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APPENDIKS 2.1: FORMÅL, INDSATSOMRÅDER OG ARBEJDSMODEL 

 

Overordnet formål 

Skabelse af et gennembrud 
i industrialiseringen 

 Hovedprojektets overordnede formål er - i perioden 2012-2015 - at skabe 
et gennembrud i industrialiseringen ved renovering og fornyelse af alme-
ne boliger opført før 1975. 

 

Fælles innovations- og forretningsmodel 

Seks model-elementer og 
en implementeringsplan 

 Hovedprojektet gennemføres, som vist i figuren nedenfor, i henhold til en 
Arbejdsmodel med følgende elementer: 

 Programmering af indsatsområder (1). 

 Et forum for markedsåbning (2). 

 En produktplatform (3). 

 En organisations- og procesplatform (4). 

 En økonomi-platform (5). 

 En forretnings-platform (6). 

 En implementeringsplan. 

De seks elementerne er nærmere beskrevet i Appendiks 2.7. 

 

 

Tre indsatsområder 

Tre indsatsområder for in-
novation og udvikling 

 Hovedprojektets innovation og udvikling vil være relateret til følgende 
indsatsområder: 
1. Regionale rammeudbud med tilhørende ’miniudbud’. 

2. Industriel renovering med en digital tilgang. 

3. Energirenovering. 

 

Tre spor 

Tre spor med klart adresse-
rede initiativer 

 Hovedprojektets gennemførelse vil endvidere være opdelt i følgende spor: 

Spor 1: Bygherre-initiativer. 

Spor 2: Branche-initiativer. 

Spor 3: FoU-initiativer. 
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Bygherre-initiativer i Spor 1 

Seks 
Bygherre-initiativer 

 Opfyldelsen af Hovedprojektets formål vil i Spor 1 finde sted ved følgende 
bygherre-initiativer: 

1. Formulering af renoverings-/fornyelsesscenarier, lokalisering af industria-
liseringsegnede bygningsdele og analyser af potentialet for anvendelse af 
industrialiserede bygningsdele i segmenterne almene boliger opført før 
1945, 1945 – 1959 og 1960- 1974. 

2. Bygherre-/beboerdreven innovation i renoveringen/fornyelsen af almene 
boliger med afsæt i viden om efterspørgslen i afhængighed af vekslende 
livsstile og på vegne af slutbrugerne (beboerne). 

3. Skabelse af bygherrepartnerskaber, der skal bidrage til at skabe et mar-
ked for en øget industrialisering med en digital/BIM-tilgang ved renove-
ring/fornyelse af ældre boliger. 

4. Formulering af bygherrekrav til industrialiseringsegnede bygningsdele og 
design af byggetekniske platforme i samarbejde med byggebranchen 
med afsæt i resultaterne fra Forprojektet. 

5. Videreudvikling af viden- og metodegrundlaget for industrialiseret reno-
vering-/fornyelse med afsæt i redegørelser herfor i Forprojektet og be-
slægtede AlmenProjekter, AlmenVejledninger, AlmenRapporter samt be-
slægtede forskningsprojekter. 

6. Formulering af bygherrekrav til kompetenceudvikling og læring i bygge-
sagens projektorganisation og på byggepladsen. 

 

Byggebranche-initiativer i Spor 2 

To byggebranche-initativer 
 
 
 
 
 

 

 Opfyldelse af Hovedprojektets overordnede formål vil i Spor 2 endvidere 
finde sted ved følgende byggebranche-initiativer: 

1. Etablering af ’Produktions- og salgsfunktioner’ (EnergiRenovering a/s-
virksomheder) i byggebranchen, som ved industrielle renoveringsløsnin-
ger kan sikre 

- Fleksibel og trinvis levering.  

- Billigere, bedre og hurtigere byggeri. 

- Bæredygtigt byggeri.  

- Lang levetid. 

- Optimeret brugsværdi og service. 

- Lave drifts- og vedligeholdelsesudgifter. 

2. Skabelse af rammer og vilkår for og medvirke til et paradigmeskift i byg-
gebranchen gennem udvikling af industrielle renoveringsløsninger i virk-
somheder 

-  Der kan fremstille og levere produkter med afsæt i forretningsmodel-
ler, der kombinerer bygherrens/brugerens behov med en teknologisk 
og industriel udvikling. 

-  Som retter sig mod en stor gruppe af byggerier og som kan kvalificere 
og bidrage til fremtidssikring af bygherrens/brugeren overvejelse i 
forbindelse med køb af ydelser.  

-  Der forudsættes at blive markedsledende og dermed kunne fungere 
som lokomotiver for en innovativ udvikling af renovering/fornyelse af 
ældre almene boliger, baseret på en industriel tilgang. 
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FoU-initiativer i Spor 3 

Tre FoU-initativer 
 

 

 Opfyldelse af Hovedprojektets overordnede formål vil i Spor 3 finde sted 
ved følgende FoU-initiativer: 

1. Udvikling af metodegrundlaget for følgende tre digitale værktøjer til for-
bedring af byggeriets produktivitet og kvalitet: 

- Værktøj 1: 
Digitale varekataloger som grundlag for producenters beskrivelse af 
deres produkters egenskaber, anvendelsesområder og indbygning.  

- Værktøj 2: 
Digitale produktionskort som grundlag for rådgiveres og entreprenø-
rers beskrivelse af, hvorledes arbejdet på byggepladsen skal udføres 
på de enkelte bygningsdele. 

- Værktøj 3: 
Krav til tolerancer på komponenters og bygningsdeles dimensioner. 

2. Udarbejdelse af forskningsreflekterede BIM-modeller (Bygnings Informati-
ons Modeller), der ud fra et fælles klassifikationssystem: 

- Beskriver typer af komponenter, processer, egenskaber og lignende 
efter samme system og grupperinger, og gør det muligt at sammen-
ligne informationer mellem byggerier. 

- Kobler byggeriets digitale informationer i tegninger, beskrivelser, 
mængder, økonomi, egenskaber og processtyring sammen i digitale 
3D-modeller af bygningen. 

3. Udvikling af viden- og metodegrundlag for: 

- Digital Helhedsplan-screening af industrialiseringsegnede bygnings-
dele. 

- Estimering af potentialet for industriel renovering. 

- Estimering og måling af effekten af bygherrekravene til alle relevan-
te industrialiseringsegnede bygningsdele. 

- Digitale værktøjer baseret på en industriel procestankegang til an-
vendelse i designfasen og udførelsesfasen samt i drift- og vedlige-
holdelse. 

- Projektoptimering, procesoptimering, innovation, læring og produkti-
vitetsudvikling i projektorganisationen og på byggepladsen. 

