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Bilag  

 
Bilag 1 ”Obligatoriske moduler” (Ob) 
Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. 

 

Bilag 2 ”Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område” (Vf) 
Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler. 
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1. Indledning 

 

Akademiuddannelse i Byggeteknologi er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter 

lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) 

for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om 

åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i be-

kendtgørelse om videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser). 

 

Uddannelsen hører under fagområdet for Service, produktion, it, bygge og anlæg mv. jf. bekendtgø-

relse om videregående voksenuddannelser. Uddannelsen er på niveau 5 i henhold til kvalifikations-

rammen for livslang læring. 

  

Studieordningen er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af Styrelsen for Vi-

deregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) til udbud af denne uddannelse. Studieordnin-

gen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ændringer i studieordningen kan 

kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner.  

 

Følgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttræden godkendt til udbud af 

akademiuddannelse i AU i Byggeteknologi: 

 

- Københavns Erhvervsakademi – KEA 

- Erhvervsakademi Sydvest – EASV 

- University College Nordjylland – UCN 

 

Ved udarbejdelse af den fælles studieordning, har institutionerne haft kontakt til de organisationer, 

der repræsenterer de virksomheder, der aftager dimittenderne fra uddannelsen samt de organisatio-

ner, som organiserer studerende og færdiguddannede.  

 

Derudover er der indhentet udtalelse fra censorformandskabet i henhold til bestemmelserne i eksa-

mensbekendtgørelsen. 

 

Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal 

indeholde de fornødne overgangsordninger. 

 

Studieordningen har virkning fra 1. juli 2016. 

 

2. Uddannelsens formål 
Formålet med AU i er at opkvalificere medarbejdere og mellemlederes tekniske viden inden for 

byggematerialer, byggeteknik, bygningsfysik og -konstruktioner.  Desuden skal uddannelsen give 

medarbejdere og mellemledere indblik i relevant jura og kommunikative kompetencer til brug på 

byggepladsen. 

 

Uddannelsen retter sig imod personer, der allerede er i eller har erfaring fra bygge- og anlægs-

branchen, der har behov for at ajourføre og/eller styrke deres byggetekniske kompetencer. 

 

Erhvervssigtet er at imødekomme og afhjælpe nogle af de udfordringer bygge- og anlægsbran-

chen står overfor i kraft af nye materialer, byggeprocesser og byggeteknikker, herunder udviklin-

gen inden for bæredygtigt byggeri og energibesparende renovering og vedligeholdelse. 
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3. Uddannelses varighed 

Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde 

i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System).  

  

ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en 

uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved 

alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder ske-

malagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, 

samt prøver og andre bedømmelser. 

 

4. Uddannelsens titel 
Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i byggeteknologi og den engel-

ske betegnelse er Acedemy Profession (AP) Degree in Construction Technology jf. bekendtgørelse 

for videregående voksenuddannelser, bilag 1.   

 

5. Adgangskrav 

Adgang til optagelse på AU i Byggeteknologi eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøge-

ren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant er-

hvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse.  

 

Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende 

uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant er-

hvervsuddannelse. 

 

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, 

men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan 

sidestilles hermed. 

 

Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 

15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessy-

stemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. 

 

5.1 Indledende kurser  

Institutionen kan tilbyde et indledende kursus i matematik og fysik, der retter sig til alle obligatori-

ske og valgfri moduler og sigter mod at forbedre den studerendes grundlag for at gennemføre disse. 

Det indledende kursus har et omfang svarende til 1/12 årsværk. 

 

Formålet med det indledende kursus matematik og fysik er, at den studerende opnår grundlæggende 

færdigheder og kompetencer inden for matematik og fysik, således at den studerende har fået et 

grundlag til det videre studieforløb på AU i bygningsteknologi.  

 

Kurset vil anvende praksisnære eksempler til at illustrere matematiske og fysiske sammenhænge. 
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Indhold 

 

Matematik 

 Grundlæggende regneregler: addition, subtraktion, multiplikation, division, hierarki og pa-

renteser.  

 Brøkregneregler: addition, subtraktion, multiplikation og division 

 Potens og rod-regler. 

 Procentregning og andele. 

 Koordinatsystemer, ligninger og funktioner. 

 Trigonometri – A) Retvinklede og vilkårlige trekanter, herunder Pythagoras. B) Sin/asin, 

cos/cosin, tan/atan, sinusrelationen og cosinusrelationen. (Punktet kan evt. tages senere på 

den egentlige uddannelse). 

Fysik. 

 Fysiske størrelser og enheder. 

 Grundlæggende fysik med masse, hastighed, massefylde, volumen, tid, acceleration, kraft, 

arbejde/energi, effekt, tryk, temperatur, tyngdekraft. 

 Dynamik – Grundlæggende (Newton love & tyngdekraften) 

Læringsmål 

Viden 

 Har viden om og en forståelse for grundlæggende regneregler inden for matematik og fysik. 

 Har en forståelse for brugen af matematik og fysik i de fag, der kommer på uddannelsen automation 

og drift. 

Færdigheder 

 Den uddannede skal kunne anvende de grundlæggende teorier inden for matematik og fysik til be-

regninger af bygge- og anlægstekniske opgaver. Der henvises til fagets indhold. 

Kompetencer 

 Den uddannede skal kunne anvende de lærte teorier og metoder til hjælp for løsning af tekniske 

problemstillinger.  

 

6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 

 

Den studerende får mulighed for at tilegne sige viden efterspurgt i forskellige brancher i tilknytning 

til bygge- og anlægsbranchen. Den studerende vil opnå udviklingsbaseret viden inden for byggetek-
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nik, bygningsfysik og -konstruktioner samt byggematerialer. Ved udviklingsbaseret viden skal for-

stås undervisning, der basere sig på de nyeste tendenser inden for erhvervet, viden fra relevant for-

søgs- og udviklingsarbejde samt viden fra relevante forskningsfelter. Den studerende vil desuden 

opnå viden om kommunikationsteori og metode, byggejura og metoder til indsamling af byggetek-

niske data og empiri. Uddannelsen er tilrettelægt med obligatoriske moduler samt et antal valgfag.  
 

