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1 Indledning
Branchesamarbejdet - Det Digitale Anlæg (DDA) - som blev etableret i 2013 har til
formål at fremme brug af moderne teknologi i anlægsbranchen og definere standarder
herfor. I juni 2017 blev der udarbejdet et oplæg til ”BIM strategi for anlægsbranchen”
drevet af bygherre organisationer. Direktionerne i Banedanmark og Vejdirektoratet
blev enige om at understøtte arbejdet ved at allokere ressourcer i resten af 2017 for at
uddybe strategien og definere den fornødne organisation og budget for et samarbejde
om digital transformation indenfor vej og bane i perioden 2018-2022.
Dette dokument afslutter arbejdspakke 1 i fase 1 – Definition af BIM i den danske
anlægsbranche, og udgør bilag 1 (B1) til Kommissorium for BIM Anlæg 2018-2022.
Dokumentet er skrevet af Koordineringsgruppen på grundlag af tilgængeligt skriftligt
materiale og bidrag via møder og workshop jf. nedenstående liste. Øvrige bidragydere
har ikke fået dokumentet til review.
Bidragsydere til denne arbejdspakke:
Rasmus Lynge Fuglsang, Vejdirektoretet (Koordineringsgruppen)
Eric Thor Straten, Vejdirektoratet
Gita Mohshizadeh, Banedanmark (Koordineringsgruppen)
Magnus Christensen, COWI
Martin Laursen, Rambøll

2 Hvad er BIM?
1.1 Definition
BIM står for ”Building Information Modelling” og er overskriften på den digitale
transformation i bygge- og anlægssektoren i hele verden.
BIM omfatter udvikling af processer, metoder, data, IT og kompetencer, der gør det
muligt for såvel offentlige som private aktører effektivt at udvikle, anvende, dele og
genbruge digitale data og modeller af anlæg i hele anlæggets livscyklus – fra
planlægning og projektering til asset management og nedlukning af anlæg. BIM
understøtter i særdeleshed fornyelse, renovering og vedligeholdelse af eksisterende
anlæg, som udgør størstedelen af opgaverne i infrastruktursektoren.
Den offentlige del af anlægssektoren kan høste gevinster ved udbredelsen af BIM:


Som bygherre



Som driftherre – asset manager



Som ansvarlig for udvikling af lovgivning, politik, regulering eller standarder
for at forbedre sektorens eller det byggede miljøs ydeevne (dvs. sektorfokus)

Gevinsterne fordeler sig indenfor:


Økonomiske gevinster



Miljømæssige gevinster



Sociale gevinster

1.2 Bygherrens BIM
BIM indgår som en digital understøttelse af eksisterende faglige processer på
baggrund af en fælles defineret og dokumenteret tilgang. Her er omdrejningspunktet
en informationsmodel som danner et samlet informations- og beslutningsgrund for
anlæggets interessenter på et givet tidspunkt i livscyklussen. Der fokuseres på
mulighederne i samarbejde og informationsudveksling på basis af en åben
datastruktur.
Bygherren arbejder med en asset informationsmodel som udgør en digital
repræsentation af bygherrens aktiver. Herfra kan laves et informationsudtræk til
anvendelse inden for interne faglige processer eller udveksling med eksterne.
Informationsmodellen kan påvirkes af en række processer som giver anledning til
ændring af den samlede model. Ændringer i modellen bliver således resultat eller
delresultat af de faglige processer.
Uden om bygherrens information er på figur 1 er vist eksempler på overordnet
procesloops som afspejler bygherrens ansvarsområder. Her udarbejdes eller
bearbejdes information om eksisterende eller tiltænkte assets.

Figur 1
Figuren viser ligeledes hvordan bygherren ved anvendelse af BIM skal tilpasse både
information, teknologi, processer og organisation.

1.2.1

BIM i de faglige processer

Et projekt betragtes som en samling af faglige processer, herunder projektledelse. Der
arbejdes med en projektspecifik informationsmodel, men med struktur som er i
overensstemmelse med den overordnede model. Der kan her suppleres med
informationer som ikke er en del af bygherrens assets, men som er nødvendige at tage
i betragtning i forhold til det konkrete projekt. Samtidig kan modellen bruges til
eksempelvis koordinering, optimering og styring af projektet.

