IKT Koordinator & Leder Uddannelsen – 2. sæson – 07.09.2015 / 11.02.2016

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer
Modul 3:
1. Dag:

12. januar 2016 + 13. januar 2016 + 14. januar 2016 – 2. sæson
Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer
– Overblik og svar på indgåelse af aftaler

PROGRAM:

12. januar 2016

Tid:

Emne:

Underviser:

08.30 09.00

Ankomst – Indskrivning / Morgenkaffe

Alle

Introduktion til uddannelsen og til modul 3 / Introduktion til
dagen

Christian Bolding

IKT aftaler baggrunden:
Nye aftaleforhold (forholdet: bygherren og rådgiveren)

Ekspertisechef IT og
Procesudvikling
Stig Brinck,
NIRAS

-

Relationer til ABR
Ydelsesbeskrivelserne 2012
Aftale setup
Aftaler, organisering og tid
Klassifikation og kommunikation
Etc.

Nye aftaleforhold (forholdet: bygherren og entreprenøren)
-

Relationer til AB og ABT
Bygningsmodeller og modelindhold
Digitalt udbud og aflevering
Etc.

Pause – Kaffe / The

Alle

IKT aftaler indhold og metode:
- IKT-ydelser i branchens ydelsesbeskrivelser
- IKT afleveringsspecifikationer – eksempler og indhold
- Eksempler fra store bygherrer
Eksempler: Gode og dårlige IKT aftaler fra praksis
(anonymiserede)
Etc.

Ekspertisechef IT og
Procesudvikling
Stig Brinck,
NIRAS

-

12.10 12.50

Kort intro til Bygherreforeningens paradigme for IKT ydelser:
IKT specifikation / Digital aflevering / vejledningen

Christian Bolding

Frokost

Alle

Fritid - til at ordne mobilopkald og mails

Alle
Ekspertisechef IT og
Procesudvikling
Stig Brinck,
NIRAS

Nye aftaleforhold (standarder)
IKT specifikationer – bips sidste version (2013/2014)
IKT specifikationer – bips kommende version (2016)
Hvilke informationer leveres

-

Eksempler på IKT aftaler i den nye bips standard

-

IKT aftaler (Udformning og indhold)

Timing og balance
Efterlevelse af IKT aftalen i projekteringen og
udførelsen
- Etc.
Nye aftaleforhold

Ekspertisechef IT og
Procesudvikling
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-

Fokus på forventningsafstemning

-

-

Digitale specifikationer
Ydelser i en successiv specificering
”Dynamiske aftaler” - kontra - ”Statiske aftaler”

-

Etc.

Stig Brinck, NIRAS

Hvordan sikrer man følgende informationer i IKT aftalen:
- Relevante data til facilliteringen, driften og
vedligeholdet
- Optimering af kvalitetssikring i aftaler og samarbejder
- Kontrol – kollisions-, konflikt- og konsistenskontrol
- Beslutninger og beslutningsstyring
- Etc.
Pause – Kaffe / The

Alle

Fritid - til at ordne mobilopkald og mails
Workshop:
Overvejelserne (analyse af eksempler)

Alle
Alle / Christian
Bolding

Udarbejdelse af egne paradigmer til IKT aftaler
- Udarbejdelse af oplæg til gruppens eget paradigme til
en IKT aftale - del 1 - overvejelserne
- Dagens indlæring bruges til at udarbejde en disposition
til gruppens eget paradigme til IKT aftale
- Udleverede eksempler anvendes til udarbejdelse af
dispositionen til paradigmet
Generelle spørgsmål og opsummering
Gruppeopgaver til løsning og fremlæggelse 2. dag

Alle / Christian
Bolding
Alle / Christian
Bolding

Dispositionen (herunder, listen over det der skal med i forslaget
til paradigmet)

-

Udarbejdelse af oplæg til gruppens eget paradigme til
en IKT aftale - del 2 - dispositionen

Pause
Tak for i dag og på gensyn i morgen

Alle

19.00 - >

Middag

Modul 3:

12. januar 2016 + 13. januar 2016 + 14. januar 2016 – 2. sæson

2. Dag:

Arbejdsmetoder, samarbejdsrelationer og vidensdeling
– Overblik og svar på opbygning af samarbejdsrelationer

PROGRAM:

13. januar 2016

Tid:

Emne:

Underviser:

07.30 08.30

Morgenkaffe

Alle

Introduktion til dagen og gennemgang af opgaverne fra
1. dag

Christian Bolding
Kursusleder

Nye arbejdsmetoder (bygherre # rådgiver # rådgiver)

Chefkoordinator for
BIM

-

Platform ud fra muligheder

2

IKT Koordinator & Leder Uddannelsen – 2. sæson – 07.09.2015 / 11.02.2016
-

Fælles projektkontor
Processerne og strukturen
Fagmodeller / Fællesmodeller
Byggeobjekter
Etc.

Jan Stausholm
Bundgaard,
CF Møller og DNU

Nye samarbejdsrelationer (bygherre # rådgiver # rådgiver)
-

Samprojektering /med entreprenør (tidligt udbud)
Projektlederne
De nye bips IKT specifikationer / Baggrund og indhold
Nye muligheder for aftaler / Leverancespecifikation
Fleksibilitet og skalerbarhed
Krav til rådgivernes processer
Ejerskab af egne processer
Etc.

Pause – Kaffe / The

Alle

Nye samarbejdsrelationer og nye samarbejdsmuligheder
- Nye roller i virksomheden
- Strategier ift. eksterne samarbejdspartnere
- Kultur og strategi i forandringsprocessen
- Videndeling i en digital verden
- Åbne standarder i BIM-samarbejdet
- Etc.

