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

Dag 7: Onsdag d. 7. juni 2023

Ankomst – registrering og morgenmad08:30 - 09:00

Introduktion til modul 3
v/ Kristian Stenild

09:00 - 09:15

Opsamling på gruppe-hjemmeopgaven fra modul 209:15 - 09:45

IKT-aftaler
v/ Tore Hvidegaard

Aftaleforholdet og den konteksts vi skal agere i

Det store aftalebillede – AB, ABR, ABT

IKT-bekendtgørelserne – udgangspunktet

Ydelsesbeskrivelsen

09:45 - 10:50

Pause - kaffe / te10:50 - 11:00

IKT-specifikationer og IKT-procesmanualen
v/ Tore Hvidegaard

Gennemgang af Molios IKT specifikationer

Konceptet

ABP Modellerne

IKT procesmanualen

11:00 - 12:10

Frokost12:10 - 12:50

Fritid - til at ordne mobilopkald og mails12:50 - 13:00

Eksempler og best practises
v/ Tore Hvidegaard

Eksempel fra spec til proces - Data til drift

Kontrol og opfølgning

Hvor er der problemer?

13:00 - 14:05

Eftermiddagsbreak

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

14:05 - 14:30

Bestemmer IKT hvordan vi arbejder?
v/ Tore Hvidegaard

Perspektivering og diskussion om og hvordan IKT-setup’et ændre den måde vi arbejder på som bygherre,
rådgivere og entreprenører.
Herunder om vi opnår gevinsterne og får en bedre arbejdsdag.

14:30 - 15:15



IFC og BCF – i praksis
v/ Thomas Graabæk

buildingSMART er garant for samarbejde og videndeling, og organisationen som bl.a. står bag fil-
formaterne IFC og BCF.

IFC er et krav fra en række bl.a. større offentlige bygherrer og det mest gængse filformat for BIM-
afleveringer globalt. Mange almindelige brugere ved dog ikke præcist, hvordan man udveksler IFC-filer på
tværs af fagrådgivere og softwareplatforme, eller hvordan de sikrer sig, at IFC-filen har en tilfredsstillende
kvalitet. – Det kan IFC-guiden hjælpe med. Vi ser på den praktiske brug; hvor det virkelig rykker. Lille
opgave underbygger dette.

Og vi ser på, hvordan kommenteringen på modellerne kan foregå i praksis vha. BCF-formatet og BCF-
guiden – og hvilken værdi, du kan få af det.

15:15 - 16:30

Generelle spørgsmål og opsummering16:30 - 16:40

Modulopgave - Case offentligt byggeri

Skitse til IKT-Specifikation og et samlet aftalesæt.

16:40 - 18:15

Middag19:00

Dag 8: Torsdag d. 8. juni 2023

Morgenmad07:30 - 08:30

Introduktion til dagen og refleksioner på modulopgave fra 1. dag08:30 - 08:45

Forretningsstrategi og digitalisering
v/ Christian Koch

Strategi i projektbaserede organisationer

Dilemmaer i forretningsstrategi

Strategikoalitioner – hvem laver strategi, hvem burde lave strategi

6 trin i strategiudvikling

Hvordan leder man opad?

08:45 - 10:05

Pause – Kaffe / The10:05 - 10:15

Nye samarbejdsrelationer (rådgiver, entreprenør, leverandør)
v/ Ástridur Elin Ásgeirsdottir

Digitalisering
o Kræver nye samarbejdsformer
o Fordrer nye processer
o Forandringsledelse
 Øvelse i plenum – 10 minutter

Teknologi VS. mennesker

Hvorfor er samarbejdet så vigtigt?
o Hvordan går det?
o Bliver vi mere produktive?
 Øvelse i plenum – 15 minutter
o Kan vi at arbejde mere Gennemsigtigt?

Hvilket dataformater kræver et digitalt samarbejde
o Hvad har entreprenører brug for
o Hvad har leverandører brug for
o Hvad har håndværkerne brug for

Etc.

10:15 - 12:00

Frokost12:00 - 12:40

Fritid - til at ordne mobilopkald og mails12:40 - 12:50



VDC hos entreprenøren
v/ Ástridur Elin Ásgeirsdottir

VDC i alle faser
o Kalkulation
o Planlægning
o Mængder
o Kollisioner
 Øvelse i plenum – 30 minutter
o Økonomi
o Produktionsmodeller
o Leverandører og UE’er
o As built
 Øvelse i plenum – 15 minutter
o VDC for alle

IKT hos entreprenører
o I hovedentreprise
o I totalentreprise

Cases – kort view, f.eks.:
o BIO4, amagerværket
o Masnedsund
o Carlberg HQ

Opsummering Kollisioner + øvelse / Opsummering As-built + øvelse

Pause – kaffe/te undervejs

12:50 - 14:30

Eftermiddagsbreak

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

14:30 - 14:50

Generelle spørgsmål og opsummering14:50 - 15:00

Modulopgave - Case offentligt byggeri

Færdiggørelse af opgave - konkretiseret så løsningen kan anvendes som oplæg til fremtidige IKT-
specifikationer i egen virksomhed

15:00 - 18:00

Middag19:00

Dag 9: Fredag d. 9. juni 2023

Morgenmad07:30 - 08:30

Introduktion til dagen og lidt om eksamen08:30 - 09:00

Juridiske konsekvenser – lov- og aftalegrundlag, ydelser og ansvar, ophavsret
v/ Peter Fauerholdt Thommesen

Har IKT bekendtgørelsen ændret overordnet på det juriske ansvar

De nye AB18/ABT18, ABR18, YBL18 m.m.

IKT / BIM i EU-lovgivningen og direktiver

09:00 - 10:30

Pause - kaffe / the10:30 - 10:50

Juridiske konsekvenser – lov- og aftalegrundlag, ydelser og ansvar, ophavsret – Fortsat
v/ Peter Fauerholdt Thommesen

Har det rykket på det indbyrdes ansvarsforhold

Ophavsretslovgivningen og betydningen for IKT / BIM

Den juridiske forskel mellem ”leder” og ”koordinator”

10:50 - 11:45

Frokost11:45 - 12:30

Fritid - til at ordne mobilopkald og mails12:30 - 12:40

IKT-specifikationen og Procesmanualen - helt lavpraktisk
v/ Maja Smed Kristensen

Eksempel på hele flowet – med udgangspunkt i en kommenteret gennemgang af Molios paradigmer. Hvad
er vigtigt? Hvor siger erfaringen, at fokus skal lægges?

12:40 - 14:00



Eftermiddagsbreak

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

14:00 - 14:15

IKT-specifikationen og Procesmanualen - helt lavpraktisk (fortsat)
v/ Maja Smed Kristensen

Eksempel på hele flowet – med udgangspunkt i en kommenteret gennemgang af Molios paradigmer. Hvad
er vigtigt? Hvor siger erfaringen, at fokus skal lægges?

14:15 - 15:00

Modulopgave - Case offentligt byggeri

Fremlæggelse og diskussion i plenum

15:00 - 16:10

Generelle spørgsmål og opsummering

Tak for i dag!
På gensyn på eksamensdagen

16:10 - 16:20


