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Forord 

Den globale opvarmning og det menneskeskabte CO2bidrag har internatio-
nal bevågenhed i disse år, hvilket vi så på FN’s 15. klimakonference i Kø-
benhavn i december 2009, hvor Danmark var vært. Vi har alle part i denne 
problemstilling, og vi har i Danmark gjort meget på energiområdet siden den 
første energikrise i 70’erne, men der skal gøres betydeligt mere, hvis vi skal 
opfylde de nye klimamål for 2020 og 2050. 
 
Boligselskabet Fruehøjgaard ønsker at bidrage aktivt hertil og virke med om-
tanke for mennesker og miljø. Vi forsøger at tænke grønne tanker ind i såvel 
nybyggerier som renoveringer, og vi ønskede at udnytte mulighederne for at 
skabe fremtidens boliger på et bæredygtigt fundament. Energitankerne star-
tede i det små for mange år siden, hvor boligselskabet blandt andet indførte 
solcelleanlæg. Siden er det blevet til 66 aktive passivboliger i Birk ved Her-
ning, som denne rapport beskriver. 
 
Visionen for H2College i Birk var, at der indenfor de givne økonomiske ram-
mer, skulle opføres 66 ungdomsboliger, som skulle opfylde kravene til pas-
sivhusbyggeri, og som samtidig skulle opfylde det moderne menneskes øn-
ske om at bo moderne og komfortabelt i arkitektonisk stilrene huse. Dette 
lykkedes, og i december 2009 modtog vi en passivhus-certificering som be-
vis på en gennemført kvalitetssikring. 
 
Passivhusene i Birk har modtaget megen positiv omtale. Også Boligfonden 
Kuben har haft et godt øje til det nye H2College i Birk ved Herning. Fonden 
har til formål at fremme kvalitet og produktivitet i dansk byggeri, og de har 
doneret 200.000 kr. til projektet. 
 
Denne evalueringsrapport tager udgangspunkt i visionen for projektet, og i 
evalueringen lægges vægt på beskrivelsen af, hvordan processen er gået, 
og hvilke resultater vi har nået. Det har været en lang proces, og projektet er 
gennemført som et partneringsprojekt, hvor tæt samarbejde og viljestyrke 
har været nøgleord. Udviklingen af projektet er således sket i et tæt samar-
bejde med mange samarbejdspartnere. Nogle er kommet og gået igen, og 
andre har været med hele vejen.  
 
Tak til arkitekterne fra Aarhus Arkitekterne, ingeniørerne fra Niras A/S, stor-
entreprenører DTE A/S og Ökologisher Hollzbau Sellstedt GMBH samt un-
derentreprenørerne Lund og Erichsen A/S, Malerfirmaet Hansen og Morten-
sen, Simonsen og Weis A/S, Entreprenørfirmaet Svend Pedersen A/S og 
Bravida Danmark A/S. Desuden tak til EJ Badekabiner, Dantherm Power, 
Green Hydrogen.dk, Naturgas Midt-Nord til evalueringskonsulenter, beboere 
og politikere samt til alle andre, der har været involveret, interesseret eller 
engageret i projektet. Også en tak til sponsorerne Danfoss og Herning 
Kommune. 
 
Med denne rapport håber vi på at kunne viderebringe vores viden og læring 
omkring bæredygtigt byggeri og dermed skabe præcedens for flere af den 
slags projekter i Danmark. 
 
Med venlig hilsen 
Bjarne Krog-Jensen 
Direktør for Boligselskabet Fruehøjgaard 
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Sammenfatning 

Omdrejningspunktet for forsøget var udvikling af værdibaseret og trimmet 
projektering og præfabrikation. Man havde succes med udvikling i et åbent 
og kreativt samarbejde mellem bygherren, rådgiverne og udvalgte leveran-
dører, som foregik i en tværfaglig kompetencegruppe. Man havde sidst i pro-
jektet succes med en stram og traditionel styring, så man holdt sig under 
rammebeløbet og fik opført 66 ungdomsboliger, der blev certificeret som 
passivhuse. I projektet kæmpede man meget med at få udvikling, kreativitet 
og stram styring til at spille sammen, og man kom et stykke ad vejen. 
 

Der er gode begrundelser for at anvende en tværfaglig kompetencegruppe til 
styring af udvikling og effektivisering af byggesager. Man bør dog dække he-
le projektforløbet og inddrage leverandører og entreprenører i udviklings-
samarbejdet. Man bør i fremtiden sørge for, at gruppens organisering, mål-
sætninger og arbejdsmetoder bliver bedre anvendt af alle deltagende parter. 
 

Der er gode begrundelser for at foretage performancemålinger i hele proces-
forløbet - både som interne målinger og som ekstern overvågning. Man skal 
både måle ’bløde kvaliteter’ og ’hårde kvaliteter’, idet de første varsler pro-
blemer, og de sidste gør det tydeligere. I konklusionen er vist et forslag. 
 

Parterne havde svært ved at styre de mange parallelle udviklinger og ideer i 
forsøget, og parterne manglede kompetence i innovation og erfaring i styring 
af udvikling. Løbende måling af færdiggørelsesgrad og stade af centrale ak-
tiviteter blev ikke brug i forsøget, men den eksterne evaluering viste, at det 
er et godt værktøj i opfølgning på udviklingen, som man bør anvende og ud-
vikle. 
 

Efter en kreativ startfase i forsøget faldt man tilbage til en stram styring og 
traditionel projektering for at kunne nå de ønskede mål. Ny ’drivere’ efter en 
stilstand i udviklingen var den tyske leverandør af præfab-klimaskærmen, de 
lokale fagentreprenører og de økonomiske måltal. Energiberegninger, inde-
klimastyring og manglende omhyggelighed med overholdelse af arealkrav 
haltede bagefter. En løbende stadeopfølgning på væsentlige aktiviteter, og 
deres resultater, ville have forudset dette og givet alibi til tidlige justeringer. 
 

Man havde for lidt fokus på kvalitetsstyringen i forløbet og på den faktiske 
dokumentation af de væsentlige egenskaber til slut. At opnå en passivhus-
certificering blev vægtet højere, end at det faktiske indeklima og det basale 
krav om varme i boligerne blev realiseret. Kvalitetssikring og dokumentation 
af de basale egenskaber i praktisk brug skal vægtes meget højere i fremti-
den, herunder også hvorledes beboerne oplever kvaliteten. 
 

Det vurderes, at hvis man havde gennemført en samlet og åben styrings- og 
dokumentationsstrategi omfattende stadeevaluering, procesperformance, 
kvalitetsstyring, egenskabsdokumentation og økonomistyring, så ville man 
være kommet hurtigere og mere præcist i mål. Det foreslås derfor, at den 
almene sektor gør en målrettet indsats for at indføre rapportens forslag i 
praksis, at udvikle systematisk dokumentation på forsøgsbyggeri og at for-
bedre byggeparternes kompetence i innovation. Den bør bl.a. indeholde en 
dybdeborende og konstruktiv intern og ekstern evaluering, samt en kreativ 
samarbejdsånd og resultatjagt med ’en høj overligger’, som var kendetegne-
de for dette forsøg. - ”Men det er hamrende vigtigt også at huske ”banalite-
terne”, når vi bygger huse!” Citat af projektleder og arkitekt Lars Sylvester. 
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1. Indledning og baggrund 

Som det fremgår af forordet og Boligselskabet Fruehøjgaards hjemmeside 
[Fruehøjgaard, 2010] har boligselskabet meget fokus på energibesparelse, 
indeklima, arkitektur i et bæredygtigt perspektiv, som både indeholder en 
miljø-, social- og økonomiside. Ved nybygningen af 66 ungdomsboliger med 
fælleshus i Birk ved Herning ønskede boligselskabet at realisere dette per-
spektiv gennem et forsøgsprojekt, som er godkendt af Socialministeriet. 

Forsøgets visioner og udviklingstemaer 
Boligselskabet havde fra starten mange ønsker til forsøget, udviklingen og 
initiativerne, som skulle fremme boligselskabets visioner, og de kan samles i 
følgende ønsker/udviklingstemaer: 
1. Meget lavt energiforbrug efter passivhusstandard, som er fremtidssikret 
2. Værdibaseret og trimmet projektering og planlægning i partnering  
3. Præfabrikation af bygningskroppen med høj energistandard  
4. En anlægsøkonomi under rammebeløbet med høje værdimål 
5. Anvendelse af den nyeste brintteknologi til varme- og el-forsyning 
6. Bebyggelse med fokus på arkitektur, der passer ind i lokalområdet 
7. Boliger med et godt indeklima, som beboerne kan føle og mærke 
8. Trimmet udførelse, læring, effektivitet og materialestyring på pladsen. 
 
I rapporten er vægten lagt på at fremlægge resultaterne af forsøgene med 
værdibaseret og trimmet projektering og planlægning i partnering (tema 2), 
samt præfabrikation af bygningskroppen med høj energistandard (tema 3). I 
tilknytning til disse forsøg blev deres relation til energiforbruget (tema 1), an-
lægsøkonomien (tema 4), bebyggelsens arkitektur (tema 6), boligernes in-
deklima (tema 7) og den trimmede udførelse (tema 8) også vurderet.  
 
De ønskede forsøg med trimmet udførelse, læring, effektivisering og mate-
rialestyring på pladsen (tema 8) blev ikke gennemført. Det samme gjaldt en 
nærmere evaluering og driftsdokumentation af boligernes energiforbrug over 
flere år, som ville ligge ud over kravet i den lovpligtige dokumentation (tema 
1). Anvendelse af ny brintteknologi til varme- og el-forsyning blev derimod 
gennemført i et selvstændigt udviklingsprojekt, som ikke er rapporteret her. 
Finansieringen og den svære igangsættelse af dette brintprojektet fik stor 
indflydelse på forløbet af den værdibaserede og trimmede projektering og 
planlægning, som de efterfølgende resultater vil vise. 

Forsøgets rammer og forløb 
Forsøgene med værdibaseret og trimmet projektering, planlægning og præ-
fabrikation afhænger meget af lokalsamfundets, beboernes og bygherrens 
forventninger til byggesagen. Forsøget afhænger fx af krav og forventninger 
til indretning, arkitektur, anlægsøkonomi og husleje. Disse forhold, som dan-
ner baggrund for evalueringen, er derfor nærmere beskrevet i kapitel 2. 
 
Det andet forhold, som spiller sammen med og ind på forsøgene, er, hvorle-
des realiseringen af passivhuskonceptet, anvendelse af ny brintteknologi og 
opnåelse af bedre indeklima kan gennemføres i forhold hertil. Disse forhold 
spiller også ind på, hvorledes forsøget er blevet evalueret og dokumenteret, 
og de er nærmere beskrevet i kapitel 3. 
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Det tredje forhold som spiller sammen med forsøgene er, hvordan samar-
bejdet mellem de forskellige forsøgsparter og deres forskellige baggrund og 
forventninger påvirker forsøget. Disse forventninger, muligheder og pro-
blemstillinger skifter karakter gennem byggeriets forskellige faser, hvorfor 
procesforløbet er nærmere beskrevet, som baggrund for evalueringen. Dette 
er sket i kapitel 4, hvor de enkelte parter, centrale aktiviteter, forsøgsfaserne 
(koncept, projektering og udvikling af præfabrikationsløsning), udførelsen og 
indflytningen er beskrevet hver for sig. 
 

Evaluering af forsøget og dets resultater 
Evalueringen af forsøget er gennemført i følgende fire trin, som er nærmere 
beskrevet i henholdsvis kapitel 5, 6, 7 og 8: 
- Kompetencegruppen og dens egenevaluering under forsøget 
- Aktivitetsanalyse af 31 mødereferater efter forsøget 
- Parternes refleksion over analyseresultatet et år efter indflytning  
- Beboernes bedømmelse af kvaliteten et år efter indflytning. 
 
Forsøget blev styret af en kompetencegruppe bestående af bygherre, rådgi-
vere og udviklingskonsulenter, og den blev efter behov suppleret med leve-
randører. Kompetencegruppen afholdt i alt 14 kompetencegruppemøder, 
hvor forsøget blev drøftet og korrigeret. I starten foretog de en egenevalue-
ring med baggrund i et fælles spørgeskema (se herom i kapitel 5). I tilknyt-
ning til forsøget blev der afholdt 17 andre møder, og der blev skrevet om-
hyggelige referater fra alle de i alt 31 møder. Disse referater var grundlag for 
en nærmere aktivitetsanalyse af udvalgte evalueringstemaer, som blev gen-
nemført efter forsøget. Grunddata ses i bilag B og resultatet i kapitel 6. 
 
Et år efter indflytningen blev det afsluttende evalueringsmøde afholdt i kom-
petencegruppen med deltagelse af leverandører, entreprenører og beboere. 
Det var det fjerde evalueringsmøde af forsøget. På det første blev evaluerin-
gen planlagt, på det andet foretog man en midtvejsevaluering, og på det 
tredje - efter afslutningen af projektering - reflekterede parterne over resulta-
tet. 
 
Samlet danner kompetensgruppens egenevaluering, aktivitetsanalysen af de 
31 mødereferater, parternes refleksion over analyseresultatet et år efter ind-
flytning og beboernes bedømmelse af kvaliteten, resultatet af forsøget. Dette 
resultat er i kapitel 9 samordnet til en konklusion med vurderinger og anbefa-
linger, som kan læses i direkte sammenhæng med denne indledning. 

Figur 1. Forsøget er i rapporten beskrevet med baggrund i de otte forhold udenom, og disse 
er sammen med forløbet beskrevet i kapitel 2-4, medens resultatet fremgår af kapitel 5-8. 
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2. Visioner og økonomi for H2College i Birk 

Figur 2. H2College i Birk er et passivhusbyggeri opført indenfor rammebeløbet for alment 
byggeri, og der har været lagt vægt på god arkitektur og et godt indeklima (foto: Aarhus Arki-
tekterne). 

2.1 Boligselskabets vision med H2College i Birk 

Boligselskabet Fruehøjgaard i Herning er et alment boligselskab, der bygger 
på tanker om en bæredygtig fremtid. Derfor blev selskabets nye bebyggelse 
- H2College, som er placeret i Birk ved Herning, opført som passivhusbygge-
ri. De klare energi- og miljømæssige overvejelser, byggeriet er funderet på, 
betyder desuden, at energibehovet til husholdning, samt brug af tv og com-
puter dækkes via brintteknologi; deraf navnet på de nye ungdomsboliger - 
H2College. 
 
Et nært og konstruktivt samarbejde har gennem hele projektet været den rø-
de tråd. Men også visionen, om at skabe fremtidens boliger på et bæredyg-
tigt fundament, er fælles for alle parter. Fra de mange håndværkere, der har 
fungeret som sparringspartnere, til arkitektfirmaet, der har gjort passivhus-
byggeriet til et af deres førende specialer. Fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 
over Herning Kommune til boligselskabets egne medarbejdere. 
 
Boligselskabet Fruehøjgaard har gennem de senere år været meget optaget 
af at gøre noget ved bæredygtigheden i byggeprojekterne. Og visionen om 
bæredygtighed gælder økonomisk såvel som miljømæssigt. I forbindelse 
med H2College bygges boligerne til priser, der matcher priserne på normalt 
støttet byggeri. 
 
Både idealistiske visioner og almen praktik har været med til at tegne bolig-
selskabets rolle som frontløber, når det handler om at skabe boliger, der 
matcher fremtiden. Skærpede regler indenfor området har sat ekstra fokus 
på det energimæssige aspekt. Samtidig hænger brugen af brintteknologi fint 
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sammen med klimakonferencen i 2009, hvor Herning positionerede sig som 
brintby. 
 
Så boligselskabets vision bag H2College er at bygge miljørigtigt kvalitets-
byggeri til den rigtige pris. 
 
Men boligselskabet gennemførte faktisk også et lidt utraditionelt udbud, idet 
de lagde meget stor vægt på samarbejdsprocessen mellem parterne. Rådgi-
verteamet blev fx valgt med hovedvægt på et godt procesoplæg, hvilket råd-
giverne syntes var både en interessant, god og spændende oplevelse. En 
oplevelse der viste sig at give mange udfordringer og til tider modgang, og 
hvor samarbejdet flere gange skulle stå sin prøve.  
 
 

Figur 3. De første skitser til passivboligerne i Birk (tegning: Aarhus Arkitekterne). 

2.2 Arkitektur og boligernes placering 

Ekspertise og erfaring inden for netop passivhusbyggeri var afgørende for, 
at Aarhus Arkitekterne blev valgt til at tegne det fremsynede boligprojekt i 
Herning. Fra første streg blev sat på tegnebrættet og til byggeriet blev afle-
veret, har arkitekterne arbejdet tæt sammen med bygherre og ingeniører i 
udviklingen af passivhusprojektet. 
  