Kristian Stenild,
Indehaver CADit

Frokost
Fritid - til at ordne mobilopkald og mails

Alle
Alle
VDC koordinator
Mette Mikkelsen,
NCC

Nye samarbejdsrelationer (rådgiver # entreprenør # leverandør)
BIM / VDC hos NCC

-

Nye samarbejdsformer
NCC Projektstudio
Etc.

Opgave: Arranger en fest

Pause – Kaffe / The

Alle

Fritid - til at ordne mobilopkald og mails
VDC hos entreprenøren

Alle
VDC koordinator
Mette Mikkelsen,
NCC

Mængder – Kalkulation / Indkøb
Leverandørsamarbejde
Kollisionskontrol
Demo Solibri
VDC i produktionen

-

Aflevering
D&V

Etc.
Opgave: Solibri viewer

Generelle spørgsmål og opsummering
Gruppeopgaver til løsning og fremlæggelse 3. dag
‐ Arbejdsmetoder
‐ Samarbejdsrelationer
‐
Pause

Alle / Christian
Bolding
Christian Bolding

Alle
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Tak for i dag og på gensyn i morgen
19.00 - >

Middag

Modul 3:

12. januar 2016 + 13. januar 2016 + 14. januar 2016 – 2. sæson

3. Dag:

Simuleringer og Beslutninger / IKT aftalen (workshop)
– hvordan skal vores eget paradigme til en IKT aftale se ud

PROGRAM:

14. januar 2016

Tid:

Emne:

Underviser:

07.30 08.30

Morgenkaffe

Alle

Introduktion til dagen og gennemgang af opgaverne fra
2. dag

Christian Bolding

Hvad kan beslutningstagerne tage beslutning om i modellen

Projektleder,
bygningskonstruktør,
cand.scient.techn. i
bygningsinformatik
Lasse Møller, Exigo

Beslutningsprocessen
Værdien af at se det kommende byggeri i 3D
Informationsniveauer / LOD
Revisionsstyring
Viewing af 3 D modellen i en modelviewer
Håndtering af 3D modellerne i modelleringsprogrammet
Værktøjer til gennemsyn / kontrol
Hands on – kursisten medtager egen bærbar PC
Etc.
Værktøj: http://www.solibri.com/products/solibri-model-viewer/

Bedre overblik og færre risici med cyklogram planlægning
-

-

Anvendelse af bygningsmodeller til projekt- og risikostyring
Risikoanalyse af udbudstidsplan ved konvertering fra
stavdiagram til cyklogram
Introduktion til styring af fremdrift i byggeprojekter
Etc

Pause – Kaffe / The

Alle

Hvilke informationer leveres

Projektleder.
bygningskonstruktør,
cand.scient.techn. i
bygningsinformatik
Lasse Møller, Exigo

-

Digitale leverancer
Anvendelse af informationsniveauer
Hvordan opdeles i geometriske ydelser (grafik) og
alfanumeriske data (egenskabsdata).
Hvordan adskilles digitale specifikationer og egentlige
arbejdsydelser (ydelser)
Hands on – Udformning af en leverancespecifikation
Etc.

Beslutninger og kontrol

-

Kontrolprocessen
Kvaliteten af bygningsmodellerne
Ekstraomkostninger som følge af kollisioner
Kollisionskontrol i 3D modellen med en modelchecker
Plan for koordinering
Hands on – kursisten medtager egen bærbar PC
Etc.
Værktøj: https://helpcenter.teklabimsight.com/downloads.jsp

Projektleder.
bygningskonstruktør,
cand.scient.techn. i
bygningsinformatik
Lasse Møller, Exigo
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12.20 13.00

Optimering af modelleringsprocessen
- Optimering af simuleringer
- Optimering af kontroller
- Etc.
Frokost

Alle

Fritid - til at ordne mobilopkald og mails
Introduktion til workshoppen:

Alle
Christian Bolding

”Vores eget paradigme til en IKT aftale”

Workshop:
Oplæg til forslaget til paradigmet

Alle / Christian
Bolding

(oplæg til den optimale specifikation af leverancen af ydelser)

”Vores eget paradigme til en IKT aftale” – del 3
-

-

Udvikling af gruppens eget oplæg til et paradigme for en
IKT ydelsesspecifikation, som en del af IKT aftalen
Der fokuseres på hvordan en oversigtlig leverancespecifikation for IKT koordinator/leder ydelser og en
oversigtlig informationsniveauspecifikation kan indgå i
IKT ydelsesspecifikationen
Workshoppen udføres som tværgående gruppearbejde

Pause – Kaffe / The

Alle

Fritid - til at ordne mobilopkald og mails
Fortsat - Workshop:
”Vores eget paradigme til en IKT aftale”

Alle
Alle / Christian
Bolding

-

Forberedelse til fremlæggelse

Fremlæggelse:
”Vores eget paradigme til en IKT aftale”
- De 4 arbejdsgrupper fremlægger deres oplæg til deres eget
paradigme til et IKT aftale

Generelle spørgsmål og opsummering
Afsluttende opgave / Hjemmeopgaven
Introduktion: Gruppeopgaver til løsning efter modul 3.

Alle / Christian
Bolding
Christian Bolding

Forslag til gruppens eget paradigme
(forslag baseret på gruppearbejdet del 1 + del 2 + del 3)

-

16.00 - >

Udarbejdelse af forslag til gruppens eget paradigme til
en IKT aftale - del 4 – forslag til paradigme

Tak for i dag!
På gensyn på eksamensdagen

Alle
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