
byggeriets match
udvikling tæt på praksis

B
IM

-C
a

m
p

 2
0

1
1

B
IM

-C
a

m
p

 2
0

1
1

Grønne BIM Færdigheder

Atter en gang er Byggeriets Match, Teknologisk Institut & Kunstakademiets 
Arkitektskole glade for at kunne afholde, en 4-dages BIM-Camp, som i år er 
på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Vi glæder os allerede!

Der er begrænset plads, så skynd dig at tilmelde via www.teknologisk.dk/uddannelser/k23094
Asbjørn Levring (TI) ale@teknologisk.dk eller Anders Hermund (KA) anders.hermund@karch.dk

Der er også i år fokus på netværk, 
så du ud over de faglige input kan 
tage nye kontakter, erfaringer 
og et forstærket socialt og fagligt 
netværk med hjem.

Som deltager på BIM-Camp 2011 vil du blive 
opdateret i den nyeste viden, de seneste 
erfaringer og de bedste softwareløsninger 
inden for digitalt byggeri, og du vil få 
større indblik i, forståelse for og viden om 
BIM og grønne teknologier i en iterativ og 
digitaliseret bygge- og designproces. 

I arbejdet med konkurrenceprojektet vil 
der blive lagt vægt på energisimulering og 
anvendelsen af grønne teknologier. Til at 
udarbejde projektet, vil gruppen få hjælp af 
eksperter, til at løse udfordringerne.

På BIM-Camp 2011 er der fokus på 
Grøn BIM og der arbejdes med et 
konkurrenceprojekt på en grund i 
København, udvalgt i samarbejde med 
Universitets- og Bygnings-
styrelsen. Arbejdet vil foregå i teams.

Der vil være oplæg hver dag, med fokus 
på forskellige faglige og tekniske kompe-
tencer der er nødvendige for det enkelte 
designteams projektløsning.
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Mandag 27. juni – Strategi og Teamdag

  9-11 Ankomst - ‘Check-in’ 
11-12 Åbning og velkomst
 Anders Hermund & Asbjørn Levring 
 Christian Lerche, Danske Ark
12-13 Frokost/networking 
13-14 Præsentation af årets BIM-camp projekt
 Arkitema - Mads Ellemose
14-15 Teambuilding
 Oplæg ved Susanne Manly
 Arkitektur Workshop, Anders Hermund
15-17  Opstart af teams
 Kort oplæg - dokumentation og process
 Kort oplæg - Dalux om IFC/IDM tjek
 Design analyse og strategi i samarbejde
 med konsulenter
18-20 Picnic på stedet
20  Teamarbejde om design og strategi
 ønsker
22 Upload af foreløbig stragtegi på 
 projektweb

Tirsdag 28. juni - Inspiration & bæredygtighed

  9-10 Morgenmad
10-12 Arkitekten inspirerer
 KHR - Jan Søndergaard
12-13 Frokost
13-17 Gruppearbejde med løbende fagkurser  
 Henning Larsen Architects
 Teknologisk Institut - Grøn BIM
 Patrick Villella (online)
17-19 Fortsat gruppearbejde med konsulenter
19-20 Middag
Derefter fortsat gruppearbejde og hygge

Onsdag 29. juni – Teamarbejde

  9-12 Gruppearbejde og løbende sessions
 Poulsen & Partnere - Designproces
12-13 Frokost
13-17 Gruppearbejde og løbende sessions
 Velux - Nikolas Roy & Brian Wendin
 Graphisoft - 2012
 Betech Data - Autodesk 2012, Nikolaj  
 Karved
 Codegroup 
 StruSoft - statisk simulering
17-18 Fri leg
18-19.30 Middag
19.30 Gruppearbejde og løbende sessions
 Tekla - for the love of models

Torsdag 30. juni - Finaledag

9-13 Gruppearbejde med konsulenter
14-17 Præsentationer
17 Dommervotering
17–18 En spændende surprise :)
18.30 Vinderne kåres !
kl 19 Festtale af Christian Bolding
 Finalemiddag og fest! Vi afslutter
 BIM-Camp på behørig vis!

BIM Camp 2011
Samarbejdspartnere:

PROGRAMPRAKTISKE OPLYSNINGER

Hvem?
Alle med interesse for BIM og Det Digitale
Byggeri

Hvor?
Kunstakademiets Arkitektskole
Auditorier 3 & 5
Philip de Langes Alle 10
1435 København K

Hvornår?
Fra mandag den 27. - 30. juni 2011

Pris?
Medlemmer af Byggeriets Match: 
Studerende kr.: 750,- kr. 
Virksomheder kr. 4.800,-

Ikke medlemmer:
Studerende kr.: 1.200,-
Virksomheder kr.: 6.800,-

Øvrige oplysninger:
Prisen inkluderer aktiviteter og forplejning alle 
4 dage. Du sørger selv for transport og over-
natning, men kontakt os hvis du har behov for 
overnatning eller kørelejlighed, så prøver vi at 
koordinere med de andre deltagere.

Tilmelding via:
www.teknologisk.dk/uddannelser/k23094 
(Frist for tilmelding 20. juni 2011)

Se mere på Facebook ‘BIM-camp 2011’

OBS: Du opfordres til selv at medbringe
computer med gyldigt software.
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