 

6.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte 
Uddannelsens mål for læringsudbytte:  

 

Viden og forståelse  

 

Den uddannede har: 

 udviklingsbaseret viden om og forståelse for de principper inden for byggeteknik, byg-
ningsfysik, og konstruktioner i forbindelse med projektering af byggeopgaver, der er an-

vendes inden for erhvervet 

 viden om relevante kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige 
problemstillinger 

 viden om materialer og komponenters egenskaber, herunder problemstillinger  i forhold 

til bæredygtighed 

 viden om og forståelse for relevante metoder til indsamling af byggeteknisk data og em-
piri. 

 Den uddannede har kendskab til relevante juridiske forhold 
 

Færdigheder 

Den uddannede kan: 

 

 planlægge og indsamle samt behandle byggeteknisk data og empiri 

 foretage enkle  bygningsfysiske  beregninger af fugtforhold og varmetab i konstruktioner 

samt vurdere de byggetekniske konsekvenser af resultaterne 

 Den uddannede kan foretage en byggeteknisk vurdering af materialer og komponenters 
egenskaber og funktioner i konstruktioner, herunder vurdere bæredygtighed 

 anvende relevant byggeteknisk lovgivning i deres arbejde 

 anvende digitale systemer til at kommunikere byggetekniske problemstillinger samt vælge 

imellem centrale kommunikationsmetoder i relation til byggeriets aktører 

 formidle praksisnære problemstillinger om materialer og konstruktioner samt løsningsmu-
ligheder mellem brugere, bygherrer, rådgivere, projekterende og udførende aktører om 

teknisk projektering. 

 

Kompetencer 

Den uddannede kan: 

 håndterevalg af og udføre byggetekniske beregninger på materialer i forskellige ukompli-
cerede konstruktionstyper ud fra spørgsmål om bæredygtighed 

 deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om valg af byggeteknik og beregninger på ma-
terialer i forskellige typer af konstruktioner ude fra spørgsmål om bæredygtighed 

 i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis inden for det byggeteknologi-

ske fagområde. 
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6.2 Uddannelsens struktur  
Uddannelsen består af obligatoriske moduler (30 ECTS-point), valgfri moduler (20 ECTS-point) 

samt et afgangsprojekt (10 ECTS-point), der afslutter uddannelsen.  

 

Afgangsprojekt 

(10 ECTS) 

 

Miljøfarlige stoffer 
 (5 ECTS) 

 

Udvidet BIM 

 (5 ECTS) 
FM inddragelse i byggeriets-

designfase (5 ECTS) 

Tidstypiske bygninger og 

konstruktioner (5 ECTS) 

 

 

 
Tilgængelighed 

(10 ECTS) 

Bæredygtigt byggeri 

(10 ECTS) 
BIM til projektering  

10 ECTS) 

 

Outsourcing af drift og ser-

vice opgaver og lovgrundlag 

 (10 ECTS) 

 

Registrering & tilstands-

vurdering 

 (10 ECTS) 

Grundlæggende brug af di-

gitale bygningsmodeller  
(10 ECTS) 

Commissioning  

(10 ECTS) 

Samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse i projekteringsforløbet 

 (10 ECTS) 

 

Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier 

(10 ECTS) 

  

Byggeteknik – mindre byggerier 

 (10 ECTS) 

 

 

Obligatoriske moduler jf. bilag 1 

Uddannelsens obligatoriske moduler, der er fælles for alle studerende, uanset uddannelsesretning, 

omfatter i alt 30 ECTS-point.  

  

For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 1. 

 

 

Valgfrie moduler jf. bilag 2 
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Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 20 ECTS-

point.  

 

For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler inden for uddannelsens 

faglige område henvises til bilag 2. 

 

Den studerende kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 

ECTS-point. Institutionen vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område. 

 

Afgangsprojekt 

Afgangsprojektet på 10 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at 

uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddan-

nelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område 

inddrages. Institutionen godkender emnet. 

 

Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 

ECTS-point er bestået. 

 

7. Afgangsprojekt 

 

7.1 Læringsmål for afgangsprojektet 
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering op-

når følgende:  

 

Viden og forståelse  

Den uddannede har: 

 

 udviklingsbaseret viden om centrale teorier, metoder og praksisser inden for det valgte fag-

lige område 

 forståelse af praksis og de vigtigste anvendte teorier og metoder og kan forstå anvendelsen 

af disse inden for det valgte faglige område. 

 

Færdigheder  

Den uddannede kan: 

 

 anvende centrale metoder og redskaber til at indsamle og analysere informationer inden for 

det valgte faglige område med anvendelse af relevant(e) metode(r)  

 vurdere centrale metoder og redskaber til at dokumentere og analysere teoretiske og praksis-

nære problemstillinger, handleløsninger og -muligheder, der er relateret til det valgte faglige 

område  

 formidle faglige såvel som praksisnære problemstillinger og handlemuligheder for relevante 

samarbejdspartnere og/eller brugere. 

Kompetencer  

Den uddannede kan: 
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 demonstrere, hvordan projekter inden for bygningeteknologi håndteres 

 demonstrere, hvordan teknologi i bygge- og anlægsbranchen håndteres 

 i en struktureret sammenhæng kunnen udvikler sin egen praksis i forhold til byggeteknologi. 

 

 

 

Indhold  

 

Der tilbydes undervisning i mindre omfang i relation til afgangsprojektet. Indhold og omfanget be-

stemmes af den enkelte uddannelsesinstitution  

 

Bedømmelse 

  

Individuel bedømmelse med ekstern bedømmelse efter 7-trins-skalaen. 

 

 

7.2 Udarbejdelse af afgangsprojekt 
 

I afgangsprojektet lægges der vægt på, at den studerende på en selvstændig måde forholder sig ana-

lyserende, reflekterende og kritisk til praksisnære problemstillinger og forskellige teoretiske og me-

todiske positioner relateret til det valgte faglige område.  

 

Afgangsprojektets emne skal godkendes af uddannelsesinstitutionen.  

 

Der ydes vejledning i tilknytning til projektarbejdet.  

 

Betingelser for godkendelse af emnevalg, vejledning, information om vejledertimer etc. vil fremgå 

af udbyderinstitutionens studievejledning. 

 

8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 

 

8.1 Undervisnings- og arbejdsformer 

 

Uddannelsen vægter samspillet med den studerendes praksiserfaringer, teoriinddragelser og prak-

sisbearbejdning. Dermed gives den studerende mulighed for at udvikle viden, færdigheder og kom-

petencer i samspillet mellem udviklingsviden, forskningsviden og praksisviden. 