1.2.2 Digitale processer
De digitale processer bliver således et bindeled mellem den faglige proces og
informationsmodellen. Derved er der behov for, at informationsmodellen indeholder
både faglige informationer, men også informationer om processen. Mulige digitale
processer betegnes BIM uses.
Figur 2 viser de overordnede digitale processer, som kan påvirke
informationsmodellen:

Figur 2

2.3

Forandring

Med indførelse af BIM, åbnes der op for nye samarbejdsmetoder baseret på den
digitale model. Dette giver anledningen til en række ændring hos alle aktører for et
anlægsprojekt. Følgende figur illustrerer nogle af de ændringer som sker ved
overgangen fra de traditionelle papirstegninger til BIM.

1

Figur 3
Digitaliseringen kan med fordels ses som en trinvis udvikling hvilket er beskrevet
nærmere i afsnit 1.2

2.4

Elementer

For at opnå det fulde potentiale af BIM, skal der være en ensretning i forståelse og
anvendelse af digitale data og værktøjer. For at skabe et overblik over hvad der er
indeholdt i BIM, er der udarbejdet en liste over hvilke overordnet elementer som
indgår i BIM. Listen er ikke komplet, og bør løbende opdateres og synkroniseres med
vores og omverdens tilgang til BIM.
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‘BIM biases’ efter Michael LeFevre, AIA, Holder Construction Co.

Elementer i BIM

Beskrivelse

Informationsmodel

Samling af struktureret informationer som digitalt repræsenterer
infrastrukturprojektets elementer.

Livscyklusbetragtning

Datamodellen betragtes gennem hele infrastrukturprojektets
livscyklus, hvor den løbende opdateres og beriges med
informationer.

Objekter

Datamodellen inddeles i unikke objekter som kan tilknyttes en
række prædefineret informationer.

Klassifikation

Beskrivelse af struktur og sammenhæng mellem objekter.

Informationsniveau

Beskriver i hvilken grad de prædefinerede informationer er
medtaget i modellen på et givent tidspunkt

Udviklingsniveau

Beskriver hvor gennemarbejdet informationerne omkring de enkelte
objekter er

Registreringsniveau

Beskriver hvor nøjagtigt informationerne for fysiske objekter er
registreret/moddeleret

Processer

Handlinger som udføres på datamodellen – Oprette, opdaterer,
ændre og læse

Roller

Relationer til datamodellen – Data ejer, data koordinator, data
designer og data bruger

Projekt

En samling af processer som leder til en ændring af informationen i
BIM modellen

Projektinformationsmodel

Midlertidig og afgrænset informationsmodel som startes og afsluttes
af en overordnet proces med in- og output fra den samlede
informationsmode

Åbne dataformater

Filer med offentlig dokumenteret datastruktur

Systemer

Understøtter data og processer gennem åbne dataformater

Udviklingstrin

Prædefineret skala for anvendelsen af en BIM tilgang inden for alle
ovennævnte aspekter

Modenhed

Kortlægning/måling i forhold til udviklingstrin

Aftalegrundlag

Beskrivelse for håndtering af alle ovennævnte aspekter

Bygherrekrav

Bygherrens generiske krav til BIM modeller

BIM platform

En platform, hvor modeller og informationer opbevares og deles
gennem analyse, planlægning, design og udførelse.

Gevinster

Gevinster ved implementering af BIM i livscyklus

Businesscase

Erfaringer ved brug af BIM arbejdsmetode nationalt og
internationalt

2.5

POTI

Som illustreret på figur 1, er der en sammenhæng mellem organisation, processer,
teknologi og information. Elementerne i BIM kan sorteres og uddybes under disse
områder, således at der skabes et overblik over sammenhængen til den overordnede
BIM definition:

O

ORGANISATION
Aktører, organisationsstruktur, roller og ansvar, kapacitet,
kompetencer, politikker, strategier, ledelse, organisationskultur

P

PROCESSER
Processer, aftaler, samarbejdsrelationer mellem aktører og enheder.
Anlægs- /ledelsesfaser, faglige processer og aktiviteter, digitale
samarbejdsrelationer, juridiske og kontraktuelle processer (udbud,
kontrakt, IKT-paradigme)

T

TEKNOLOGI
Teknologiske niveau, IKT systemer, (modelbaserede) værktøjer,
udstyr, IT arkitektur, objektdatabase, IT og datasikkerhed.

