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12. aug. 2013 af ik@bips.dk 

Anbefalinger til det internationale IFC-samarbejde - og til nationale initiativer 

Hent 

• organisationen.pdf 
• juul_frost.pdf 
• exigo.pdf 
• tekla.pdf 
• graphisoft.pdf 
• buildingsmart-fremtid.pdf 

Fokus på netværksmøderne, som foregik i Aalborg, København, Odense og Århus, var en drøftelse af gode 
og dårlige erfaringer med brug af IFC. Resultatet af drøftelserne skulle være en resolution til 
viderebehandling i det internationale IFC-samarbejde, men der blev samtidig peget på nationale initiativer, 
som buildingSMART-forum vil arbejde videre med. 

Opsamlingen er lavet ud fra drøftelser blandt mødernes 125 deltagere. Udover mere overordnede 
kommentarer, blev der nævnt en række udfordringer af teknisk art - nogle af dem fremgår af (og er 
kommenteret) i sidste afsnit Eksempler på udfordringer. 

Hvordan kan man bruge IFC 
Man bør have fokus på det der virker, men det virker som om der mangler et breakthrough for at tro på at det 
virker. 

http://bips.dk/bruger/ikbipsdk
http://bips.dk/files/bips.dk/organisationen.pdf
http://bips.dk/files/bips.dk/juul_frost.pdf
http://bips.dk/files/bips.dk/exigo.pdf
http://bips.dk/files/bips.dk/tekla.pdf
http://bips.dk/files/bips.dk/graphisoft.pdf
http://bips.dk/files/bips.dk/buildingsmart-fremtid.pdf


IFC er godt bud på at give og få adgang til bygningsmodeller, uden at man afslører/afleverer hele den 
interne opbygning. IFC er rigtig god til kollisions- og konsistenskontrol. IFC er oplagt til energisimulering 
(skygge/u-værdi) hvor nøjagtigheden ikke behøver at være 100%.  

BCF sammen med IFC gør det nemt at bruge 3D-modeller til kommunikation på tværs af program og firma. 
BCF understøttes nu i flere programmer, enten native eller via plug-ins. BCF er et forholdsvist nyt format, 
som i den seneste tid har haft en kæmpe udvikling og udbredelse. Udviklingen af BCF varetages af 
buildingSMART og er et ”open source” projekt, som alle kan være med til at udvikle. 

IFC kan også bruges til validering og vurdering af konkurrenceforslag. IFC kan som ”objekt”baseret filformat 
bruges til at tjekke, om de m2, bygherre stiller krav om, rent faktisk findes i modellen. Når man har tegnet et 
rum, beregnes areal eller volumen ud fra geometrien. Med IFC kan man ikke snyde på vægtskålen ved at 
runde lidt op eller ned.  

IFC er eller kan være svært 
IFC bruges med fordel af flere store virksomheder, små virksomheder bliver tit sorteper. Man skal vide en 
masse om IFC før man kommer i gang. Tilgængelig information om IFC er svært og teknisk, og it-mæssigt er 
det nødvendigt at holde sige løbende opdateret. 
Der er behov for uddannelse og løbende opdatering af medarbejdere og for en bedre og mere 
brugerorienteret dokumentation. Kan man blive uddannet mere for at dygtiggøre sig hjemme på tegnestuen 
– så det ikke bare handler om at ”trykke” på IFC-knappen. Hvordan fungerer det? Opfordring til at den 
enkelte medarbejder certificeres til at arbejde med IFC. 

Hvad IFC ikke kan og aldrig har skullet 
Det er vigtigt med en forventningsafstemning – så man ved, hvad IFC kan og især ikke kan (og aldrig har 
skullet kunne)! Det gælder f.eks. areler for f.eks. rum. Arealer beregnes ud fra geometri og er ikke bare en 
værdi. Netop derfor kan man ikke se arealer af et rum i mange gratis IFC-viewers. 

Stil krav til leverandørerne 
Det største problem er, at der reelt ikke opbakning fra de to største softwareleverandører, Autodesk og 
Bentley. Danmark er et lille land, som ikke alene kan overtale Autodesk til at bidrage og bruge større 
ressourcer til at udvikle IFC. buildingSMART International (bS) bør lægge større pres på Autodesk. 
Hvordan kan vi nationalt påvirke vores softwareleverandører til bedre at understøtte IFC og BCF? Meld fejl til 
leverandøren og stil krav. Send mange support-spørgsmål til AutoDesks supportafdeling med kopi til 
Susanne Bergan, Betech. 
bips erfaklubber kan spille en vigtig rolle her! 

