agreements  
The RIBA Agreements 2010 is a versatile suite of contract documents for the 
appointment of architects and other consultants, providing a flexible, user friendly 
system for creating professional services contract. 

  
Information Resources 
 

It is often difficult to keep up to date with the latest regulatory, industry and product 
information. To assist you, NBS has a comprehensive range of information resources. 
 

NBS Building Regulations  
NBS Building Regulations is an online resource that contains the official Approved 
Documents in an easy-to-use electronic format. It is linked to the guidance in NBS 
specification software and also includes a practical series of technical guidance - 
‘NBS Shortcuts’.  
 
NBS Office Library Service  
Have an experienced librarian visit your office to update and maintain your 
collection of product literature and technical documentation. An online index is also 
offered to make the search for information simple and effective  
 
RIBA Product Selector  
RIBA Product Selector is the market-leading product directory for specifiers and 
other construction industry professionals. Designed to assist in searches for products 
and services, the award winning printed RIBA Product Selector is firmly established 
as a major reference source for the construction industry.   
 
The Construction Information Service  
The Construction Information Service is an online resource developed by IHS and 
NBS. This unique knowledge tool delivers instant access to technical information 
critical to all construction projects in one easy-to-use package.   

 

 
 

NBS Create | The Consept 
 
• A method of specification that’s been built for BIM 
• Model all project information from start to finish 
• Enable specifying at early stages of a project and build upon this throughout the 

project timeline. 
• Support varied procurement methods 
• Enable collaboration and interoperability 
• Provide quality construction information to facilitate specification precision and 
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accuracy 
 

NBS Create – our groundbreaking new specification tool. Authored by our in-house 
experts to make sure your time specifying is fast and efficient, saving you time and 
money. 
  
NBS Create is a revolutionary new way of working. Our features enable you to work 
in a more efficient way, help you to collaborate across the whole project team and 
making sure you are in control of managing your business successfully. 
 
All NBS Create technical content is delivered via the web. Information is updated 
automatically ensuring that NBS pre-written clauses, guidance and optional values 
and NBS Plus manufacturer information is always the most up-to-date. Plus its really 
quick and easy to update your own office content too. NBS Create lets you know 
what's changed and gives you the choice of if, how and when you want to apply 
these changes to suit the way you work. 
 
NBS Create | Data Stucture 
 

 
Slide : Content  

 

 
Slide : Create Specifikations  NBS_16 

 

 
Slide : System Performance  
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Slide : Proprietary Specifikation  

 
NBS Create | Summary 

 
• Content organised by systems   
• Suitable for outline, performance and full specifications 
• Content is connected    
• Collaborative   
• Output to COBie and IFC   
• Next steps – connect to the geometry 

 

 
 

NBS Building contains pre-written technical specification clauses and preliminaries 
for selection and editing to produce project specifications. Clauses are authored by 
our team of in-house architects and surveyors to be concise and robust and are 
arranged in accordance with the Common Arrangement of Work Sections. 
 
As the clauses are pre-written, very little typing is involved. Some clauses require 
additional information which you can either type in or complete with the use of 
drop-down lists of suggested solutions. Clauses are provided for both prescriptive 
and performance specification.  
 
NBS Building contains building product information to help create accurate and de-
tailed building specifications. Product specification clauses for manufacturers’ prod-
ucts are written for use in place of the generic NBS clauses and are approved by the 
manufacturer. 

 

 
 

NBS Landscape contains pre-written technical specification clauses and preliminaries 
for selection and editing to produce project specifications. Clauses are authored by 
our team of in-house landscape architects, engineers, architects and surveyors to be 
concise and robust and are arranged in accordance with the Common Arrangement 
of Work Sections. 
 
As the clauses are pre-written, very little typing is involved. Some clauses require 
additional information which you can either type in or complete with the use of 
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drop-down lists of suggested solutions. Clauses are provided for both prescriptive 
and performance specification. 

 

 
 

NBS Scheduler contains a library of Constructions which are priceable components of 
the system. You build up your schedule of works by selecting constructions that are 
relevant to your project. Each construction is linked to a corresponding group of 
Work items. These contain work to be carried out by a single trade (e.g. plain clay 
roof tiling). You then select and edit the work items that you need for your project. 

 

 
 

Coordinating the information between your specification model and your CAD model 
is key to robust, coordinated project documentation. There are a range of options 
and NBS tools to help. 
 
Developed by NBS this fantastic new NBS Plug-in allows direct linkage between NBS 
and Revit or ArchiCAD at an object-to-object level. It makes the task of putting 
together a coordinated set of drawings even easier. 
 
The plug-in addresses the issues of risk around information currency associated with 
the traditional import and export approach and keynote functionality. Notably, that 
frequent changes in the specification and the drawings means that the potential for 
the exported CAD and specification information to become out of date is high. 