- Udvikling af kompetence hos rådgivere, entreprenører og håndvær-
kere i energirenovering baseret på anvendelse af digitale værktøjer, 
industriel produktion og –proces samt optimering, læring, innovation 
og produktivitetsudvikling. 

- Effektestimering og effektmåling ved industriel energirenovering. 

- Erfaringsopsamling, læring, innovation og udvikling ved industriel 
energirenovering. 
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APPENDIKS 2.2: ORGANISERING 

 

Projektorganiseringens 
etablering og drift 

 Projektorganiseringen for Hovedprojektet etableres og drives ved: 

 Dannelse af en projektorganisation. 

 Opbygning og drift af en webbaseret/BIM-relateret kommunikationsportal. 

 Gennemførelse af en række ProjektEvents. 

Tre basisorganiseringer   Organiseringen af Hovedprojektet er baseret på tre basisorganiseringer, der, 
som vist i figuren nedenfor, følger de før omtalte tre spor: 

Basisorganisering 1 
-  Regionale bygherrenetværk. 

Basisorganisering 2 
-  Branchenetværk til udvikling, levering og montering af 
 bygningsdele til industriel renovering. 

Basisorganisering 3 
-  FoU-netværk til udvikling af viden- og metodegrundlag forindustriel renovering, 

energirenovering og BIM. 

Figur AP2.2-1: 
Hovedprojektets organise-
ring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Læs mere projektorganisationen i Appendiks 2.7. 
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Strategi-forum  Der etableres et Strategi-forum med følgende kommissorium: 

 Koordinering af ProgramStrategierne for Bygherrenetværk og netværk af ak-
tører i Netværk i Byggebranchen. 

 Koordinering af arbejdet i udviklingsgrupper i etableret Bygherrenetværk og 
netværk i Byggebranchen. 

 Medvirken til etablering af en Projekt-webportal. 

Projektets Strategi-forum sammensættes af repræsentanter for Bygherrenet-
værk, Byggebranchen, FoU-instutioner, Finansieringsinstitutter, Plan- og 
bygningsmyndigheder m.fl og forudsættes at have en mødefrekvens svaren-
de 1 møde hver 3. - 4. måned i hele projektperioden.  

ProjektSekretariatet  Der etableres et ProjektSekretariatet, der har opgave: 

 At servicere Hovedprojektets Strategi-forum. 

 At forestå afholdelse af ProjektEvents. 

 At servicere Bygherrenetværk. 

 At forestå etablering og drift af Projekt-webportalen. 

 Dokumentation og rapportering samt facilitering af erfaringsudveksling, viden-
deling og effektestimering/måling. 

 At varetage dokumentation og afrapportering. 

ProjektSekretariatet bemandes med en ½-tids projektleder, der skal have 
mulighed for at række på ekstern bistand efter behov. 
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APPENDIKS 2.3: TIDS- OG AKTIVITETSPLAN 

 

Projektperiode og pro-
jektaktiviteter 

 Hovedprojektet gennemføres i perioden januar 2012 – december 2015. 

Hovedprojektets aktiviteter er, som vist i figuren, nedenfor opdelt i: 

Figur AP.2.3-1: Hovedprojekt – Overordnet tids- og aktivitetsplan 1. 
Projektorganisations-aktivi-
teter, der skal sikre opbygnin-
gen af projektets infrastruktur 
og fremdrift samt bidrage til 
opfyldelse af resultatforvent-
ningerne. 
2. 
Projekt Arbejdsmodel-aktivi-
teter, der skal sikre opbygnin-
gen af projektets infrastruktur 
og fremdrift i de tre basisor-
ganiseringer, jf. Arbejdsmo-
del-element 1.1. 
I. 
Implementeringsplan, der 
med afsæt i en webbaseret 
kommunikationsplatform skal 
sikre gennemførelsen af 

- I-1 
Bygherrers programmering 
relateret til regionale ramme-
udbud af industrialiseringseg-
nede bygningsdele. 

- I-2 
Miniudbud, projektering og 
udførelse af leverancer til in-
dustriel energirenovering af 
almene boliger relateret til 
enkeltafdelinger baseret på 
industrielt fremstillede byg-
ningsdele, jf. de regionale 
rammeudbud. 
I tilknytning hertil vil der blive 
stillet bygherrekrav til udvik-
ling af læring i projektorgani-
sationen samt om samspil 
med en BoligEnergi-skole og 
en TrinvisBoligFornyelses-
skole for beboere og drifts-
personale. 

- I-3 
Drift og effektevaluering af 
industrielt og energirenovere-
de boliger og bygninger i drift. 

- I-4 
Dokumentation i form af tre 
delrapporter og en slutrapport. 
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Gennemførelse af Ar-
bejdsmode-element 
2 - 6 

 Arbejdsmodel-elementerne 2 – 6 (Markedsåbning, Produktplatform, Organisa-
tion og proces, og Økonomi og Forretningsplatform) relateret til de første 
rammeudbud gennemføres sideløbende i perioden februar - juni 2012. 

Gennemførelse af 
Implementeringsplan 

 Implementeringsplanen for Hovedprojektet gennemføres ved: 

 Etablering af en webbaseret/BIM-kommunikationsplatform i perioden januar 
2012 – april 2013. 

 Programmering og gennemførelse af de første regionale rammeudbud i perio-
den juli – december 2012. 

 Projektering og udførelse af industriel renovering/energirenovering i perioden 
januar 2013 – august 2014. 

 Effektevaluering i perioden september - august 2015. 

Læs mere om implementeringsplanen i Appendiks 2.5. 
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APPENDIKS 2.4: INDUSTRIALISERINGSPOTENTIALE 2011 – 2020 

 

Estimeringsmodellen – Formål, opbygning og funktion 

Estimeringsmodellens 
formål 

Estimeringsmodellens formål er: 

 At lokalisere potentialet for industriel udførelse af udvalgte bygningsdele 
ved fornyelse/renovering af almene etageboliger i segmentet: Almene eta-
geboliger opført frem til 1975. 

 At belyse industrialiseringspotentialet ved energirenovering/ fornyelse af 
almene boliger. 

Modellen er nærmere beskrevet i Appendiks 2.8. 

Estimeringsmodellens op-
bygning og funktion 

Estimeringsmodellen er, som vist i Figur AP2.4-1, opdelt i følgende tre mo-
duler: 

Figur AP2.4-1: Estimeringsmodellens opbygning og funktion Modul 1: 
Stamdata. 

Modul 2: 
Estimering af industrialiseringspo-
tentialet i perioden 2011 – 2020 
for tre bygningsdele – enkeltvis og 
opdelt på segmenter. 