I

INFORMATION
Modelniveau, fagmodeller, fællesmodeller, formater
informationstyper, objekttyper, objektstruktur, klassifikation,
information management og konfigurationsstyring

Ved implementering af BIM er det vigtigt, at der arbejdes med alle niveauer af P O T I
elementerne. Det er således ikke nok at have ønske om en avanceret digital model,
hvis der ikke er taget stilling til af hvem, hvordan og hvornår modellen beriges med
informationer.

2.6

BIM Uses

BIM uses kan defineres som forskellige anvendelsesmuligheder, som tillægges de
digitale informations modeller gennem projekts livscyklus, for at optimere udviklingen
af projektet via et eller flere specifikke formål.
Et BIM use vil altid være tilknyttet en eller flere processer, og er med til at skabe en
effektivisering. Der kan vælges forskellige BIM uses alt efter projektets type
sammenholdt med strategien for anvendelse af BIM.
Hvert BIM use har forskellige elementer indenfor de 5 komponenter:
1. Indsamle
2. Generer
3. Analyser
4. Kommuniker

5. Realiser
En nem måde at illustrere forskellige BIM uses på, er vist i nedenstående figur, hvor
13 af de mest relevante BIM uses for infrastruktur også er forklaret i stikord.
Forskellige stykker af cirklen har forskellig relevans i projektets livscyklus. Nogle Uses
kan kun foregå i én eller enkelte projektfaser mens andre kan anvendes gennem hele
projektets levetid.

Eksempel på BIM hjul med anvendelsesmuligheder. 2
Ved projektets start udvælges de BIM uses som giver værdi i det konkrete projekt. De
valgte BIM uses kan gå tilbage til fagene og understøtte eksekveringen af andre
faglige processer. Hvert BIM use indeholder beskrivelse af anvendelsen, samt et
procesdiagram som viser workflowet.
Hvert BIM use skal have en beskrivelse af hvorfor det udføres, med hvilken frekvens
det udføres og hvad processen overordnet set indeholder, samt hvilken potentiel værdi
det giver projektet, således at projektledelsen i samarbejde med BIM roller kan
udvælge de uses som giver most value for money i det konkrete tilfælde.
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Figur lånt af COWI

2.7

Optimeringspotentiale

BIM er globalt et populært samtaleemne, og det anses for at have potentiale til at
revolutionere bygge- og anlægssektoren ved optimering inden for følgende områder:


Mindre tidsforbrug



Mindre tab



Bedre kvalitet



Lavere omkostninger



Mere effektivitet

Der er allerede en lang række internationale standardisering og udviklingsprojekter
som skal understøtte anvendelsen af BIM, lige som der pågår en det national aktivitet.
Eksempler på gevinster kan ses fra UK goverment, som har mål som vist på følgende
figur:

Ligeledes er der på europæisk plan lavet en håndbog, som vejleder i anvendelse af
BIM for den europæiske offentlige sektor

3

I Danmark gennem det digitale anlæg og hos de enkelte parter arbejdet med
realisering af gevinsterne. Dette følges nu op arbejdet med en national BIM strategi.
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http://www.eubim.eu/handbook/

2 Trinvis udvikling mod BIM
Overgangen til BIM er en kæmpe forandring for hele anlægsbranchen. Derfor arbejdes
der med en trinvis udvikling. Dette giver mulighed for måling og strategisk målsætning
for BIM modenheden hos den enkelte organisation. Trekanten startes på et helt
analogt stadie, og arbejder sig frem mod en fuld digitalisering. I de britiske standarder
er der introduceret en modenhedstrekant, som har vundet bed indpas ved diskussion
omkring BIM modenhed:
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Modenhedsniveau for CAD og BIM (rød linje markerer UK strategi for 2016)