Det arkitektoniske idégrundlag tog udgangspunkt i ’Birk-manualens’ krav til 
bygninger som lyse, præcise og modernistiske bygninger i området. Der var 
fra starten stor bevågenhed til projektets arkitektoniske kvalitet, og der var 
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mange møder med Herning Kommunes udvalg for Kunst- og Arkitektur for 
Birkområdet - det såkaldte ’smør-smagerudvalg’.  
 
Bygningernes placering var på forhånd planlagt i lokalplanen, der er gæl-
dende for området. De fleste af byggefelterne gav mulighed for en god orien-
tering mod syd, hvilket er vigtigt i forhold til at udnytte solenergien aktivt i bo-
ligerne, som er et vigtigt element i passivhuskonceptet. Der var dog vanske-
ligheder med den nordøstlige boligblok, idet opholdsrummet - de store vin-
duespartier - her vender mod øst. Der var desuden nogle placeringsmæssi-
ge udfordringer i forbindelse med eksisterende bebyggelser og rækker af 
store træer, som skyggede for solindfaldet. Dette blev løst ved en optimering 
mellem arkitektur, bygbarhed, økonomi og energiforbrug. I den samlede 
energiberegning blev denne forringede placering kompenseret i de øvrige 
boligblokke, så passivhuskravet kunne overholdes for bebyggelsen. 
 
 

Figur 4. Situationsplan for de fire boligblokke med 66 ungdomsboliger, som blev opført i 
2007-2008 som passivhuse (tegning: Aarhus Arkitekterne). 
 
Samlet er der bygget 66 ungdomsboliger, som er placeret i fire boligblokke i 
to etager med udvendige trapper og adgangsforhold. De fire blokke rummer 
henholdsvis 8, 12, 20 og 26 ungdomsboliger, og de er placeret i tilknytning til 
de eksisterende ungdomsboliger, som også er i to etager. 

Blok B: 20 boliger 

Blok C: 26 boliger 

Blok A2: 10 boliger 

Blok A1: 12 boliger 
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2.3 Boligernes indretning og størrelse 

De 66 ungdomsboliger bærer ikke præg af begrænsninger, men er i stedet 
indbegrebet af nytænkning og utraditionel arkitektur – ikke mindst når man 
bevæger sig indenfor. Den store lofthøjde på 2,5 meter og oplevelsen af et 
samlet stort rum uden skillerum giver et flot indtryk, når man træder ind i bo-
ligen. Det gennemsnitlige nettoboligareal er på 35 m2 eksklusive ydervægge 
og nabovægge med en indvendig længde på 8,74 meter og en bredde på 
4,00 meter. Længden blev meget sent i projekteringen ændret fra 9,00 me-
ter, som er det der er vist i tegningen i figur 6 fra før denne ændring. 
 
Boligerne er utraditionelt indrettet omkring en central ’kerne’, der rummer toi-
let- og køkkenfaciliteter, samt installationer. Kernen er placeret lidt på skrå 
midt i boligen og udgør, sammen med nogle lave skabe ved indgangen, den 
eneste rumopdeling i boligen. Der er ingen andre skillevægge. Til gengæld 
er der rigelige muligheder for at indrette boligen i mindre separate områder 
med spiseplads, hyggekrog og plads til fordybelse i studier. Og overalt når 
dagslyset frem. Det sørger store glaspartier for i begge ender af boligen. 
 

Figur 5. Plan og snittegning af boligblok A-1 med 12 ungdomsboliger. Projekteringen optime-
rede arkitektur, bygbarhed, energi og økonomi i forhold til visioner jf. passivhuskonceptet, ar-
kitekturmålsætninger og lokalplankravene for området. 

Figur 6. Ungdomsboligen indeholder en kerne med toilet, bad, køkken og installationer midt i 
et rum uden skillerum. Ved indgangen er der plads til soverum og kontor og i modsæt ende 
køkken og stue. 
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Lysforholdene er optimeret i de forholdsvis dybe boliger ved at lade vinduer-
ne gå fra gulv til loft. Med de fritstående rummøbler, så som ’kernen’ og ska-
bene, siver dagslyset langs væggene ind i boligen. Det har vist sig, at det 
virker rigtig fint. Lydforhold er indregnet i valget af bygningskonstruktioner.  
 
Målet med arkitektens arbejdsproces og samarbejde med de andre parter 
var, i forhold til placering og boligindretning, at skabe de mest optimale løs-
ninger i forhold til bygherrens ønsker og krav. Dette er gjort med afsæt i og 
respekt for givne omstændigheder og forudsætninger for opgavens løsning. 
Et centralt punkt for bygherren var fra første til sidste dag, at man skulle 
overholde det maksimale krav til brutteetageareal på 2.970 m2 for de 66 stu-
denterboliger og de fælles teknikrum mellem boligerne. 
 
Det viste sig i praksis at være en mere vanskelig opgave at overholde areal-
kravet, end rådgiverne have forventet. Resultatet ses i figur 8. 
 

Figur 7. Isometri af ungdomsboligen med de forskellige præfabrikerede elementer. 

 

Rum og areal kategorier  Boligareal Vægareal  Bruttoareal

A‐1: Blok med 12 boliger  419,3 m2 77,5 m2  496,8 m2

A‐2: Blok med 8 boliger  279,6 m2 54,1 m2  333,7 m2

B: Blok med 20 boliger  698,9 m2 124,2 m2  823,1 m2

C: Blok med 26 boliger  908,5 m2 159,3 m2  1.067,8 m2

De fælles teknikrum    218,0 m2

Samlet bruttoetageareal     2.939,4 m2

Figur 8. Det samlede bruttoetageareal for de 66 ungdomsboliger og teknikrum i de fire bolig-
blokke er på i alt 2.939,4 m2, og det overholder lokalplanens krav på maksimalt 2.970 m2. 

2.4 Byggeregnskab og husleje for boligerne 

I projektet blev der, fra tidlig planlægning til slutregnskabet, arbejdet med 
åbne regnskaber mellem bygherre, rådgivere, entreprenører og leverandører 
til byggeriet. Målsætninger var at holde byggeomkostningerne under ram-
mebeløbet for støttede ungdomsboliger, og det selvom man byggede til pas-
sivhusstandard med små varmeudgifter.  
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Socialministeriet har for 2007 fastsat det maksimale rammebeløb for ung-
domsboliger i kommuner med under 50.000 indbyggere til 18.530 kr./m2 inkl. 
moms. Et eksempel på nøgletal for faktiske omkostninger fremgår af figur 9. 
 

Udgiftskonti 
Nedre kvartil 

kr./m2 
Gennemsnit 

kr./m2 
 

Øvre kvartil kr./m2 

Grundudgifter  1.974 14 %  
Håndværkerudgifter  9.993 70 %  
Omkostninger  2.362 16 %  
I alt inkl. moms 13.006 14.329 100 % 15.006 
 91 % 100 %  105 % 

Figur 9. Eksempel pr. februar 2006 på nøgletal for faktiske anlægsomkostninger 
inkl. moms for nyopførte ungdomsboliger i kommuner med under 50.000 [Socialmi-
nisteriet, 2006]. 

I slutregnskabet for byggeriet er de samlede anlægsomkostninger for de 66 
ungdomsboliger og fælleshuset opgjort til en samlet udgift på 54,8 mio. kr. 
inkl. moms. Se nærmere detaljer i figur 10. Med et samlet bruttoetageareal 
på 3.300 m2 er de samlede anlægsomkostninger pr. m2 beregnet til 17.130 
kr./m2, hvilket udgør 92,4 % af det aktuelle rammebeløb på 18.530 kr./m2.  
 
Håndværkerudgifterne er nærmere uddybet i figur 11. Heraf fremgår fx, at de 
præfabrikerede klimaskærme udgør 52 % af håndværkudgifterne, og at ba-
deværelseskabinerne udgør 7 %, hvorved udgifterne til præfabrikation bliver 
på i alt 59 % af håndværkerudgifterne. Til sammenligning udgør fundamen-
ter og friarealer 13 %, indvendige overflader og inventar 16 % og installatio-
ner 19 % af de samlede håndværkerudgifter. 
 
De 44-48 m2 ungdomsboliger udlejes til 2.775-2.950 kr. pr. måned eller 62 
kr./m2 pr. måned. 
 

Udgiftskonti 
Udgift 

kr. 
Udgifter 
kr./m2 

Andel 
 

Grundudgifter ekskl. fundamenter og friarealer 7.466.000  2.333  13,6 % 
Håndværkerudgifter inkl. fundament og friarealer 37.700.000  11.781  68,8 % 
Teknisk rådgivning fra arkitekter og ingeniører 3.155.000  986  5,8 % 
Bygherreomkostninger ekskl. teknisk rådgivning  6.494.000  2.029  11,8 % 
I alt inkl. moms 54.815.000  17.130  100,0 % 

Figur 10. Samlede anlægsomkostninger fordelt på hovedposter. Det samlede brut-
toetageareal for de 66 boliger, teknikrum og fælleshuset er på 3.300 m2. Udgifterne 
er eksklusive tilskud til studenterstrøg og tilskud til udvikling af brintteknologien. 

Udgiftskonti 
Udgifter 

kr. 
Andel Udgifter 

kr. 
Andel 

 
Jord- og kloakarbejder 2.260.206 6,0 %   
Murer- og betonarbejder 2.250.000 6,0 %   
Gårdbelægning 251.920  0,7 %   
Omlægning af gasledning 169.650  0,5 %   

Fundament og friarealer i alt   4.931.776  13,1 % 
Præfabrikeret klimaskærm   19.583.482  52,0 % 

Badeværelseskabiner 2.684.880 7,1 %   
Gulve og gulvbelægninger 1.207.705 3,2 %   
Malerarbejder 1.081.984 2,9 %   
Inventar 1.030.625 2,7 %   
Kantine mv. i fælles 57.312 0,2 %   

Overflader og inventar i alt   6.062.506  16,1 % 
El 2.230.500 5,9 %   
Smed 1.337.500 3,5 %   
VVS og ventilation 2.928.781 7,8 %   
Hårde hvidevarer 621.645 1,6 %   

Installationer i alt   7.118.426  18,9 % 
Håndværkerudgifter i alt inkl. moms   37.696.190  100,0 % 

Figur 11. De samlede håndværkeromkostninger fordelt på de enkelte entrepriser. 
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3. Passivhuse med brint og godt indeklima  

 

3.1 Passivhuse med lavt CO2-udledning 

Passivhuse er endnu ikke et begreb, alle uden videre kender. Betegnelsen, 
der stammer fra Tyskland og Østrig, dækker over en særlig type certificere-
de huse, hvor energiforbruget er så lavt, at aktiv opvarmning er unødvendig. 
Passivt byggeri er lig med utrolig god isolering, markant lavt varmeforbrug 
og en reduktion af CO2-udslippet. 
 
Passivhusene i Birk er også kendetegnet ved godt indeklima og god økono-
mi. Dels har man bygget til priser, der matcher prisen på almindelige stan-
dardboliger, dels har man opnået en økonomisk gevinst gennem det eks-
tremt lave energiforbrug. Kravene til passivhuse er anderledes formuleret 
end til lavenergihuse – og de tre vigtigste er: 
- Varmebehovet til opvarmning af rum må højst være 15 kWh/m2/år bereg-

net af nettoarealet, hvilket svarer til ca. 20 procent af varmeforbruget i én 
normal bolig. 

- Boligerne skal være ekstra tætte: Lufttætheden (infiltration ved tryktest 
med 50 Pa) må højst være 0,6 h-1 (0,3-0,4 l/s/m²). 

- Det samlede primære energibehov, inkl. hele energiforbruget til hushold-
ning og underholdning, må højst være 120 kWh/m2/år beregnet af netto-
arealet.  

 
Det meget lave energiforbrug betyder, at også bidraget til CO2-udledningen 
er meget beskeden – mens boligkomforten, herunder indeklima og allergi-
venlighed, også bliver helt i top [H2College, 2010]. 

3.2 Brintteknologi til el og varmeforsyning 

De 66 ungdomsboliger i Birk er forsynet med vedvarende energi via brint og 
brændselsceller til el- og varmeforsyningen. Alt tyder nemlig på, at brint i 
nærmeste fremtid vil afløse olie, kul og naturgas i energiforsyningen. Og 
med de priser, der i øjeblikket er på olien, kan skiftet komme inden for en 
overskuelig årrække.  
 

Figur 13. Teknikrum med varmtvandsbehol-
der og mikrokraftvarmeanlæg med brænd-
selsceller til el- og varmeforsyning. 

Figur 12. Ventilationsanlæg i den enkelte bolig 
er samlet i ’kernen’, og en varmeflade tilfører 
ekstra energi, når der er behov om vinteren. 
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Nu er teknologien så langt fremme, at det er muligt at forsyne et mindre 
samfund med brint, og det er, hvad partnerne bag ungdomsboligprojektet, 
H2College, havde sat sig for at vise. Ungdomsboligerne vil efter opførelsen 
stå åbent for virksomheder, studerende og andre interessenter, som sam-
men kan lære af projektet – såvel forskningsmæssigt som kommercielt. 
Brintteknologien skal modnes, og det sker ved afprøvning i praksis. 
 
Brint er ikke i sig selv en energikilde, men et middel til at lagre energi. Derfor 
skal en kæde af processer igangsættes, før brinten kan anvendes. Som det 
første trin i processen forsyner H2Colleges eget elektrolyseanlæg boligerne 
med vand og grøn elektricitet – dvs. energi fra vedvarende energikilder som 
f.eks. vindmøller og vandkraft. 
 
Vandet spaltes i brint (H2) og ilt (O). Herefter distribueres brinten gennem et 
rørsystem, enten direkte til mikrokraftvarmeanlæggene, som er placeret mel-
lem ungdomsboligerne, eller den lagres i tryktanke til senere brug. I mikro-
kraftvarmeanlægget omdannes brinten til strøm og varme ved hjælp af en 
brændselscelle – et slags batteri, som leverer strøm, så længe det tilføres 
brint og ilt. 
 
Processen efterlader ingen forurenende biprodukter – kun rent vand. Den 
udvundne elektricitet forsyner ungdomsboligerne med strøm, mens varmen 
fra brændselscellerne anvendes til at opvarme det vand, som løber i ung-
domsboligernes vandhaner og brusere. 
 
 

Figur 14. I H2College anvendes brintteknologi til elforsyning og opvarmning af de 66 ung-
domsboliger. Minikraftvarmeanlæg indeholder brændselsceller, som omdannes brint til strøm 
og varme, og de er placeret som indskudt teknikrum mellem boligerne [H2College, 2010]. 

3.3 Mekanisk ventilation og godt indeklima 

I de enkelte boliger er der en installationskerne med wc, bad og køkken, 
som er central i indretningen. Den har desuden en væsentlig funktion i pas-
sivbyggeriet, da det er her, teknikken gemmer sig. Et mekanisk ventilations-
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anlæg sørger for en konstant udskiftning af luften i boligen og genanvender i 
den forbindelse brugt luft fra køkken og bad.  
  
Overskudsvarmen bliver anvendt til opvarmning af boligen og kompenserer 
dermed for boligernes manglende radiatorer. Det kan sammenlignes med en 
termokande, der ikke nøjes med at holde kaffen varm, men også varmer den 
op. Og for at blive i husholdnings-terminologien: Ventilationssystemet har en 
slags ”brødrister”, der kan supplere opvarmningen af boligen ved særligt 
hårde vintre. Der kan være frostgrader udenfor; alligevel behøver man ikke 
være iført mere end en T-shirt. Og selvom man lige har stegt og braset, er 
der altid frisk luft i huset [H2College, 2010]. 
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4. Projektforløbet, samarbejde og udvikling 

H2College er udført som forsøgsbyggeri, som blev godkendt af Socialmini-
steriet i brev af 4/9 2006 efter ansøgning fra Boligselskabet Fruehøjgaard 
den 15/6 2006. Forsøget omfatter 66 ungdomsboliger samt fælleshus i Birk, 
hvor boligerne opføres som passivhuse med et maksimalt varmeforbrug på 
15 kWh/m2 ud fra nettoarealet. I udviklingen lægges der vægt på udviklings-
elementerne: Passivhuse, projektering (værdibaseret og trimmet projekte-
ring) og udførelse (samarbejde, læring, trimmet udførelse og materialesty-
ring) samt partnering. Jf. godkendelsen skal resultatet afrapporteres ved pro-
jektets afslutning med baggrund i en erfaringsindsamling. 
 

Figur 15. Ved første spadestik den 5. maj 2008 deltog mange prominente personer bl.a. da-
værende Klima- og Energiminister Conny Hedegaard og Videnskabsminister Helge Sander. 