Modul 3: 
Estimering af den samlede pro-
duktionsværdi og industrialise-
ringsandelen af den samlede pro-
duktionsværdi i perioden 2011 –
2020 opdelt på segmenter og 
bygningsdele  
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Produktionsværdi 2011 – 2020 opdelt på scenarier samt industrialiseringsdel 

Produktionsværdi og indu-
strialiseringsandel opdelt på 
scenarier og bygningsdele 

 Estimeringen er, som vist i tabellen nedenfor, baseret på beregninger 
og skøn foretaget i Trin 3 og 5 i estimeringsmodellens Modul 2 og be-
regninger fra modellens Modul 3.  

  

Tabel AP2.4-1: 
Produktionsværdi 2011 – 2020 opdelt på scenarier og industrialiseringsandel 

Bygningsdel Produktionsværdi 2011 – 2020 (beløb i mio. kr.) 

 Minimum scenarium Ambitiøst scenarium 

 I alt Industrialise-
ringsandel 

I alt Industrialise-
ringsandel 

1 Klimaskærm 11.468,8 8.650,9 15.010,7 13.020,8

2 Installationer 3.222,5 2.960,7 4.334,9 4.180,7

3 Bolig/rum 4.004,4 1.057,5 5.339,1 1.744,8

I alt 18.695,7 12.669,1 24.684,7 18.946,3
 
 

  Figur AP2.4-2: 
Produktionsværdi 2011 – 2020 opdelt på scena-
rier og industrialiseringsandel 

Som vist Tabel AP2.4-1 og 
Figur AP2.4-2 andrager pro-
duktionsværdien og indu-
strialiseringsandelen af de 
tre bygningsdele i perioden 
2011 – 2020 i: 

 Minimum scenarie ca. 
18,7 mia. kr. med en in-
dustrialiseringsandel på 
ca. 12.7 mia. kr. svaren-
de til ca. 68%. 

 Ambitiøst scenarie ca. 
24,6 mia. kr. med en in-
dustrialiseringsandel på 
ca. 18.9 mia. kr. svaren-
de til ca. 76%. 

  

Figur AP2.4-3:  Industrialiseringsandelen af produktionsværdien 
ved renovering 2011 – 2020 – Ambitiøst scenarie 
opdelt på regioner (beløb i mio. kr.). 

Figur AP2.4-4:  Industrialiseringsandelen af produk-
tionsværdien ved renovering 2011 – 
2020 - Ambitiøst scenarie opdelt på 
bygningsdele (beløb i mio. kr.). 

  

Se også Appendiks 2.8  Se flere uddataeksempler i Appendiks 2.8. 
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APPENDIKS 2.5: IMPLEMENTERINGSPLAN 

 

Implementeringsplan - Oversigt 

I-0 
Webportal 

 I-0 Webbaseret BIM-relateret byggesags-kommunikationsplatform 
(Fælles Bygherre-og Brancheinitiativ, der faciliteres af ProgramSe-
kretariatet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-1 
Programmering 

 I-1 Programmering, herunder I-1.1 Byggeprogram og I-1.2 Regio-
nale rammeudbud kombineret med byggesagsrelaterede ’miniud-
bud’. 

I-2. 
Miniudbud, projektering og 
udførelse 

 I-2 Miniudbud, projektering og udførelse, herunder  

 1.2.1  Byggesagsrelaterede ’miniudbud’, projektoptimering og 
 udførelse. 

 I-2.2  Procesoptimering, kompetenceudvikling samt udvikling og 
læring (U/L) i projektorganisationen 

 I-2.3  Procesoptimering, kompetenceudvikling og U/L på byggeplad-
sen. 

 I-2.4  BoligEnergi-skole for beboere og driftspersonale. 

 I-2.5  Trinvis BoligFornyelses-skole for beboere og driftspersonale. 

 

I-3 
Effektestimering/-måling 

 I-3 Effektestimering/-måling, herunder: 

 I-3.1  Byggeteknisk estimering og måling 

 I-3.2  U/L-effektmåling. 

 I-3.3  Kompetenceeffekt-måling. 

 I-3.4  Brugsværdi- og beboerinvolveringseffekt-måling. 

 I-3.5  TotalFaktorProduktivitets-måling.  

I-4 
Dokumentation, videndeling og 
formidling 

 I-4 Dokumentation, videndeling og formidling, herunder: 

 I-4.1  Delrapportering. 

 I-4.2  Slutrapportering. 
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Implementeringsplan - Specifikation 

I-1 Programmering 

I-1.1 
Byggeprogram 

 Der udarbejdes et byggeprogram med en redegørelse for de 
industrialiseringsegnede bygningsdele relateret til ramme-
udbuddet, som matcher de krav, der vil fremkomme af arbejdet 
med Arbejdsmodel-element 3.1. 

I-1.2 
Rammeudbud 

 Der udarbejdes et BygherrenetværkSpecifikt rammeudbud, som 
matcher de krav og vilkår, der fremkommer som et resultat af 
arbejdet med følgende Arbejdsmodel-elementer: 

3.2  Prissætning af industrialiseringsegnede bygningsdele. 

3.3  Design af model til energiestimering/-måling. 

3.4  Design af model til måling af industrialiseringseffekten. 

4.1  Krav til udvikling af projektlederkompetence. 

4.2  Krav til udvikling af U/L-kompetenceplatforme. 

4.4  Krav til webbaseret/BIM-relateret byggesags-kommunikations-
platform. 

4.3 Krav til medvirken til udvikling kompetenceplatforme for be-
boerdreven Trinvis BoligFornyelse. 

4.5  Design af bygherrens U/L-program. 

4.6  Design af byggesagens U/L-implementeringsplan 

5.2  Bygherrekrav til ’Åben økonomimodeller’. 

5.3  Design af et ’Åben-Økonomi-koncept’. 

 

I-2 Miniudbud, projektering og udførelse 

I-2.1 
Miniudbud og projektoptimering 

 Der foretages et byggesagsrelateret ’miniudbud’ på baggrund af 
et byggesagsspecifikt byggeprogram efterfulgt af projektopti-
mering i henhold til redegørelsen herfor i AlmenRapport 5 – Den 
værdiskabende og lærende byggesag. 

I-2.2 
Procesoptimering, kompetenceudvik-
ling og U/L i Projektorganisationen 

 Der foretages procesoptimering, kompetenceudvikling og U/L i 
projektorganisationen i henhold til redegørelsen herfor i Almen-
Rapport 5 – Den værdiskabende og lærende byggesag samt i 
henhold til bygherrens U/L-program og den byggesags specifik-
ke U/L-implementeringsplan. 

