> Industrie 4.0 og digitalisering i
byggebransjen
Lean Construction, BIM, Modulbygg

STUDIEREISE TIL BERLIN og HAMBURG
09.-11. mai 2017

PROGRAM TIRSDAG 9. MAI
PROGRAM
Tirsdag, 9. Mai
Individuell ankomst
Anbefalte flyruter (fra Oslo Gardermoen):





SAS til Berlin Tegel via København, 07.10 - 11.55
SAS til Berlin Tegel via Stockholm, 12.50 - 16.55
Norwegian til Berlin Schönefeld (direkte), 07.40 - 09.15
Norwegian til Berlin Schönefeld (direkte), 12.15 - 13.50

Ca. kl. 14.15

Felles transport fra Berlin Schönefeld til hotellet
For de som lander med Norwegian kl. 13.50 sammen med vår
reiseleder legger vi opp til felles transport til Park Inn.

fra kl. 15.00

Innsjekking på hotellet
Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz
Adresse: Alexanderplatz 7, 10178 Berlin

kl. 18.45

Oppmøte i hotellobbyen og felles spasertur til restaurant
«Sophieneck»

kl. 19.00

Felles middag – Restaurant «Sophieneck»
Große Hamburger Straße 37, 10115 Berlin
Sophieneck er en tradisjonell restaurant med regionale spesialiteter
med internasjonale innslag. Menyen består både av disse lokale
spesialitetene, men også av kjente tyske retter.
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Onsdag, 10. Mai – Berlin
kl. 8.30

Avreise fra hotellet til den norske Ambassaden i Berlin

kl. 9.00

Innføringsseminar: Industri 4.0 i Berlin og digitalisering i
den tyske byggebransjen
Adresse: Rauchstraße 1, 10787 Berlin, Tyskland
> Velkomst – Tobias Frambe Svenningsen, Ministerråd ved den Norske
Ambassaden i Berlin
> Industrie 4.0 i Berlin – Silke Richter, Industri- og Handelskammeret
i Berlin
> Innføring av BIM i Tyskland – Milena Feustel, Departementet for
samferdsel og digitale infrastrukturer
> BIM i praksis: Presentasjon av et referanseprosjekt under anvendelse
av BIM i retailsegmentet – Dirk Hünerbein, Drees & Sommer
Projektmanagement
> Utveksling og debatt

kl. 10.45

Avreise til restauranten Portanova

kl. 11.15

Lunsj i restauranten Portanova Berlin
Adresse: Robert-Koch-Platz 12, 10115 Berlin

kl. 12.20

Transport til universitetssykehuset Charité
Adresse: Luisenstraße 10, 10117 Berlin
Inngang fra Hufelandweg 7a

kl. 12.30

Prosjektbesøk i samarbeid med Cadolto Fertiggebäude
GmbH & Co. KG
Besøk og omvisning i et sykehusbygg som består av moduler

kl. 14.30

Busstransport til Hamburg
Intern workshop i bussen
Ca. 3 timer

kl. 17.30

Ankomst i Hamburg og innsjekking på hotellet Empire
Riverside Hotel
Adresse: Bernhard-Nocht-Straße 97, 20359 Hamburg
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Kl. 19.15

Oppmøte i hotellobbyen; spasertur til St. Pauli Landungsbrücken

Kl. 19.30

Båttur på elven Elbe med båten «Paul Abicht»
Adresse påstigning: St. Pauli Landungsbrücken 1
Under båtturen blir det servert en mediterran buffet samt alkoholiske
og ikke-alkoholiske drikker

Menyen på båtturen
Vitello Tonato
Fylte artisjokker
Lufttørket italiensk Parmaskinke
Melon med mynte
Middelhavsmedaljonger på en oliven-purresalat med mandelsaus
Svinefiletmedaljonger med gorgonzolakrem
Tomat og mozzarella med basilikum
Pikante kjøttboller på små potettortillas
Pepperoni bakt i olivenolje med parmesan
Aubergineskiver med tomat og kayennepepper
Ruccolasalat med cherrytomat, landskinke og parmesan
Ostetallerken med Bel Paese, Provolone og gorganzola
Kyllingbryst med en krydret bolognese
Italienske potetboller
på Penne-urte-scampisaus
Tiramisu med Ameretto kanelkrem
Kesamkrem med bringebær
Softdrinks, vann, juice, hvitvin, rødvin, musserende vin og øl
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Torsdag, 11. Mai – Hamburg
Kl. 08.45