 
Tilrettelæggelsen af studiet og de anvendte pædagogiske metoder skal ses i lyset af uddannelsens 

formål. Dette kommer til udtryk i forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor fokus er på ak-

tiv inddragelse af den studerendes erhvervserfaring og kompetence: 

1. Selvstændige studieaktiviteter som fx projektarbejde, studieøvelser, arbejde med udvalg-

te undersøgelsesmetoder og deltagelse i studiegrupper 

2. Vejledning kan tilbydes såvel grupper som individuelt. I forbindelse med opgavearbejdet 

struktureres vejledningen som en individuelt rettet dialog med de studerende. 

3. Arbejdsformer som f.eks. holdundervisning, oplæg, virtuel undervisning, e-læring og ca-

searbejde samt praktiske øvelser. 
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Der arbejdes således med fleksible læringsformer herunder relevante virtuelle arbejdsformer, og 

undervisnings- og arbejdsformerne afspejles i prøver og bedømmelse. 

 

 

8.2 Evaluering 
Uddannelsens moduler evalueres i henhold til erhvervsakademiernes systematik for arbejdet med 

kvalitetssikring- og udvikling. Evalueringerne indgår i den samlede kvalitetssikring og anvendes til 

løbende udvikling af uddannelsen. Evalueringer af uddannelsen behandles desuden på møder mel-

lem udbyderne. 

 

9. Prøver og bedømmelse 
 

Hvert modul og det afsluttende projekt afsluttes med en prøve med bedømmelse efter karakterska-

laen i karakterskalabekendtgørelsen. De gældende prøveformer fremgår af eksamenskataloget for 

akademiuddannelserne. 

 

I bilagene 1 og 2 beskrives de obligatoriske og valgfrie fagmodulers prøveformer, og det beskrives 

hvilke moduler, som bedømmes ved ekstern censur. 

 

Bedømmelsesformerne er mundtlige eller skriftlige eller en kombination af disse. For alle prøver 

foreligger der kriterier og rammer fra udbudsinstitutionen. Disse beskrives i eksamenskataloget 

(prøveformer og bedømmelsesgrundlag) og af uddannelsesinstitutions studievejledning. Eksamens-

kataloget er et tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøvefor-

mer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper og bedømmelsesformer.  

 

For prøver og eksamen gælder i øvrigt reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervs-

rettede uddannelser og Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse. 
 

 

10. Merit  
Der kan gives merit for moduler, når den studerende har opnået tilsvarende kvalifikationer ved at 

bestå uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Afgørel-

sen træffes på grundlag af en konkret faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannel-

seselementer 

 

Der gives endvidere merit for moduler, når den studerende efter en individuel kompetencevurdering 

i henhold til § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreud-

dannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til de berørte 

moduler. 

 

Der kan ikke gives merit for afgangsprojektet. 

 

11. Censorkorps 

 

Akademiuddannelsen i Byggeteknologi benytter det censorkorps, som anvendes inden for fagområ-

det for Service, produktion, it, bygge og anlæg mv. 
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12. Studievejledning 

 

Studievejledningen skal støtte den studerende i uddannelsesforløbet fra valg af uddannelse til gen-

nemførelse af uddannelse og forudsætter aktiv henvendelse fra både studievejleder og studerende. 

 

Hensigten med studievejledningen er at hjælpe den studerende til at skabe gennemsigtighed i ud-

dannelsen og øge muligheden for at træffe begrundede valg i forhold til egen læring og trivsel. 

 

13. Klager og dispensation 

Klager over prøver indgives til erhvervsakademiet inden for en frist af 14 dage efter, at bedømmel-

sen af prøven er meddelt.  

 

Klager behandles i øvrigt efter reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede 

uddannelser. 

 

Klager over øvrige forhold indgives til erhvervsakademiet. 

 

Erhvervsakademiet kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af erhvervs-

akademierne, når det er begrundet i særlige forhold. 

 

14. Overgangsordninger 

 

Ingen 

 

15. Retsgrundlag  
Studieordningens retsgrundlag udgøres af: 

 

1) Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser  

2) Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videre-

uddannelsessystemet) for voksne 

3) Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 

4) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser  

5) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse  

6) Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne 

 

Retsgrundlaget kan læses på adressen www.retsinfo.dk   

 

http://www.retsinfo.dk/
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Bilag 1: Obligatoriske moduler 

 

Bilag 1 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. 

 

Modul ob1: Byggeteknik - mindre byggerier 

 

ECTS-vægt: 10 

 

Viden og forståelse 

 

Den studerende har grundlæggende viden om 

 geometri 

 mekanisk fysik 

 varmetransmission 

 fugtforhold i konstruktioner 

 statik 

 overslagsdimensionering af konstruktionselementer 

 bygningsreglementer og forskrifter. 

 

Den studerende forstår 

 hvorfor og hvordan fugtproblemer opstår i bygningskonstruktioner, og hvordan fugtpro-
blemer kan afhjælpes ved brug af forskellige metoder 

 betydningen af varmetransmission i forskellige typer af materialer og bygningselementer 

 sammenhængen mellem geometri, mekanisk fysik og grundlæggende  statik og dimensio-

nering  af konstruktionselementer 

 at søge viden om konstruktionselementers dimensioner. 
 

Færdigheder 

 

Den studerende kan, i samarbejde med andre: 

 beregne simple geometriske konstruktionselementer 

 beregne tyngde af konstruktionselementer 

 foretage U-værdiberegninger af konstruktionselementer 

 anvende software til at beregne simple U-værdier og fugtforhold 

 vurdere U-værdier og fugtberegninger  i konstruktioner 

 beregne last og overslagsdimensionering med tabelopslag 

 formidle resultater til parter i byggesagen. 

 

Kompetencer 

 

Den studerende kan  

 vurdere de beregnede resultater i byggemæssige  sammenhænge 

 deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om bygningsfaglige  emner 

 under vejledning reflektere over egen praksis inden for byggeteknik. 
 