 

 
 

With the inclusion of new RIBA forms and guidance for the 2011 suite of contracts 
published by the JCT and SBCC (see scope and contents) while maintaining support 
for the pre 2011 suite of contracts, NBS Contract Administrator provides an efficient 
platform to manage your JCT/SBCC contracts.  
 
You only need to enter your job details once and then the majority of the form 
completion is automated, including site, client and contractor details. 
 
Costs of the job are automatically tracked too and can be reported on at any time. 
This means you don’t need to maintain a separate log of costs in a spreadsheet for 
example. Automatic form completion, cost tracking and reporting also reduces the 
risk of manual error. 
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The RIBA Agreements 2010 is a versatile suite of contract documents for the 
appointment of architects and other consultants. It provides a flexible, user friendly 
system for creating professional services contracts. The documents have been 
subjected to an extensive 2-year long review process, and are endorsed by the 
Association of Consultant Architects (ACA), the Royal Incorporation of Architects in 
Scotland (RIAS), the Royal Society of Architects in Wales (RSAW), the Royal Society of 
Ulster Architects (RSUA) and the Chartered Institute of Architectural Technologists 
(CIAT). 
 
The RIBA Agreements 2010 replace the RIBA Agreements 2007, and are recognised 
as industry-standard contract documents for professional services that are fair and 
balanced for both the architect or consultant, and the client. The agreements have 
been shortened, simplified and reorganised to make them easier to use. 

 

 
 

Ensuring your building designs and projects adhere to the correct legislation can be a 
time consuming and challenging task. To help make sense of the Building Standards 
planning maze, we offer a solution: NBS Building Regulations. 
  
Nbs Building Regulations now includes the new 2010 edition of Approved Document 
Part G. With other changes to the Approved Documents coming into force later this 
year, NBS Building Regulations is an essential tool to make sure you have access to 
the most up to date documents no matter how many times they change. 

 

 
 

A full, up-to-date and orderly technical library is an invaluable resource to any 
practice. However in a busy office, maintaining a library is usually not a priority. We 
offer a solution: NBS Office Library Service. 
  
The NBS Office Library Service will be tailored to meet your needs. From library 
installation to regular library management, each practice receives a bespoke service 
designed to their requirements. 
 
Choose a fully maintained library service 
This service includes the selection and sourcing of a range of catalogues or trade 
literature from relevant manufacturers and the updating of existing library content. 
This highly relevant and up to date information is then classified for ease of use and 
added to the electronic office library index. 
This library will also include: Essential reference check lists including British Standard 
(BS) and Building Research Establishment (BRE) information; Data sheets conforming 
to BS 4940: and Technical information on construction products and services 
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produced on behalf of manufacturers by RIBA Enterprises technical writers. 
Once installed your local NBS Office Library Service librarian will visit your practice as 
required to keep your library tidy and up to date. 
 

 
 
RIBA Product Selector is a definitive resource to research, find and select 
construction product and service information for all types of building design 
projects. 
RIBA Product Selector Directory – 2012 Edition 
The hard copy directory is one of the most used and professionally respected 
product directories available for the UK construction industry. 
Comprising over 9,000 manufacturers, 26,000 trade names, 1,000 advisory 
organisations and technical information arranged by CI/SfB index, RIBA Product 
Selector sets the standard for product information and is an essential addition to any 
practice library. The forthcoming edition also includes CPD listings, with 500 
providers and details of training courses and seminars throughout the UK. 
Published annually, the directory is currently available free to anyone involved in 
architecture, design and construction. 
 

 
 

The Construction Information Service is a unique knowledge tool that delivers key 
technical information critical to all construction projects in one easy-to-use online 
package. 
  
• The Construction Information Service provides instant full text access to current 

regulations, standards and technical advice. 
• It is fully searchable. 
• All data is intelligently classified. 
• The Construction Information Service is updated weekly. 
• With individual supplements this service can be tailored to meet your needs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

NBS Create | Referencer 
 
NBS  http://www.nationalbimlibrary.com 
NBS CREATE http://www.thenbs.com/products/index.asp 
HOK DESIGN http://www.hok.com 
BIM ACADEMY bimacademy.ac.uk 

 

 

http://www.nationalbimlibrary.com/
http://www.thenbs.com/products/index.asp
http://www.hok.com/


SAMMENFATNING
Anbefalinger: Fælles objektbibliotek



SAMMENFATNING
1. Et interregional objektbibliotek bør fokusere på 

temaerne; ansvar, navngivning, søgning, egen-
skabsdata samt generelle IKT-forhold.

2. Det anbefales at et interregional objektbibliotek 
benytter difinitioner, der baserer på eksisterende 
standarder og deres principper.

3. I Sverige har man i flere år benyttet fælles stan-
darder (AMA) samt tilhørende klassifikation 
(BSAB). Det forekommer derfor naturligt, hvis 
disse standarder linkes strukturen for et interre-
gionalt objektbibliotek. Tilsvarende bør det dan-
ske klassifikationssystem CCS inddrages.
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Sammenfatning af rapport
Herunder følger en kort gennemgang af nærværende rap-
port målrettet interregionale objektbiblioteker. Sammen-
fatningen opstilles i punktform. 