Transport til WTM Engineers GmbH

Kl. 9.00

Seminar: Implementering av Lean Management i
byggebransjen - Status og erfaringer fra tyske aktører
Adresse: Johannisbollwerk 6, 20459 Hamburg
> Velkomst og firmapresentasjon om WTM Engineers GmbH
WTM ENGINEERS GmbH
> Status og erfaringer med BIM i Norge, aktuelle større
byggeprosjekter i Norge, tbc
> Bruk av Lean Construction - Prosjektpresentasjoner, Laura Neuhoff,
Bauwens Construction GmbH & Co. KG
> Industrie 4.0 og konsekvenser for arbeidslivet - Marius Indorf,
Teknisk Universitet i Hamburg
> Aktiviteter og erfaringer i BIM-segmentet, Nicodemus Jansson,
WTM ENGINEERS GmbH

Kl. 11.30

Lunsj hos WTM Engineers GmbH

Kl. 12.30

Prosjektbesøk i samarbeid med WTM Engineers GmbH:
Omvisning på Hafencity

Kl. 15.30

Felles avreise til flyplassen
Anbefalte flyruter:


Eurowings til Oslo Gardermoen (direkte), 18.15 - 19.40



SAS via Stockholm til Oslo Gardermoen, 18.55-22.55
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OM PROGRAMPUNKTENE
Industrie- und Handelskammer Berlin
Foredragsholder: Silke Richter
Industri- og Handelskammeret i Berlin er et av Tysklands industri- og handelskamre som er
underordnet paraplyorganisasjonen DIHK (det tyske industri- og handelskammeret). Det finnes 80 IHKkontorer spredt over hele Tyskland, og disse representerer interessene til så godt som samtlige tyske
bedrifter i landet.
Industri 4.0 er blitt et viktig tema for IHK Berlin. Ettersom flere industri- og IT-bedrifter og viktige
forskningsinstitusjoner er tilstede i Berlin, kan Berlin potensielt bli et innovativt senter for Industri 4.0.
Dette potensialet kommer tydelig frem i en potensialanalyse utført av forskningsinstituttet Fraunhofer
IPK og strategidokumentet «Masterplan Industriestadt Berlin 2010-2020».
I sitt foredrag vil Silke Richter fortelle om Industri 4.0 og IHK Berlins aktiviteter knyttet til temaet.
www.ihk-berlin.de/English/en

Departementet for transport og digital infrastruktur (BMVI)
Foredragsholder: Milena Feustel
Det tyske departementet for transport og digital infrastruktur (BMVI) arbeider med temaene digitalt
samfunn, luftfart, skipsfart, transport og veibygging.
På slutten av 2015 lanserte departementet en stegvis plan for innføring av Building Information
Modelling (BIM). Planen inneholder tre faser: en forberedelsesfase til 2017, en pilotfase til 2020, og
deretter benyttelse av BIM ved alle nye prosjekter fra 2020.
Under foredraget presenterer Milena Feustel fra BMVI denne planen og forteller om hvilke fremskritt
de har gjort med innføringen av BIM.

www.bmvi.de/EN/Home/home.html

Drees & Sommer AG
Foredragsholder: Dirk Hünerbein
Drees & Sommer er et konsulentselskap for private og offentlige byggherrer, og er aktiv innen alle
typer eiendom. Blant firmaets internasjonale referanseprosjekter er bl.a. kontorbygg, hoteller,
industrianlegg, helsebygg og boliger.
Under foredraget vil Drees & Sommers representant presentere enkelte byggeprosjekter, og da
spesielt prosjekter der BIM-konsepter er tatt i bruk i retail-segmentet.
www.dreso.com/en/
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Universitetssykehuset Charitè i Berlin – Prosjektbesøk i samarbeid med Cadolto
Foredragsholder: Axel Brand
Cadolto er en tysk leverandør av modulbygg, som bl.a. er ansvarlig for byggingen av det nye
Finnmarkssykehuset i Kirkenes.
Sykehuset Charitè i Berlin er Europas største universitetssykehus. Under besøket får vi en omvisning i
et midlertidig avdelingsbygg som består av moduler. Bygget er på over 9000 m2 og har 360
sengeplasser. Da 90 prosent av bygningsmassen er prefabrikkerte moduler, kunne bygget oppføres på
svært kort tid.
Under besøket hos Charitè vil Axel Brand presentere hvordan modulene monteres på byggeplassen.
Deretter følger en rundtur i bygningen.
www.cadolto.de

WTM Engineers GmbH
Foredragsholder: Nicodemus Jansson
WTM Engineers GmbH er et ingeniørselskap med ekspertise innen bygg, infrastruktur, offshore og
industri. Bedriften har i flere år tatt i bruk BIM-metoder på forskjellige prosjekter. WTMs ansatte har
erfaring med anvendelse av BIM-konsepter for hele livssyklusen til en bygning («Big BIM»). WTM
gjennomfører prosjekter for offentlige og private oppdragsgivere over hele verden.
WTM Engineers er vår vert på seminaret i Hamburg. Seminaret innledes med en presentasjon av
bedriften. På slutten av seminaret vil en av WTMs ansatte fortelle om bedriftens aktiviteter innen BIM
og prosjektene som vi besøker på ettermiddagen.
På ettermiddagen, etter seminaret, besøker vi et av WTMs referanseprosjekter i Hamburgs HafenCity.
HafenCity er Europas største byutviklingsprosjekt i en bykjerne. Total er 62 prosjekter ferdigstilt og
minst 70 prosjekter er igangsatt eller planlagt. I mellomtiden har over 700 bedrifter etablert seg i den
nye bydelen.
www.wtm-engineers.de/en/