I-2.3 
Procesoptimering, kompetenceudvik-
ling og U/L på Byggepladsen 

 Der foretages procesoptimering, kompetenceudvikling og U/L 
på byggepladsen i henhold til redegørelsen herfor i Almen-
Rapport 5 – Den værdiskabende og lærende byggesag samt i 
henhold til bygherrens U/L-program og den byggesags specifik-
ke U/L-implementeringsplan. 

I-2.4 
BoligEnergiskole for beboere og 
driftspersonale 

 Der etableres en BoligEnergiskole for beboere og driftsperso-
nale. 

I-2.5 
TrinvisFornyelsesskole for beboere og 
driftspersonale 

 Der etableres en Trinvis BoligFornyelseskole for beboere og 
driftspersonale. 
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I-3 Effektmåling 

I-3.1 
Byggeteknisk effektestimering/-
måling 

 Målingen i henhold til resultatet arbejdet med design af model til 
måling af industrialiseringseffekten og model til energiestimering/-
måling. 

I-3.2 
U/L-effektmåling 

 Estimering og måling af: 

 Kompetenceeffekt i henhold til redegørelsen herfor  AlmenRapport 
5 – Den værdiskabende og lærende byggesag. 

 Webbaseret/BIM-relateret kommunikationseffekt i henhold til re-
degørelsen herfor i Arbejdsmodel-element 6.6 Effektevaluering. 

 ERFA-, videndelings- og formidlings effekten i henhold til Hoved-
projekt-Arbejdsmodellen (se Appendiks 2.7). 

 

I-3.3 
Brugsværdi- og beboerinvolve-
ringseffekt-måling 

 Måling i henhold til redegørelsen herfor i diverse AlmenVejled-
ninger og AlmenRapporter. 

I-3.4 
Totalfaktorproduktivitets-måling 

 Måling i henhold til redegørelsen herfor i arbejsmodel-element 6.6 
Effektevaluering, ERFA, Videndeling og formidling formidling (se 
Appendiks 2.7). 

 

Tids- og aktivitetsplan for rammeudbud 

5 - 8 rammeudbud 
2013 -2015 

 Der gennemføres, som vist i FigurvAP2.5-1 på næste side, følgen-
de 6- 8 rammeudbud af industrialiseringsegnede bygningsdele i 
perioden 2012 – 2015: 
 1– 2 rammeudbud relateret til almene boliger 

opført før 1945. 

 2 - 3 rammeudbud relateret til almene boliger 
opført 1945- 1959. 

 2 - 3 rammeudbud relateret til almene boliger 
opført 1960 – 1974. 

Rammeudbuddene forudsættes at have et volumen svarende til ca.  
40 – 60% af industrialiseringspotentialet 2011 – 2015, jf. redegørel-
sen herfor i Appendiks 2.8. 
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Faciliterede rammeudbud  Rammeudbuddene foretages af almene bygherrenetværk i fem regi-
oner med facilitering fra ProjektSekretariatet relateret til input fra 
resultatet af arbejdet i Arbejdsmodel-elementerne 1 – 6. 

Figur AP2.5-1: Tids- og aktivitetsplan for rammeudbud 2012-2018   
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APPENDIKS 2.6: HOVEDPROJEKT-BUDGET  

 

Oversigt 

Udgifter fordelt på Ho-
vedprojekt-aktiviteter 

 Udgifterne til gennemførelse af Hovedprojektet er, som vist i tabellen neden-
for, budgetteret til i alt ca. 12,9 mio. kr., inklusiv moms. fordelt med: 

 Ca. 2,3 mio. kr. til 1. Programorganisation og formidling (ca. 18%). 

 Ca. 6,0 mio. kr. til 2. Projektmodel-aktiviteter (ca. 47%). 

 Ca. 4,1 mio. kr. til gennemførelse af implementering af rammeudbud 
(ca. 32%). 

 Ca. 0,4 mio. kr. til dokumentation og rapportering (ca. 3%). 

Tabel AP2.6-1: Budget for Hovedprojekt – Sammendrag 

 
 

Finansiering  Finansieringen af udgifterne forudsættes tilvejebragt med: 

 Ca. 6,9 mio. kr. fra Bygherrenetværk (ca. 54%). 

 Ca. 3.5 mio. kr. fra netværk i byggebranchen (ca. 27%). 

 Ca. 2,5 mio. kr. fra FoU-netværk (ca. 19%). 

De enkelte netværk vil f.eks. kunne søge midler til delvis dækning af udgifter-
ne til deres deltagelse i Hovedprojektet ved støtte fra sponsorer med interesse 
i at fremme industriel renovering og energirenovering samt skabelse af øget 
innovation i byggeriet og øget kvalitet og brugsværdi i det byggede miljø. 
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Specifikation 

Specifikation af bud-
getpost: 
1. Programorganisation 
og formidling 

 De væsentligste udgiftsposter er her: 

 0,9 mio. kr. i løn til projektleder. 

 0,5 mio. kr. til ekstern bistand. 

Tabel AP2.6-2: Budget for Htovedprojek – Specifikation af budgetpost ’1. Programorganisation og formidling’ 

 
 

Specifikation af bud-
getpost: 
2. Projektarbejdsmo-
de-aktiviteter’ 

 De væsentligste udgiftsposter er her: 

 1 mio. kr. til lokalisering af industraliseringsegnede bygningsdele. 

 1. mio. kr. til konfigurering af industraliseringsegnede bygningsdele. 

Tabel AP2.6-3: Budget for Hovedprojekt – Specifikation af budgetpost ’2. Projekt Arbejdsmodel-aktiviteter’ 
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Specifikation af bud-
getpost: 
I Hovedprojekt-
implementeringsplan 

 De væsentligste udgiftsposter er her: 

 1 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsgrundlag til og bedømmelse af de regiona-
le rammeudbud. 

 0,9 mio. kr. til byggeteknisk effektestimering/-måling. 

Tabel AP2.6-4: Budget for Hovedprojekt – Specifikation af budgetpost ’I. Hovedprojekt-implementeringsplan’ 

 
 

Specifikation af bud-
getpost: 
Dokumentation og 
rapportering 

 De væsentligste udgiftsposter er her: 

 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af midtvejsrapporter. 

 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af slutrapport. 

Tabel AP2.6-5: Budget for Hovedprojekt – Specifikation af budgetpost ’Dokumentation og rapportering’ 
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APPENDIKS 2.7: HOVEDPROJEKT-ARBEJDSMODEL 

 

Introduktion 
 

 

 I redegørelsen for de enkelte af Hovedpro-
jekt Arbejdsmodellens elementer vil have 
fokus på: 

 Fælles aktiviteter. 

 Aktiviteter relateret Bygherreinitiativer. 

