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Formålet med BIM 360
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Medarbejderen

MTH

At understøtte de kendte 
processer i MTH og digitalisere 
dem ved hjælp af en central 
platform

Formålet med BIM 360



VDC værktøjer i et projekt
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PQ / Tilbud Design Udførelsen Drift / Aflevering



BIM 360 (software)

BIM 360 (software vs virkeligheden) 

BIM 360 
(software)

Medarbejderen

Roller

Økonomi

Miljø

Firmakultur

Branchen

Krav fra 
bygherre
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Produktet skaber ikke forandring, 

det gør du i samarbejde med 

dine kollegaer! 

Det er dem der skal have brug for 

det og du skal ikke være deres 

sælger!

At understøtte de kendte 

processer i MTH og digitalisere dem 

ved hjælp af en central platform
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Case: CPH
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ARK
projektkontor

D&E
Søborg

EL 
Rådgiver

UE
Ventilation

UE
Sprinkler

ARK
Hovedkontor

D&E
Vietnam

Revit Cloud 

Worksharing

Guides og filmKobling af kendte processer til BIM 360

Filer og opgaver via BIM360 Docs Udgivelser via BIM 360 Design Collaboration

Hele designteamet inkl. UE’er

Software: BIM 360 Docs, Design collaboration  



Case: E300X
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346 1885 1885 73 73 13 13 10051 10051 767 464

Total Issues
Checklists 

Created

Total 

Checklists

Equipment 

Created

Total 

Equipment

Tasks 

Created
Total Tasks

Photos 

Created
Total Photos

Documents 

Uploaded

Total Active 

Documents

Man kan ikke 

skabe en 

forandring på 

sidelinjen...

Software: Classic Field



Case : Docs på NAU

1220-09-2019
Sammenligning 

af tegninger
Fællesmodel

Ændringer

Links

Med udgangspunkt i Bluebeam

Software: BIM 360 Docs 



Case: Scandibyg
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Software: BIM 360 Field Management -> Docs mf.
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Vi har alt hvad de skal bruge, men de forstår de det bare 

ikke… eller hvad?
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Omgivelserne Adfærd Erfaring

værdier

og motivation

RollePersonlighed

Identitet

Overbevisninger/værdier

Færdigheder

Adfærd

Omgivelser

Fundamentet kommer først – fundamentet er brugeren!

De logiske niveauer 

Når vi skal påvirke en kollegas adfærd, skal vi 

gøre det i den rigtige rækkefølge. 

Det skal give værdi, mening, gøre det lettere, 

smartere…. for den enkelte medarbejder. 
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Perspektivet er vigtigt og budskabet skal være konkret

17

• Forstå arbejdet personen udfører, fra deres perspektiv.

• Forstå hvad der giver dem succes ud fra deres 

perspektiv

• Forstå deres rolle i firmaet og de styrker og udfordringer 

de har at arbejde med
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Kommunikation – skab ejerskab i hele organisationen
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Kommunikation
Kendt 
proces

Kendt 
opbygning

Kendt 
miljø

Nye farver
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Max

1 ud af 4!

Husk at…

- Være konkret og med fokus på deres udfordring

- Begræns mødetiden – gerne til en halv time og så fordel 

budskabet over flere møder

- Find ejerskab og ansvar hos din kollega

- Du får måske ikke flere chancer, så forbered dig godt



Vær tilstede og imødekommende
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Opsummering af resultater 

MT Højgaad har fået:

- Ensrettede processer

- Nemmere styr på ændringer og revisioner

- Alle på projektet har adgang til visualiserede ændringer, filer, tegninger og modeller

- Bedre opsamling, validering og dokumentation via Power BI 

- Fundamentet er langt til fremtidige digitale muligheder

Medarbejderen har fået:

- Medarbejderen siger at det er nemmere at registrere og arbejde i en digital løsning, frem for papir

- De bruger ikke tid på dobbeltarbejde

- De kan finde alle dokumenter og tegninger nemt og på deres computer og mobile enheder

- De slipper for IT-problemer, da der ikke er noget der skal installeres og vedligeholdes
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Hvor er vores fokus
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En BIM360 kok
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Foto: Lars Krabbe



Spørgsmål og tak for jeres tid!
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Kontakt os, vi er altid klar til sparring 
og samarbejde!

22709527            / 22709451

CHIA@MTH.DK / MWH@MTH.DK

www.mth.dk
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