
IKT-koordinator og -leder
Fra Tirsdag d. 11. april 2023 til Torsdag d. 22. juni 2023
Middelfart - HUSET Middelfart

Dag 1: Tirsdag d. 11. april 2023

Ankomst – registrering og morgenmad08:30 - 09:00

Introduktion til uddannelsen og til modul 1
v/ Kristian Stenild

Det store overblik over uddannelsen.

09:00 - 09:30

Building Information Modeling (BIM) – Hvad er det?
v/ Kristian Stenild

Historik og baggrund /Konceptet og teorien

Metoden og processerne / Konsekvens for arbejdsmetoden

Nye aftaleformer/Aftalesættet - Hvad giver værdi?

Paradigmesamling

09:30 - 10:40

Pause – Kaffe / The10:40 - 10:50

BIM-metoden og BIM-processen
v/ Simon Andreas Arnbjerg

Processen og delprocesserne

Hvorfor ”objekter” og hvorfor ikke ”streger”

Hvordan bruges BIM i hverdagen / Anvendelsen af IFC

Modelleringsprocessen og anvendelsen af objekter

Teknisk detaljering og grafisk detaljering

10:50 - 11:35

Proces for Konsistens- og Kollisionskontrol
v/ Simon Andreas Arnbjerg

11:35 - 12:00

Frokost12:00 - 12:45

Fritid - til at ordne mobilopkald og mails12:45 - 13:00

Proces for Konsistens- og Kollisionskontrol
v/ Simon Andreas Arnbjerg

13:00 - 13:50

Eftermiddagsbreak

Tag kaffe/te og kage - og drøft i gruppe / med sidemand, hvad det vi har hørt i praksis kan anvendes til – og
hvordan.

13:50 - 14:20

Samarbejde arkitekt – ingeniør i BIM
v/ Maria Skovgård Møller og Tue Kappel

Dette indlæg sætter fokus på IKT-ledelse af rådgiverne, samt hvordan IKT-ledelse kan være med til at
nedbryde siloer.
Samarbejdsprocessen mellem arkitekt og ingeniør belyses ud fra vores erfaringer, og vi giver vores bud på
hvordan processen styrkes ved hjælp af IKT.

Vi gennemgår en typisk tidslinje for et projekt, og kommer undervejs ind på ydelser, roller, standarder,
arbejdsgange, milepæle, slutprodukt, kvalitetssikring, IKT-administration og meget andet som IKT-ledere
skal forholde sig til.

14:20 - 16:00

Generelle spørgsmål og opsummering16:00 - 16:05

Gruppeopgaver til løsning og fremlæggelse 2. dag

Multiple Choice opgaver m.m.

Skriftlig opgave

16:05 - 18:00

Middag19:00



Dag 2: Onsdag d. 12. april 2023

Morgenmad07:30 - 08:30

Introduktion til dagen og gennemgang af opgaverne fra 1. dag08:30 - 09:00

IKT-bekendtgørelserne - grundlaget for IKT i Danmark
v/ Tore Hvidegaard

Hvorfor har vi bygherrekrav?

De 9 paragraffer med bygherrekrav, samt anvendelsesområder

Tolkninger og konsekvenser af kravene

Hvad er det næste på området?

09:00 - 10:15

Pause – Kaffe / The10:15 - 10:30

IKT-roller
v/ Tore Hvidegaard

Rollefordeling projektleder, projekteringsleder, IKT-leder, IKT-koordinator og IKT-fagkoordinator. IKT i AB18
+ YBL18 - og konsekvenser heraf.

10:30 - 11:15

IKT-specifikationer og -aftalen
v/ Tore Hvidegaard

I overblik – udbygges på efterfølgende moduler.

11:15 - 12:00

Frokost12:00 - 12:45

Fritid - til at ordne mobilopkald og mails12:45 - 13:00

Bæredygtigheds-discipliner og BIM – rammer, regler og rådgivervinklen
v/ Nicolai Jørgensen

Udnyt potentialerne i BIM-modeller til at lette bæredygtigheds-discipliner. Rammerne, definitionerne,
reglerne, værktøjerne:

Certificeringer og dokumentation i BIM

Livscyklusanalyser (LCA) og BIM

Strukturering og anvendelse af BIM-modeller til simuleringer

Det er nu, det er alvor – CO2-krav til nybyggeri fra 2023

13:00 - 14:15

Eftermiddagsbreak

Tag kaffe/te og kage - og drøft i gruppe / med sidemand, hvad det vi har hørt i praksis kan anvendes til – og
hvordan.