4.1 Samarbejdspartnere i projektet 

I planlægning og bygning af H2College er indgået en lang række parter, der 
hver især har bidraget med netop deres støtte og ekspertise til projektet. Det 
drejer sig bl.a. om følgende parter og arbejdsområder i projektet: 
- Bygherre: Boligselskabet Fruehøjgaard www.fruehojgaard.dk 
- Arkitekt: Aarhus Arkitekterne www.aa-a.dk 
- Rådgivende ingeniør: Niras www.niras.dk 
- Præfabrikation af klimaskærm: Ökologisher Hollzbau Sellstedt GMBH, 

Bremerhaven, Tyskland 
- Prøve på præfabrikeret boligkasse: DTE Modulhuse A/S, Rødding 

www.dte.dk (boligkassen blev ikke produceret)    
- Præfabrikation af installationskerne: EJ Badekabiner, Hedensted (kon-

kurs december 2009) 
- Mikrokraftvarmeanlæg: Dantherm Power www.danthermpower.dk 
- Elektrolyseanlæg: GreenHydrogen.dk www.greenhydrogen.dk 
- Brintdistribution: Naturgas Midt-Nord www.midtnord.dk 
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- Entreprenører: Lund & Erichsen A/S, Malerfirmaet Hansen & Mortensen, 
Simonsen & Weis A/S, Entreprenørfirmaet Svend Pedersen A/S og Bra-
vida Danmark A/S 

- Sponsor: Danfoss www.danfoss.com  
- Sponsor: Herning Kommune www.herning.dk 
- Videncenter for brint: Hydrogen Innovation & Research Centre 

www.hirc.dk. 
 
I tilknytning til forsøgene var der desuden en bred følgegruppe, som repræ-
senterede forskellige interesseorganisationer og samarbejdsparter med føl-
gende relationer: 
- Styregruppen – 4 personer fra de primære parter i byggesagen 
- Herning Kommune – 9 personer fra Juridisk kontor og Byggesagskontor 
- Politikere – 10 regionale folketingspolitikere fra forskellige partier 
- LO Herning-Ikast – 7 personer fra forskellige fagorganisationer 
- Beboergrupper – 4 personer for boligerne og 4 personer for fælleshuset 
- Opponenter – 6 udvalgte personer til vurdering af idégrundlaget 
- Journalister – 3 personer og fagblade 
- Evaluering og andre – 6 personer fra forskning, skoler og organisations-

bestyrelsen. 
 
Se nærmer specifikation af partnere i projektet i bilag E. 

4.2 Projektets hovedfaser og fem centrale aktiviteter 

Projektets oprindelige og realiserede tidsplan er som vist i figur 16. Fra star-
ten var projektet opdelt i følgende hovedfaser, men de blev senere udbyg-
get, for bedre at støtte op om udviklingen: 
1. Koncept- og idéfase 
2. Projekteringsfasen 
3. Udførelsesfasen. 

 
Hovedfaser Plan primo 2007 Realiseret tid 
Rådgivervalg 2006 september 2006 september 
Konceptfase 06 nov – 07 apr 06 nov – 07 feb 
Udviklingsfase  07 mar – 07 nov 
Projekteringsfase 07 maj – 07 sep 07 maj – 08 maj 
Udførelsesfase 07 sep – 08 jun 08 mar – 09 jan 
Indflytning 2008 juli 2009 januar 
Udearealer afleveret  2009 juli 
Figur 16. Oprindelig og realiseret tidsplan for projektet. 

Der blev i projektet lagt vægt på udvikling af et passivhuskoncept, som byg-
gede på præfabrikerede klimaskærmselementer og anvendelse af brinttek-
nologi til el og opvarmning. Der blev i tilknytning hertil gennemført studierej-
ser, særlige møder med elementleverandører og entreprenører om udvikling, 
og møder med beboerne om indretning af boliger og fælleshus. Desuden 
blev der lagt meget vægt på formidling, hvorfor der blev udarbejdet PR-stra-
tegi for projektet og en hjemmeside, som kan ses på www.fruehojgaard.dk/-
?AreaID=89 . Følgende møder og ture blev bl.a. afholdt i tilknytning hertil: 
2006 
‐ 27/11 Studietur til Tyskland, Østrig og Schweiz 
‐ 13/12 Møde med opponentgruppen om projektkonceptet 
2007 
‐ 30/1 Beboermøde med 11 beboere 
‐ 27/3 Møde om ny brintteknologi 
‐ 16/4 Møde med beboergruppe for boliger og fælleshus 
‐ 9/8 Møde om ny brintteknologi 
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‐ 29/10 Workshop med fagentreprenører 
2008 
‐ 10/3 Møde om boligarealer jf. kommunal godkendelse 
 
I projektet blev det aftalt, at koncept- og projekteringsfasen udbygges til føl-
gende fem aktivitetstrin, som samtidig kunne vise stadet for udviklingen i 
projektet: 
1. Indledning, planlægning, videnindsamling og igangsættelse af arbejdet 
2. Koncept, oplæg, oversigt, skitser, vurdering af krav og forskellige forslag 
3. Udvikling, forsøg, afprøvning, sammenligning og valg af alternativer 
4. Projektering, dokumentation, færdige tegninger og beskrivelser 
5. Afslutning, aflevering og præsentation af resultat. 
 
I aktivitet 1 og 2 igangsættes projektet, og der stilles spørgsmål og indsam-
les viden. Det er i disse aktiviteter, der sker en åbning og stadig ekspansion 
af information og viden om projektet. Aktivitet 3 er der, hvor en udvikling af 
særlige områder foregår, og som virker som en overgang til luknings- og 
komprimeringsaktiviteterne. De foregår i aktivitet 4 og 5, hvor flere og flere 
beslutninger bliver taget, og de forskellige løsninger bliver endeligt doku-
menteret og lukket, så de er klar til udførelse. Dvs. at projektusikkerheden 
gennem de fem aktiviteter først er stigende og til sidst bliver reduceret til en 
konkret løsning, som illustreret i figur 17. 
 

Figur 17. Koncept- og projekteringsfasen opdeles i disse fem gennemgående aktiviteter, som 
i venstre side åbner sig mere og mere op med en stigende usikkerhed, og som i højre side 
lukker sig mere og mere mod en endelig løsning klar til udførelse. 

4.3 Koncept, projektering og udvikling af præfabrikationsløsning 

Det hele startede i august-september 2006 med en arkitektkonkurrence, 
hvor 5 arkitekttegnestuer blev inviteret til at komme med forslag til løsning af 
66 ungdomsboliger som passivhuse, samt et nyt studenterhus - fælleshus. I 
henhold til dommerbetænkningen af 28/9 2006 blev Aarhus Arkitekterne i 
samarbejde med ingeniørfirmaet Niras enstemmigt valgt som rådgiver for 
Boligselskabet Fruehøjgaard på projektet ’Aktive Passivboliger til Unge’. De 
vandt konkurrencen på grund af deres forelæggelse af en stram og doku-
menteret processtyring, samt deres viden og interesse for at bygge passiv-
boliger. 
 
Aarhus Arkitekterne vidste fra starten, at det ville blive svært at gennemføre 
byggeriet som passivhuse, hvor anlægssummen samtidig skulle holde sig 
indenfor rammebeløbet. Samtidig hermed steg og steg byggepriserne, hvil-
ket også bevirkede, at der i den periode nærmest ikke blev opført almene 
boliger - økonomien kunne ganske enkelt ikke holde. Til trods for det, var de-
res lyst og vilje stor til gå i gang med opgaven ud fra følgende incitamenter: 
‐ At der de seneste år var blevet talt meget om passivhuse i Danmark, men 

ingen havde rigtigt gjort noget ved det. 
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‐ At de ved at være med i et sådant projekt kunne medvirke til at begrænse 
miljøbelastningen af ”moder jord”. 

‐ At de med de nye energikrav i Bygningsreglementet vil være tvungen til 
at tænke energirigtigt i fremtidige projekter. 

‐ At de ved at deltage i projektet kunne være med til at gennemføre det 
største samlede passivhus-projekt i Danmark. 

‐ At de i projektet kunne omsætte deres incitament til markedsføring. 
 
Projekteringen gik i gang i november 2006, og samtidig blev der etableret en 
kompetencegruppe, som løbende skulle følge op på erfaringerne med pro-
jekteringen. Som noget af det første gennemførte man en studietur til Tysk-
land og Schweiz, hvor man har en kolossal erfaring indenfor passivhus-
byggeri. Formålet var, at alle fra starten skulle få det samme afsæt til det at 
bygge passivhuse samt få en fælles reference i det videre arbejde i kompe-
tencegruppen. Det viste sig senere at være en rigtig god disponering. 
 
Fra starten valgte bygherren, at MTHøjgaard som ’rådgivende entreprenør’ 
skulle deltage i projektets udvikling og indgå i kompetencegruppen. En ny 
rolle i byggeriet, som de andre rådgivere først var tvivlende overfor, men 
som de godt kunne se noget spændende i at prøve i projektet. Da MTHøj-
gaard senere sprang fra, skabte det nogen turbulens i kompetencegruppen. 
Bygherren prøvede - uden succes - at finde en afløser og valgte derfor at 
ansætte en medarbejder med entreprenørerfaring til opgaven. Det gav no-
gen usikkerhed i rollefordelingen blandt rådgiverne især, da vedkommende 
også kom til at virke som uformel projektleder i en kort periode. 
 
Ret hurtigt i forløbet nåede rådgiverne frem til et boligkoncept, der viste sig 
at holde hele vejen. Der blev, i projekteringen, desuden sat fokus på, hvorle-
des man kunne præfabrikere klimaskærmen i lette byggeelementer, der 
samtidig kunne overholde energi- og tæthedskravene for passivhuse. Sam-
tidig blev der arbejdet på at få skaffet finansiering og teknisk grundlag til, at 
der i boligerne kunne installeres brintteknologi til el- og varmeproduktion. 
 

Figur 18. Prøve på præfabrikeret boligkasse fra DTE Modulhuse A/S i Rødding. 

Fra januar til oktober 2007 blev der arbejdet med præfabrikation af boligerne 
som trækasser af massivtræ, der kunne stables som Lego-klodser oven på 
og ved siden af hinanden. DTE Modulhuse A/S stod for denne udvikling i et 
nært samarbejde med rådgiverne. Der blev især arbejdet med effektivisering 
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af produktionen, herunder hvilke overflader og inventar der kunne præfabri-
keres og monteres på fabrikken, og hvilke der skulle installeres på bygge-
pladsen. Men også dokumentation af energiforbrug, tæthed og indeklima, 
samt konstruktionens stabilitet blev der arbejdet meget. Gennem udviklings-
arbejdet viste det sig dog umuligt at få den samlede økonomi til at hænge 
sammen for denne præfabrikationsløsning. Man valgte derfor, efter 9 måne-
ders udvikling, at afbryde samarbejdet med DTE Modulhuse A/S. 
 

Figur 19. Færdigproducerede væg- og tagelementer på lagret hos Ökologisher Hollzbau 
Sellstedt GMBH, Bremerhaven, Tyskland, klar til levering på byggepladsen i Birk. 

 

Figur 20. Færdigproducerede facadeelementer med monterede vinduer og døre på lagret hos 
Ökologisher Hollzbau Sellstedt GMBH, Bremerhaven, Tyskland klar til levering på byggepladsen i 
Birk. 

I hele dette forløb var økonomien ”the dark horse”, og det havde en væsent-
lig indflydelse på det ellers gode samarbejde med DTE Modulhuse. Parterne 
havde i den fase ikke tilstrækkelig styring på økonomien. Alle kendte budget-
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tet, men den ansvarlige hovedrolleindehaver på økonomien var ikke define-
ret, og alle troede eller håbede på det bedste, men ingen tog ansvar for 
økonomistyringen. Som en af rådgiverne sagde: ”Her kunne en ’rådgivende 
entreprenør’ have haft en stor og vigtig rolle at udfylde.”  
 
Dette skabte, samtidigt med at de basale afklaringer i projekteringen trak ud, 
en stor usikkerhed hos bygherren. Et eksempel er, at det i en periode var 
svært at få ingeniøren med på banen, idet der ikke skete ret meget i deres 
projektering. Dette skabte en stor usikkerhed i rådgivergruppen, og i deres 
tilsagn til bygherren om sikker processtyring og professionel rådgivning. 
Mange ting blev lovet, men der skete ikke ret meget i perioder, og der mang-
lede fremdrift. I en periode blev bygherren inddraget i løsning af dette pro-
blem. 
 
Fra projektstart havde man været i kontakt med andre leverandører, og da 
samarbejdet med DTE Modulhuse A/S ophørte, indledte man et samarbejde 
med Ökologisher Hollzbau Sellstedt GMBH, Bremerhaven i Tyskland om le-
verance af lette væg-, gulv- og tagelementer. Samarbejdet kom hurtigt i 
gang, da Ökologisher Hollzbau Sellstedt GMBH havde produceret tilsvaren-
de elementer til flere lignende byggerier. Samtidig var Ökologisher Hollzbau 
Sellstedt GMBH meget erfaren i dokumentation af elementernes energi-, 
tætheds- og indeklimaegenskaber. I november 2007 indgik man derfor aftale 
med Ökologisher Hollzbau Sellstedt GMBH om levering af de præfabrikere-
de væg-, gulv- og tagelementer til de fire boligblokke. 
 
På det samme tidspunkt indgik man aftale med E. J. Badekabiner A/S om at 
levere de 66 færdigfremstillede badeværelseskabiner, som indbygges midt i 
hver bolig som en slags rumdeler. Vinduer og døre blev også færdigfremstil-
let på fabrik, og her blev to danske og en tysk vinduesproducent sammenlig-
net. Efter nærmere analyse og sammenligning af deres dokumentation, her-
under vinduernes U-værdi, blev Parzen Fenster valgt som vinduesleveran-
dør. 
 

Figur 21. Installationskernen er præfabrikeret hos E. J. Badekabiner med fliser, badeværel-
sesinstallationer og dør. På byggepladsen eftermonteres ventilation og køkken.  

Problemer med finansiering af brintteknologien i boligerne lagde i lang tid en 
bremse for projekteringen af varmeinstallationen. Først i december 2007 
blev det helt sikkert, at der skulle installeres mikrokraftvarmeanlæg som el- 
og varmeforsyning i boligerne. Der var desuden en diskussion om anlægge-
nes placering i teknikrum udenfor blokkene, eller i blokkene mellem boliger-
ne. Det sidste blev valgt, så der mellem boligerne blev indbygget et toeta-
gers højt smalt teknikrum, hvor mikrokraftvarmeanlæggene, varmtvandsbe-
holdere og det centrale ventilationsanlæg blev placeret.  
 
Myndighedsprojektet blev fremsendt til Herning Kommune i august 2007 
uden brintdelen, og det blev behandlet af kommunen i september 2007. Den 
endelige godkendelse af det samlede boligareal skete dog først i februar 
2008. 
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4.4 Udførelse og indflytning 

 

Figur 22. Blok A2 blev lukket i anden uge i maj 2008, og man var klar til rejsning af elementer 
på blok A1, som blev lukket i fjerde uge i maj 2008. 

Gravearbejdet og arbejdet med fundament, terrændæk og kloak og andre 
installationer i jorden blev påbegyndt i marts 2008. Montering af de præfa-
brikerede ydervægge blev påbegyndt i maj 2008. Den indvendige montering 
og færdiggørelse af lejlighederne blev påbegyndt i august 2008. De tre trin 
blev gennemført successivt for de fire blokke, idet de blev udført i følgende 
rækkefølge: Blok A2, blok A1, blok B og blok C. 
 

Figur 23. Vægelementer i hele stueetagen blev rejst først, og samtidig blev installationskerne 
sat ind i de enkelte lejligheder. På billedet fra blok A1 ses det smalle teknikrum som det andet 
rum fra venstre. 
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Figur 24. Blok C var den sidste blok, som blev bygget. Man er på billedet klar til støbning af 
terrændæk og tilslutning af kloak, så jorden kan påfyldes omkring fundamentet. 

 

Figur 25. Parketgulv er lagt, væggene er malet og køkken er monteret i lejligheden. 
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Figur 26. Til venstre er maleren i gang med spartling af indervægge. Til højre ses farveprøver 
på installationskernen. 

De første indflytninger skete i januar 2009, og friarealerne blev afleveret i juli 
2009. 
 

Figur 27. De første indflytninger skete i januar 2009.  

 

Figur 28. Friarealerne blev afleveret i juli 2009. 
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5. Kompetencegruppen og evaluering 

Det første trin i evalueringen foregik parallelt med arbejdet i koncept- og pro-
jekteringsfasen. Efter valget af rådgiverteam besluttede man at nedsætte en 
kompetencegruppe, som havde til formål at følge og styre projektets udvik-
ling og gennemføre erfaringsudveksling på en række kompetencegruppe-
møder. Dette arbejde blev desuden suppleret med procesevalueringer tre 
gange i projektet, samt en aktivitetsanalyse og et refleksionsmøde et år efter 
projektets aflevering. De to sidste dele er beskrevet i de næste kapitler. 