Kvalificer krav i IKT-bekendtgørelse 
I flere lande har staten som bygherre forsøgt et få et fælles format som IFC til at fungere ved at stille krav til 
at bruge det. Det gælder også i Danmark i IKT-bekendtgørelsen. Men kravene bør kvalificeres: Hvad skal 
IFC-filen f.eks. bruges til? Hvordan skal IFC-filen kontrolleres? Det bør desuden være et krav, at man skal 
bruge IFC certificeret software. 

Certificering 
Man bør øge indsatsen for at software bliver certificeret og for at certificeringen virker. Alle data skabt i 
modelleringsværktøjer skal kunne eksportes og genimporteres i værktøjet uden tab og fejl. 

Det vigtigste problem? 
- er forretningsmæssigt, ikke teknisk! 



Er IFC-arbejdet rigtigt organiseret i buildingSMART? 
Som medlem af organisationen buildingSMART har man mulighed for at påvirke arbejdet. Men er det 
optimalt, at det er en frivillig organisation med et meget lille budget der styrer IFC? Hvis udvikling og 
implementering af IFC skal fortsætte, skal der tilføres flere midler til dette. Hvis det er et økonomisk problem, 
bør det hæves op på et politisk plan, da det er fælleseje. 

 
Eksempler på udfordringer i IFC – kommentarer efterfølgende tilføjet af Jan Karlshøj, DTU Byg og Nicklas 
Østergaard, NIRAS 
Der bør ikke være alt for meget, som den enkelte bruger kan indstille, så det bliver for ”svært ” for 
modtageren. Det er en kæmpe kompetence at kunne kontrollere alle indstillinger i IFC, men er det den 
rigtige vej? Det er alt for risikofyldt på mange store projekter, og ofte ønsker man blot at udveksle mellem de 
samme programmer. Selv fra samme leverandør kan der være problemer. 

Store modeller er en udfordring – her kan SimpleBIM, være løsningen (Jan: Fjern unødvendige objekter) 

IFC fungerer først og fremmes som afleveringsformat og ikke udvekslingsformat mellem rådgivere (Jan: ja, 
jo, men det bruges fortsat i projekteringen til at fjerne kollisioner og andre fejl gennem brug af Solibri) 

Mængde, beskrivelse af regler, vis hvad der er hvad (Jan: Bedre dokumentation) 

Det er et problem, at man skal aflevere en IFC fil, og bygherren 2 år efter opdager, at han ønsker en 
ændring. Hvilken fil er det så, man skal ændre i (Nicklas: Man skal rette i den der er opdateret eller IFC). 

For tidligt at bruge IFC modeller til udbud med mængder -> kvaliteten er ikke på plads, fordi certificering ikke 
er fuldt implementeret. 

IFC-filer som konstruktions filer / mange målsætninger forsvinder (Jan: Det er pt . ikke et krav, at de kommer 
med, det er ”byggeobjekterne” som overføres) (Nicklas: Annotation bør ikke være en del at IFC, men et ”lag” 
som i GIS!) 
/ det er ikke helt klart hvorfor det ikke virker / nyt ID nr. ved revisioner (Jan: problem i fx Revit, som bør 
fanges under den nuværende certificering) / link der ligges ind under (Jan: Ej forstået) / Ny model overskriver 
den gamle fil (Jan: Ej forstået)/ det er meget omstændeligt at man skal tage forskellige forholdsregler for at få 
det til at virke. (Jan: Ja, tal med Jeres leverandør – få bips til – os – til at forestå opsætninger til fx Revit. Det 
kunne være et buildingSMART DK service til medlemer) 

IFC er problematisk ift. simuleringsprogrammer (Jan: Korrekt, der er ingen certificering pt. til 
simuleringsprogrammer eller til udvekslingen af dem). 

Landinspektører er på banen både før og efter projektering, og de savner velfungerende IFC-format. (Jan: 
Behov for mere information. IFC er pt. rettet mod bygninger. Infrasiden er på vej. Der er ikke krav om 
implementering af IFC-terrænmodeller i den eksisterende certificering) 

Round trip - skal det virke nu (Jan: Det er ikke et krav i coordination view. Implementeres kun hvis der 
kommer krav fra brugerne.) 

Visning af skraveringer og stregtykkelser: Problem nævnt af Exigo (Jan: Det har ikke rigtigt været i fokus, der 
er fokus på objekterne) (Nicklas: Det må den enkelte viewer håndtere, ikke IFC) 



Eksporttiden – det tager for lang tid – og eksportprogrammet låser, når der skal genereres fil i fx 3 timer! 
(Jan: Bed din leverandør om at gøre eksporten mere effektiv. Fx ved at multi threaded-programmet, dvs. 
bruge processorens andre beregningskerner) 

Større fokus på både IFC-import, såvel som -export (Jan: Importcertificering i forbedret udgave er på vej.) 
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