Temadag for byggeri, anlæg og drift

Bygninger der fungerer,
når vi flytter ind
Tid: 	Torsdag 11. april 2019
kl. 09.30-16.00
Sted: 	Ejendomsmessen, Bella Center
Digitaliseringen og fokus på totaløkonomi ændrer radikalt forudsætningerne for
byggeriet fra start til slut. Hvordan kan de digitale muligheder være med til
at optimere værdiskabelsen?
Kom og få inspiration fra:
ISS, NCC, DTU og Københavns Ejendomme
Skibsfarten som digital frontløber
De unge studerendes forventninger til at arbejde i fremtidens byggesektor
Temadagen sætter fokus på:
Fremtidens teknologi – digitalisering af byggeri og drift
Tværfaglighed – samspil mellem commissioning og totaløkonomi
Konferencen er målrettet både bygherrer, ejendomsejere, entreprenører, driftsfolk,
producenter, ejendomsadministratorer, rådgivere, maskinmestre, konstruktører samt
uddannelsesinstitutioner beskæftiget med byggeri, anlæg og drift direkte eller indirekte
Kom og vær med til en spændende dag, hvor du bliver inspireret samt klogere på, hvad
det, er vi bygger, og hvad der er vore udfordringer i driften.

Jan Rose Andresen,
formand,
Maskinmestrenes
Forening.

Rolf Andersson,
formand,
Bygherreforeningen,
KAB, byggedirektør.

Helene Egebøl,
CEO,
Schneider Electric

Pris
Gratis. Ved no show opkræves kr. 500,- ekskl. moms.
Tilmelding
Tilmelding – tryk her
*Se program på næste side.

Lina Maria Johnsson
kontorchef,
Københavns Ejendomme
og Indkøb.

#

Bygningsdrift
Digitalisering
Commissioning
Fremtidens kompetencer
Facility Management
Livscyklus

Temadag for byggeri, anlæg og drift

Program
Formiddag – byggeri og anlæg i forandring

Eftermiddag – debat

09.30	Åbning – Jan Rose Andresen, formand,
Maskinmestrenes Forening.

13.05	Skibsfarten – en digital frontløber
– Bliv inspireret af digitaliseringen i skibsfarten og dens værdikæde. Få et bud på hvilke
kompetencer og forudsætninger der skal være
tilstede for at få den maksimale værdi af
investeringen, herunder commissioning, drift
samt digitale tvillinger. – Bjarne Mortensen,
Master Mariner, DNV GL Denmark.

09.35	Velkomst – Rolf Andersson, formand,
Bygherreforeningen.
09.40	Bygninger i forandring – Helene Egebøl,
CEO, Schneider Electric.
10.10	Driftsbare bygninger er flagskibe
– Vi bygger for brugerne – de nuværende og
de kommende. Bygningerne skal fungere
fra første dag og i mange år fremover – så
driften er afgørende. Det kræver strategi,
brugerfokus, organisationsforståelse og
kompetencer! – Lina Maria Johnsson,
Kontorchef, Planlægning og Byggeri til
drift, Københavns Ejendomme og Indkøb.
10.45	Netværks- og kaffepause
11.15	Digitalisering af ejendomsdrift – og af
bygninger – Om effekten af digitalisering og
Internet of Things for Facility Management.
Hvad skal bygherrer og ejendomsejere gøre
for at få gavn af digitaliseringen? – Per Anker
Jensen, professor DTU.
11.35	Talent for drift, service og vedligehold
– Maskinmesteren driver, vedligeholder og
optimerer alt fra fabrikker og serviceinstitu
tioner til verdens største skibe og kolossale
borerigge. Også digitale tvillinger kan an
vendes i arbejdet med drift og vedligehold.
– Tommy Birkebæk, uddannelseschef og
Søren Hviid Junker, lektor, Maskinmester
skolen København.
12.05 Frokostpause og messebesøg

Foreningen af
Rådgivende Ingeniører
FRI

13.30	Vidensdeling – Hvordan får vi tilført digita
liserings know-how og viden længere ind
i værdikæden, herunder commissioning
og drift?
Datadrevet drift
Lars Andersen, development manager,
IoT at NCC.
Proaktiv commissioning kræver data
Nada Elboayadi, ISS, Head of Global
Big Data.
14.15	Netværks- og kaffepause
15.00	Tiltrækning og fastholdelse af de
”rigtige” kompetencer – Unges forventninger til byggeri og anlæg. Få indblik i, hvilke
forventninger de unge har til opgaver, teknologiske værktøjer, arbejdsforhold og karrieremuligheder ved studerende fra Københavns
Maskinmesterskole samt bygningskonstruktører fra KEA suppleret med repræsentanter
fra byggerivirksomheder.
15.30	Debat – Fra debat til handling.
Afrunding på dagen: Hvordan kommer vi
videre? DFM, NCC, FRI, KAB, samt repræsentant fra maskinmesterskoler og Konstruktørforeningen.
16.00 Afslutning – tak for i dag