14:15 - 14:45

Bæredygtighed & digitalisering – i praksis hos entreprenøren
v/ Kristian Mouridsen

Eksempler på digitale arbejdsprocesser til Bæredygtighedsledelse i Hoved- og Totalentrepriser.

Hvordan fastlægges bæredygtighedstiltag på projekterne.

Samarbejde mellem VDC-, Projekterings- og bæredygtighedsleder.

Digitale værktøjer til analyser og dokumentation

Hvor er i på vej hen…

14:45 - 15:45

Generelle spørgsmål og opsummering15:45 - 16:00

Gruppeopgaver til løsning og fremlæggelse 3. dag

Multiple Choice opgaver m.m.

Skriftlig opgave

16:00 - 18:00

Middag19:00

Dag 3: Torsdag d. 13. april 2023

Morgenmad07:30 - 08:30

Introduktion til dagen og gennemgang af opgaverne fra 2. dag08:30 - 09:00



Kommunikation og samarbejde i forandringsprocesser
v/ Kristian Stenild

Kultur og strategi i forandringsprocessen

Motivation og målrettet ledelse

Den svære kommunikation - budskabet og konteksten

Forandringsledelse i en kaotisk verden

Implementering og udvikling af IKT og BIM

09:00 - 10:15

Pause – Kaffe / The10:15 - 10:30

IKT / BIM implementeringens konsekvenser for bygherren
v/ Peter Munk

Hvilke konsekvenser forventes IKT / BIM at få for bygherrens udbud, tidsmæssige og økonomiske
opfølgning, afleveringen og driften?

Bygherrens behov for data i driftsfasen

Hvad betyder den nye klimalov herunder frivillig bæredygtighedsklasse for IKT/BIM hos bygherren

10:30 - 11:25

Workshop i grupper: BIM-udvikling med fokus på organisationen

Case fra jeres egen verden.

Find en case fra én af gruppens virksomheder, hvor I står overfor en forandring/et udviklingsforløb, som I (i
virkeligheden eller i teorien) skal lede/håndtere.

Hvilke medspillere/ildsjæle kan I aktivere, og findes der evt. personer/grupper, der vil være direkte
modstandere i processen?

Lav et udkast til en Business Case, hvor I specielt fokuserer på:

Formål og idé

Overordnede gevinster

Interessenter og samarbejdspartnere

Tekniske løsninger

Tid og økonomi

Risici og konsekvenser

Indpasning i organisationen

Landmarks og evalueringer i processen

Erfaringsopsamling og implementering i virksomheden

Fremlæggelse af gruppernes løsningsforslag sidst på dagen.

11:25 - 12:25

Frokost12:25 - 13:15

Fritid - til at ordne mobilopkald og mails13:15 - 13:25

IKT og BIM set fra bygherreside
v/ Sara Asmussen

Den professionelle bygherre ser IKT og BIM som et middel til at opnå mål for kvalitet, økonomi og tid.
Offentlige bygherrer skal få værdi ud af alle IKT bekendtgørelsernes krav, mens private bygherrer frit kan
vælge.

Hvis IKT-krav ikke skal blive endnu et lag i transaktionsomkostningerne i byggeriet, er der brug for
forenkling over hele linjen.

Det samme gælder for bæredygtigheds-krav.

Det stiller krav til udbud og kontrakter, hvor nyere kontraktformer som IPD og strategiske samarbejder har
givet lovende resultater.

Gode intentioner om samarbejde er slet ikke nok – der skal hårde økonomiske incitamenter til.

13:25 - 14:45

Eftermiddagsbreak

Tag kaffe/te og kage - og drøft i gruppe / med sidemand, hvad det vi har hørt i praksis kan anvendes til – og
hvordan.

14:45 - 15:05



Workshop i grupper
v/ Kristian Stenild

Fremlæggelse af gruppernes egne udviklingsprojekter i plenum.

15:05 - 15:45

Generelle spørgsmål og opsummering

Gruppe-hjemmeopgave - kort intro

Tak for i dag – vi ses på modul 2

15:45 - 16:00