 Aktiviteter relateret til Brancheinitiativer. 

Arbejdsmodel-element 1: Program 
 

 De tre elementer, der indgår i 1. Program er 
overvejende Bygherreinitiativer. 

Programorganisationen er nærmere omtalt i 
Appendiks 2.2. 

 

1.1: Programorganisation 

Fem regionale 
Bygherrenetværk 

 Der etableres ét eller flere Bygherrenetværk i landets fem regioner, hvor 
almene bygherrer ved rammeudbud af industrialiseringsegnede byg-
ningsdele skaber den nødvendige markedsåbning i samarbejde med ak-
tører i byggebranchen, byggeriets FoU-institutioner, plan- og bygnings-
myndigheder, finansieringsinstitutter m.fl. foretager analyser, formulerer 
renoverings-/fornyelsesscenarier mm. 

Bygherrenetværkene faciliteres ProgramSekretariatet. 

Regionale netværker i med 
deltagelse af aktører i 
Byggebranchen 

 Der etableres regionale netværker med deltagelse af aktører i Bygge-
branchen (rådgivere, entreprenører, komponentproducenter/-leverandø-
rer, som: 

 Designer og udvikler prototyper på industrialiseringsegnede bygningsdele 
relateret til: Klimaskærm, Installationer og Boliger – i samarbejde med 
almene bygherrer samt byggeriets FoU-institutioner, plan- og bygnings-
myndigheder m.fl. 

 Udvikler produktionskapacitet og kompetence til at afgive tilbud ved 
rammeudbud af industrialiseringsegnede bygningsdele. 

 Etablerer Industrialiseret Energirenoverings A/S-virksomheder. 

Disse netværk faciliteres ikke af ProjektSekretariatet. 
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1.2: Webbaseret/BIM-relateret program-kommunikationsportal 

Industrialisering med en 
digital til tilgang 

 Der opbygges en webbaseret/BIM-relateret projekt-kommunikations-
portal. Der vil i opbygningen af webportalen være fokus at skabe en digi-
tal tilgang til: 

1. Den interne og eksterne program-kommunikation, herunder kommunikati-
onen med beboerdemokratiet og beboerne (BIM som social teknologi). 

2. Varetagelse af centrale opgaver i boligorganisationens bygherrefunktion, 
herunder screening af renoverings-/fornyelsesbehovet, udarbejdelse af 
byggetekniske tilstandsbeskrivelser, udarbejdelse af udbudsgrundlag mm. 

3. Boligorganisationens BIM-klassifikation af industrialiseringsegnede byg-
ningsdele. 

4. Boligorganisationen værdioptimeringstiltag samt udviklings- og læringsar-
bejdet relateret til AlmenFaserne i henhold til boligorganisationens U/L-
program og U/L-implementeringsplaner. 

5. Varetagelse driftsherrefunktioner, herunder udarbejdelse af PPV-planer 
samt bygningsdrift- og vedligeholdelsesplaner.  

6. Byggesagsrelateret informationsudveksling, kommunikation og vidende-
ling. 

7. Strukturering og formidling af resultater fra analyser og effektevaluerin-
gen. 

Industrialisering forudsætter en digital til tilgang til både analyse, programme-
ring, design, konstruktion, udførelse og drift. 

Bygningsinformationsmodel (BIM) og AlmenFaserne er nærmere omtalt i 
Appendiks 1.4 til ForprojektRapporten. 

 

1.3: ProgramEvents  

Otte ProgramEvents  Der afholdes, i alt otte ProgramEvents i programperioden 2012 – 2015, 
herunder, jf. tids- og aktivitetsplan, der er omtalt i Appendiks 2.3. 
 1 kick off-event som optakt til iværksættelse af Arbejdsmodel-

elementerne 2 – 6. 

 14 projekt-interne ERFA-sessioner. 

 4 formidlingsEvents med program-ekstern deltagelse. 
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Arbejdsmodel-element 2:  
Markedsåbning, lokalisering af industrialiseringspotentiale og markedsanalyse 
- Bygherreinitiativ 

 2.1: 
Segmentanalyse og Scenarier 

Der foretages en opdateret Segmentanalyse og formule-
res Scenarier svarende til redegørelsen herfor i rappor-
ten ”Fysisk opretning og forbedring af almene bolig-
afdelinger” udgivet af Landsbyggefonden, Marts 2001. 

Segmentanalysen og scenarierne er nærmere beskrevet 
i Appendiks 2.8 og Forprojektrapporten. 

2.2: 
Lokalisering af Industrialiserings-
egnede bygningsdele 

 2.3: 
Markedspotentiale-analyse 

Segmentanalysen og Scenarierne for den 
forventede renovering/-fornyelse i 2011 – 
2020 følges op med en opdatering af 
Forprojektets lokalisering af industrialise-
ringsegnede bygningsdele. 

Der foretages en opdatering af Forprojektets estimering 
af markedspotentialet for industrialiserede bygningsdele 
2011 – 2020 fordelt på regioner. 

2.4: 
Nye finansieringsformer 

 2.5: 
Bygherrenetværk 

Der udvikles nye finansieringsformer til 
fremme af energirenovering med en indu-
striel tilgang med afsæt i resultaterne fra 
AlmenProjekt Nye finansieringsformer til 
energirenovering og AlmenProjekt Energi-
forbedring af den almene boligsektor med 
effekt i afdelingerne. 

Der etableres bygherrenetværk i regionerne med hen-
blik på medvirken til udarbejdelse af henholdsvis: 
 Segmentanalyser og Scenarier. 

 Lokalisering af industrialiseringsegnede bygningsdele. 

 Markedspotentiale-analyse. 

 Nye finansieringsformer. 

Bygherrenetværkene forudsættes etableret i forbindelse 
med Kick off-eventen. 

 

Bygherreinitiativer 
- oversigt 

 På Kick off-eventen etableres et Bygherrenetværk til at 
understøtte behandlingen af Arbejdsmodel-elementerne 
2.1 – 2.4. i samarbejde med de i skemaet angivne aktø-
rer. 
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Arbejdsmodel-element 3: 
Produktplatform – Metode og værkstøjsudvikling – Produkt og proces 
- Byggebrancheinitiativ 

 

 

 3.1: 
Konfigurering af industrialiseringsegnede 
bygningsdele 

Med input fra Bygherreinitiativerne i Arbejdsmo-
del-element 2: Markedsåbning, lokalisering af 
industrialiseringspotentiale og markedsanalyse 
gennemføres konfigurering af følgende bygnings-
dele: 
1. Klimaskærm 
1.1 Tagrenovering. 
1.2 Renovering af facader, inkl. aptering af altaner, 

skodder mm.  
1.3 Vinduer/udvendige døre udskiftet med nye. 

