
IKT-koordinator og -leder
Fra tirsdag d. 5. april 2022 til onsdag d. 22. juni 2022
Skiftende lokationer - Middelfart/Ejby

Dag 4: Mandag d. 2. maj 2022

Ankomst – Registrering og morgenmad08:30 - 09:00

Introduktion til modul 2
v/ Kristian Stenild

09:00 - 09:10

Opsamling på gruppe-hjemmeopgaven fra modul 1
v/ Kristian Stenild

09:10 - 09:40

Anvendelsen af BIM i kendt ikonisk byggeri: DNU
v/ Peter Hyttel Sørensen

Eksempel på byggerier med BIM

Aftaler / IKT aftalen

Ændring af samarbejdsrelationer / Nye samarbejdsformer

Kommunikation / Projektweb

Værktøjer / Software og applikationer

Ændring af arbejdsmetoder / Nye arbejdsmetoder

Arbejdsprocessen i case projektet

Standarder / Implementering af standarder

Resultatet af BIM projekteringsprocessen

Hvad var positivt og hvad var negativt i processen

Hvilke erfaringer kan tages med til næste projekt

09:40 - 10:50

Pause - kaffe/te10:50 - 11:10

Data Science & Big Data i Byggeriets styring
v/ Kristian Birch Pedersen

Hvorfor Data Science & Big Data i byggeriets styring

Begreber og metoder

Praktiske eksempler på anvendelse i byggeriet

Et Machine Learning eksempel i Python

Big Data & Data Science i relation til BIM/VDC

Visual Analytics til præsentation af BIM/VDC data

Et kig ind i fremtiden (eksempel fra Exigo’s R&D afdeling)

Ideer til at lære mere

11:10 - 12:15

Frokost12:15 - 13:00

Fritid - til at ordne mobilopkald og mails13:00 - 13:10

Samarbejde arkitekt – ingeniør i BIM
v/ Maria Skovgård Møller

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.

13:10 - 14:50

Eftermiddagsbreak14:50 - 15:10



Generelle spørgsmål og opsummering
v/ Kristian Stenild

15:10 - 15:20

Gruppeopgaver til løsning og fremlæggelse 2. dag
v/ Kristian Stenild

Forberedelse af mundtlig fremlæggelse

15:20 - 17:30

Middag19:00

Dag 5: Tirsdag d. 3. maj 2022

Morgenmad07:30 - 08:30

Introduktion til dagen
v/ Kristian Stenild

08:30 - 08:45

Fælles introduktion til dagen
v/ Lene Wrængmose Christensen og Maria Kaae Lindberg

Præsentation

Forventningsafstemning: Hvad forventer vi, at I har fået indsigt i? 
Og hvad forventer vi I får indsigt i?

08:45 - 09:00

Tilrettelæggelse af IKT-krav i projekteringsfasen og dets betydningen for udførelsen
v/ Lene Wrængmose Christensen og Maria Kaae Lindberg

Verdensbillede

Aftalesetup

Dagens Case

Hvordan bliver IKT-aftalen til?

IKT Organisation

Opgave 1: 
Lav IKT-organisationen så den passer til udbudsformen

09:00 - 10:45

Pause - kaffe/te10:45 - 10:55

Tilrettelæggelse af IKT-krav i projekteringsfasen og dets betydningen for udførelsen
v/ Lene Wrængmose Christensen og Maria Kaae Lindberg

IKT-ledelse

Klassifikation

Digital kommunikation

Etablering af kommunikationsplatform

Opgave 2: 
Hvad er din type?

10:55 - 12:15

Frokost12:15 - 12:55

Fritid - til at ordne mobilopkald og mails12:55 - 13:05

Tilrettelæggelse af IKT-krav i projekteringsfasen og dets betydningen for udførelsen
v/ Lene Wrængmose Christensen og Maria Kaae Lindberg

Digital projektering

Samarbejde

Egenskaber

Kollisionskontrol

Opgave 3: 
Tegninger vs. model

13:05 - 14:35

Eftermiddagsbreak

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

14:35 - 15:00



Tilrettelæggelse af IKT-krav i projekteringsfasen og dets betydningen for udførelsen
v/ Lene Wrængmose Christensen og Maria Kaae Lindberg

Udbud og tilbud

Mængdefortegnelse

Aflevering

Andre ydelser

15:00 - 16:20

Fælles afslutning
v/ Lene Wrængmose Christensen og Maria Kaae Lindberg

Opsamling på dagen

Fælles refleksion:

Hvad ser I som de 3 vigtigste læringer I har fået i dag, og hvordan 
vil I brige dem i spil i jeres daglige virke

16:20 - 16:50

Generelle spørgsmål og opsummering
v/ Kristian Stenild

16:50 - 17:00

Fremlæggelse af gruppeopgaver i plenum

Hver gruppe har 15 minutter til fremlæggelse + spørgsmål

17:00 - 18:00

Middag19:00

Dag 6: Onsdag d. 4. maj 2022

Morgenmad07:30 - 08:30

Introduktion til dagen
v/ Kristian Stenild

Konkrete tiltag på ”hjemmefronten” i plenum

08:30 - 09:00

Kvalitetssikring i praksis
v/ Troels Sønder Olsen

a) Krav til model og til KS 
b) Hvordan kan vi optimere vores KS 
c) God kommunikation

09:00 - 09:40

Pause – Kaffe / The09:40 - 09:50

Struktur i projektet
v/ Troels Sønder Olsen

a) IKT-specifikationens krav 
b) Værktøjer fra Molio, BIM7AA og DiKon 
c) Klassifikation og Identifikation

09:50 - 10:40

Pause - kaffe/te10:40 - 10:50

IFC
v/ Troels Sønder Olsen

a) Standardens mål og dokumentation 
b) Fra standard til projekt 
c) buildingSMART DK og IFC-guide – overordnet

10:50 - 11:40

Fritid - til at ordne mobilopkald og mails11:40 - 11:50

Frokost11:50 - 12:30

En walk & listen – and talk

Guidet tur rundt i den tilknyttede dyrehave. 
Vi bliver hentet i receptionen, hvor guiden – Tanja Bojesen Lauridsen - står klar. 
Husk at have påklædning på efter vejret (praktisk fodtøj)

12:30 - 13:30

Gruppe-hjemmeopgaven til løsning efter modul 2
v/ Kristian Stenild

Intro og opstart i grupperne.

13:30 - 14:30



Producenternes udfordringer i BIM-flowet

IFC-problematikker mellem producenterne og de øvrige aktører. 
Samarbejde mellem parterne og brugen af IKT fra forskellige sider af bordet.

Hvad er producenternes stade ift. IKT og BIM og hvor går det bl.a. galt?

14:30 - 15:50

Generelle spørgsmål og opsummering
v/ Kristian Stenild

15:50 - 16:00