 

Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af eksamensportfolio. Ekstern censur.  
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Modul Ob2: Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier 

 

ECTS-vægt: 10 

 

Viden og forståelse 

 

Den studerende har viden om: 

 almindelige materialeegenskaber (f.eks. beton, træ, murværk), herunder brandbarhed 

 totaløkonomiske  beregninger og digitale programmer 

 levetid på materialer 

 bæredygtighed,  LCA og certificeringsordninger 

 materialebeskrivelse i forbindelse med bygningsdelsnotater og tegninger. 

 

Den studerende forstår 

 sammenhængen mellem valg af materialer, økonomi og bæredygtighed  ud fra et bygge-
fagligt og samfundsmæssigt perspektiv. 

 

Færdigheder 

 

Den studerende kan, i samarbejde med andre 

 foretage egenskabsanalyse af normalkonstruktioner 

 beregne på totaløkonomi og anvende beregningsprogrammer til successiv kalkulation og 

totaløkonomi. 

 

Den studerende kan selvstændigt 

 vurdere materialers egenskaber og funktioner i konstruktioner 

 beregne og vurdere totaløkonomi på materialer og komponenter 

 formidle viden om materialers egenskaber og levetid til aktører i byggeriet. 
 

Kompetencer 

 

Den studerende kan 

 håndtere valg af materialer i forbindelse med forskellige typer af konstruktioner 

 deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om valg af materialer 

 under vejledning reflektere over egen praksis inden for materialevalg. 
 

Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af et kort individuelt projekt. Inter censur. 
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Modul Ob3: Samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse i projekteringsforløbe 

 

ECTS-vægt: 10 

 

Viden og forståelse 

 

Den studerende har viden om 

 kortlægning, håndtering og registrering af relevante byggetekniske data samt empiri 

 udvalgte kommunikationsteorier og -værktøjer, herunder om samarbejde og konflikthåndte-
ring - sat i en praksisnær sammenhæng 

 at modtage og sende byggetekniske informationer vha. digitale systemer. 
 

Den studerende har kendskab til 

 byggelovgivning, normer og anden teknisk fælleseje i forbindelse med byggematerialer. 
 

Den studerende forstår 

 grundlæggende metodiske overvejelser bag kortlægning og registrering af byggeteknisk 

data og empiri 

 grundlæggende mekanismer i samarbejdsrelationer og dets betydning i en bygge- og an-
lægsmæssig  sammenhæng 

 valg af forskellige kommunikationsformer i relation til målgrupper inden for bygge- og 
anlægsbranchen. 

 

Færdigheder 
 

Den studerende kan, i samarbejde med andre 

 planlægge, herunder vælge de introducerede metoder, og gennemføre indsamling af byg-

getekniske data samt empiri 

 behandle relevante byggetekniske data samt empiri 

 målrette kommunikation  til og samarbejde med byggeriets aktører og interessent 

 kommunikere ved brug af digitale systemer. 
 

Kompetencer 
 

Den studerende kan 

 håndtere samarbejds- og kommunikationssituationer med byggeriets aktører og interes-

senter 

 deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde på byggepladsen både horisontalt og vertikalt i 
organisationen 

 under vejledning reflektere over egen praksis inden for kommunikation  og samarbejde. 
 

 

Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af synopsis. Intern censur. 
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Bilag 2: Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område 

 

Bilag 2 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler. 

 

Modul vf5: Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller 
 

ECTS-point:  10  

Forudsætningskrav: Ingen   

Viden og forståelse 

Den studerende har viden om  

 udviklingen inden for digital projektering 

 klassifikationssystemer, standarder og procedurer inden for byggeri 

 de vigtigste organisationer inden for det digitale byggeri 

 dokumenthåndtering og beskrivelsesværktøjer 

 BIM-værktøjer 

 almindelige bygningsmodel- og visualiseringsformater. 

Skal have forståelse af 

 de offentlige bygherrekrav og IKT-bekendtgørelsen 

 ydelsesbeskrivelser for byggeri og planlægning 

 tekniske specifikationer ved BIM-projektering 

 anvendelse af BIM-modeller gennem projekteringsfaserne 

 organisationer med indflydelse på det digital byggeri 

 at IFC er et konsistent filformat for bygherren til kvalitetssikring af rådgivers arbejde, til ud-

bud med neutrale objekter, til indlæsning i FM-software, og til arkivering af "Som Udført"-

modeller. 

Færdigheder 

Den studerende kan: 

 vurdere behovet for brugen af digitale bygningsmodeller i byggeriets forskellige faser og 
udarbejde relationer mellem fag- og fællesmodeller 

 vurdere vigtigheden i brug af fælles referencesystemer mellem fagmodeller der danner 
grundlag for en fællesmodel 

 eksportere og importere fagmodeller til og fra IFC-modeller samt koordinere i fag- og fæl-
lesmodeller 

 opbygge en fællesmodel på baggrund af IFC-fagmodeller 

 foretage simuleringer samt kollisions- og konsistenskontrol i både fag- og fællesmodeller ud 
fra fælles IFC-formater 

 opbygge, sortere, filtrere og udtrække data fra fagmodellerne 

 printe og eksportere tegninger og views til forskellige filformater 

 klassificere bygningsmodeller med digitale klassifikationsværktøjer 



AU i Byggeteknologi  Revideret dialog med akkrediteringsinst. 

16 

 indlæse IFC-modeldata til brug i FM-software 

 formidle og anvende de offentlige bygherrekrav overfor og i samarbejde med andre 

 formidle krav til de digitale modeller i byggeriets forskellige faser, overfor og i samarbejde 
med andre. 

Kompetencer  

Den studerende kan 

 i samarbejde med andre være med til at kvalitetssikre og udarbejde IKT/CAD-aftaler 

 i samarbejde med en offentlig bygherre være med til at udarbejde IKT-specifikationer f.eks. 

på baggrund af bips’ IKT-ydelsesspecifikation 

 i samarbejde med andre kunne klassificere bygningsmodeller med digitale klassifikations-
værktøjer 

 i samarbejde med andre visualisere og formidle resultaterne ved simuleringer af kollisions- 
og konsistenskontrol af fag- og fællesmodeller. 

 

Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase. Intern censur. 

 

 

 

Modul Vf1: BIM til projektering 
 

ECTS-point:  10  

Forudsætningskrav: At den studerende har bestået modulet ”Grundlæggende digitale bygnings-

modeller”.  