5.1 Kompetencegruppen og plan for evaluering 

I kompetencegruppen deltog, som primære partnere, bygherren, rådgiverne 
og udviklingskonsulenter. De blev efter behov suppleret med leverandører, 
entreprenører og andre. Se deltagernes navne i bilag E, og hvilke kategorier 
der har deltaget i de forskellige møder i figur 34. Fra november 2006 til fe-
bruar 2008 blev der afholdt i alt 14 kompetencegruppemøder med 8-12 del-
tagere ved hvert møde. Desuden blev der afholdt fire evalueringsmøder: 
‐ 4/1 2007 Planlægning af evaluering 
‐ 29/5 2007 Midtvejsevaluering under kompetencegruppemøde 10 
‐ 19/8 2008 Partsevaluering efter afsluttet projektering 
‐ 8/3 2010 Refleksionsmøde og analyse af aktiviteter og erfaringer. 
 
På evalueringsmøderne blev kompetencegruppen suppleret med evaluato-
rer, som stod for analysen af forløbet og rapportering af erfaringerne.  
 
For hvert kompetencegruppemøde blev der skrevet et fyldigt referat, som 
gav en status på projektets stade og de aktuelle problemstillinger i udvik-
lingsarbejdet. Disse referater og referater fra fællesmøder og turer, som er 
angivet i forrige kapitel, er blevet anvendt som grundlag for evaluering og 
analyse af projektets udvikling.   
 

Dato Møde og emne 

2006-11-03 Kompetencegruppemøde 1 

2006-12-21 Kompetencegruppemøde 2 

2007-01-16 Kompetencegruppemøde 3 

2007-01-30 Kompetencegruppemøde 4 

2007-02-21 Kompetencegruppemøde 5 

2007-03-07 Kompetencegruppemøde 6 

2007-03-27 Kompetencegruppemøde 7 

2007-04-16 Kompetencegruppemøde 8 

2007-05-08 Kompetencegruppemøde 9 

2007-05-29 Kompetencegruppemøde 10 

2007-07-05 Kompetencegruppemøde 11 

2007-09-06 Kompetencegruppemøde 12 

2008-01-28 Kompetencegruppemøde 13 

2008-02-18 Kompetencegruppemøde 14 
Figur 29. Datoer for de 14 kompetencegruppemøder, som 
har været afholdt i koncept- og projekteringsfasen. 
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5.2 Kompetencegruppens egenevaluering i forløbet 

Kompetencegruppen har som sagt afholdt i alt 14 møder i perioden 3/11 
2006 – 18/2 2008. Midt i perioden, fra 7/3 2007 – 5/7 2007, har de til følgen-
de fem møder udfyldt et spørgeskema: 
- 2007-03-07 Kompetencegruppemøde 6 
- 2007-03-27 Kompetencegruppemøde 7 
- 2007-04-16 Kompetencegruppemøde 8 
- 2007-05-08 Kompetencegruppemøde 9 
- 2007-07-05 Kompetencegruppemøde 11 
 
Det samme spørgeskema blev anvendt ved alle fem møder, hvor man øn-
skede 15 udsagn bedømt på en skala fra 1 – 10, hvor 1 betød helt uenig og 
10 betød helt enig. Se de 15 spørgsmål i figur 30. 
 

Figur 30. De 15 spørgsmål som deltagerne i fem kompetencegruppemøder besvarede. 

På kompetencemøde 6 den 7/3 2007 havde man dog anvendt en skala fra 1 
– 5, som efterfølgende er blevet omregnet til den fælles skala fra 1 – 10. Ef-
ter hvert møde blev der lavet en analyse af besvarelserne i et edderkoppe-
diagram, og et eksempel herpå er vist i bilag A for kompetencegruppemøde 
8 den 16/4 2007. På hvert af de fem møder har deltaget 7-9 personer, som 
har udfyldt spørgeskemaet. Resultatet af bedømmelsen er udregnet som et 
gennemsnit af deltagernes udsagn for hvert møde til hvert af de 15 udsagn. 

5.3 Analyse af svarene fra de fem egenevalueringer 

Profilen af svarene på de 15 udsagn er blevet sammenlignet over de fem 
møder, og det ser ud som om, de kan deles i to hovedgrupper, som har lidt 
forskelligt forløb. 
 
Første hovedgruppe ’hårde kvaliteter’ rummer føl-
gende udsagn:  
1. hovedgruppe - Udsagn med ’hårde kvaliteter’
1.   Effektiv proces 
2.   Mål efterleves 
3.   Rigtig viden 
14. Forbyg problemer 
15. Tror på andre 

 

1 Processen er effektiv og udviklende  
2 De fastsatte mål på kvalitet, tid og økonomi efterleves 
3 Vi inddrager den rigtige viden på det rigtige tidspunkt 
4 Vores samarbejdsproces er baseret på engagement 
5 Vores samarbejdsproces er baseret på åbenhed 
6 Vores samarbejdsproces er baseret på ærlighed 
7 Vores samarbejdsproces er baseret på gensidig respekt 
8 I fællesskab efterlever vi de fastsatte rammer og spilleregler for samarbejdet 
9 Vi lytter til deltagerne undervejs og giver dem en følelse af ejerskab   

10 Vi bidrager aktivt til et positivt, konstruktivt og løsningsorienteret samarbejde 
11 Vi sikrer optimal integration mellem projektering og udførelse 
12 Vi sikrer at team-spirit er forankret i egen organisation 
13 Vores team-spirit er baseret på åbenhed, ærlighed og gensidig respekt 
14 Problemerne identificeres og fremlægges mens de er små 
15 Vi tror på at de andre får det gjort de lover ("Rely on action of others") 
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Anden hovedgruppe ’bløde kvaliteter’ rummer føl-
gende udsagn: 
2. hovedgruppe - Udsagn med ’bløde kvaliteter’
4.   Engagement 
5.   Åbenhed 
6.   Ærlighed 
7.   Respekt 
8.   Følger spilleregler 
9.   Lytter til deltagere 
10. Bidrager aktivt 
11. Fasesammenhæng 
12. Intern forankring 
13. Team spirit 

 
Svarene på de fem udsagn fra første hovedgruppe vurderes til at være mere 
kontante og hårde udsagn, som er tættere på noget målbart på sagen, end 
de ti andre udsagn i den anden hovedgruppe. Den første hovedgruppe be-
nævnes derfor som udsagn med ’hårde kvaliteter’, medens den anden ho-
vedgruppe benævnes som udsagn med ’bløde kvaliteter’. 
 
Resultatet for første hovedgruppe med de fem udsagn for ’hårde kvaliteter’ 
er vist i figur 31. Det ses heraf, at scoren falder kraftigt fra det første til det 
sidste møde samtidig med, at der er et kraftigt dyk for udsagn 1, 2 og 3 for 
kompetencegruppemøde 8 den 16/4 2007. Samlet falder scoren med om-
kring 2 point fra første til sidste møde, og gennemsnittet ligger under 7 point 
ved sidste møde. 
 

Figur 31. Bedømmelse af de fem udsagn med ’hårde kvaliteter’ for de fem møder efter en 
skala fra 1 – 10, hvor 1 betød helt uenig og 10 betød helt enig. 
 
Ser vi herefter på resultatet for anden hovedgruppe med de ti udsagn for 
’bløde kvaliteter’, som er vist i figur 32, så er tendensen en anden. Faldet 
ses hovedsageligt efter det første møde, medens værdierne herefter ligger 
på et mere konstant niveau uden de store udsving. Det bevirker, at den gen-
nemsnitlige score kommer til at ligge 1½ point højere end for de ’hårde kvali-
teter’ ved det sidste møde. Det ses også af figur 32, at det eneste udsagn 
som er stigende gennem hele forløbet er udsagn 11 ’Vi sikrer optimal inte-
gration mellem projektering og udførelse’. Det har givet sammenhæng med, 
at integrationen bliver mere tydelig som projekteringen skrider frem.  
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Samlet må man dog sige, at med en gennemsnitlig score på omkring 8½ po-
int gennem hele forløbet, så er det et tegn på, at der har været et meget 
godt, åbent og engageret samarbejde mellem parterne. 
 

Figur 32. Bedømmelse af de ti udsagn med ’bløde kvaliteter’ for de fem møder efter en skala 
fra 1 – 10, hvor 1 betød helt uenig og 10 betød helt enig. 
 

Figur 33. Sammenligning af gennemsnittet for de to hovedgrupper: 1) ’Hårde kvaliteter’ og 2) 
’Bløde kvaliteter’ for de fem møder efter en skala fra 1 – 10, hvor 1 betød helt uenig og 10 be-
tød helt enig. 
 
Forskellen mellem de to hovedgrupper ses bedst udtrykt i figur 33, hvor gen-
nemsnittet af de to hovedgrupper er vist. Med en startforskel på 0,7 point 
ved møde 6 falder forskellen til 1,0 point ved møde 7, og faldet forsætter til 
1,7 point ved møde 8. Forskellen ved møde 11 er efter et fald ved møde 9 
igen stigende til en forskel på 1,8 point. Af figur 33 ses også, at de ’bløde 
kvaliteter’ har et mere jævnt forløb end de ’hårde kvaliteter’, som har store 
udsving gennem forløbet. Ser vi på årsagen til det store positive spring i de 
’hårde kvaliteter’ ved kompetencegruppemøde 9 den 8/5 2007, så giver refe-
ratet følgende forklaring: 
- Man har fundet en enighed om formgivning og indretning af boligerne 
- Produktionen af ’kasserne’, som indeholdt de enkelte boliger, ser på dette 

tidspunkt ud til at kunne produceres hos DTE i Rødding. 
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Det efterfølgende fald kan, ifølge referaterne, tilskrives problemer med ener-
giberegninger og en økonomi, som på det tidspunkt ikke ser ud til at holde. 

5.4 Kompetencegruppens refleksion den 19/8 2008 

Efterfølgende er gengivet kompetencegruppens refleksioner fra evaluerings-
mødet den 19/8 2008, hvor projekteringen var afsluttet, men byggeriet stadig 
var under opførelse. 
 
Bygherre – Boligselskabet Fruehøjgaard: 

”En fejl at vi - i eufori efter turen til Schweiz, Østrig og Tyskland – troe-
de, at det bare ville køre. Vi fik os ikke organiseret og struktureret or-
dentligt. En fælles tegnestue ville have været en løsning, og det var 
også et krav fra starten. Fremdriften manglede. Bygherren lukkede øj-
nene, og der blev for meget snak. Vi har brugt meget tid uden fokus på 
produktion og økonomi. Vi fik ikke specificeret, hvad vi ville. Fremdrif-
ten kom først hos Ökologisher Hollzbau Sellstedt GMBH i Tyskland. 
Her var et helt anden engagement, og vi kom op af ’det sorte hul’. Vi 
har ikke været gode til at kræve systematik. Vi har, som bygherren, 
selv fedtet os for meget ind og taget for meget ansvar. Som bygherre 
skal man også kende sin rolle. Med hensyn til passivhus-beregninger-
ne erkendte vi ikke, at vi ikke kunne lave dem, men skulle have nogle 
eksperter til det. Aftalerne blev ikke overholdt, og opgaverne var ikke 
løst, når vi kom til møderne. Økonomien var et væsentligt parameter af 
hensyn til ministeriet. Dansk byggeri er ikke udviklingsorienteret. Heller 
ikke DTE – de var ikke med til at optimere. Vi brugte for meget tid i ud-
viklingsfasen. Vi skal bruge mere tid på at screene, hvad leverandø-
rerne rent faktisk kan – ikke blot hvad der loves og tales om. Der er et 
maksimumbeløb for alment byggeri, og der er piveri fra andre boligor-
ganisationer. Hvis ikke vi havde haft vores proces, var projektet nok 
blevet 20 % dyrere. Det kræver vedholdenhed at nå dertil. Udvikling i 
byggeri kræver, at bygherren skal være vedholdende.” 

Arkitekt – Aarhus Arkitekterne: 
”Har 2 klare billeder. Det første i forhold til processen. Begejstringen 
var bygget oven på en organisation, som vi var i tvivl om. Arkitekten vil 
ikke fralægge sig ansvaret som projektleder, men hvornår var det pro-
jektlederen der var på, og hvornår var det proceslederen? Et kollektivt 
fælles ansvar bærer på, at de personlige ansvar bliver overholdt. Hvis 
vi ikke kan det, kan vi ikke bære det kollektivt. Vi skal forsøge at beva-
re det kollektive ansvar. Vi skal have tillid til, at vi hver især overholder 
hver vores ansvar. Det andet billede er processen i forhold til produk-
tet. Vi var alle begejstrede for ’præfab’, men det har hele tiden været 
omkring økonomi det haltede. Vi nævnte ikke noget om økonomi, da 
DTE var inde. Vi var nervøse for, at de så ikke ville være med. Vi var 
tavse om det. Det skulle de have været udfordret mere på. Hvis øko-
nomien havde passet, da DTE var inde, havde vi så ikke stadig haft 
begejstringen? Hvis DTE var fortsat i projektet, var vi også længere i 
processen. Nu røg DTE ud, så er vi sat tilbage. Der har været for langt 
frihjul på økonomien. Hvis vi tidligere havde hanket op i ’hoved-
stammerne’, ville vi have hindret den surhed og bitterhed, der har væ-
ret. Vi syntes, at det var mærkeligt at have entreprenøren med fra star-
ten som rådgivende entreprenør, hvilket gjordet det svært at placere 
ansvaret i forhold til økonomi. Ökologisher Hollzbau Sellstedt GMBH 
havde de rigtige rådgivere. Tiden er inde til, at entreprenører og arki-
tekter skal være tættere sammen. Vi var i udviklingsfasen. Skillelinjen 
blev skubbet, så produktionsfasen blev mindre. Det er en ny kultur, 
som vi skal ind i. Hvis vi havde tegnet mere detaljeret, ville det have 
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forhindret, at få de gode ideer ind fra andre. Det er psykologi: Detaljer 
pirrer ikke til fantasien. En fase for tro, en fase fra tro til virkelighed, og 
en fase for udførelse (til den absolutte virkelighed). Har lært af dette 
forløb, at projektet skal opsplittes i delmål og delsøgninger.” 

Ingeniør - Niras: 
”Det endte op med et rigtigt godt projekt, men det har vi ind i mellem 
glemt. Det har måske været svært at finde ud af, hvor kompliceret op-
gaven har været - i forhold til udgangspunktet. Vi er røget ud i en mas-
se retninger, og haft svært at få samlet det igen. Vi har ikke været sikre 
på de faste holdepunkter, som man skal have i et projekt. Vi har ikke 
koncentreret os om samarbejdet og det at få placeret et ansvar. Det 
blev et kollektivt ansvar. Det har givet grobund for, at de fejl, der bliver 
begået, får fokus. Der vil altid opstå fejl i et projekt, men hvis samar-
bejdet ikke fungerer, så er det lettest at fokusere på det. DTE så sig 
selv som traditionelle producenter og systemleverandører, mens vi tro-
ede de havde en anden rolle. Der talte vi forbi hinanden. En fælles 
tegnestue – ved ikke hvor meget, det ville have løst. I hvert fald nogle 
koordineringsmøder hver uge for at få samlet op, ville have afhjulpet 
noget. Har oplevelse af en meget engageret bygherre. Måden med, at 
entreprenøren er med inden, og vi har fået priser, virker godt. Det giver 
rigtige løsninger og rigtige priser fra starten. Fagentreprenørerne har 
villet deltage i projektet, og vi har fået meget lave og fair priser ind. Et 
specielt projekt, og vi holder beløbet. Vi har haft for meget fokus på 
selve kassen - og ikke på rummet. Det er et hammer-simpelt hus. Hvis 
det havde været mere kompliceret, var vi ikke kommet igennem.” 

Elementudvikler - DTE Modulhuse A/S: 
”Vi oplevede fra starten, at alle parter var meget engagerede, og der 
var en utrolig god stemning lige fra første møde, hvilket bygherren og 
hans medarbejdere også bidrog til. Der hvor vi oplevede, at kæden 
faldt af var, at de øvrige rådgivere aldrig overholdt deadlines, hvilket 
bevirkede, at vi pludselig var i tidsnød for at overholde de deadlines, 
som var lovet myndighederne. Da vi som et lyn fra en klar himmel får 
at vide, at der er endnu en regnefejl fra ingeniørerne og ingen vilje til at 
finde løsninger og tage ansvar, så følte vi at det var tiden at sige tak for 
denne gang.” 