Niveauinddeling er tilpasset de engelske forhold i form af engelske standarder. Derfor
er det ikke muligt direkte at indplacere sig på et engelsk trin. Af denne grund har flere
lande har lavet en national udgave. En dansk beskrivelse kunne være:
BIM level 0
BIM niveau 0 er i sin simpleste beskrivelse en proces som forgår med minimal
tværfaglighed og digitalt tjek, hvor produktionen primært er tegningsmateriale i form
af elektroniske print.
BIM level 1
Omdrejningspunktet for produktion er tværfaglige samordningsmodeller hvor flere fag
levere sin 3D produktion til, for at kunne afklare løsningerne igennem programtekniske
metoder og visualisering til at kommunikere gennem.
For niveau 1 kan produktionen fungere statisk sammen med værktøjer for
tidsplanlægning og til udveksling af data mellem formater.
Produktet overholder gældende krav til CAD standarder og udtræk fra niveau 1 vil
oftest være tabeller og tegningsmateriale.
BIM level 2
BIM niveau 2 bygger mere på tværfagligheden mellem fagene og et udvekslingsformat
som er anvendeligt for fagene til at generere data og levere data retur til projektet.
Med fokus på udvekslingsformaterne kan data mere entydigt deles til værktøjer der
bruges til organisering af tidsstyring og flow for omkostninger. Der er fokus på
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The UK BIM Maturity Model (GCCG, 2001)

fleksibilitet mellem værktøjerne, tværfaglighed og digital information der kan bruges i
flere faser af projektets livscyklus.
BIM level 3
BIM niveau 3 har fokus på livscyklussen for dataene igennem flere eller alle projekts
faser og at disse data kan bruges til udveksling af information internt og eksternt fra
projektstadie til drift og vedligehold. Data er let tilgængelige samt udtræk og
opdateringer af data sker sømløst gennem platforme som understøtter projektfasen.

3.1

Asset Management

Asset management er i BIM processer som udføres på baggrund af en fælles
informationsmodel. I den trinvise udvikling spiller geometri en væsentlig rolle, og
modenheds trekanten tager først livscyklus betragtningen med i level 2. Derfor er det
vigtigt, at der i BIM udviklingen arbejdes på at kunne forene den geometriske
tankegang med asset management. Følgende gives en række eksempler forhold som
skal tages i betragtning.
Hos Vejdirektoratet er forretningsopgaven med asset management for belægninger er
baseret på modeller og algoritmer, der tager udgangspunkt i linearitet, hvor
datamodellen understøtter at vejens strækningsinddeling er dynamisk – hvilket vil sige
at strækningsinddelingen afgøres af den konkrete forretningsopgave. Mængder og
arealer indgår i algoritmer men i form af en værdi (i kvadratmeter eller kubikmeter) og
ikke som flader eller rumlige figurer. Forretningsopgaven forventer således en
datastruktur, der følger principperne for strækningsorienterede data. Alle førende AMsystemer til brug for belægningsvedligehold følger dette princip. I Vejdirektoratets
belægningsoptimeringssystem benyttes en lignende datastruktur og det er også
tilfældet i de potentielle systemer, der vil indgå i beslutningen om et nyt AM-system.
Vejdirektoratet har andre forretningsopgaver udenfor projektering, anlæg og asset
management som også forudsætter at data følger principperne for strækningsdata.
Det gælder for eksempel trafiksikkerhed, strækningsanalyser, ledelsesinformation,
visse trafikanalyser med videre.
Forretningsopgaven med asset management for bygværker vil normalt tage
udgangspunkt i en modellering af bygværket i en hierarkisk struktur, hvor bygværket
kan opfattes som et punkt og elementerne beskrives hierarkisk i forhold til hinanden.
Alt afhængig af hvordan driftsmodellen (i dag angiver vejreglerne 15 elementer) for
bygværker defineres, vil en rumlig 3D-model forholdsvis enkelt kunne understøtte AM
for bygværker.
Forretningsopgaven projektering kan siges at tage udgangspunkt i et tracé beskrevet
ved stationeringer, kurveforløb og koordinater i 3 dimensioner. Ud fra tracélinjen
bygges en rumlig model af vejanlægget, der siden kan føres videre til entreprenør og
andre interessenter.
Ses modenhedstrekanten med et synspunkt fra en asset management kunne et udkast
til beskrivelserne være:
AM Niveau 0:

På dette niveau er der ikke en direkte datasammenhæng mellem projektering/anlæg
og asset management. Anlægget dokumenteres ved ‘Således Udført’ og afleveres I
hovedsagen (med enkelte undtagelser) som dokumenter og ikke som ‘intelligente’
data.
Data til asset management fremskaffes ved nyopmåling I den struktur som
forretningsopgaven forventer. I forhold til en konkret asset management opgave kan
det blive aktuelt at udnytte Således Udført dokumentationen - det kan for eksempel
vær en detailtegning af en vejstrækning, et bygværk og lignende.
AM Niveau 1:
Anlægsdata er organiseret i 3D-modeller og med en defineret lagstruktur, der betyder
at data kan udveksles med interessenter der benytter data i samme struktur.
Definitioner på niveau 1 er med baggrund i ‘fabriksstandarder’ som for eksempel DGNfiler fra Bentley. Data til asset management produceres ud fra 3D-modellen ved hjælp
af manuelle/semiautomatiske metoder hvor tværprofiler etableres ved måling I
modellen og hvor der kan være etableret forskellige hjælpeværktøjer til støtte for
registreringen. I niveau 1 kan det indebære at en entreprenør med eget valg af
teknologi leverer såvel en Således Udført model som driftsdata til datamanagement for
eksempel I et xml/geoxml format til direkte indlæsning I driftssystemet. Ligesom med
anlægsmodellen sker dataudvekslingen med proprietær formater hvilket vil sige i
forhold til specifikke systemer.
AM Niveau 2:
3D-modellerne for anlæg er på dette niveau informationsmodeller. I forhold til asset
management opbygges informationsmodelkoncepter, der både understøtter en rumlig
datastruktur, en hierarkisk struktur samt en linjeorienteret struktur for såvel
geometriske som for beskrivende data. Strukturerne er kendt fra starten hvilket
betyder, at opbygning af data i modellerne støtter de forretningsmæssige opgave r
uanset om disse har udgangspunkt i rumlig, hierarkisk eller linjebaseret struktur
ligesom de kan anvendes til driftsprognoser i alle anlægsfaser afsluttende med
overgang fra anlæg til drift. Niveau 2 kan modelmæssigt være en firmastandard mens
snitfladen bør være en national standard subsidiært en branchestandard.
Objektstrukturen på niveau 2 understøtter andre forretningsopgaver med data om
asset end asset management uanset den objektstruktur som opgaven baserer sig på.
AM Niveau 3:
I forhold til niveau 2 og asset management er objektstrukturen i princippet uændret
mens såvel struktur og snitflade er en international standard. Samtlige
forretningsopgaver kan udnytte objektstrukturen, idet modelkonceptet i sig selv stiller
data til rådighed i den ønskede datastruktur (rumlig, hierarkisk og linjebaseret).

3.2

CEN/TC 442 revurderet trekant

I forbindelse med det igangværende europæiske standardiseringsarbejd i CEN/TC 442
anvendes en uddybende beskrivelse af BIM trekanten. I dette arbejde er der taget
udgangspunkt i denne opstilling som kan ses på nedenstående figur

Figur 4

3.3

BIM anlæg trekant modenhedstrekant

Til anvendelse inden for BIM anlæg er trekanten oversat til dansk. Desuden er der
tilføjet beskrivelser som viser hvordan asset management bindes sammen med BIM
inden for den trinvise udvikling. Som supplement til trekanten fra arbejdet i CEN/TC
442 er der tilføjet et spor med aflevering. Den danske figur bliver således som følger:

BIM anlæg modenhedsniveau 0
Repræsenterer den traditionelle metode som har været kendt inden for
anlægsbranchen i generationer. Niveau 0 er delt i to, hvor første del repræsentere en
analog arbejdsgang med udgangspunkt i tegningsproduktion. Forskellige fagområder
deler informationer ved tegningsudveksling.
Anden del introduceres CAD som hjælpeværktøj til at understøtte og erstatte analoge
arbejdsgange. Slutresultatet er fortsat 2d tegninger som produceres digitalt. Som
supplement til de analoge tegninger anvendes digitale formater som pdf og TIFF til
arkivering. Under udarbejdelsen arbejdes med 3d modeller for linjeføringer og

