BuildingSMART Students seminar 2013

BIM for landscape
Dato:
Sted:

Onsdag 3. april 2013, kl. 08:15 – 12:00
Auditorium TF102-3, TF-bygningen, Drøbaksveien 31, Ås

Målgruppe: Landskaps arkitektur og Landskap ingeniør studenter og faglærere ved UMB og andre studenter og faglærere som er
interessert i bedre samspill mellom fag og fagpersoner.
Seminaret er gratis for studenter og lærere. Antallsbegrensing for auditorium på maksimalt 100 deltakere. Ingen
forhåndspåmelding, men vært tidlig ute.
Ansvarlig:
Ramzi Hassan ramzi.hassan@umb.no (ILP/UMB)
Eilif Hjelseth eilif.hjelseth@umb.no (buildingSMART Norge og ILP/UMB)
BIM er forkortelse som stadig oftere dukker opp i faglige diskusjoner. Hva betyr dette for hvordan fremtidens landskapsarkitekter og
landskapsingeniører vil arbeide og samarbeide? Seminaret presenter prosjekter der man har benyttet BIM for å utvikle
arkitektoniske kvaliteter. Seminaret er også en møteplass mellom næring og utdanning. Arrangementet er et samarbeid mellom
interesseorganisasjonen buildingSMART Norge (UMB er medlem) og Digitale UMB der ILP har prosjektledelsen

Date:
Location:

Wednesday 3 April 2013, at. 8:15 to 12:00
Auditorium TF102-3, TF-building Drøbakveien 31, Ås

Audience: Landscape architecture and Landscape engineering students and teachers at UMB and other students and teachers
who are interested in better interaction between various disciplines and professionals.
The seminar is free for students and teachers. Limitations for auditorium capacity of 100 participants. No pre-registration required.
Responsible\Contact:
Ramzi Hassan ramzi.hassan@umb.no (ILP/UMB)
Eilif Hjelseth eilif.hjelseth@umb.no (buildingSMART-Norway and ILP/UMB)
BIM is the abbreviation increasingly popping up in discussions. What does this mean for the landscape profession and practice?
How landscape architects and landscape engineers will work and collaborate in the future? The seminar present topics related to
attempts to adopt BIM for landscape and projects examples showing how BIM is been used. The seminar is also a meeting place
between industry and education. The event is a collaboration between the Association BuildingSMART-Norway (UMB is a member)
and Digital UMB where ILP has project management.

BuildingSMART Students seminar 2013

BIM for landscape
Onsdag / Wednesday 3. April 2013, 08:15 - 12:00
Kl.

Tid Tema / Topic

08:00
08:15

Presentasjon av / Speaker

Registrering / Registration
5

Åpning / Opening

Eva Fallet / Ramzi Hassan
UMB

08:20 10

Landskapsarkitekten og landskapsingeniøren.
‐ Hvor er dere – og hvor kan dere være?

Eilif Hjelseth
buildingSMART Norge (bSN)

Landscape architect and landscape engineer. Where are we - and where
are we going! http://www.buildingsmart.no/

08:30 30

Bruk av AIM AnleggsInfomasjonsModell
‐ Hvordan bidrar landskapsarkitektene og landskapsingeniørene til
bedre samspill i våre prosjekter?

Marius Sekse
COWI

Use of AIM for Construction of information Model. - How does the
landscape architects and landscape engineers to improve cooperation in
our projects?

09:00 45

Follo‐banen. Landskapsarkitektur. i liten og stor skala
Aktiv bruk av 3‐D / BIM modeller til utvikling av designer analyser,
illustrasjoner, skygge analyser, lyskonsept, plasseringer av bygg.

Henning Lindgren Jensen
LinkArkitektur ‐ Landskap

Follo Railway track. Landscape architecture at small and large scale.
Active use of 3-D / BIM models for the development of design analyzes,
illustrations, shadow analysis, lighting concept, locations of buildings.

09:45 25
10:10
40

Kaffepause / Coffee break
Digital ordning och reda.
‐ Informasjonsflyt fra prosjektering til produksjon. Eksempel fra det
store prosjektet ”Förbifart Stockholm” til Trafikverket

Klas Eckerberg
Projektengagemang, Sverige

Digital orderliness. Information flow from design to manufacturing. Large
project example from Sweden.

10:50 30

Digitale verktøy i landskapsarkitekturen
‐ Hvilken påvirkning verktøyet har på kvalitet og valg av løsninger.
Viktig å vite for vordende yrkesutøvere!

Bjørn Amund Enebo
Bjørbekk & Lindheim

Digital tools in landscape architecture. The impact of the tool on the
quality and choice of solutions.

11:20 30

Status ‐ tendenser og fremtidsscenarier
‐ LIM i landskapsarkitekt og landskapsingeniør profesjonen.

Knut Hallgeir Wik
bar bakke landskapsarkitekter

Trends and future scenarios. LIM in landscape architecture and landscape
engineering profession.

11:50 10
12:00

Oppsummering og spørsmål / Summary and Questions
Lunsjpause, bagetter og mineralvann (gratis) / Lunch (free)

Ramzi Hassan & Eilif Hjelseth
buildingSMART Norge