2. Installationer 
2.1 Installationsskakte. 
2.2  Ventilationssystem i boligen. 
2.3 Energireguleringssystemer (opgang/bygning) 

3. Bolig/rum 
3.1 Renovering/udskiftning af badeværelse. 

3.2: 
Prissætning 

 3.3: 
Modeller til måling af energiestimerings-
effekt 

Der foretages følgende prissætning af de angivne 
bygningsdele: 

 as is-priser svarende til et minimumsscenarie, 
hvor industrialiseringsgraden er uændret. 

 to be-priser svarende til et ambitiøst scenarie-
hvor industrialiseringsgraden er markant forøget, 
jf. redegørelsen herfor i Appendiks 1.2 til Forpro-
jektRapporten. 

Med afsæt i redegørelsen herfor i AlmenProjekt 
Energiforbedring af den almene boligsektor med 
effekt i Afdelingerne – udvikles tilpassede mo-
eller til energi-effektestimering/-måling relateret 
til de angivne bygningsdele. 

3.4: 
Model til måling af industrialiserings-effekt 

  

Med afsæt i redegørelsen herfor i Forprojektet – 
udvikles en model til måling af industrialiserings-
effekt relateret til de angivne bygningsdele samt til 
boliger og bygninger. 

  

 

Byggebrancheinitiativer 
- oversigt 

 Der etableres udviklings-team til at understøtte behandlingen Arbejdsmo-
del-elementerne 3.1 – 3.4 med deltagelse af de i skemaet angivne aktø-
rer. 
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Arbejdsmodel-element 4: 
Organisation og proces, Værdioptimering, Kompetenceudvikling og U/L i bygherreorganisatio-
nen - Bygherreinitiativ 

 

 4.1: 
Projektlederkompetence 

Med afsæt i resultaterne fra AlmenProjekt Projektle-
delse af større fornyelser i gruppen af C-vejledninger 
i AlmenNet – udvikles et tilpasset koncept for udvik-
ling af kompetence til varetagelse af projekt-
lederfunktioner ved gennemførelse af energirenove-
ring med en industriel tilgang. 

4.2: 
U/L-kompetenceplatforme 

4.3: 
Trinvis fornyelse-kompetence 

Med afsæt i redegørelsen i AlmenRapport ’Den 
værdiskabende og lærende byggesag’ - etable-
res en kompetenceplatform til skabelse af den 
fornødne U/L-kompetence i byggesagens pro-
jektorganisation og på byggepladsen. 

Med afsæt i AlmenVejledning C2 Trinvis fornyelse af 
almene boliger og erfaringer fra Kantorpar-
ken/Demonstrationsprojekt, fsb - udvikles et tilpas-
set koncept for udvikling af projektlederkompetence 
i Trinvis Boligfornyelse med en industriel tilgang. 

4.4: 
Webbaseret kommunikation 

4.5: 
U/L-program 

Med afsæt Arbejdsmodel-element 4.5 udvikles 
supplerende projektledelsesfaciliteter i den 
webbaserede/BIM-relaterede program-kommu-
nikationsportal. 

Med afsæt i redegørelsen i AlmenRapport ’Den vær-
diskabende og lærende byggesag’ - udvikles et til-
passet U/L-program for gennemførelse ved gen-
nemførelse af energirenovering med en industriel 
tilgang. 

4.6: 
U/L-implementeringsplan 

4.7: 
Beboerdreven Trinvis fornyelse 

Med afsæt i redegørelsen i AlmenRapport 5 ’Den 
værdiskabende og lærende byggesag – desig-
nes en tilpasset U/L-implementeringsplan til 
brug for opfølgning af bygherrens U/L-program 
ved gennemførelse af energirenovering med en 
industriel tilgang. 

Med afsæt i Arbejdsmodel-element 4.3 – udarbej-
des en vejledning i gennemførelse af Trinvis forny-
else med en industriel tilgang, herunder etablering 
af en Trinvis fornyelsesSkole for beboere og drifts-
medarbejdere. 

 

Bygherreinitiativer 
- oversigt 

 Der etableres udviklings-team til at understøtte behandlingen af Arbejds-
model-elementerne 4.1 – 4.7 i samarbejde med af de i skemaet nedenfor 
angivne aktører. 
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Arbejdsmodel-element 5: 
Økonomi – Bygherrekrav 
- Bygherreinitiativ 

 

 

 5.1: 
Bygherrekrav til to be-priser og mere værdi 
for pengene 

Med afsæt redegørelser i Forprojektet og Ar-
bejdsmodel-elementerne 2.3 og 3.2 - formuleres 
bygherrekrav til ’to be-priser’ og ’mere værdi for 
pengene’. 

5.2: 
Bygherrekrav til Åben økonomi-modeller 

5.3: 
Design af Åben økonomi-koncept 

Med afsæt i redegørelser i Forprojektet relateret til 
erfaringer fra udvalgte almene renoveringsbygge-
sager – formuleres bygherrekrav til ’Åben økonomi-
modeller’. 

Med afsæt i Arbejdsmodel-elementerne 5.1 og 
5.2 samt erfaringer fra udvalgte almene renove-
ringsbyggesager – foretages design af et ’Åben 
økonomi-modelkoncept’. 

Konceptet designes i et samarbejde mellem al-
mene bygherrer og aktører i byggebranchen. 

 

Bygherreinitiativer 
- oversigt 

 Der etableres udviklings-team med tilknytning til de regionale Bygherre-
netværk til at understøtte behandlingen af Arbejdsmodel-elementerne 5.1 
– 5.3 i samarbejde med de i skemaet angivne aktører. 
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Arbejdsmodel-element 6: 
Forretningsplatforme for bygherrenetværk og partsamarbejde i byggebranchen 

 

 6.1: 
Forretningsmodel for bygherrepartnerskaber 
- BygherreInitiativ 

Udvikling af en forretningsmodel, der bygger på 
et: 

 Koncept for screening af boligafdelingers reno-
veringsbehov med en industriel- og en digital 
BIM-tilgang. 

 Koncept for gennemførelse af AmenFase A Pro-
grammering. 

 Koncept for indgåelse af aftaler om ekstern be-
stand i AlmenFase A Programmering. 

 Partnerskabsaftalekoncept om afholdelse af 
udgifter til fælles metode- og kompetenceudvik-
ling 

6.2: 
Strategi for rammeudbud og miniudbud 
- BygherreInitiativ 

6.3: 
Strategi for partnersamarbejde med bygge-
branchen - BygherreInitiativ 

Udvikling af en strategi for rammeudbud i 2012 -
2015, der bygger på: 

 Gennemførelse af koordinerede rammeudbud 
relateret til boligsegmenter og bygningsdele. 