vej/jernbane opbygning for udtrækning af jordmængder. Grafisk fremstilles det som
2d gennem planer, længde- og tværsnit. Øvrige fagområder arbejder typisk i 2d. CAD
programmerne arbejder grafisk i 2d med mulighed for at få samlet forskellige
fagområder.
BIM anlæg modenhedsniveau 1
De traditionelle tegninger suppleres med digitale 3d modeller i proprietær formater til
anvendelse under både design, udførsel og ved aflevering. Der arbejdes med simple
3d objekter eller symboler som lokaliseres gennem deres grafiske placering i modellen,
hvor data er grupperet for hvert fagområde og sorteret gennem forskellige lag. CADprogrammernes visuelle fremstilling af modellerne anvendes til koordinering og
kontrol. Til opbevaring og udveksling på filniveau anvendes et hjemmesidebaseret
projektWEB. Entreprenøren anvender maskinstyring i forbindelse med jordarbejde.
BIM anlæg modenhedsniveau 2
Anvendelsen af tegninger som del af udbudsmateriale minimeres og informationer
videregives i stedet gennem 3d modeller. Her arbejdes med 3d anlægsobjekter, som
geometrisk gengives for den ydre afgrænsning. Størstedelen af fagområderne arbejder
i 3d og der sker en systematisk koordinering på tværs. Der sker i højere grad en
mængdekontrol ud fra modellerne. De visuelle kontroller suppleres med en maskinel
kollisionskontrol. Entreprenøren anvender modeller i forbindelse med beregning af
tilbud, samt til maskinstyring inden for opbygning af vej/banen. Projektets
dataudveksling sker gennem et projektweb placeret på en fælles server, som ligeledes
håndterer en simpel processtyring. Hvor der eksisteres valide og softwareunderstøttet
åbne BIM-formater som dækker anlægsområdet anvendes dette. Alternativt anvendes
de proprietær formater. I forbindelse med afslutning af anlægsarbejdet suppleres det
traditionelle som udført materiale med digitale modeller. Driftssystemer henter delvist
informationer fra de digitale modeller
BIM anlæg modenhedsniveau 3
Der arbejdes med unikke 3d anlægsobjekter og de trykte tegninger bliver et
arbejdsværktøj som repræsenterer et øjebliksbillede af modellen. Niveau 3 er opdelt i
to dele, hvor første del arbejder med informationer som har interesse for anlægsdelen.
Modeller eller dataudtræk kan vises på mobile enheder og bygger på informationer fra
et fælles projektweb. Data udveksles gennem åbne BIM-formater, og der laves
løbende en validering af både data og digitale processer. Anlægsobjekterne anvendes
til simuleringer af arbejdsgange, sammenkobling til tidsplaner og lignende. Som udført
dokumenteres på anlægsobjektniveau.
I anden del af niveau 3 arbejdes udvides anlægsobjekterne med information omkring
drift og vedligehold. BIM data udveksles og tilgås gennem mobile enheder. Projektweb
anvendes til håndtering og styring af processer. Modelinformationen indgår omkring
produktion og montering, og informationerne overdrages til drift og vedligehold.
Generelt arbejdes på at automatiserer processer for håndtering og udveksling af data,
BIM anlæg modenhedsniveau 4
Al dokumentation omkring et anlægsprojekt kobles til anlægsobjekterne som beriges
gennem de forskellige livscyklustrin. Der skabes mobil adgang til på objektniveau,
hvor det er muligt at tilgå alt dokumentation. Modellerne opdateres løbende ved brug
af sensorer eller input fra andre datakilder som eksempelvis vejrdata, selvkørende
biler eller andet. Data udstilles så en bred række af interessenter får live adgang til

informationer gennem en anlægsdataserver. BIM modellen danner grundlag for
beslutninger vedrørende anlægsbygherrens assets, men indgår også som en
delmængde i et fælles digitalt samfund.

3.4

Bygherrens BIM

Anvendte niveau af BIM-modenheden har indflydelse på, hvor stor en del af
bygherreorganisationen som anvender BIM data. Nedenstående figur viser et
forsimplet eksempel på de hovedområder som en bygherreorganisation kunne
indeholde. Hvert område anvender et eller flere systemer til at supportere de faglige
processer. Hvert system har et underlæggende datasæt, som ligger til grund for
resultatet/eller beslutningerne som laves i en given opgave. Ved anvendelse af BIM
baseres disse data på en fælles BIM datamængde, som løbende opdateres med
projekter eller driftsopgaver. Ved en fuld BIM implementering vil alle områder arbejde
ud fra samme fællesmængde af BIM data:

Modenhedsniveauerne beskriver i mellemtiden en øget anvendelse af BIM. Dette kan
overføres til ovenstående figur, for at illustrere hvordan BIM implementeringen
påvirker de interne systemer hos bygherren:
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For de forskellige systemer skal det sikres, at disse understøtter de forskellige BIM
elementer omkring organisation, processer, teknologi og information.