Viden og forståelse 

Den studerende har viden om: 

 

 tegningsstandarder og dokumenthåndtering 

 CAD-manual og modulprojektering 

 grundlæggende opbygning af digitale bygningsmodeller  

 den grundlæggende lovgivning for anvendelse af IKT i byggeri, herunder ydelsesbeskri-
velsen og IKT-bekendtgørelsen 

 udtræk af mængder på primære bygningsdele 

 dataindsamling i forbindelse med udarbejdelse af 3D modellen.  

Den studerende forstår: 

 

 principperne for opbygning af fagmodeller 

 anvendelse af informationsniveauerne  

 brugen af de frie kortdata fra kortforsyningen 

 anvendelse og udtræk af data fra modellerne  
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 projektering efter 3D-arbejdsmetode 
 

Færdigheder  

Den studerende kan: 

 

 opbygge simple generiske bygningsmodeller med angivelse af rum og arealer tidligt i 

projekteringsfasen 

 opbygge terrænmodeller på baggrund af de frie kortdata 

 sammenkæde fagmodeller og overføre koordinatsæt 

 udarbejde skemaudtag og mængde udtag efter givne retningslinjer 

 kan foretage udtræk af 2D-tegninger for mindre byggerier ud fra en vurdering af fagfæl-
lers behov.   

 formidle dataudtræk til relevante parter i mindre byggerier 

 udføre tegningsfremstilling og print/formidling 

 opnå begyndende færdigheder i at anvende metoder og redskaber til 3D modellering og 
dataudtræk. 

Kompetence  

Den studerende kan: 

 

 håndtere og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i forbindelse med BIM projekte-
ring af mindre byggerier  

 deltage i projektsamarbejder med overordnet forståelse for opbygning og koordinering af 
fagmodeller 

 under vejledning/ i en struktureret sammenhæng/ inden for et afgrænset område tilegne 

sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for BIM.Eksamensform: Mundtlig prø-

ve kombineret med en erhvervscase. Intern censur. 

 

 

 

 

Modul Vf11: Udvidet BIM 

 

ECTS point: 5 

Forudsætningskrav: At den studerende har bestået modulet ”BIM til projektering”  

 

Indhold: 
Den studerende skal forstå det overordnede begreb BIM. BIM er en integreret metode til at digitalisere 
byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil digitale bygningsmodeller 
være omdrejningspunkt for alle byggeprojektets aktiviteter og samarbejdet mellem de forskellige parter. 
BIM er både en model og en arbejdsmetode. BIM betyder tættere samarbejde mellem alle parter og for-
grener sig ud til hver aktør, der deltager i et projekt. 
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Viden og forståelse  

 

Den studerende har viden om: 

 

 klassifikationssystemer 

 anvendelse af digitale bygningsmodeller til økonomisk kalkulation 

 udarbejdelse af parametriske 3D-objekter 

 integration mellem forskellige digitale platforme for dataoverførsel 

 og forståelse for almindelige udførelsesmetoder i BIM-processen 

 almindelige kommunikationsmetoder, innovation, værktøjer og standarder i forbindelse med 
BIM. 

 udtræk af mængder og øvrige relevante data fra en 3D model.  
 

Den studerende forstår: 

 

 nødvendigheden af at kunne koordinere og sammenkæde digitale data, herunder beskrivel-

ser, egenskabsdata, mængder, tegningslister, priser, tidsplaner etc. 

 behovet for digitale tilbudslister 

 anvendelse af forskellige arbejdsplatforme 

 de grundlæggende samarbejdsformer i forbindelse med BIM projektering, herunder princip-

perne for opbygning af en fagmodel samt behovet for, og metoderne til, koordinering med 

eksterne.  

Færdigheder  

 

Den studerende kan: 

 

 håndtere bygningsmodellen som et redskab til informations- og dataudtræk til bearbejdning i 

andre BIM-programmer 

 klassificere bygningsdele til brug for udtræk og sammentælling af mængder 

 foretage 3D-visualisering ud fra vurdering af fagfællers behov. 

 formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og 

brugere  

 vurdere behovet for generel kvalitetskontrol og kunne vurdere hvilke relevante værktøjer der 
kan tages i anvendelse 

 udarbejde og beregne arealer, mængder samt vurdere hvilke øvrige egenskabsdata fra mo-
dellerne der kan indgå i BIM procesforløbet 

 foretag integration af eksterne data, der skal indarbejdes i 3D-modellen, herunder oprindeli-

ge 2D-data fra bygherre, myndigheder m.fl. 

Kompetence  

 

Den studerende kan: 

 anvende viden og færdigheder, der ligger inde for kursets tema, til at udarbejde tekniske løs-
ninger inden for forskellige byggefaglige problemstillinger 

 lave prisoverslag ud fra klassificerede bygningsdele, mængder og prisdatabaser 
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 overføre data fra priskalkulationsprogram til tidsplanlægningsprogram 

 deltage i 3D modellering og BIM projekteringens procesforløb for mindre byggerier 

 deltage i opbygningen af nye BIM-arbejdsmetoder og strukturer i virksomheden  

under vejledning/ i en struktureret sammenhæng/ inden for et afgrænset område tilegne sig ny vi-

den, færdigheder og kompetencer inden for BIM. 

Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en disposition. Intern cen-

sur.  

 

 
Modul Vf2: Bæredygtigt byggeri 

 

ECTS-point: 10  

Forudsætningskrav: Ingen   

 

Indhold: Fagmodulet giver en introduktion til begrebet bæredygtighed og bæredygtigt byggeri. 

Den studerende vil blandt andet gennem forskellige case og øvelser tilegne sig viden om nogle af de 

mest anvendte certificeringsordninger og øvrige mærkningsordninger, der anvendes i Danmark og 

resten af verdenen, samt kendskab til forskellige værktøjer fx beregning af Livscyklusanalyse 

(LCA) og totaløkonomiske beregninger (LCC). 

 

Viden og forståelse  

 

Den studerende har grundlæggende viden om: 

 hvad der kendetegner bæredygtighed og bæredygtigt byggeri 

 certificeringsordninger for bæredygtigt byggeri 

 mærkningsordninger for bæredygtigt byggeri, produkter og andre bæredygtige tiltag 

 Lívscyklusanalyser (LCA) og totaløkonomiske beregniner (LCC) af byggerier.  

 

Den studerende forstår: 

 de forskellige termer og begreber, der anvendes inden for bæredygtighed og bæredygtigt byggeri 

 de principper, der ligger til grund for de forskellige certificeringsordninger 

 baggrund og indholdet i de forskellige mærkningsordninger, der findes på markedet. 