Bilag
Dataark #6: Troldtekt 

Dataark #7: NBS Library 
Dataark #8: BIM og BSAB
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FOKUS I BIM med BSAB 

 

Kort beskrivelse af Svensk Byggtjänst projekt  Fokus I der BSAB klasifikationssystem og AMA 
beskrivelser og udførendeløsninger kobles til en aktiv BIM model. 

Det svenske BSAB system er en videreudvikling af det tidligere sfb system og introduceredes 
af Sv. Byggtjänst i starten af 1970-talet. Systemet gennemgår succsesive revideringer for at 
tilpasse udviklingen med byggemateriale, tekniske løsninger og krav 

BSAB systemet er koblet til AMA beskrivelser til forskællige deler inom byggprocessen. AMA 
står for Allmän Material och Arbetsbeskrivning. 

Den senaste hela generationen har årtal 98 (1998) och omfattar  

AF AMA 98,  

AF Köp 98,  

Anläggnings AMA 98,  

Hus AMA 98,  

VVS AMA 98,  

Kyl AMA 98,  

EL AMA 98, 

 samt särtryck för  

Plåt,  

Storkök,  

Målning,  

Trädgård.  

Därtill finns alltså RA och de särskilda Mät- och ersättningsreglerna (MER): MER 2002 
Anläggning och MER 2002 Hus. En speciell skrift är Motiv AF AMA 98 som innehåller 
förklaringar och omfattande kommentarer till föreskrifterna i AF AMA 98. 

Uppdateringen av generation 98 har genomförts och följande skrifter har givits ut:  

AMA AF 07,  

AMA Anläggning 07,  

RA Anläggning 07 och  

MER Anläggning 07.  

 

 

 



JYRO architects aps / 16.07.12/ pj 
 
AMA AF har även publicerats i en engelsk översättning. I slutet av 2008 kom AMA AF Köp 08 
och under inledningen av 2009 kom AMA och RA Hus 08. AMA VVS & Kyl 09 och AMA EL 09 
med tillhörande RA har kom våren 2010. AMA:s fackområden publiceras alltså inte gemensamt 
utan vid olika tillfällen. 

AMA AF Konsult 10 som baseras på ABK 09 (Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag) är 
den första AMA-skriften inom detta område. 

Särtryck har tagits fram för måleriarbeten, plåt- och stålbyggnad, vilka är delar av AMA Hus 
08. 

Senaste utgåvan av AMA Anläggning är generation 2010 med AMA, RA och MER. 

 

Tanken er at BASB skal fungere som en kobling gennem hele processen bygprocessen fra 
planering og programmering til drift og forvaltning 

B3



JYRO architects aps / 16.07.12/ pj 
 

MÅL 

Projektets mål och framgångskriterier –
att för Clarion Hotel Arlanda: 

• visa att BSAB kan överbrygga informationsglappen i byggprocessens alla faser: 
Kravställning/Projektering/Produktion/Förvaltning 

• visa att Svensk Byggtjänst kan addera ytterligare värde till informationsprocessen 
genom kvalitetssäkrade AMA/BSAB-kopplade objekt med tillhörande recept”

” hotel Clarion 

B3



JYRO architects aps / 16.07.12/ pj 
 

BSAB koder sammen med  AMA beskrivelser kobles til cad modellens BIM objekt og 
sammensatte bygningsdele (recept) 

Forslag til BSAB koder i forskellige niveauer 
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Struktur mellem AMA bygningsinformation og Bygningsmodel 
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Fokus BIM projekt 

Pilotprojekt Clarion Hotel, Arlanda 
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Recept som gennem BSAB koder kobles til AMA beskrivelser på alle niveauer i projektet 

Tanken er at de bygningsdele og samlinger af bygningsdele detaljeres med mere og mere 
eksakte koder og arbejdsbeskrivelser under projekteringsforløbet 
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Sv Byggtjänst vil stille cad-objekter i forskellige cad formater til rådighed på deres server som 
indeholder BSAB kode, AMA beskrivelser, Recept for kobling til andre bygningsdele, MER 
målregler, egenskaber, ev. link til leverandører og ev. link til myndighedsregler  

AMA PLM 

B3



JYRO architects aps / 16.07.12/ pj 
 

Databasserver med BSAB og AMA 

Og recept på sammensatte bygningskonstruktioner, fundament, yder- og indervægge og tag 
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PLM serveren kommer at understøtte forskellige cad-systemer som Revit, Mikrostatiom, 
Archicad, Tekla,  

Pilotprojektet Clarion Hotell i Arlanda udføres i Revit 
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Informationen fra PLM-serveren kommer at understøtte eksport af information til forskellige 
kalkylprogrammer 

Informationen fra Model og PLM-server kommer videre at kunde bruges til drift- og 
vedligeholdelse 
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