
Brugererfaringer og IFC  
– samtidige netværksmøder i Aalborg, Odense, København og Århus 
tirsdag den 28. maj kl. 13.30 – 17 AUDITORIUM  Y8
 
Hvad er brugernes erfaringer med at bruge IFC? Hør om og deltag i drøftelse af gode og 
dårlige erfaringer og vær med til at påvirke det internationale IFC-samarbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 
 
13.30 
Introduktion til IFC-arbejdet i den internationale buildingSMART-organisation /  
sektionsleder Jan Karlshøj, DTU Byg 
Om bl.a. udvikling, opdatering og standardisering, softwarecertificering, oversigt over IFC-kompatibelt 
software samt anvendelse af IFC i andre standarder. 
   
13.45 
IFC i byggeprojekter – med oplæg til lokale drøftelser 
 

• JUUL | FROST / cand.polyt.arch. Morten Bilde 
Udvikling og projektering af et nyt Business Science Center med bl.a. boliger og en 
handelshøjskolebygning på Örebro Universitet foregår 100% BIM-baseret. Modeller udveksles 
(og checkes) mellem parterne i IFC en gang om ugen, og kommentarer tilføjes i BCF. Det hele 
samles i en fællesmodel, som behandles ved et skypemøde hveranden uge - og ved andre 
projekteringsmøder efter behov.  

 
• Exigo Consult / civilingeniør, master i IT, ph.d, Kristian Birch Pedersen 

Det bør være et krav, at data skabt i et modelleringsværktøj kan eksporteres og genimporteres 
i værktøjet uden tab. Erfaringer med brug af IFC til dette ved bl.a. tilbudsgivning og 
implementering af 4D+5D i produktionsstyringen på DNU i Skejby er blandede, men kravene 
bør indgå i en benhård buildingSMART-certificering af software.  
 

14.15 
Erfaringer med IFC - lokale drøftelser 

• Aalborg / ordstyrer lektor Mads Carlsen, UCN 
• København / ordstyrer kompetencechef Stig Brinck, NIRAS 
• Odense / ordstyrer underviser Tom Frostgaard, Erhvervsakademiet Lillebælt 
• Århus / ordstyrer Eigil Nybo, BIM Århus 

 
15.00 – 15.30 
Pause 
  

 



15.30 
Opsamling på lokale drøftelser / ordstyrer Stig Brinck 
 
16.00 
Forretningsmodel for IFC i software – eksempler 
 

• Tekla / direktør Martin Birk 
Kan man forestille sig en verden med forskellige veje til forskellige typer af biler ”nej du kan 
ikke køre til Rødby, hvis du kører Volkswagen”?? Teklas forretningsmodel baserer sig på en 
”best of breed” strategi, hvor bl.a. kompatibilitet er nødvendig og naturlig, ikke en luksus. IFC 
er derfor en del af Teklas forretningsmodel. 
 

• Graphisoft / Product Manager Tibor Szolnok og Business Development Manager Eniko Pauko 
(live video fra Ungarn) 

• I takt med at flere informationer placeres i bygningsmodellen, får den større betydning i 
byggeprojekter og drift af bygninger. En grundlæggende strategi for GRAPHISOFT har været at 
bygge IFC-formatet så langt ind i ArchiCAD som muligt - med mulighed for at styre, udveksle 
og checke informationer.  

 
16.30 
Fremtiden for IFC og OpenBIM?  / daglig leder Steen Sunesen, buildingSMART Norge  
(live video fra Oslo) 
buildingSMART Norge er en stærk spiller både i udviklingen af internationale BIM-standarder og ved 
implementering og anvendelse af dem i norske byggeprojekter. Hør Steen Sunesens bud på fremtiden, 
med mulighed for at stille spørgsmål bagefter. 
 
Øl og chips 
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