Proceskonsulent – Niras: 
”Det har været enormt spændende. Tag udgangspunkt i ikke at sætte 
fokus på de fejl, der har været i projektet. Tror at vi faktisk har lavet 
færre og mindre fejl – end i andre projekter. Fakta var, at DTE ikke 
kunne levere noget til økonomien. Hvad har vi gjort rigtigt? Det er det 
eneste projekt i Danmark, der faktisk lykkedes. Det er jo faktisk fanta-
stisk – og det ser ud til, at vi lander på benene. Alle i dette projekt har 
gjort noget rigtigt. Holdet har fungeret og båret os frem ad. Men bygge-
riets projektmodel er totalt forældet. Udviklingsfasen kommer til at tage 
længere og længere tid. Produktionsfasen skal køre med militærisk 
præcision, så kan man også forkorte produktionsfasen. Det kan virkelig 
betale sig at gøre udviklingsfasen helt færdig, så kan vi spare 1/3 i 
produktionen. Det handler om, at der er 2 processer – udvikling og 
produktion. Byggeriet skal lære udviklingsfasen. Ingeniører og entre-
prenører er forfærdelige til udviklingsfasen.” 
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6. Aktivitetsanalyse af 31 mødereferater 

Andet trin i evalueringen er en aktivitetsanalyse af koncept- og projekterings-
fasen, som blev gennemført et år efter ibrugtagning af byggeriet. Her blev 
referater fra 31 møder, inklusive de 14 kompetencegruppemøder, analyseret 
i forhold til 25 forskellige evalueringstemaer og aktiviteter, som havde været 
behandlet i referaterne. I kapitlet beskrives først tilrettelæggelsen af analy-
sen, derefter følger resultatet for evalueringstemaer i procesdelen, og til slut 
vises resultatet for evalueringstemaer i produktdelen. I efterfølgende kapitel 
giver byggesagens parter deres umiddelbare refleksion på denne analyse, 
der blev fremlagt for dem på et refleksionsmøde den 8/3 2010. 

6.1 Tilrettelæggelse af aktivitetsanalysen 

Nr. Dato Møde og emne Type Timer Deltagere - kategori og antal  

          a b e f i s u ø I alt 

1 2006-11-03 Kompetencegruppemøde 1 k 3 3 2 1  2  2  10 

2 2006-11-27 Studietur Tyskland-Østrig-Schweiz s 24 3 3   1  1  8 

3 2006-12-13 Opponentmøde w 3 4 3 1  1   7 16 

4 2006-12-13 PR-strategi t 1 2 2 1  1   1 7 

5 2006-12-21 Kompetencegruppemøde 2 k 3 3 3 1  1  2  10 

6 2007-01-04 Planlægning af evaluering e 3  3 1  1  2  7 

7 2007-01-16 Kompetencegruppemøde 3 k 4 3 3   1  1 1 9 

8 2007-01-30 Kompetencegruppemøde 4 k 3 2 3   1  2  8 

9 2007-01-30 Beboermøde med 11 beboere b 2 2 3   1 11 2  19 

10 2007-02-07 Møde med præfab-leverandør t 4 3 3  5 1  2  14 

11 2007-02-21 Kompetencegruppemøde 5 k 3 2 3  2 1  1 1 10 

12 2007-03-07 Kompetencegruppemøde 6 k 3 2 3  2 1  1  9 

13 2007-03-27 Brint t 1  4  4 2  1 1 12 

14 2007-03-27 Kompetencegruppemøde 7 k 3 2 4   1  1 1 9 

15 2007-04-16 Kompetencegruppemøde 8 k 4 2 4  2 1  2 1 12 

16 2007-04-16 Beboergruppen Boliger b 1 2 3   1 4 1  11 

17 2007-04-16 Beboergruppen Fælleshuset b 1 2 3   1 3   9 

18 2007-05-08 Kompetencegruppemøde 9 k 4 2 4  1 1  1  9 

19 2007-05-29 Kompetencegruppemøde 10 k 4 1 4  5 1  4 1 16 

20 2007-06-22 Fremdrift i projektet t 2 1 4   1  1  7 

21 2007-07-05 Kompetencegruppemøde 11 k 4 1 3  2 1  1  8 

22 2007-08-09 Møde om skema B t 1 1 3   1    5 

23 2007-08-15 Møde om brint t 1  3  2 1   1 7 

24 2007-09-06 Kompetencegruppemøde 12 k 3 2 3  2 1  2  10 

25 2007-10-09 Afklarende projektmøde t 2 1 3  1 2    7 

26 2007-10-29 Workshop med fagentreprenører w 4 2 2 5 2 1  1  13 

27 2007-12-11 "Skæld-ud-møde" t 2 2 3   1  1  7 

28 2008-01-28 Kompetencegruppemøde 13 k 3 2 3   1  2  8 

29 2008-02-18 Kompetencegruppemøde 14 k 2 3 3   1  2  9 

30 2008-03-10 Møde om boligarealer t 2 1 3   1    5 

31 2008-08-19 Evalueringsmøde e 6 1 2 1   2   4   10 
Figur 34. Oversigt over mødetyper og deltagere i de 31 møder, hvis referater har ligget til 
grund for aktivitetsanalysen. 
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Aktivitetsanalysen blev gennemført på referater fra 31 forskellige møder, 
som jf. figur 34 dækker følgende typer af møder: 
b Beboermøder 
e Evalueringsmøder 
k Kompetencegruppemøder 
s Studieture 
t Temamøder som fx opponentmøde, PR-møde og brint-møde 
w Workshops med entreprenører og andre. 
 
De forskellige møder havde en varighed fra 1-24 timer, og til hvert møde del-
tog mellem 5 og 19 personer, som repræsenterede følgende kategorier af 
deltagere jf. Figur 34:   
a Arkitekt - Aarhus Arkitekter 
b Bygherre - Boligselskabet Fruehøjgaard 
e Entreprenør og udførende på byggepladsen 
f Fabrikant og leverandører af produkter og materialer til byggeriet 
i Ingeniør - Niras 
s Studerende som er beboere i H2College 
u Udviklere, forskere, undervisere og evalueringskonsulenter 
ø Øvrige - Herning Kommune, journalister og opponenter.  
 
I mødereferaterne er beskrevet forskellige aktiviteter og temaer, som kompe-
tencegruppen havde arbejdet med i perioden, og som gennem forløbet skif-
ter karakter og udvikler sig. På kompetencegruppemøde 10 den 29/5 2007 
hos DTE Modulhuse A/S i Rødding blev der udført en midtvejsevaluering, 
hvor en foranalyse blev fremlagt og drøftet i kompetencegruppen. Med bag-
grund i disse erfaringer, en første gennemlæsning af alle referaterne og for-
slagene i evalueringsplanen blev der udarbejdet en tredelt liste over væsent-
lige evalueringstemaer og aktiviteter, der skulle analyseres i referaterne. 
Den samlede liste over de 25 evalueringstemaer og aktiviteter ses i figur 35. 
 
0 Innovationsdel - udviklingstemaer, evaluering og formidling 

1 Lavenergi, passiv hus boliger og energimærkning 
2 Partnering, trimme projektering og værdiledelse samt fælles tegnestue og studieture 
3 Præfabrikation og trimmet udførelse samt workshops og stormøder 
4 Rammebeløb for almene boliger overholdes 
5 Brintteknologi afprøves på boligbyggeri 
6 Innovation i koncept- og projekteringsfasen inkl. kompetencegruppe og ekstern evaluering 
7 Formidling af forsøg til presse, lokalsamfund og landsdækkende samt følgegruppe 

10 Procesdel - indhold, forløb, resultater og erfaringer 
11 Organisation, faser, aktører, ansvar og kontrakter 
12 Samarbejde i koncept- og projekteringsfaserne, aftaler, møder, workshops, stue og aktiviteter. 
13 Kommunesamarbejde, byggesagsbehandling og godkendelse i projekteringen. 
14 Udførelse og arbejde på byggepladsen, entreprenøraftaler og bygbarhed samt ledningsarbejde. 
15 Fremstilling, fabrikation, producentaftaler og leverancer til byggepladsen 
16 Kommunikation, IKT, projektweb og projektmaterialet 
17 Tids- og procesplaner for hele projektet og for koncept- og projekteringsfaserne. 
18 Kvalitetssikring, fejl, mangler og afvigelser fra aftalt samt opponentmøder og leverandør-kontrol. 
19 Beboersamarbejde, afdelingsbestyrelse og formidling til beboere 

20 Produktdel - beskrivelse, omfang og egenskaber 
21 Bygning, bolig, rum og ejendom vedr. areal og funktion 
22 Økonomi, anlægsomkostninger, driftsomkostninger, husleje og TØ 
23 Konstruktioner (fx tag, vægge, fundament) vedr. størrelse og funktion 
24 Installationer ekskl. varmeinstallation (fx ventilation, vand, afløb, tele) vedr. størrelse og funktion 
25 Energiforbrug, passivhus krav og lavenergimærkning 
26 Brintteknologi og brintproduktion 
27 Indeklima vedrørende temperatur, friskluft, lys og lyd 
28 Egenskaber øvrige som fx brand, beboerbedømt kvalitet, adgangsforhold og udearealer 
29 Fælleshuset og friarealer 

Figur 35. Aktivitetsanalysen er gennemført for 25 evalueringstemaer og aktiviteter, som der 
har været arbejdet med i de 31 mødereferater jf. figur 34. 
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Første del omfatter 7 temaer, som har fokus på de overordnede udviklings-
temaer, evaluering og formidling i projektet, og den del kaldes ’0 Innovati-
onsdel’. Disse temaer henviser hovedsagelig til de generelle evalueringste-
maer, der er angivet i evalueringsplanen. Anden del omfatter 9 temaer, som 
har fokus på indhold, forløb, resultat og erfaringer i den samarbejdsproces, 
der har været gennemført i koncept- og projekteringsfasen, og den del kal-
des ’10 Procesdel’. De 9 temaer dækker centrale aktiviteter, styringselemen-
ter og organisationsforhold, som den aktuelle proces har haft fokus på, men 
som samtidig er af generel karakter, så erfaringerne kan overføres til andre 
sager. Den tredje del omfatter 9 temaer, som har fokus på beskrivelse, om-
fang og egenskaber på de enkelte bygningsdele, rum, bygningen og den 
samlede bebyggelse, og den del kaldes ’20 Produktdel’. Grundlaget for den-
ne opdeling i temaer har bl.a. rod i de forskellige vejledninger i AlmenNet, 
som kan findes på www.almennet.dk [AlmenNet, 2010]. 
 
Alle de 31 referater er herefter gennemlæst og teksten ordnet efter de 25 
evalueringstemaer. Hvert enkelt udsagn i referaterne er blevet bedømt efter 
følgende femtrins skala, som er nærmere beskrevet i kapitel 4 og figur 17, 
og som angiver stadet og færdiggørelsesgraden for den enkelte opgave:  
1. Indledning, planlægning, videnindsamling og igangsættelse af arbejdet 
2. Koncept, oplæg, oversigt, skitser, vurdering af krav og forskellige forslag 
3. Udvikling, forsøg, afprøvning, sammenligning og valg af alternativer 
4. Projektering, dokumentation, færdige tegninger og beskrivelser 
5. Afslutning, aflevering og præsentation af resultat. 
 
Hvert udsagn blev samtidig kort resumeret i en tekstlinje, og de blev - sam-
men med bedømmelsen og data for mødet - indsat i et regneark. Der blev i 
alt registret 295 forskellige udsagn i regnearket, som alle er vist i kronologisk 
rækkefølge i bilag B. 
 

 
Herefter er alle de 295 udsagn ordnet efter de 25 evalueringstema jf. Figur 
35, og for hvert tema er bedømmelsen af færdiggørelsesgrad og stade vist 
grafisk i forhold til møderækkefølgen. I figur 36 er vist et eksempel på fær-
diggørelsesgradens ændring over tid for evalueringstema 6 ’Innovation’. I 
dette tema har man arbejdet med ansøgninger, udvikling og dokumentation 
vedrørende konceptet for passivhuse, præfabrikation af let klimaskærm og 
afprøvning af brintteknologi til el- og varmeproduktion. Det ses bl.a. af figu-
ren, at man ved afslutning af koncept- og projekteringsfasen var nået til sta-

Figur 36. Eksempel på ændringer af færdiggørelsesgraden og stadet (karakteren 1-5 på lod-
ret akse) gennem koncept- og projekteringsfasen (datoer på vandret akse). Eksemplet vises 
for evalueringstema 6 ’Innovation i koncept- og projekteringsfasen inkl. kompetencegruppe og 
ekstern evaluering’. 
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de 4, og man i maj 2008 forsat manglede at dokumentere og afslutte udvik-
lingsarbejdet. Koncept- og projekteringsfasen løb i perioden november 2006 
til maj 2008, og byggefasen løb i perioden april 2008 til januar 2009. 

6.2 Erfaringer fra aktivitetsanalyse af procesdelen 

Vi ser først på erfaringerne fra den del af kvalitetsanalysen, som har fokus 
på procesdelen, og hvor der er arbejdet med følgende ni temaer i koncept- 
og projekteringsfasen: 
11 Organisation og kontrakter 
12 Samarbejde og workshops 
13 Kommunesamarbejde 
14 Planlægning af udførelsen 
15 Præfabrikation og leverancer 
16 Kommunikation og projektweb 
17 Tids- og procesplaner 
18 Kvalitetssikring 
19 Beboersamarbejde. 

Tema 11: Organisation og kontrakter 
I temaet ’organisation og kontrakter’ er der arbejdet med, hvorledes man or-
ganiserer projektet, samt udarbejder model for rådgiver- og entreprenørkon-
trakter. Rådgiverne blev valgt i september 2006, og koncept- og projekte-
ringsfasen gik i gang i november 2006. Ved første møde (kompetencegrup-
pemøde 1) blev entrepriseform, åbenhed og projektstruktur drøftet. I bussen 
på studieturen (møde 2) blev forslag til indhold i rådgiverkontrakt drøftet, og 
arkitekten fik hermed et grundlag for at kunne udarbejde det første udkast.  
 
Første udkast til rådgiverkontrakt blev fremlagt og drøftet på møde 2 (kom-
petencegruppemøde 2). På de tre næste kompetencegruppemøder (møde 
7, 8 og 11) blev indholdet af kontrakterne og organisationen drøftet, og man 
blev klar med alle ændringer, så arkitekten kunne gøre rådgiverkontrakten 
klar til underskrift. På fremdriftsmøde (møde 20) blev det aftalt, at den kunne 
fremlægges til godkendelse sammen med skema B i august 2007.  
 

Figur 37. Tema 11 ’Organisation og kontrakter’ blev behandlet på 11 møder ud fra 14 udsagn, 
og færdiggørelsesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. 

På møde om skema B (møde 22) blev udkast til entreprenørkontrakt frem-
lagt, og man bad om at værdidesign- og ledelse skulle inkluderes i kontrak-
terne. På ’skæld-ud-møde’ (møde 27) i december 2007 blev det aftalt, at 
præfab-kontrakter først kunne godkendes, når økonomi og situationsplan var 
i orden. I januar 2008 siger bygherren, at han opfatter det som et problem, at 
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kontrakter ikke kan nå at blive underskrevet 1/2 2008. Rådgiver og entrepre-
nørkontrakter lå klar den 18/2 2008 (møde 29), men de er fortsat ikke under-
skrevet. 
 
I referaterne var det mange gange svært at adskille, om det var rådgiverkon-
trakten eller entreprenørkontrakten, man talte om, og det var svært at få et 
klart billede af, hvor langt man reelt var nået i kontraktarbejdet. Som det ses 
af figur 37, har der været en lang periode (februar 2007 til januar 2008) med 
konstante drøftelser, først af rådgiverkontrakterne, efterfulgt af entreprenør-
kontrakter og præfab-kontrakter. Det er dog først i tilknytning til opstart af 
byggepladsen, at alle kontrakter underskrives, dvs. at rådgiverne i en perio-
de på fem kvartaler reelt har arbejdet uden kontrakt.  

Tema 12: Samarbejde og workshops 
Fra starten havde man planlagt, at man gerne ville på studiebesøg i udlan-
det for at se på passivhuse. Man ønskede også, at samarbejdet skulle være 
tillidsfuldt, motiverende og åbent, og at der skulle indgås en partneringsafta-
le og arbejdes med værdiledelse. En fælles tegnestue på byggepladsen 
skulle understøtte dette.  
 
Studieturen til Tyskland, Østrig og Schweiz blev afholdt over to dage i slut-
ningen af november 2006 - med succes. Hvorimod den fælles tegnestue ik-
ke blev realiseret. Da der midt i perioden opstod problemer, efterlyste byg-
herren en begrundelse for, at den ikke var blevet etableret, og at denne 
mangel måske kunne have forhindret problemerne.  
 
Til at støtte udviklingen blev der derfor oprettet en kompetencegruppe med 
bygherren, rådgiverne og andre efter behov, som blev ledet af en proces-
konsulent. Der blev i alt holdt 14 kompetencegruppemøder, som var en god 
støtte for udviklingen og samarbejdet. På hvert møde blev der udarbejdet en 
aktionsliste, som var bilag til de fyldige referater fra kompetencegruppemø-
derne. Efter kompetencegruppemøde 10, hvor midtvejsevalueringen blev af-
holdt, blev intervallet mellem møderne udvidet fra 3 uger til 9 uger. Det var 
givet en følge af, at midtvejsevalueringen havde vist, at man havde afholdt 
2/3 af de aftalte møder, men at man kun have gennemført 1/3 af arbejdet. 
De færre møder i kompetencegruppen blev i december 2007 fremhævet af 
bygherren, som et problem for samarbejdet.  
 

