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Uddannelse / Tværfaglighed / Innovation / Produktivitet

God eftermiddag - Jeg hedder Ture Bundgaard og er it-underviser på Kunstakademiets 
arkitektskole i københavn. 
Jeg skal fortælle lidt om den måde vi underviser i BIM.

Baggrunden for oplægget bygger på en nyligt udgivet SBI rapport omhandlende 
implementeringen af CUNECO standarder i byggeriets uddannelser - herunder KADK.

Vi har valgt overskriften for indlægget 

BIM 
”Hvorfor er det så svært - og hvad gør vi ved det”

Det er vigtigt at forstå at Arkitektskolen bygger på en ”frivillig” indstilling fra de 
studerendes side og ikke som de fleste andre skoler i BVU*net samarbejdet på en 
skemasat opbygning.  

Først vil jeg lige fortælle lidt om dagligdagen på KADK da implementeringen af BIM 
set fra vores synspunkt er en svær og kompliceret proces da KADK er en del af et 
større kreativt/kunstnerisk miljø hvor en kreativ æstetisk tankegang og hurtige/
refleksive ideer er en stor del af dagligdagen i uddannelsen. Der er en høj grad af 
idéudvikling hvor mange tanker er i spil og ideer hurtigt realiseres eller fejes af 
bordet. Dette gælder i øvrigt både studerende og undervisere på tværs af institutter.

De studerende bliver i løbet af deres studietid præsenteret for mange forskellige 
typer opgaver der spænder meget bredt afhængigt af institut og årgang. 

I bachelordelen fokuserer undervisningen især på rum og form, proportioner, 
lys, rumforløb, æstetik, funktion, kontekst, konstruktion, materiale, aptering og 
materialer. Analog og digital projektering indgår centralt i undervisningen. I den 
sidste del af bachelorforløbet fokuseres i højere grad på konstruktion og byggeteknik, 
bygningsdele, materia ler og detaljer.

Arkitektstudiet bærer i høj grad præg af en stor selvstændighed og den umiddelbare 
undervisning består i ”tegnebordsundervisning” og relevante kurser som giver den 
studerende bedre overblik og forståelse for tegning, rum, skitsering, forklaring, 
visualisering mv.

Der er i studieforløbet indlagt forskellige perioder af op til 6 uger hvori den 
studerende bliver introduceret til forskellige opgaver der spænder fra den analoge 
filosofiske tankegang til den mere konstruktive. 

Tankegangen på studiet er præget af mange forskellige interesser, processer og 
baggrunde. Tager man to tilfældige afgangsprojekter kan de risikere at spænde 
over et projekt præget af molekylære skitsestudier til et mere ”færdigprojekteret” 
bygningsprojekt med konstruktive elementer. 

Interessen for de fire hovedfelter fra cuneco ”Klassifikation, Egenskaber, 
Informationsniveauer og Opmålingsregler” er for mange studerende meget begrænset 
da det ikke er den slags opgaver der prioriteres højest for dem da de oftest nærer 
mere interesse for det mere kreative og undersøgende. Dette understøttes også i høj 
grad fra de forskellige institutters undervisere og opgaver.
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På de indlagte 6 ugers forløb de studerende har på 3 år, indlægges et BIM forløb 
hvori Revit (i øjeblikket) bliver brugt som hovedsoftware. De studerende bliver i 
dette forløb stillet en opgave der indeholder elementer der har med cunecos fire 
hovedfelter at gøre. I forløbet lægges vægt på programmets dynamiske evner. Jeg 
kommer mere ind på dette senere...

Det skal tilføjes at IT afdelingen lægger høj vægt på at introducere så mange 
programmer som muligt der både tager højde for den hurtige skitsetegning (feks 
sketchup) men også mere avancerede 3D programmer som Rhino og 3D Max bliver 
flittigt brugt. Undervisningen i IT færdigheder bygger i høj grad på at udvikle den 
studerendes evne til at realisere sine ideer.