 

Færdigheder  

 

Den studerende kan selvstændigt: 

 vurdere materialer og komponenters egenskaber ud fra et bæredygtigt og totaløkonomisk 
perspektiv 

 planlægge og indsamle data til beregning af LCA og LCC 

 overfor brugere, bygherrer og rådgivere formidle, diskutere og vurdere mulige bæredygtige 
tiltag. 

Den studerende kan, i samarbejde med andre: 

 vurdere et byggeri ud fra såvel sociale, økonomiske og miljømæssige perspektiver 

 deltage i samarbejdet om udarbejdelsen af LCA og LCC beregninger. 
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Kompetence  

 

Den studerende kan: 

 vurdere og vælge bæredygtige tiltag i samarbejde med andre faglige aktører 

 indgå i og bidrage til samarbejdet med andre faglige aktører om certificering af et bæredygtigt byg-

geri 

 deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om bæredygtigt byggeri. 

 

Eksamensform: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i synopsis. Intern censor. 
 

 

 

Modul Vf3: Commissioning   

 

ECTS-point: 10  

Forudsætningskrav: Ingen   

 

Viden og forståelse 

 

Den studerende har viden om 

 energistyring, -forsyning og-optimering i forhold til ventilation, køleanlæg, varmeanlæg, auto-

matik samt klimaskærm 

 idriftsættelse og overdragelsesprocedurer  i forhold til ventilation, køle- og varmeanlæg og au-

tomatik 

 proces og aktiviteter i forhold til commissioning i alle byggeriets faser 

 relevante standarder inden for commissioning  

 indeklimaforhold 

 performancetest og indregulering af ventilation, køle- og varmeanlæg og automatik 

 kravspecifikation i forhold til klimaskærm samt drift af ventilation, køle- og varmeanlæg og au-

tomatik 

 aftalemodeller i relation til commissioning-processen.  

Den studerende har:  
- forståelse for hvad commissioning kan bidrage med i ejendommens performance og effektivitet. 

Færdigheder 

 

Den studerende kan: 

 vurdere relevante parametre for sikring af et indreguleret byggeri 

 anvende og sammenstille anerkendte standarder inden for commissioning 

 tolke styringsdokumenter i relation en commissioningproces  

 udarbejde aktivitetslister, der knyttes sig til beskrevne milepæle 

 identificere krav og koordinere idriftsættelsen i forhold til egen organisation  

 formidle tekniske krav til leverandører, driftspersonel og rådgivere  

 formidle sin viden om commissioning til andre fagfæller.   

Kompetencer 

 

Den studerende kan: 



AU i Byggeteknologi  Revideret dialog med akkrediteringsinst. 

21 

 indgå i tværfagligt samarbejde og dialog med andre om produkter, løsninger og opfølgning inden 

for commissioning 

 følge og forstå ny faglig viden inden for commissioning.   

 

Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve på baggrund af en opgave udarbejdet af den til faget hø-

rende opgavekommission. Intern censur.  

 

 

Modul Vf4: Facilities Managements inddragelse i byggeriets designfase  

 

ECTS-point: 5  

Forudsætningskrav: Ingen   

 

Viden og forståelse 

 

Den studerende har viden om  

 ejendomskoncepter til optimering af drift af ejendomme 

 Facilities Managements betydning under nybyggeri, renovering og transformation  

 energistyring, -forsyning og -optimering i ejendomme 

 bygningsdeles rengøringsbehov og levetid  

 vedligeholdelsesplaner for ejendomme 

 kvalitetsstyring i hele design-, projekterings-,  udførelses-, idriftsættelsesprocessen 

 omkostningsstyring på kort og lang sigt af bygninger 

 optimering af arealudnyttelse i.f.t. bygning, rum, arbejdspladser 

 fleksibilitet i funktion og indretningen af bygninger, rum og arbejdspladser 

 benchmarking og nøgletal for centrale bygnings- og driftsinformation  

 principper og retningslinjer til indretning af f.eks. kontorarbejdspladser.  

Den studerende har:  

 forståelse for designfasens betydning for optimering af driften af ejendommen 

 forståelse for forskellige hensyn og krav i forbindelse med optimering af udnyttelsen af arealer i 

bygninger, rum og arbejdspladser.  

Færdigheder 

 

Den studerende kan, i samarbejde med andre: 

 redegøre for og vurderer relevante økonomiske, miljømæssige, sociale og driftsmæssige 

aspekter af projektforslag 

 modtage og kvalitetssikre driftsdata  

 vurdere og beskrive bygningsdeles rengøringsbehov, levetider og indsatspunkter 

 udarbejde driftsplaner, aktivitetsplaner og vedligeholdelsesplaner for ejendomme 

 vurderer og beskrive arealers funktionalitet og vælge mellem løsningsforslag 

Den studerende kan: 

 formidle driftsdata, rengøringsbehov, levetider og indsatspunkter, drifts-, aktivitets- og vedlige-

holdelsesplaner til brugere, leverandører, rådgivere og bygherre.   
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Kompetencer 

 

Den studerende kan: 

 i tværfagligt samarbejde med andre træffe beslutninger, som integrerer og optimerer FM i byg-

ningsdriften 

 

Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af et kort individuelt projekt. Intern censur. 

 

 

 

Modul Vf6: Miljøfarlige stoffer 
 

ECTS-point:  5  

Forudsætningskrav: Ingen   

 

Indhold: Kurset gennemgår de typiske miljøfarlige stoffer, der forefindes i eksisterende dansk byg-

geri, og redegør for de skadelige virkninger, som stofferne kan påføre mennesker. Baseret på tidli-

gere registreringer og viden orienteres om de tidstypiske bygninger, der indeholder de skadelige 

stoffer. Kurset gennemgår eksempler fra virkeligheden, hvorfra viden om håndtering af farlige stof-

fer kan tillæres og der gives et indblik i det nødvendige beskyttelsesudstyr i forbindelse med miljø-

sanering. 

 

Læringsmål  

 

Viden og forståelse 

 

Den studerende har viden om: 

 hvilke typiske miljøfarlige stoffer, der optræder i byggeriet. Herunder PCB, asbest og bly 

 hvilke bygningstyper, de forskellige miljøfarlige stoffer typisk forefindes i. 