Figur 38. Tema 12 ’Samarbejde og workshops’ blev behandlet på 18 møder ud fra 36 ud-
sagn, og færdiggørelsesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. Erfarin-
gerne viser, at perioden kan deles i tre dele, som indholdsmæssigt er meget forskellige. 

I den første periode frem til april 2007 var samarbejdet åbent, fremadrettet 
og uden synlige konflikter. Man fik udarbejdet en samarbejds- eller partne-
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ringaftale, som skulle være et bilag til kontrakterne. Den blev underskrevet i 
april 2007. Sidst i denne første periode rejste arkitekten dog en finger og ef-
terlyste mere styr på processen, så man kunne undgå de traditionelle fejl, og 
man kunne få en bedre effekt af processen. 
 
I anden periode på 6 måneder, frem til oktober 2007, blev der problemer 
med samarbejdet, som havde rod i manglende resultater. Der var problemer 
med præfabrikationen, finansiering af brintprojektet, for dyrt byggeri og usik-
kerhed om passivhuskravene kunne overholdes. Følgende udsagn fra den-
ne periode viser dette tydeligt: 
- ”Vi løser ikke de nemme problemer, men kun de svære ting” 
- ”Der skal samles op” 
- ”Der mangler afgørelser” 
- ”Referater mangler fra teknikmøder” 
- ”Der er for langt til handling efter aftale” 
- ”Problemer med ingeniørens kapacitet, hvor ledelse inddrages” 
- ”Problemer med at adskille procesledelse og produktionsledelse” 
- ”Møde 24 er et knald og fald møde for projektet, hvor man spørger, hvad 

der gik galt?” 
 
I tredje periode frem til februar 2008 er en ny fremgangsperiode, hvor præ-
fabrikationen af klimaskærmen har fundet sin løsning, og der er sket meget 
efter sommerferien 2007. Der var kritik fra præfab-leverandøren, idet han 
mente, at rådgiverne ikke havde været konkrete nok i projekteringen. Samti-
dig var entreprenørerne spændte på, om bygherre og rådgivere kunne leve 
op til deres mål. Tegninger, snit og planer blev præsenteret i december 
2007, og i tilbageblikket på problemperioden havde parterne følgende re-
fleksioner: 
- ”Gruppen havde haft kommunikationsproblemer, hvor aftaler blev opfattet 

forskelligt” 
- ”Der manglede nogle ’stop-processer’ i projektets styring” 
- ”Usikkerhed om, hvem der var kontaktpersoner hos ingeniøren” 
- ”Erklæring fra rådgiverne om, at de kan og vil løfte opgaven, men de op-

fattede at processen havde været ’træls’” 
- ”Vi nåede i mål med et godt resultat og har lært meget?” 

Tema 13: Kommunesamarbejde 
Dialogen med kommunens sagsbehandlere kom i gang tidligt. I marts 2007 
blev projektet fremlagt for dem, og man drøftede proceduren for godkendel-
se. Tidligt så man, at der kunne blive problemer med at overholde byggefel-
tet, idet en blok kunne komme til at rage ud over skel. Kommunen præcise-
rede, at byggefeltet skulle overholdes.  
 
Myndighedsprojektet blev sendt til kommunen i oktober 2007, dog uden 
brintdelen, idet beslutning herom ikke var klar. Inden da var der drøftelser 
med kommunen om godkendelse af forskellige egenskaber. Det blev samti-
dig påpeget, at priserne ikke var eksakte.  
 
Godkendelsen fra kommunen kunne i første omgang ikke gives, da det aftal-
te boligareal var overskredet. Det gav en hektisk justering af projektet i janu-
ar, februar og marts 2008, hvor bruttoetagearealet blev reduceret med 8 %, 
og nye tegninger blev sendt til kommunen til godkendelse. Samtidig stod 
graveentreprenøren og præfab-leverandøren og trippede for at komme i 
gang efter de nye tegninger, hvilket forsinkede byggestart. 
 
Som helhed forløb samarbejdet med kommunen godt og stabilt, som det 
fremgår af figur 39 og uden andre problemer, end de ovenover nævnte. 
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Figur 39. Tema 13 ’Kommunesamarbejde’ blev behandlet på 15 møder ud fra 17 udsagn, og 
færdiggørelsesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. 

Tema 14: Planlægning af udførelsen 
Planlægningen af udførelsen blev sat tidligt i gang, hvor man primært drøf-
tede organiseringen og entrepriseformen, og hvordan man fik en god læring 
mellem rådgivere og håndværkere. I februar 2007 ønsker man valgt en ny 
hovedentreprenør. Det blev dog senere ændret til valg af lokale fagentrepre-
nører, som bygherren skulle være byggeleder for. 
 
Meget tidligt så man problemer med en gasledning, som gik gennem bygge-
feltet, og som der skulle findes en løsning til. Gasledningen blev drøftet på 
syv møder (møde 2, 7, 8, 14, 15, 18 og 19) i en periode på seks måneder, 
før man nåede frem til en løsning, som blev en oplægning af gasledningen. 
 

Figur 40. Tema 14 ’Planlægning af udførelsen’ blev behandlet på 15 møder ud fra 19 udsagn, 
og færdiggørelsesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. 

Man var tidligt klar over, at valget af præfab-løsning ville få stor betydning for 
entreprenørarbejdet. I sommeren 2007 begyndte man at indhente priser for 
fagentreprenørerne. Bygherren fremhævede, at han ville have nogle lavere 
priser fra dem, hvis rammebeløbet skulle kunne overholders. Bygherren 
præciserede desuden, at der skulle gennemføres en evaluering af bygbar-
heden. Det skete på en workshop med fagentreprenørerne, som blev afholdt 
den 29. oktober 2007 (møde 26), og hvor man drøftede løsningsforslag og 
besparelsesmuligheder samt følgende: 
- Ledelse af byggeplads 
- Kick-off møde 
- Formands- og byggemøder 
- Gravearbejdet herunder fundamenter, forankring og dræn 
- Byggepladsens indretning, skure belysning   
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- Fjernelse af affald, som fagentreprenørerne selv skulle sørge for. 
 
Projektmaterialet blev færdigt til fagentreprenørerne i februar 2008, og som 
det fremgå af figur 40 har planlægningen af byggepladsarbejdet været jævnt 
og fremadskridende uden udsving. Men til sidst fik man problemer med at 
komme i gang med gravearbejdet, da bruttoetagearealet skulle reduceres, 
og tegninger som følge heraf skulle ændres, så præfab-leverandøren og 
graveentreprenøren kunne komme i gang med lidt forsinkelse. 

Tema 15: Præfabrikation og leverancer 
I lighed med tema 12 ’Samarbejde og workshops’ er perioden også her delt i 
tre dele med skillelinjer i maj og oktober 2007, hvor indsatsen har været me-
get forskellig. I første periode, frem til maj 2007, var en opstartsperiode med 
optimisme, hvor man med megen energi gennemførte en udvikling af en 
præfabrikeret ’boligkasse’ i samarbejde med en dansk fabrikant - DTE Mo-
dulhuse A/S.  
 
I næste periode, frem til oktober 2007, dukkede der problemer op med ’bo-
ligkassen’, som både havde tekniske og økonomiske karakterer, og som var 
vanskelige at løse for parterne. Lidt efter lidt fik man den erkendelse, at den-
ne udvikling ikke ville lykkedes, og at man skulle se sig om efter alternative 
leverandører. De fem måneder gav et dyk i optimismen og forsinkede pro-
jektet, men det blev givet forstærket af, at brintdelen også var i vanskelighe-
der, og man var usikker på, om den overhovedet skulle med i projektet. 
 
I tredje perioden fandt man den tyske leverandør af klimaskærmselementer-
ne (Ökologisher Hollzbau Sellstedt GMBH), og de kom hurtigt i gang med 
projekteringen af elementerne, idet de havde stor erfaring og derfor ikke 
skulle udvikle et nyt koncept. Herefter gik det slag i slag frem til montering på 
byggepladsen, hvorfor tredje periode kan opfattes som en mere standardise-
ret projekteringsperiode - med ny optimisme. 
 
Levering af ’badekernen’ og vinduer og døre havde ikke tilsvarende udvik-
lingsproblemer i forløbet - som ’boligkassen’. 
 
I den første periodes tre første måneder arbejdede man med at finde og 
vælge leverandøren af ’boligkassen’, idet man ønskede at inddrage denne 
leverandør tidligt i projekterings- og udviklingsarbejdet. Man gik, fra DTE 
Modulhuse A/S’ side, hurtigt i gang med en prototypeudvikling af ’råkassen’, 
og det skete parallelt med, at arkitektens indretningsforslag og design af 
’badekernen’ blev præsenteret. 
 
I marts 2007 satte man for alvor gang i drøftelserne af leverandørerne af 
vinduer, trapper og altangange. I april 2007 satte man gang i drøftelserne af 
valget af leverandør af ’badekerne’. Det fortsatte frem til oktober 2007, hvor 
disse valg faldt på plads, og man kunne skrive kontrakt med dem. 
 
De første signaler om problemer med udviklingen af ’badekernen’ kom alle-
rede i april 2007, hvor der på kompetencegruppemøde 8 (møde 15) blev 
fremført, at udviklingen af ’boligkassen’ bremser projekteringen. I maj 2007 
drøftes stabilitetsproblemer med kassen, samt hvorledes transporten kunne 
foregå fra Rødding til Herning. Sidst i maj 2007 præsenterede leverandøren 
en 1:1 prototype af ’boligkassen’ på kompetencegruppemøde 10 (møde 19) 
på fabrikken i Rødding. Se billede herfra i figur 18. På dette møde blev drøf-
tet indretning af ’boligkassen’ og valget af indvendige overflader. Der blev 
desuden drøftet, hvorledes leverandøren på fabrikken kunne dokumentere 
og føre kontrol med ’boligkassens’ fugtforhold, indeklima og tæthed. Det blev 
også drøftet, hvorledes den udvendige isolering og montering af vinduer og 
døre kunne foregå efterfølgende på byggepladsen.  
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I august 2007 drøftede man, hvorledes ’boligkasserne’ kan leveres til byg-
gepladsen, og leverandøren efterlyste kraftigt de endelige mål på ’boligkas-
sen’ fra arkitekten. I september 2007 drøftede man omkostninger til fremstil-
ling af ’boligkassen’, og man havde svært ved at få den samlede økonomi til 
at hænge sammen. Man prøvede at finde besparelser, men leverandøren 
troede ikke mere på projektet og turde ikke tage ansvar for produktionen. 
Som afslutning på afklaringsmødet i oktober 2007 (møde 25) konkluderer 
bygherren derfor, at DTE Modulhuse A/S var ude som leverandør af ’bolig-
kassen’.  
 
I tredje del af forløbet kom der hurtigt drev i projekteringen, da den tyske le-
verandør af klimaskærmselementer var valgt. Tilpasning til de andre leve-
rancer kom hurtigt på plads, og produktionstegninger og dokumentation af 
egenskaber fulgte hurtigt efter i november og december 2007. Der mærke-
des ingen problemer med planlægningen jf. referaterne i januar og februar 
2008, men pludselig viste der sig, i februar 2008, nye problemer umiddelbart 
inden de første leverancer. Pga. reduktionen af det samlede boligareal med 
8 %, så det kunne overholde kommunens krav, skulle fundamenter og kli-
maskærmselementer tegnes om. Leverandøren efterlyste derfor ny hoved-
tegninger hurtigst muligt fra arkitekten, så man kunne få produktionstegnin-
gerne lavet om og komme i produktion, så hurtigt som muligt. 
 
Når man ser tilbage på denne proces, er der meget at lære, hvilket parterne 
også har udtrykt efterfølgende på forskellig måde. Fx skal man i fremtiden 
være bedre til at vælge leverandører, og ikke kun se på det, de siger og øn-
sker at udvikle. Man skal være bedre til at gå mere i dybden med vurderin-
gen af deres kompetencer og erfaringer, og man skal kræve dokumentation 
for det. Når man ser på figur 41, står det også klart, at når man ønsker at 
gennemføre en udvikling fra bar bund, som det gik for sig på ’boligkassen’, 
så tager det lang tid, og der er stor risiko for at udviklingen fejler. På Birk 
projektet kostede det 5 arbejdsmåneder. Den tredje læring er, hvor vigtigt 
det er at få fastlagt og fastholdt de ydre hovedmål for byggeriet, inden man 
går i individuelle forhandlinger med de enkelte leverandører. En ændring af 
boligarealet – med 8 % - så sent i forløbet, er meget svær at gennemføre 
uden store omkostninger og tidsforsinkelser for byggeriet. 

  
Figur 41. Tema 15 ’Præfabrikation og leverancer’ blev behandlet på 19 møder ud fra 37 ud-
sagn, og færdiggørelsesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. 

Tema 16: Kommunikation og projektweb 
Projektweb blev åbnet i marts 2007 efter forskellige drøftelse i fire måneder. 
Allerede i april 2007 var arkitekten i tvivl om, man havde tid til at lægge ma-
terialet på projektweb. Siden da er dette tema ikke drøftet. Der blev kun lagt 
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de første tegninger på projektweb og referater fra kompetencegruppemø-
derne. 
 

Figur 42. Tema 16 ’Kommunikation og projektweb’ blev behandlet på 6 møder ud fra 6 ud-
sagn, og færdiggørelsesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. 

Tema 17: Tids- og procesplaner 
Bygherren efterlyser fra starten og frem til maj 2007, gentagende gange, en 
samlet procesplan for hele projektforløbet med ’milestones’. Brintdelen skal 
dog ikke være med, da den skal afvente beslutning om finansiering af brint-
projektet. Bygherren fremlage på møde 19, ultimo marts 2007, et forslag til 
projekteringsplan til drøftelse. På det samme tidspunkt blev det konstateret, 
at tidsplanen var skredet, at indflytning i de første 33 boliger først kunne ske 
til juli 2008, og at indflytning i de sidste 33 boliger først kunne ske til novem-
ber 2008. På møde 20, ultimo juni 2007, lovedes man tegningerne færdige i 
juli 2007. 
 
Ultimo oktober 2007, på møde 26, gennemgik man tidsplanen, og man for-
ventede nu, at man kunne gå i gang med fundamentet i december 2007, og 
at første indflytning kunne ske i juli 2008. 
 
I december 2007, på møde 27, drøfter man en ny tidsplan. Arkitekten syn-
tes, den var for optimistisk, og at det var træls hele tiden at bliver dunket af 
bygherren. Det står ikke klart, hvem der skulle lave procesplanen på det 
tidspunkt, og man konstaterede også, at projekteringen gik for langsom. 
 

Figur 43. Tema 17 ’Tids- og procesplaner’ blev behandlet på 8 møder ud fra 9 udsagn, og 
færdiggørelsesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. 
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På møde 30, den 10. marts 2008, meddelte arkitekten, at tegninger ville bli-
ve færdige om en uge. Byggestart bliver derfor udskudt. På de to næste 
kompetencegruppemøder bliver tids- og procesplan ikke drøftet. 
 
Som det fremgår af figur 43, kom drøftelserne af procesplanen sent i gang, 
og der var store spring mellem de tidspunkter, hvor den jf. referaterne blev 
drøftet. Af referaterne fremgår ikke, hvornår tids- og procesplanen er færdig. 
Det er samtidigt svært at se, hvornår man drøfter projekteringsplanen, og 
hvornår man drøfter udførelsesplanen, samt hvad de konkret indeholder. 
Men det er tydeligt, at det er meget svært for parterne at overholde de aftalte 
planer. Samtidig føler arkitekten sig meget presset af bygherren. 

Tema 18: Kvalitetssikring 
Kvalitetssikringen er behandlet på to møder i forløbet: Opponentmødet den 
13/12 2006 (møde 3) og på workshop for fagentreprenører den 29/10 2007 
(møde 26). På opponentmødet blev ideoplæg til byggeriet drøftet ud fra for-
skellige synsvinkler, og på mødet før blev dets planlægning kort berørt, og 
på efterfølgende møde foretog kompetencegruppen en opfølgning. Det blev 
dog ikke konkret nævnt, hvordan kvalitetssikringen efterfølgende planlæg-
ges håndteret. 
 
På workshop for fagentreprenører blev mange forskellige konkrete proble-
mer og løsningsforslag drøftet mellem de 13 deltagere. 5 deltagere var fag-
entreprenører. Planlægningen af workshoppen er kun nævnt en gang før, 
nemlig på møde 15 - seks måneder før. 
 
I intet referat har man nævnt noget om selve kvalitetssikringen, hvordan den 
ønskes gennemført, og hvilke målsætninger man har for det. Ligeledes har 
man på ingen af de 31 møder, der ligger til grund for analysen, drøftet plan-
lægningen af selve afleveringen. Disse drøftelser kan dog være foregået i 
andre sammenhænge, men det er påfaldende, at et udviklingsbyggeri med 
målsætning om god kvalitet, at kompetencegruppen tidsmæssigt har priorite-
ret kvalitetssikring så lavt. 
 

