
Netværksmøde  

BUILD 4.0  
– BIM-tema 

Fremtidens BIM-modeller indeholder mere information og kan 
anvendes på helt nye måder i projekteringsfasen, end hvad man 
gør i dag. BIM-modellernes mange lag og dimensioner betyder 
nye anvendelsesmuligheder i både skitsering og projektering samt 
i bygningens videre drift.  

For at håndtere denne øgede mængde data kræves erfaringsud-
veksling, rådgivning og lettere adgang til modellerne bl.a. ved brug 
af OpenBIM og open-source software.  

Erfaringsudveksling og smart anvendelse af data i projekteringen 
er nøgleordene for næste netværksmøde faciliteret af InnoBYG. 

Målgruppen for arrangementet er brugerne af teknologierne lige 
fra rådgivere til producenter og alt indimellem. 

Netværksmødet afholdes den 17. september 2019 fra kl. 15-17,  
hos BIM Equity A/S, Strandlodsvej 6B, 3. sal,2300 København S 

Se program og tilmelding på næste side. 

 



  

PROGRAM
14.00   Netværksmøde for medlemmer af Build 4.0 netværket  
   (obs: kl. 14-15 kun for med lemmer af netværksgruppen) 

  Temaet for denne session er endnu ikke fastlagt. Følger i starten af september. Har 
 du selv noget, du gerne vil drøfte, så sig til 

15.00 Velkomst  
 v/Netværksgruppeleder Maria Felsgård-Hansen 

15.15 Indlæg ikke fastlagt—opdatering følger 

15.45 Specialistrådgivning om BIM  
 v/ Thomas Graabæk, BIM Equity  

 Nye tendenser omkring BIM, algoritmisk formgivning og VR. OpenBIM og  
 Open -Source software muliggør samarbejde på tværs af fagdiscipliner og software 
 platforme   

16.15 Pointclouds og brug af forskellige scanningsmetoder 
 v/ Jamie Meuni er LE34  

 Anvendelse af fremtidens scanningsmetoder – droner, LIDAR, SLAM til  
 opbyg ning af digitale data via punktskyer, der bliver til BIM til kunden   

16.45 Rundvisning i VR Studie og afslutning på dagen 

 

PRAKTISK INFO 
Netværksmødet afholdes den 17. september fra kl. 15-17: BIM Equity A/S,  
Strandlodsvej 6B, 3. sal,2300 København S 

Det er gratis at deltage, men vi forbeholder os ret til at opkræve et no-show gebyr  
på kr. 500,-  ved udeblivelse uden afmelding. 

Netværksmødet afholdes af InnoBYG som en del af Build 4.0 netværksgruppen. 

TILMELD DIG HER 

 
 

 

https://www.innobyg.dk/blogs/netvaerksgrupper/build-40-netvaerksgruppe/medlemmer-i-build-40-netvaerksgruppe/
https://www.innobyg.dk/aktiviteter/events/netvaerksgruppemoede-5-i-build-40-netvaerk/