 Et koncept for rammeudbudsgrundlag. 

 Et rammeaftalekoncept om levering af industriali-
seringsegnede bygningsdele. 

 Et Miniudbudskoncept. 

 Et U/L-programkoncept. 

 Et U/L-implementeringsplankoncept. 

Udvikling af en strategi for partnersamarbejde i 
byggebranchen, der bygger på fælles: 

 Design af industrialiseringsegnede bygningsde-
le. 

 Design af en industrialiseret proces. 

 Design af en ’Åben økonomimodel’. 

 Udvikling og drift af en webbaseret/BIM-
relateret kommunikationsplatform. 

 Udvikling af metoder til effektestimering/-
måling. 

6.4: 
Nye finansieringsformer - BygherreInitiativ 

6.5: 
Incitamentsstruktur - BygherreInitiativ 

Udvikling af nye finansieringsformer, der med af-
sæt kapitalisering af energieffekten og indu-
strialiseringseffekten - kan medvirke til at finan-
siere et øget volumen i energirenovering med en 
industriel tilgang ved renovering/fornyelse af al-
mene boliger i 2012 – 2020. 

Udvikling af en incitamentsstruktur til fremme af 
en øget industrialisering – både bygherresiden og 
i byggebranchen. 

6.6: 
Effektevaluering, ERFA, Videndeling og formid-
ling  - Fælles BygherreInitiativ og Byggebranche-
Initiativ 

 
 

 

Med afsæt i Arbejdsmodel-elementerne 3.3 og 3.4 
– gøres rede for den samlede energibesparelses-
effekt og industrialiserings-effekt samt for den 
samlede Totalfaktor Produktivitets Effekt af samtli-
ge kompetenceudviklings- og læringselementer, 
der er angivet i ’Forslag til program for Hovedpro-
jekt’ 
 – set i et samfunds-, et AlmenBoligsektor – og et 
byggebranche-perspektiv. 

Fortsættes … 
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6.7: 
Strategi for partnersamarbejde i byggebran-
chen 
- ByggebrancheInitiativ 

 6.8: 
Etablering af Industrialiseret Energirenove-
rings A/S-virksomheder 
- ByggebrancheInitiativ 

Udvikling af en strategi i byggebranchen, der byg-
ger på et strategisk brancherelateret program-
samarbejde om: 

 Design, levering og montering af udvalgte indu-
strialiseringsegnede bygningsdele. 

 Udvikling af energirenoverings- og industrialise-
ringskompetence. 

 Opbygning og drift af webbaseret/BIM-relateret 
kommunikationsplatform. 

 Udvikling af en virksomhedsstrategi for samarbej-
de i byggebranchen, der bygger på et strategisk 
virksomhedsrelateret samarbejde om: 

 Etablering og drift af ’Industrialiseret Energi-
Renovering A/S-virksomheder’. 

 Deltagelse i ’rammeudbud’ med tilhørende ’mini-
udbud’. 

 Gennemførelse af kompetenceskabende under-
visningsprogrammer. 

 

Bygherreinitiativer 
-oversigt 

 Som et Bygherreinitiativ etableres bygherretnetværker/-partnerskaber 
med tilknyttedeudviklings-team til at understøtte behandlingen af Ar-
bejdsmodel-elementerne 6.1 – 6.6 med deltagelse af de i skemaet an-
givne aktører. 

 

 

Byggebrancheinitiativer 
- oversigt 

 Som et Brancheinitiativ formuleres endvidere en Strategi og Forret-
ningsmodel for partnerskaber i byggebranchen om produktion/levering af 
industrialiseringsegnede bygningsdele (Arbejdsmodel-element 6.7) samt 
for etablering af Industrialiseret EnergiRenovering A/S-virksomheder for 
udvalgte bygningsdele (Arbejdsmodel-element 6.8). 

  

+-
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APPENDIKS 2.8: ESTIMERINGSMODEL 

 

Estimeringsmodellens begreber 

Segmenter Estimeringsmodellen overordnede segment Almene etageboliger opført 
frem til 1975 er valgt fordi: 

 Segment 1: Alle almene etageboliger opført før 1945, der endnu ikke er 
renoveret eller fornyet, står overfor 

-  At skulle have renoveret klimaskærmen (tag, murede facader, udskift-
ning af vinduer og udvendige døre). Denne renovering skal opfylde re-
geringens 2015- og 2020-energikrav. 

- At skulle udskifte installationer og badeværelser – enten fordi installa-
tionernes har overskredet deres levetid eller fordi boligerne skal byg-
ges om, så de modsvarer nutidens og fremtidens forventninger og krav 
til boligkomfort.  

 Segment 2: Almene boliger opført i perioden 1945 – 1959, der endnu 
ikke er renoveret eller fornyet, står overfor: 

-  Energigirenovering af klimaskærm, herunder energirenovering af faca-
der, udskiftning af vinduer og udvendige døre. 

 Udskiftning af køkkener og badeværelser. 

- Forbedring af indeklimaet ved etablering af mekanisk ventilation med 
genveks. 

- Ombygnings af boligerne, så de modsvarer nutidens og fremtidens for-
ventninger og krav til boligkomfort.  

 Segment 3.Almene etageboliger, der opført 1960 – 1974 står overfor at 
skulle gennemføre enten 1., 2. eller 3. generation renovering af klima-
skærmen, typisk facaderenovering samt energirenovering, der opfylde 
regeringens 2015- og 2020-energikrav. 

Bygningsdele I estimeringsmodellen indgår følgende bygningsdele: 

Klimaskærm:  Tagrenovering, herunder etablering af tagboliger samt faca-
derenovering, herunder vinduer og udvendige døre. 

Boligfornyelse:  Nye badeværelser og mekaniske ventilationssystemer i boli-
gen. 

Installationer:  Installationsskakte og energireguleringssystemer. 

Scenarier I forprojektet er der arbejdet med følgende scenarier for energirenovering 
med en industriel tilgang, som også vil blive benyttet i Hovedprojektet: 

Et Minimum-scenarie, der er udtryk for den eksisterende praksis for anvendel-
se af industrielt fremstillede bygningsdelsystemer. 

Et Ambitiøst-scenarie, der er udtryk for, at der ved renovering af almene eta-
geboliger fra 2011 vil blive finde en øget anvendelse af industrielt fremstillede 
bygningsdelsystemer til opfyldelse eller fremskyndelse af regeringens 2015- 
og 2020-energikrav. 

Bygningsdelsvolumen I estimeringsmodellen foretages beregning af: 

 Det samlede bygningsdelsvolumen opdelt på to scenarier (minimum og 
ambitiøst scenarie) for hver af de tre segmenter. 