Figur 44. Tema 18 ’Kvalitetssikring’ blev behandlet på 5 møder ud fra 5 udsagn, og færdiggø-
relsesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. 

Tema 19: Beboersamarbejde 
Tidligt blev der afholdt et beboermøde (møde 9 den 30/1 2007), hvor der - 
ud over 8 byggeparter - deltog 11 beboere i en 2 timers drøftelse af beboer-
ønsker. Der var fx ønsker til indeklima, vinduers placering, rummenes ind-
retning og orientering, boligernes indeklima og ventilation, samt forventnin-
ger til huslejen. Der blev herefter oprettet en beboergruppe for boliger og en 
for fælleshuset, som skulle bistå rådgiverne i designprocessen. På de efter-
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følgende kompetencegruppemøder i februar og marts blev det drøftet, hvor-
ledes de to beboergrupper kunne bruges. 
 

Figur 45. Tema 19 ’Beboersamarbejde’ blev behandlet på 8 møder ud fra 10 udsagn, og fær-
diggørelsesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. 

De næste beboermøder blev afholdt den 16/4 2007 som to 1-timers møder 
med henholdsvis beboergruppen for boliger (møde 16) og beboergruppen 
for fælleshuset (møde 17). På møderne deltog henholdsvis 4 og 3 beboere, 
samt 8 byggeparter. For boligerne blev der drøftet indretning af boligen, her-
under soverummet, og hvorledes kernen med wc og bad kunne indrettes. 
Desuden blev der diskuteret vægoverflader, vinduer og adgangsforhold og 
altangangene. 
 
Ifølge referaterne blev samarbejdet med beboerne ikke drøftet før på work-
shoppen for fagentreprenørerne i oktober 2007 (møde 26). Her blev der lagt 
vægt på, at beboerne skulle godkende indretning af badeværelseskernen, 
inden de skulle sættes i produktion. I referaterne næves ikke noget om be-
boernes holdning til dette samarbejde, men rådgiverne har givet udtryk for, 
at stemningen var meget konstruktiv og positiv.  

6.3 Erfaringer fra aktivitetsanalyse af produktdelen 

Vi ser dernæst på erfaringerne fra den del af aktivitetssanalysen, som har 
fokus på produktdelen, og hvor der er arbejdet med følgende ni temaer i 
koncept- og projekteringsfasen: 
21 Bygning, bolig og rum 
22 Økonomi og husleje 
23 Konstruktioner 
24 Installationer ekskl. varme 
25 Energiforbrug og -beregninger 
26 Brintteknologi 
27 Indeklima 
28 Øvrige egenskaber 
29 Fælleshuset og friarealer. 

Tema 21: Bygning, bolig og rum 
Fra starten blev det fremhævet af bygherren, at boligarealerne ikke kan 
ændres. I forhold til energiberegningerne og anvendelsen af boligerne, blev 
forskellen mellem netto- og bruttoetagearealer drøftet flere gange. Fx om 
svalegangene var med i boligarealet, hvilket de ikke var. Adgangsforholdene 
til boligerne, herunder svalegangen og trappernes placering, blev herefter et 
særligt emne, man drøftede flere gange i forløbet.  
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I marts 2007 nåede man frem til et maksimalt boligareal på 45 kvadratmeter, 
og at antal af boliger skulle ændres fra 65 til 66 styk. I maj 2007 blev der 
usikkerhed om boligarealernes størrelse, hvorfor man ønskede en hurtig af-
klaring og nærmere beregning af dem. Emnet blev igen drøftet på møder i 
juni og juli, hvor bygherren nu krævede, at arealerne skulle beregnes præcis 
og godkendes snarest.  
 
Ved kommunens godkendelse af skema B i december 2007 kunne boligare-
alet ikke godkendes, hvorfor bygherren på møde i februar 2008 udtrykte util-
fredshed med, at arealerne ikke var på plads endnu. I marts 2008 førte det 
frem til, at boligarealet blev reduceret med 8 %, for at man kunne overholde 
kommunens krav herom. Det førte til store omprojekteringer på fundamenter, 
væg- og gulvelementer, samt på boligernes indretning, for at kravene kunne 
overholdes. 
 
Et andet centralt emne, som var med fra de første møder, var orienteringen 
af bygningen og tolkningen af lokalplanen i forhold til bygningernes place-
ring. I maj 2007 blev kommunen og landinspektøren inddraget for at få en 
mere konkret afklaring. I oktober 2007 blev farverne af facader, vinduer og 
døre drøftet i forhold til lokalplanens krav. Man drøftede også problemer 
med, at en af blokkene overskred byggefeltet og skel til grønt areal, samt 
bygningernes placering i forhold til store træer, som skyggede for solindfal-
det. 
 
Et tredje emne, der blev drøftet, var boligernes indretning, og på møde 7, i 
januar 2007, blev bygherrens krav omtalt. På de efterfølgende møder blev 
indretning af køkken drøftet, samt krav til baderum og det tekniske indhold i 
’badekernen’. I marts 2007 blev der drøftet lydforhold og betydningen af ru-
madskillelse, og flere detaljer om overflader og konstruktion af baderummet, 
blev drøftet. Det førte frem til formulering af kravene til ’badekernen’, som 
skulle viderebearbejdes i en arbejdsgruppe. I maj 2007 blev køkkenernes 
indretning og valg af hvidevarer valgt, og det blev fastlagt, at hvidevarer var 
udenfor økonomi. Dette emne kom op igen i oktober 2007, hvor man også 
drøftede skabenes placering. 
 

Figur 46. Tema 21 ’Bygning, bolig og rum’ blev behandlet på 13 møder ud fra 22 udsagn, og 
færdiggørelsesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. 

Som det fremgår af Figur 46, har der været arbejdet med dette tema jævnt 
gennem hele perioden. Der var dog et hul i de refererede aktiviteter fra maj 
til oktober 2007, hvor der jf. referaterne ikke ser ud til, at der skete noget. Li-
ge som for flere andre temaer, har man i denne aktivitet ikke været god til - i 
referaterne - at afslutte de enkelte temaer, hvorfor det jf. figur 46 ser ud til, at 
man ikke har lukket denne aktivitet, selvom det reelt er blevet gjort. 
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Tema 22: Økonomi og husleje 
I november 2006 drøftede man et budget-estimat, for at få et overblik over 
økonomien, og man satte sig det mål, at få økonomien på plads inden jul. 
Efter møde med Socialministeriet fik man, i december 2007, lagt en samlet 
pris fast på 38,4 mio. kr., og man aftalte, at de valgte løsninger skulle sættes 
op mod økonomien - fx præfabrikerede ’flade vægge’ mod ’boligkassen’. 
 
På kompetencegruppemøde i januar 2007 (møde 7) tvivlede ingeniøren på, 
at økonomien kunne holde, og bygherren præciserede, at det økonomiske 
rammebeløb skulle overholdes. Bygherren uddelte - i tilknytning hertil - et 
kalkulationsskema, og det blev drøftet, hvordan en incitamentspulje kunne 
indrettes. I april 2007 var der også nervøsitet for økonomien, og i maj kom 
der ny økonomi på projektet med 66 boliger og 1 mio. kr. mere på bundlin-
jen. På møde 21, sidst i maj 2007, blev et samlet budget fremlagt, og det vi-
ste sig, at den slet ikke hang sammen med rådighedsbeløbet, idet det blev 
overskredet med 5 mio. kr. Budgettet blev gennemgået omhyggeligt i fælles-
skab, hvor hver post blev gennemgået, og der blev lavet en aktionsplan for 
opretning af økonomien. Samtidig blev det også klart, at skema B først kun-
ne fremsendes senere, men det måtte ikke skabe forsinkelser for aftaler og 
økonomi. 
 
I august 2007 havde man fundet besparelser på 1 mio. kr. gennem lavere 
priser, men bygherren var fortsat klart utilfreds med, at økonomien ikke 
hænger sammen endnu. Det blev endnu værre, da man i september 2007 
konstaterede, at underskuddet var steget fra 17 % til 21 %. Det var hoved-
sageligt de primære bygningsdele og kompletteringer, som var det dobbelte 
af ministeriets nøgletal. Primære bygningsdele omfatter her ’boligkassen’, 
’klimaoverfrakken’ og ’badekernen’, som i alt kostede 4 mio. kr. Bygherren 
var utilfreds med, at det havde varet så lang tid, før økonomien var blevet 
fremlagt og drøftet, og han står nu med ryggen mod muren, og hvis der ikke 
kan findes en løsning, kan han blive nødt til at lukke projektet. Det blev der-
for aftalt, at rådgiverne og proceskonsulenten ’gennembørster’ økonomien til 
den 13. juli 2007 for at finde regnefejl, besparelser og andre løsninger. Byg-
herren bad om, at man huskede passivhusdelen. 
 
I oktober 2007 var underskuddet steget til 5,5 mio. kr., og det efter at leve-
randøren af ’boligkassen’ havde fundet besparelser på 2,5 mio. kr. Det stod 
derfor klart, at der mangler besparelser på 5-6 %, som skal findes - for at 
komme videre. 
 

Figur 47. Tema 22 ’Økonomi og husleje’ blev behandlet på 14 møder ud fra 27 udsagn, og 
færdiggørelsesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. 

På mødet i december 2007 var økonomien ikke på plads endnu, og bygher-
ren præciserede igen, at rammebeløbet skulle holdes, og at økonomien ikke 
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kan afsluttes, før de sidste detaljer falder på plads. Boligerne overskrides nu 
med 0,4 mio. kr., og rådgiverne spørger, hvor den acceptable overskridelse 
ligger. Man får grønt lys til den angivne overskridelse, men bygherren beder 
om, at man fortsat søger efter besparelser. Samtidig får rådgiveren lov til at 
sende a conto regning, selvom kontrakten endnu ikke er underskrevet. 
 
I februar 2008, på møde 29, drøfter man fagtilsynet og byggeledelsen i udfø-
relsen, og der er i alt 1,24 mio. kr. til rådgivning og 0,15 mio. kr. fagtilsyn. 
Bygherren beder om, at denne del af økonomien hurtigt bliver afklaret, og 
han fremhæver, at det er vigtigt med en så tidlig udlejning som muligt. 

Tema 23: Konstruktioner 
Drøftelserne af konstruktioner og deres opbygning er opslugt af det intense 
arbejde med udvikling af en præfabrikationsløsning, så temaet har ikke væ-
ret behandlet særskilt på møderne. Tidligt er boligselskabets krav til aptering 
blevet drøftet, og på mødet 12, i marts 2007, har man givet en status på de 
tekniske forhold. 
 

Figur 48. Tema 23 ’Konstruktioner’ blev behandlet på 2 møder ud fra 2 udsagn, og færdiggø-
relsesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. Det blev dog også behandlet 
under præfabrikation af elementer jf. tema 15. 

Tema 24: Installationer ekskl. varme 
I november 2006 blev boligselskabets liste over krav til installationer frem-
lagt. Næste gang, der angives noget i referaterne, er i marts 2007, hvor man 
drøftede følgende forhold: 
- Teknik projektering afventer brint 
- Forsyningen skal kunne lukkes pr. bolig 
- Udvendig teknikrum og alternativer vurderes 
- Ventilationsanlæg med virkningsgrad og luftskifte skal vælges. 
 
I maj 2007 vælger man, at teknikrummene skal placeres mellem boligerne, 
som et dobbelthøjt rum, og at føringsveje lægges i etageadskillelser, dog ik-
ke for koldt vand, som føres i terræn. Det planlægges, at der skal være en 
ventilationsstreng pr. bolig, og man drøfter, om der skal installeres solfange-
re for varmt vand om sommeren. TV, telefon og internet er afklaret, og man 
drøfter, om der skal være et elektrolyseanlæg for affald, samt hvordan lam-
per og dørklokke ved indgang skal se ud og udføres. 
 
I juli 2007 får man rekvisition på arbejdet med omlægning af gasledningen 
ind over grunden, og man får tilbud på tilslutningsafgifter. Man er på det 
tidspunkt i tvivl om, hvor kloakken ligger og skal have det undersøgt. I okto-
ber 2007 arbejder man ud fra en løsning, hvor boligerne forsynes ud fra to 
teknikrum i de stor blokke (blok B og C) og en i de små blokke (blok A1 og 
A2). Det er desuden besluttet, at hver bolig får et kompakt ventilationsanlæg 
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med varme. Man vil helst have EDB-installationen ind i husene, og de skal 
vurderes i forhold til brand- og lydforhold, og hvorledes de kan indpasses i 
en præfabrikationsløsning. 
 
I marts 2008 kommer ændringen af arealerne, som også får betydning for 
placering af installationerne. Der bliver derfor et arbejde med omprojekte-
ring, med ændrede placeringer af installationer og nye tegninger. 
 
Af figur 49 ses, at der jf. referaterne ikke er foretaget en afslutning af temaet. 
Dette ligner andre temaer, og det kan lige så godt skyldes, at man glemte at 
få det ind i referaterne. 
 

Figur 49. Tema 24 ’ Installationer ekskl. varme’ blev behandlet på 8 møder ud fra 12 udsagn, 
og færdiggørelsesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. 

Tema 25: Energiforbrug og -beregninger 
På det første møde blev passivhuskonceptet og dets definitioner drøftet, 
hvorledes man kunne beregne energiforbruget, og hvilke U-værdier, der var 
nødvendige for vinduer og elementer. Energirammen jf. Bygningsreglemen-
tets krav beregnes ved hjælp af Be06-programmet, og de forskellige valg 
sammenlignes i forhold til både passivhus standarden og Bygningsregle-
mentets krav. I januar 2007 arbejdede ingeniøren med beregning af de for-
skellige U-værdier, og i februar 2007 så man på om ’boligkassen’ kunne 
overholde U-værdikravet og drøftede varmepumpe og installationsplacering. 
 
I marts 2007 rejses spørgsmålet om, hvorledes boligerne kunne certificeres i 
forhold til passivhuskravene. Arkitekten udtrykte nervøsitet over passiv-
huskonceptet, hvilket bygherren ikke kunne forstå, idet det var et krav, at 
byggeriet skulle være et passivhusbyggeri. Det blev aftalt, at energibereg-
ningerne skulle være færdige i begyndelsen af april 2007, og at de skulle 
udarbejdes på baggrund af de indhøstede parametre. De første energibe-
regninger blev gennemgået i april 2007, og de viste et nettoforbrug på 21 
kWh/m2, som ligger i overkanten af det ønskede. Arkitekten er fortsat nervøs 
for, at man ikke kan opfylde passivhuskravet og opnå en certificering.  
 
I maj 2007 drøftes, om man skal inkludere en vindmølle, og hvis brintstrøm 
inkluderes, så vil kravet om 120 kW/m2 ikke kunne overholdes. Det så - på 
det tidspunkt - også ud til, at man kun kunne nå lavenergiklasse 2 jf. Byg-
ningsreglementet. Det blev desuden aftalt, at der både skulle udføres bereg-
ninger efter Be06 og Darmstadts krav til passivhuse, og at beregninger både 
skulle udføres med og uden brint. 
 
I juli 2007 viste energiberegningerne, at boligerne fint kunne overholde pas-
sivhuskravene. De omfattede krav til rumopvarming, primær energibehov, 
opvarmningsbehov og beregning af overtemperaturer på varme dage med 
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meget solindfald. Resultaterne viste også, at vinduerne var gode, men at de-
res g-værdi kunne være bedre, hvis man ville have mere lys ind i rummene. 
 
I december 2007 gennemføres der igen energiberegninger. Ingeniøren sag-
de, at de var noget komplicerede og svære, fordi man havde fået en ny type 
præfab-leverance, at brint hele tiden går ind og ud, og at arbejdsprocessen 
var svær at gennemskue. 
 
I februar 2008 får man Darmstadt til at hjælpe med beregningerne og certifi-
ceringen. Men det viser sig, at kravet om 120 kWh/m2 ikke kan overholdes, 
fordi brinten skaber problemer rent definitionsmæssigt. Det blev derfor over-
vejet, om der skal sættes solfangere på husene, men bygherren vil fortsat 
have en dokumentation for, at byggeriet er et passivhus, som kan certifice-
res. Dette skal afklares, og problemerne med energiberegningerne skal lø-
ses. 
 
Af figur 50 ses, at der jf. referaterne ikke er foretaget en afslutning af temaet. 
Dette ligner andre temaer, og det kan lige så godt skyldes, at man glemte, at 
få det angivet i referaterne. Men vedrørende dette tema er det efterfølgende 
oplyst, at de endelige beregning først blev afleveret lang tid efter, at beboer-
ne var flyttet ind, og at certificeringen faktisk først kom et år efter indflytnin-
gen. 
 

Figur 50. Tema 25 Energiforbrug og -beregninger’ blev behandlet på 13 møder ud fra 20 ud-
sagn, og færdiggørelsesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. 