De største udfordringer ved at indføre BIM programmer som Revit og Archicad er at få 
programmerne til at være spændende, fjerne de fordomme der er, vise hvad de kan 
og ikke mindst hvad de kan hurtigere og bedre, forstå opbygningen af programmet.

Vi har bevidst valgt fra skolens side først at indtroducere BIM på 3 år da det er her 
de studerende begynder at skulle afslutte deres Bachelor og kigge sig om efter en 
praktikplads.

UNDERVISINGSMATERIALET / IT - DELEN

Da vi skrev kompendiet gjorde vi meget ud af at tage udgangspunkt i en målsætning 
der hed 

• ”hvad skal de studerende kunne”
• ”hvad kan de risikere at blive udsat for når de kommer i praktik” 
• ”hvordan skaber vi interessen / motivationen for BIM hos de studerende

Inden den reelle it undervisning starter er det oftest kombineret med et par 
forelæsninger f.eks. fra Arkitekt og byggeøkonom Christian Bolding og fra BIM Equity 
Thomas Gråbech. Forelæsningerne viser nogle forskellige eksempler hvor BIM spiller 
en væsentlig rolle i byggeriet. 
Forelæsningerne skulle gerne vække de studerendes interesse for BIM og skabe lidt 
mere ”wow” effekt når de ser hvad programmerne kan.

Herefter starter den egentlige undervisning i programmerne. De studerende 
modtager både undervisning i Archicad og Revit. Archicad er et tilmeldingskursus og 
bliver indtil nu kørt af Thomas Gråbech fra BIM Equity. 

Revitdelen som er obligatorisk består af et todelt kompendie.

Første del koncentrerer sig om en generel intro og der fokuseres herefter på at 
lave et lille foruddefineret hus der skal opbygges. Her koncentreres undervisningen 
især omkring opbygningen af programmet og de parametriske egenskaber som Revit 
families indeholder.

Efter de studerende selv har opbygget grundhuset følger flere opgaver omrking 
opsætning, schedules med brutto netto og antal vinduer og døre, rumskemaer, 
phases, linietykkelser (som er vigtigt på arkitektskolen) og call outs/detaljer. 
Herefter møbleres huset med et køkken først som inplace components og derefter 
som placed components fra en køkkenproducent. 
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Når huset er tegnet sættes det op på et sheet der har en speciel stor størrelse da det 
oftest er den måde der fremlægges på. 

Herefter følger et par mere avancerede opgaver omkring masses, curtain systems, 
view range/depth, multitrapper, import fra rhino/sketchup og design options. Disse 
opgaver skal give de studerende et bedre indblik i hvordan mere avanceret geometri 
let kan opbygges i revit og hvordan de paramtriske componenter såsom masses og 
curtain walls hurtigt kan skabe nogle ret avancerede 3D modeller.
Her lægges også opgaver ind der med design options hvori flere modeller kan være i 
spil på samme tid så det f.eks. kan diskutteres ved tegnebordsundervisningen.

Den anden del af kompendiet tager udgangspunkt i Paustian området i Nordhavn. Der 
skal bygges en tilbygning til en af de eksisterende Paustianbygninger. En tilbygning 
der indeholder konferrencefaciliteter som storsal med plads til 250 personer, 
mødelokaler, kontorer, toiletter, depoter, mv.
Vi bruger her CCS informationsniveauer til tegningsmaterialet og CCS klassificering til 
udvalgte bygningsdele.

Der bliver primært undervist i at lave families af mere avanceret art såsom vinduer 
og søjler der kan tilpasses mere individuelt. Der fokuseres også på opsætning og 
schedules.

Midt i forløbet kommer der tilføjelser i form af et indskudt bygherremøde der 
reducerer det først opgivne max m2 med 10% og der skal tilføjes forskellige 
andre faciliteter såsom et stor chefkontor med udsigt. Dette viser programmets 
parametriske evner/svagheder.

Som rettesnor for projektet laves shedules for møblering, vinduer, døre, søjler 
m2, tegningsliste, - hvilket også gør det lettere for os undervisere senere at kunne 
godkende.