 Det samlede bygningsdelsvolumen for hvert af scenarierne opdelt på det 
samlede potentielle volumen og industrialiseringsvolumenet opdelt på de 
tre almenboligsegmenter. 

 



 

 

 

 

 29

 

Produktionsværdi og indu-
strialiseringsandelen af pro-
duktionsværdien 

I estimeringsmodellen foretages endvidere beregning af: 

 Den samlede potentielle produktionsværdi (håndværkerudgifter i 1.000 
kr. inklusiv moms) opdelt på to scenarier (minimum og ambitiøst scena-
rie) for hvert af de tre segmenter. 

 Produktionsværdien af den industrielle andel af den samlede potentielle 
produktionsværdi (håndværkerudgifter i 1.000 kr. inklusiv moms) opdelt 
på to scenarier samt på det samlede potentielle volumen og industrialise-
ringsvolumenet for hvert af de tre segmenter. 

 

Almene etageboliger opført frem til 1975 

Fordeling på regioner og 
segmenter 

Som vist i Tabel AP AP2.8-1 og Figur AP2.8-1  er der opført i alt ca. 267.000 
almene etageboliger frem til 1974, heraf ca. 50% i Hovedstadsregionen, ca. 
19% i Region Midtjylland, ca. 16% i Region Syddanmark, ca. 9% i Region 
Nordjylland og ca. 7% i Region Sjælland. 

Tabel AP 2.8-1: Almene etageboliger opført frem til 1975 

Region Almene etageboliger opført: 

Før 1945 1945 til 1959 1960 til 1974 I alt 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Hovedstaden 26.603 64,7% 43.908 48,2% 60.590 45,0% 131.101 49,1% 

Sjælland 1.890 4,6% 6.366 7,0% 10.136 7,5% 18.392 6,9% 

Nordjylland 2.513 6,1% 9.617 10,6% 12.824 9,5% 24.954 9,3% 

Midtjylland 5.302 12,9% 16.134 17,7% 28.780 21,4% 50.216 18,8% 

Syddanmark 4.839 11,8% 15.010 16,5% 22.440 16,7% 42.289 15,8% 

I alt 41.147 100,0% 91.035 100,0% 134.770 100,0% 266.952 100,0% 

Figur AP 2.8-1: Almene etageboliger opført frem til 1975 i 5 regioner  

 

 

 



 

 

 

 

 30

 

Almene etageboliger opført frem til 1975 – Beregnet antal bygningsdele 

Beregnet antal bygnings-
dele 

- hele landet 

- alle segmenter 
 

Som vist i Tabel AP2.8-2 viser beregningerne, at der i almene etageboliger 
opført frem til 1974 er følgende mængder relateret til de angivne bygningsde-
le: 

Ca. 20,2 mio. m2 etageareal. 

Ca. 6,6 mio. m2 tagflade. 

Ca. 9,5 mio. m2 facader, eksklusiv vinduer og udvendige døre.. 

Ca. 2,4 mio. m2 vinduer og døre. 

Ca. 0,2 mio. potentielle tagboliger-m2. 

Ca. 267.000 ventilationssystemer i boligerne. 

Ca. 9.000 energistyringssystemer i bygninger. 

Ca. 267.000 badeværelsesrenoveringer. 

Tabel AP2.8-2:  Almene etageboliger opført frem til 1975 - Beregnet antal bygningsdele 

Region Antal: 

m2 etage-
areal 

m2 facade m2 tag-
flade 

m2 vin-
duer og 
døre 

m2 tag-
boliger 

Skakte Ventila-
tions-
systemer 
i boliger 

E-sty-
rings-
systemer 
i bygnin-
ger 

Badevæ-
relser 

Hovedstaden 9.870.786 4.639.268 3.257.359 1.184.494 98.708 18.729 131.101 4.370 131.101 

Sjælland 1.401.532 658.720 462.506 168.184 14.015 2.627 18.392 613 18.392 

Nordjylland 1.894.254 890.299 625.104 227.310 18.943 3.565 24.954 832 24.954 

Midtjylland 3.835.188 1.802.537 1.265.612 460.222 38.352 7.174 50.216 1.674 50.216 

Syddanmark 3.214.650 1.510.885 1.060.835 385.758 32.146 6.041 42.289 1.410 42.289 

I alt 20.216.410 9.501.708 6.671.415 2.425.968 202.164 38.136 266.952 8.898 266.952 
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Produktionsværdi 2011 – 2015 opdelt på scenarier samt industrialiseringsandel 

Produktionsværdi og Industri-
aliseringsandel 
2011 -2015 

 Den samlede Industrialiseringsandel af Produktionsværdien for renove-
ring/fremtidssikring af almene etageboliger 2011 – 2015 opført før 
1975 er, som vist i tabellen nedenfor, estimeret til ca. 3,8 mia. kr. i 
Minimums scenariet og ca. 7,1 mia. kr. i Ambitiøst scenarium. 

  
 

Tabel AP2.8-3: 
Produktionsværdien 2011 – 2015 opdelt på scenarier og regioner 

Region Produktionsværdi 2011 – 2015 
(beløb i mio. kr.) 

 Minimum scenarium Ambitiøst scenarium 

 
I alt Industria-

liserings-
andel 

I alt Industriali-
serings-

andel 

Hovedstadsregionen 3.060,5 1.872,6 4.849,0 3.481,6

Region Sjælland 429,6 262,8 680,1 488,4

Region Nordjylland 582,5 356,4 923,0 662,6

Region Midtjylland 1.172,3 717,1 1.857,2 1.333,6

Region Syddanmark 987,2 604,1 1.564,1 1.123,2

Hele landet i alt 6.232,0 3.812,9 9.873,9 7.089,7 
 
 

 Figur AP2.8-2: 
Industrialiseringsandel af Produktionsværdien 2011 – 2015 
 – Ambitiøst scenarium fordelt på regioner 

 

 

Industrialiseringsandel af Pro-
duktionsværdien fordelt på 
bygningsdele 
- – Ambitiøst scenarium 

 Figur AP2.8-3: 
Industrialiseringsandel af Produktionsværdien 2011 – 2015 
 – Ambitiøst scenarium fordelt på bygningsdele 

 
 
 

 

Som vist i Figur AP2.8-3 er In-
dustrialiseringsandel af Produk-
tionsværdien fordelt på byg-
ningsdele – Ambitiøst scenarium 
estimeret til: 

 Klimaskærm 
ca. 4,8 mia. kr. 

 Installationer 
ca. 1,7 mia. kr. 

 Badeværelser 
ca. 0,6 mia. kr. 



 

 

 