 

Den studerende har viden om og forståelse for 

 hvorfor de nævnte stoffer er miljøfarlige. 

 

Færdigheder  

 

Den studerende kan: 

 vurdere sandsynligheden for tilstedeværelse af miljøfarlige stoffer i et byggeri 

 udarbejde udkast til håndtering af miljøfarlige stoffer i forbindelse med renovering af et byggeri 

 kendskab til analysemetoder for miljøfarlige stoffer 

 foreskrive anvendelse af nødvendigt beskyttelsesudstyr i forbindelse med håndtering af materialer 

med miljøfarlige stoffer 

 formidle resultatet af analyser til afdækning af miljøskadelige stoffers tilstedeværelse i et byggeri, til 

eksempelvis rådgivere, entreprenører og bygherre. 

 

Kompetencer  

 

Den studerende kan: 
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 vejlede håndværkere i forbindelse med renoveringsopgaver, der omfatter håndtering af miljøfarlige 

stoffer 

 deltage i udfærdigelse af handlingsplaner for miljøsanering af eksisterende byggeri. 

 

Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af et kort individuelt projekt. Intern censur.  

 

 

Modul Vf7: Outsourcing af drift og service opgaver og lovgrundlag   

 

ECTS-point: 10  

Forudsætningskrav: Ingen   

 

Viden og forståelse 

  

Den studerende har viden om  

 den overordnede lovgivning, der regulerer udbud af drifts- og serviceopgaver for den offentlige 

og den private driftsherre  

 outsourcing af drifts- og serviceopgaver 

 styringsmodeller, herunder Key Performance Indicators  og Service Level Agreement 

 kontraktstyring og -modeller i forbindelse med drifts- og serviceopgaver  

 indhente tilbud på og udvælge leverandører til drifts- og serviceopgaver  

 benchmarking og nøgletal til prisfastsættelse af drifts- og serviceopgaver 

 de praktiske udfordringer, der kan opstå i samarbejde mellem kunde, leverandør, medarbejder, 

ledelse og bruger  

 kommunikation og strategiske oplæg for outsourcing af drifts- og serviceopgaver. 

Den studerende har: 

 ud fra flere perspektiver forståelse for fordele og ulemper ved outsourcing af drifts- og service-

opgaver 

 forståelse for samspil mellem relevante aktører i praksis  

 forståelse for kontraktens betydning for den praktiske udførelse af drifts- og serviceopgaver fx 

reaktionstid og kvalitet.  

Færdigheder 

 

Den studerende kan, i samarbejde med andre: 

 forstå det overordnede indhold af et udbudsmateriale, herunder branchens brug af Almindelige 

Betingelser for Levering af Serviceydelser (ABS) i relation til drifts-og serviceaftaler 

 vurdere praksisnære problemstillinger i forbindelse med udbud af drifts- og serviceopgaver 

 administration og opfølgning af drifts- og servicekontrakter  

 beskrive interne og eksterne procedurer for arbejdsgange 

 indhente og vurdere priser og omkostninger ved drift og serviceopgaver  

 udvælge relevante virkemidler for planlægning og kommunikation mellem kunde, leverandør og 

bruger.    

Den studerende kan: 

 formidle praktiske kontraktmæssige udfordringer i relation til den praktiske udførelse af drifts- 

og serviceopgaver til brugere, leverandører, rådgivere og bygherre 

 formidle interne og eksterne procedurer for arbejdsgange til brugere, leverandører og driftsherre.  
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Kompetencer 

 

Den studerende kan: 

 indgå i tværfagligt samarbejde om håndtering af udbudsprocessen af drifts- og serviceopgaver 

 indgå i tværfagligt samarbejde med andre om at koordinere og styre drifts- og serviceopgaver i 

overensstemmelse med kontraktvilkår.   

 under vejledning tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for right sourcing in-

den for drift- og vedligehold af ejendomme.  

Eksamensform: 48 timers intern skriftlig prøve på baggrund af en case. Intern censur.  

 

 

 

Modul Vf8: Registrering og tilstandsvurdering 

 

ECTS-point: 10 ECTS-point 

 

Forudsætningskrav: At den studerende har bestået det obligatoriske modul ”Byggeteknik – min-

dre byggerier” 

 

Indhold: Fagmodulet kvalificerer den studerende til at kunne vurdere renoverings- og vedligehol-

delsesbehov på eksisterende bygninger ud fra gældende standarder, anvisninger og lovgivning. Den 

studerende vil tilegne sig viden om opmålings- og registreringsmetoder samt tilstandsvurdering af 

bygningsdele, og kunne udarbejde en handlingsplan for vedligehold og renovering.  

Læringsmål  

 

Viden og forståelse  

Den studerende har grundlæggende viden om: 

 lovgivning og bebyggelsesregulerende bestemmelser 

 almindelige byggematerialers forventede levetid og vedligeholdelse 

 de miljøskadelige stoffer der traditionelt håndteres ved renovering 

 hvor man traditionelt finder miljøskadelige stoffer ved renoveringsopgaver  

 økonomiske overslagskalkulationer for renovering og vedligeholdelse 

 traditionelt anvendte kategorier og termer for fredede og bevaringsværdige bygninger. 

 

Den studerende forstår: 

 bygningsreglementets krav i forbindelse med renovering, ændret anvendelse og vedligeholdelse af 

bygninger 

 at finde samt aflæse en lokalplan 

 de risici og skadesvirkninger som miljøfarlige stoffer i byggeriet kan have på arbejdsmiljø og inde-

klima 

 hvordan man overordnet skal håndtere og bortskaffe miljøskadelige stoffer under planlægning og ud-

førsel 

 bygningsdelenes overordnede funktion i forhold til indeklima, brand og stabilitet 

 totaløkonomi ift. valg af renoveringsmetode. 

 

Færdigheder  

Den studerende kan selvstændigt: 



AU i Byggeteknologi  Revideret dialog med akkrediteringsinst. 

25 

 søge viden og vurdere oplysninger fra byggebranchens videns og erfaringsinstitutioner herunder bl.a. 