Bauwens Construction GmbH & Co. KG
Foredragsholder: Laura Neuhoff
Bauwens er en tysk prosjektutvikler som siden 2014 har anvendt Lean Management i sine prosjekter.
Etter noen pilotprosjekter er Lean Construction nå tatt i bruk i alle byggeprosjekter som bedriften
jobber med. Siden Lean Construction må implementeres i alle ledd i en bedrift eller prosjekter, er det
viktig at alle medarbeiderne får kurs i LEAN. Derfor har Bauwens grunnlagt et eget «Lean Construction
Akademi» der også andre bedrifter i byggebransjen kan booke kurs i Lean Construction.
www.bauwens.de/
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Technische Universität Hamburg
Foredragsholder: Marius Indorf
Det Tekniske Universitet i Hamburg er medlem av den såkalte „Hamburger Dialogplattform Industrie
4.0“, som er en sammenslutning av forskjellige aktører fra forskning, forvaltning og næringsliv, og som
har inngått et intensivt samarbeid om temaet Industri 4.0. Plattformen har bl.a. en arbeidsgruppe som
arbeider med problemstillinger knyttet til kompetanse, utdanning og ledelse av arbeidsstyrken.
www.logu.tuhh.de/en/themen/industrie-4-0

Prosjekt Hafencity
HafenCity er en ny bydel i Hamburgs havneområde som er direkte tilknyttet det historiske
kontorkvartalet Speicherstadt. HafenCity og Speicherstadt fikk sammen UNESCO verdensarvstatus i
2015. På HafenCitys ca. 155 hektar ferdigstilles åtte kvartaler med 6.000 boligenheter og ca. én million
m2 til næringsbruk. WTM har vært engasjert i HafenCity-prosjektet siden 1998, og har deltatt i flere
bygg- og anleggsprosjekter. Av infrastrukturprosjekter som WTM jobber med i tilknytning til
HafenCity, kan bl.a. flomsikring, T-bane-tilkobling, broer, friområder og vannkanten nevnes.
http://www.hafencity.com/en/home.html
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PRAKTISK INFORMASJON
Overnatting i Berlin: Park Inn by Radisson Berlin-Alexanderplatz
www.parkinn-berlin.de
Adresse: Alexanderplatz 7, 10178 Berlin, Tel.: +49 30 23890
Park Inn er et 4-stjernes hotell med svært sentral beliggenhet, rett ved fjernsynstårnet som er ett av
byens mest kjente landemerker. Hotellet har 37 etasjer, noe som gir mulighet til å nyte en fantastisk
utsikt over hovedstaden. Da Alexanderplatz er et av byens store knutepunkt, finner man både buss,
trikk og bane rett utenfor døren. Bydelen vi befinner oss i heter Mitte og ligger, som navnet sier, midt i
byen. Mitte er et unikt utgangspunkt for å utforske både det historiske og det nye Berlin og det er flere
severdigheter som ligger i gangavstand.
Reisen fra flyplassene Schönefeld og Tegel til hotellet
De som reiser med SAS lander på flyplassen Tegel og kan ta bussen TXL (går foran Terminal A hvert 10.
minutt) til Alexanderplatz hvor hotellet ligger. Dette tar ca. 30 min og en enkeltbillett koster ca. 3,00 €.
Alternativt kan dere også ta taxi for rundt 35,00€.
De som reiser med Norwegian lander på flyplassen Schönefeld og kan ta regionaltog fra
jernbanestasjonen ved flyplassen direkte til Alexanderplatz (RB14 mot Nauen eller RB7 mot Dessau).
Disse går til sammen fire ganger i timen. Reisen tar ca. 25 min og koster ca. 5,00 €. Alternativt kan dere
ta en taxi for rundt 40,00€.
Fra togstasjonen Alexanderplatz til hotellet tar det ca. 5-10 minutters til fots.

Overnatting i Hamburg: Empire Riverside
http://www.empire-riverside.de/
Adresse: Bernhard-Nocht-Straße 97, 20359 Hamburg; Tel.: +49 40 31119 – 0
Empire Riverside er et av de mest kjente hotellene i Hamburg, og ligger i bydelen St. Pauli, kjent for sitt
kulturelle mangfold og yrende natteliv. Ved siden av hotellet, perfekt plassert mellom Reeperbahn og
St. Pauli Landungsbrücken, ble en helt ny bydel kalt «Hafenkrone» ferdigstilt i 2008.

9