   
HVORDAN ER DET SÅ GÅET?

Det var en meget blandet modtagelse, nogle studerende virkede oprigtigt 
interesserede og syntes at programmet havde nogle rigtig gode egenskaber. Andre 
syntes det var for svært teknisk og begrænsende i deres kunstneriske frihed. 
Introduktionen til CCS værktøjerne som informationsniveauer og klassifikation 
fungerede udemærket men tror aldrig det vil være noget der vil blive lagt vægt på 
fra institutternes side. 

Der var en høj beståelsesprocent på kurset som jo set fra os underviseres synspunkt 
er posistivt.

HVAD VIL VI GØRE FREMOVER?
Da kurset var placeret i starten af 3 år så vi en del studerende der ikke efterfølgende 
fik brugt programmet hvilket er et problem da man for at blive god til et program 
bliver nødt til at anvende det efterfølgende. Vi har efterfølgende fået en del 
henvendelser fra kandidatstuderende der efterspørger kurser i både Archicad og 
Revit. 
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TVÆRFAGLIGE DAGE OM RELEVANTE BYGGEPROJEKTER

BVU*NET (Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelses-institutioner) 
og cuneco vil gerne holde nogle kortere oplæg vedrørende relevante byggeprojekter. 
I den forbindelse forestilles det at der tages udgangspunkt i et byggeprojekt i 
København.
Målet er at arkitekt- og ingeniør-/konstruktørstuderende vil opnå viden om 
forskellige problemstillinger, forskningsområder, teknikker og muligheder indenfor 
byggeriets praksis-, samarbejds-, forskning- og myndighedsforhold.

OPLÆG TIL KORTERE TVÆRFAGLIGE ”SKOLEDAGE”:

Møderne skulle gerne klarlægge nogle problemstillinger i byggeriet da der er idag 
langt flere byggesager der går galt end godt - hvorfor? - og hvordan kan dette undgås?
Vi har i første omgang taget fat i Københavns Kommune omkring et møde oplæg der 
kunne omhandle Inderhavnsbroen der går fra Nyhavn til Holmen i København. Dette 
er et projekt der for det første har været debatteret meget blandt de studerende og 
undervisere og for det andet et projekt der har geografisk relevans og dermed også 
større interesse for de studerende.

Til I den forbindelse kunne der spørges 

1) Software

 • Revit / Archicad

 • Spine

 • Modelcheckers

 • Hvordan bruges de forskellige software bliver de udnyttet til fulde?

2) Informationsniveau

 • Hvor og hvordan er de implementeret?

 • Hvordan gør det sig gældende i projektet?

 • Har det har en positiv/negativ betydning i projektet?

3) Jura / lovgivning

 • Hvordan bliver/blev det anvendt 

 • Har det begrænset / styrket projektet

 • Har Klassificering af bygningsdele været optimal   

 • Har kommunikationen været forståelig og fyldestgørende på tværs af            

    parterne.

4) Mængdeberegning

 • Hvordan bliver det anvendt

 • Har der været uforudsete forhindringer eller begrænsninger

5) IKT

 • Hvordan bliver/blev det anvendt 

 • Har det begrænset / styrket projektet 
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Tanken er at skabe en række mindre sessions, der alle har 
samme faglige mål, men med udgangspunkt i lokale byggerier, 
der kan samle interesse for såvel studerende som for de 
professionelle.

Meningen er at arkitekt- og ingeniør-/konstruktørstuderende 
opnår viden om problemstillinger, forskningsområder, teknikker 
og muligheder indenfor byggeriets praksis-, samarbejds-, 
forskning- og myndighedsforhold. 

Til hver eventsession vælges nogle fagemner indenfor byggeriets 
praksis-, samarbejds-, forskning-, og myndighedsforhold, der 
så er de samme for alle uddannelsesinstitutioner selv om 
det emne, der benyttes som lokal case er forskellig. Derved 
udfordres fagemnerne både af de forskellige fags tilgange og 
den virkelighed casen giver.