Byggeskadefonden, SBI (Statens Byggeforskningsinstitut), BYG-ERFA, BBR (Bygnings- og Bolig-

registret) og OIS (Offentlige InformationsServer) 

 opmåle en bygning og overføre oplysninger til tegning eller bygningsmodel  

 vælge relevante opmålingsmetoder 

 anvende digitale registreringsværktøjer og software 

 anvende relevante prisdatabaser sammen med software til udarbejdelse af prisoverslag 

 overordnet planlægge og beskrive rækkefølgen for bygningsarbejder 

 overordnet estimere tidsanvendelse ved udførsel 

 overordnet vurdere traditionelle bygningsdeles tilstand ud fra udseende, lugt, DT- og NDT-metoder 

(Non Destructive Testing) 

 overordnet vurdere en klimaskærms tæthed og isoleringsevne ud fra infrarøde målemetoder (termo-

grafering) 

Den studerende kan, i samarbejde med andre: 

 rådgive om lovpligtig håndtering af miljøskadelige stoffer i bygninger 

 

Kompetence  
Den studerende kan: 

 ud fra en registrering og tilstandsvurdering, vurdere restlevetiden på bygningsdele og anbefale vedli-

geholdelsesmetoder for mindre bygninger 

 fungere som rådgivende konsulent inden for temaet registrering og tilstandsvurdering. 
 

Den studerende kan, i samarbejde med andre: 
 

 udarbejde drifts- og vedligeholdelsesplaner for eksisterende bygninger 

 

Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase. Intern censur. 

 

 

 

Modul Vf9: Tidstypiske bygninger og konstruktioner 
 

ECTS-point:  5 

Forudsætningskrav: Ingen   

 

Indhold: Kurset gennemgår tidstypiske danske byggerier set i et historisk perspektiv. Ved at intro-

ducere byggeriets udvikling igennem eksempler fra 1900 tallets byggeri op til nutiden, skabes en 

sammenhæng mellem tidens, samfundets og byggeteknikkens udvikling frem til i dag. Der fokuse-

res primært på boligbyggeri, imens emnerne institutions-, erhvervs- og kulturbyggeri samt byplan-

lægning kort berøres. Kursets formål er at belyse problemstillinger som opstår ved renovering af 

bevaringsværdigt byggeri.  

Læringsmål  

 

Viden og forståelse 

 

Den studerende har viden om: 

 hvad der kendetegner nutidens byggeri herunder bæredygtig arkitektur, materialer og konstruktioner 

 hvilke samfundsretninger og strømninger der har påvirket den byggetekniske udvikling i Danmark 

gennem det sidste århundrede. 



AU i Byggeteknologi  Revideret dialog med akkrediteringsinst. 

26 

Den studerende har viden om og forståelse for:  

 hvordan bygningsreglementets energibestemmelser har påvirket nutidens byggeri. 

Den studerende har:  

 kendskab til traditionelle konstruktionsprincipper anvendt i de ældre bygninger der præger vores by-

billede.  

 

Færdigheder  

 

Den studerende kan: 

 vurdere gamle såvel som nye materialers anvendelse i byggeri 

 udpege og granske byggerier fra forskellige stilhistoriske retninger 

 gennemskue problemstillinger ved implementering af nye teknologier i ældre byggeri 

 forstå baggrunden for det traditionelle byggeri, og bruge det som afsæt for at gennemskue 

typiske skader 

 vurdere hvornår et byggeri er bevaringsværdigt og hvorfor. 

 

Kompetencer  

 

Den studerende kan: 

 genkende og forstå nutidig energibesparende byggeri og konstruktioner 

 kategorisere byggeri inden for bestemte stilhistoriske perioder igennem byggeriets arkitektur og kon-

struktioner 

 inddrage sin viden om nutidig og ældre byggeskik i renoveringsprojekter 

 opøve en forforståelse for tidstypiske skader i byggeriet. 

 

 

Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af et kort individuelt projekt. Intern censur. 

 

 

Modul Vf10: Tilgængelighed 
 

ECTS-point: 10 
Forudsætningskrav: Ingen   

 

Indhold: Fagmodulet kvalificerer den studerende til at kunne anvende tilgængelighedstænkning- og 

standarder ved både nybyggeri, renovering og i udearealer. Den studerende vil tilegne sig viden om 

tilgængelig-hedsproblemer og få indsigt i hvordan en maksimal tilgængelighed sikres i forhold til at 

sikre et in-kluderende samfund, hvor handicappede får mulighed for at anvende det offentlige rum, 

bygninger og udearealer. 

 

Læringsmål  

 

Viden og forståelse  

 

Den studerende har grundlæggende viden om: 

 lovgivning og bebyggelsesregulerende bestemmelser 

 tilgængelighedstænkning- og standarder ved byggeri og design af udearealer 

 tilgængelighed, anvendelighed og universal design 

 implementering af en optimal tilgængelighedsløsning i byggeprocessen 
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 projektproces for sikring af løsninger inden for tilgængelighed ved implementering 

 tilgængelighedsproblemer og løsningsforslag i konkrete sammenhænge. 

 

Den studerende forstår: 

 tilgængelighedsbegrebet som et overordnet princip 

 diversiteten i behov set i forhold til handicap, funktionsnedsættelse og funktionsevne 

 tilgængelighedens vigtighed i forhold til at skabe et inkluderende samfund. 

 

Færdigheder  

 

Den studerende kan selvstændigt: 

 anvende tilgængelighedstænkning- og standarder i en konkret sammenhæng som f.eks. ved 
nyt byggeri, design af udearealer og produktudvikling 

 redegøre for og begrunde tilgængelighedsproblemer og komme med konkrete alternative 
løsningsforslag 

 implementere projekter efter ”best practice". 

Den studerende kan, i samarbejde med andre: 

 beskrive, vurdere og begrunde et byggeri eller et udeareal med henblik på at sikre den opti-
male løsning omkring tilgængelighed 

 deltage i samarbejde med andre om bygningsindretning og implementering af tilgængelig-
hed uden af gå på kompromis med design og arkitektur. 

Kompetence 

  

Den studerende kan: 

 indgå i byggeprocesser og design af udearealer, hvor formålet er at sikre tilgængelighed for alle. 

 vurdere tilgængelighedsproblemer ud fra en handicapforståelse 

 fungere som rådgivende konsulent inden for temaet tilgængelighed i bygninger, udearealer og pro-

duktudvikling. 
 

Eksamensform: Mundtlig prøve med udgangspunkt i en erhvervscase. Intern censur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