Tema 26: Brintteknologi 
Det var vigtigt for Herning Kommune og boligselskabet, hvis brintteknologien 
kunne anvendes og udvikles på byggeriet. I starten var der derfor flere mø-
der med kommunen og leverandører om mulighederne. I marts 2007 blev 
der afholdt et brint-teknikmøde (møde 13), hvor der blev orienteret om effek-
tivitet, principper, fordeling og økonomi. Placeringen er, på det tidspunkt, 
uklar, og bygherren siger, at det er mere vigtigt at få brint med, end en pas-
sivhus-certificering, men han pointerer, at det skal være en økonomisk neu-
tral løsning for byggeriet. 
 
På kompetencegruppemødet i april 2007 (møde 15) blev principperne detal-
jeret gennemgået, men rådgiverne udtrykte, at brintdelen i praksis bremser 
resten af projektet. I maj 2007 bliver der lavet et arbejdsnotat om brinttekno-
logien, og man drøfter, om det ikke skal lægges i et eget selskab, så det ikke 
belaster byggeprojektet. Der er fortsat et stort politiske pres for at anvende 
brintteknologien på projektet. 
 
I juli 2007 er finansiering ved at falde på plads, og bygherren vil udarbejde 
en ansøgning for at skaffe en finansiering på 8 mio. kr. til projektet. I denne 
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sammenhæng meddeler rådgiverne, at en omprojektering vil koste omkring 
150.000 kr. og tage ca. 1 måned, hvis brintteknologien ikke vælges i sidste 
ende. 
 
På teknikermødet i august 2007 (møde 22) bliver det meddelt, at brinttekno-
logien er ude af projektet indtil videre, og at ekstra-rådgivning kan afregnes. 
Et af usikkerhedspunkterne var brændselscellernes korte levetid på 5 år, 
som bl.a. ødelagde økonomien for bygherren. Et andet problem var, at Her-
ning Kommune ikke måtte støtte brintudviklingen - rent økonomisk. Desuden 
var der flere juridiske problemer, som skulle afklares. I september 2007 bli-
ver brintteknologien trukket ud af byggeriets økonomi, for ikke at belaste 
byggeriet. I oktober 2007 er der stadig problemer med økonomien, men 
bygherren arbejder fortsat for at få en energiforsyning baseret på brint. 
 
På teknikmøde i december 2007 bliver det meddelt, at brintteknologien har 
været med i projektet siden ultimo november 2007, og at man forventer en 
endelig godkendelse medio december 2007. Rådgiverne siger, at det er 
svært at følge med til alle de ændringer – så er brint med, så er brint ude, og 
nu er det igen med - men holder det? 
 
I januar 2008 drøftes, hvorledes man bedst informerer om brintteknologien 
på projektet. Man vil gerne have en bygning, hvor man kan informere om 
brintteknologien og erfaringerne på byggeriet. Man drøfter også praktiske 
måder at vise resultaterne på i dette hus. I februar 2008 bliver man i tvivl om 
tidsplanen for levering af energi, og der efterlyses en færdigplan for brintar-
bejdet på byggeriet. 
 
Usikkerheden om brintens retning greb meget ind i de øvrige tekniske valg, 
og der blev brugt meget tid på at få afklaring på, om brinten ville få indvirk-
ning på passivhus-certificeringen. Flere foreslog i forløbet, om det var nød-
vendigt at få låst brintdelen fast, for at man kunne få den øvrige økonomi låst 
fast. Brint fik også meget indflydelse på den øvrige projektering, idet de før-
ste oplæg fra leverandøren var, at teknikrummene skulle ligge i gavlene ved 
cykelskurene. Senere blev de så flyttet ind i et selvstændigt rum mellem bo-
ligerne. Det var teknikernes holdning, at det ikke var passivhusene, der var 
det største problem, men brinten, og den fyldte utroligt meget.  
 

Figur 51. Tema 26 ’Brintteknologi’ blev behandlet på 15 møder ud fra 18 udsagn, og færdig-
gørelsesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. 
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Tema 27: Indeklima 
Overraskende nok er temaet ’indeklima’ kun behandlet få gange i koncept- 
og projekteringsforløbet, og det selvom det skulle være et centralt tema for 
byggeriet. Af figur 52 fremgår det tydeligt, at der jf. referaterne, kunne har 
været en begrænset aktivitet om indeklima i en tre måneders periode. 
 
I marts 2007 talte man på møde 12 om, at der skulle laves lydberegninger, 
og lugtforhold skulle vurderes i den åbne bolig med det planlagte ventilati-
onsanlæg. Man diskuterede også den ønskede komforttemperatur i boliger-
ne, hvordan beboernes ønsker kunne indarbejdes, og vanskelighederne 
med at styre forskellige temperaturer i de to ’boligrum’ uden radiatorer. I maj 
2007 drøftede man, hvorledes de akustiske forhold kunne dokumenteres for 
’boligkassen’. 
 

Figur 52. Tema 27 ’Indeklima’ blev behandlet på 4 møder ud fra 4 udsagn, og færdiggørel-
sesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. 

Tema 28: Øvrige egenskaber 
Øvrige egenskaber omfatter andre egenskaber end energiforbrug og inde-
klima, som er beskrevet under tema 25 og tema 27. Det kan fx være skim-
melsvamp i krybekælderen, affaldshåndtering, brandforhold og statik. Som 
det fremgår af figur 53 giver dette tema et diffust indtryk og et indtryk af ringe 
interesse eller et tema uden de store problemer. 
 

Figur 53. Tema 28 ’Øvrige egenskaber’ blev behandlet på 5 møder ud fra 5 udsagn, og fær-
diggørelsesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. 

I december 2006 drøftede man, hvorledes man kunne undgå skimmelsvamp 
i krybekælderen, idet der blev henvist til forklaringerne i vejledning fra Byg-
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geskadefonden. I maj 2007 drøftede man håndtering af dagrenovation og 
storskrald. I juni 2007 drøftede man, hvordan man tidligt kunne inddrage 
brandmyndighederne i projektet, og i december 2007 fik man svar på god-
kendelsen for brand. I oktober 2007 fik arkitekten, efter drøftelser på møde 
26, til opgave at undersøge brandforhold, lydforhold, statiske forhold og an-
dre egenskaber for ’badekernen’. 

Tema 29: Fælleshuset og friarealer 
Tidligt blev der gjort opmærksom på, at man ikke skulle glemme fælleshuset. 
I den første periode drøftede man kravene til indretning, herunder gange, 
pedelkontor, køkken, vaskeri, gæsteværelse og depot, samt hvorledes køre-
vejene skulle lægges. I marts 2007 kom ekstra krav fra kommunen på bor-
det, med ønske om dobbelt etagehøjde, og man blev enige om at bygge fæl-
leshuset som traditionelt elementbyggeri. 
 
Skitser til indretning og facadeudformning blev drøftet i april 2007, herunder 
garderobe, depot, vinduer, ventilation og belægninger på friarealer. I maj 
2007 var tegningerne færdige, og på beboermøde (møde 17) drøftede man 
indretning, akustik, konstruktionen som en stålhal og økonomi. I juli 2007 
konstaterede man, at fælleshuset var 1 mio. kr. for dyr, og man besluttede, 
at arkitekt og ingeniør skulle finde besparelser. 
 
I august 2007 har man besluttet, at facaden er af tegl og 6,2 meter høj. 
Rummet bliver op til 4 meter højt, for at få luft nok. I september 2007 viser 
budgettet et underskud på 2,1 % med budgetramme på 3,586 mio. kr. ex 
moms. I oktober 2007 arbejdes med detaljering og prisindhentning, og pro-
jektet er udbudt i fagentreprise, hvor der er behov for at finde besparelser for 
2 %. I december 2007 accepteres en overskridelse på 0,2 mio. kr. (6 %), 
men der skal helst findes nye besparelser.  

 
 

Figur 54. Tema 29 ’Fælleshuset’ blev behandlet på 12 møder ud fra 12 udsagn, og færdiggø-
relsesgrad og stade er efterfølgende vurderet ud fra referaterne. 
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7. Refleksioner ved analysemøde den 8/3 2010 

Tredje trin i evalueringen var et refleksionsmøde over aktivitetsanalysen for 
koncept- og projekteringsfasen, og den blev afholdt den 8/3 2010 - et år efter 
ibrugtagning af byggeriet. På mødet blev resultatet af aktivitetsanalysen 
præsenteret - tema for tema - og diskuteret, og sidst på mødet gav hver af 
de 15 deltagere deres umiddelbare refleksion over disse resultater, og deres 
personlige erfaringer fra projektet. På mødet deltog bygherren (4 deltagere), 
beboer (1 deltager), rådgiverne (2 deltagere – arkitekten var desværre syg 
på det tidspunkt), fagentreprenører (5 deltagere) og konsulenter for proces 
og evaluering (3 deltagere). 

7.1 Generelle bemærkninger og spørgsmål til deltagerne 

Som start på diskussionen blev der givet nogle generelle bemærkninger, og 
man valgte at fokusere på nogle udvalgte spørgsmål. 

Bygherre og beboer 
Da bygherre udbød projektet, var det i en anden form, hvor man ønskede at 
sætte fokus på processen, idet man gik ud fra, at arkitekter kunne tegne. 
Bygherrens mål var dengang, at 90 % af projektmaterialet skal være færdigt, 
inden man går i gang med udførelsen. Set tilbage på projektforløbet, så me-
ner bygherren at problemet var, at processen ikke blev beskrevet tilstrække-
ligt godt. Bygherren vil derfor gerne vide, hvilket forarbejde rådgiverne havde 
gjort, inden de bød på sådan en proces. Set i bakspejlet ville bygherren må-
ske ikke have udbudt helt så skrapt, hvis man havde kendt rådgivernes mu-
ligheder bedre. Bygherren syntes også, det kunne være spændende at få 
nærmere analyseret, hvilken betydning præfabrikationen havde haft på pro-
cessen på byggepladsen, og hvordan kompetencer og rollefordeling på byg-
gepladsen havde spillet ind på resultatet.  

Rådgiver – ingeniør 
Energirammen og passivhus certificeringen syntes ingeniøren ville være et 
vigtigt tema at se nærmere på, og hvorledes energirammeberegningen kun-
ne håndteres bedre i forløbet. I projektet oplevede rådgiveren arbejdet som 
en forvirrende proces, der har været anderledes end den, man plejer at føl-
ge. Når ingeniøren ser tilbage og sammenligner DTE Modulhuse A/S og 
Ökologisher Hollzbau Sellstedt GMBH fra Tyskland, så må de nok konklude-
re, at Ökologisher Hollzbau Sellstedt GMBH havde mere erfaring med pas-
sivhuse end DTE, hvilket gjorde samarbejdet med Ökologisher Hollzbau 
Sellstedt GMBH meget nemmere. 

Fagentreprenører 
Fagentreprenørerne mente, at den manglende kontinuitet i byggeledelsen 
gav meget usikkerhed i projektet. 

Konsulenter – proces og evaluering 
Vurderet fra konsulenternes synspunkt, blev der stillet flere spørgsmål i refe-
raterne, end der blev givet svar. Det giver et signal om problemer med rolle-
fordeling og usikkerhed om ansvarlighed. Det skal man derfor være bevidst 
om at ændre på nye projekter. Konsulenterne foreslog også, at man i kom-
mende udvikling først skal lægge vægt på at finde incitamenter til forbedrin-
ger, og først senere se på barrierer, da de relevante først bliver synlige, når 
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man er i gang med udviklingen. Det er tydeligt, at projektet har ændret sig 
under vejs, men havde man gjort, som man plejer, havde husene ikke stået 
der i dag. Det havde været godt, hvis udviklingsprojektet også havde omfat-
tet realiseringen på byggepladsen.  
 
På mødet blev man enige om, at høre de enkelte deltageres holdning til føl-
gende spørgsmål: 
- Hvad tænkte rådgiverne og entreprenørerne, da de bød? 
- Hvordan var byggeledelsen og rollefordelingen i udførelsesfasen? 
- Hvordan var leverancestyringen og samarbejdet på byggepladsen? 
- Hvordan blev energirammen håndteret gennem forløbet? 
- Hvordan blev innovationen håndteret i processen? 
- Hvad har vi lært, som vi vil bringe videre i andre projekter? 
 
Resultatet fra disse drøftelser er i det efterfølgende samlet under hver sin 
overskrift for hvert af disse spørgsmål og herunder for hver af de fire hoved-
parter som deltog på mødet: Bygherre/beboer, rådgivere, fagentreprenører 
og konsulenter.  

7.2 Hvad tænkte rådgiverne og entreprenørerne, da de bød? 

Rådgiver – ingeniør 
Aarhus Arkitekterne ringede til Niras Allerød og fortalte om udbuddet, og 
spurgte om Niras var interesseret i, at være en del af det? Umiddelbart troe-
de man ikke, det kunne være interessant, idet Niras Århus havde været med 
på et af de hold, som var sprunget fra. Niras Århus ændrede efterfølgende 
holdning og bød ind sammen med Aarhus Arkitekterne. Niras Allerød havde 
arbejdet meget med udvikling af processer, og de kunne se, at der var rigtig 
meget at gøre i processen – og ikke mindst omkring energi. Niras’ vurdering 
var fra starten, at de virkelig skulle gøre sig meget umage, og at de havde 
stor risiko for at tabe penge på projektet. – Hvad Niras i øvrigt også gjorde. 
Men de valgte at lave et bud på et procesoplæg, og det valgte bygherren. 
Rådgiverne var fra starten enige om, hvordan de ville begynde processen, 
men de vidste ikke, hvordan de ville ende den. Det blev derfor en diffus 
overgang til, hvornår vi gik i projektering. Der blev ikke holdt projekterings-
møder, idet de blev flyttet til kompetencegruppemøderne. 

Bygherre og beboer 
Bygherrens tanke fra starten var, at der skulle være en fælles tegnestue. Det 
havde bygherren haft rigtig gode erfaringer med i et andet projekt. Bygher-
ren har i øvrigt udbudt på samme måde i et nyt renoveringsprojekt i Herning.  

Fagentreprenører 
En fagentreprenør mente, at der var masser af plads til forbedringer, og det 
var absolut værd at sige ja til at gøre noget anderledes, ved at gå ind i pro-
jektet. En anden så en mulighed for at forbedre deres kompetencer. En tred-
je så det bare som endnu et projekt. Ventilationsentreprenøren syntes, det 
var spændende og sjovt at prøve en sag med brint og ventilation m.v.  

7.3 Byggeledelse og roller i udførelsen 

Bygherre og beboer 
Det var et problem, at vi ikke havde et overlap, da der blev skiftet byggeleder 
undervejs, og rollerne ikke var klart fordelte. Faktisk fik bygherren et dobbelt-
problem, da den første byggeleder fik et nyt job, og den anden blev opsagt 
fra det firma, han var udlånt fra. Det er forhold, man ikke kan gardere sig 
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imod, da man ikke kan stavnsbinde folk. Konkret kostede den valgte løsning, 
at bygherren blev nødt til at leje en mand udefra som projektleder. - Men 
bygherren mener nu, at han fejlede med den beslutning, idet han i stedet 
hurtigt burde have tilbudt, at entreprenørerne i fællesskab kunne have valgt 
en ny byggeleder og derved skabt kontinuitet i forløbet. Det kom også for 
sent frem, at der var lavet lige rigeligt med uformelle aftaler, og at der ikke 
var fulgt op på dem. Det er et forhold, som bygherren kan blive bedre på i 
fremtiden.  
 
Som følge af disse erfaringer vil bygherren i fremtiden prioritere, at flere er 
med i processen – også i sådant et relativt lille byggeri. Han vil desuden 
skrive ind i kontrakter, at hvis nøglepersoner holder, så koster det. Samtidig 
vil bygherren gerne have en medarbejder på pladsen. Det skal dog ikke flyt-
te ved rådgivernes og entreprenørernes ansvar, men bygherren vil gerne 
have indblik i, hvad der sker på byggepladsen. Boligselskabet vil aldrig være 
byggeleder, men de vil gerne være mere synlig på byggepladsen.  
 
Der blev også udskiftet en nøgleperson hos ingeniøren, og der manglede 
noget tegningsmateriale, og andet skulle ændres. Det kunne også være inte-
ressant at vide, hvordan et mere færdigt projektmateriale, ville have spillet 
ind på samarbejdet, ledelsen og det færdige resultat. Målet var, at 90 % af 
projektmaterialet skulle være færdigt, inden vi gik i gang med byggeriet. 
Bygherren havde haft rigtig gode erfaringer med en fælles tegnestue på an-
dre projekter, hvor alle håndværkere var med inde omkring. Bygherren tror 
stadigvæk, at en fælles tegnestue ville have været godt. 
 
Byggepladsen kørte ikke som trimmet byggeri, men det kunne have været 
interessant at få analyseret, hvilken betydning det ville have fået for projek-
tet. Bygherren mener, det er vigtigt at lytte til de håndværkere, der er på 
byggepladsen, og som ved, hvordan der skal bankes søm i. De skal inddra-
ges – også for at få dem til at tage ejerskab. Når man ser erfaringerne fra 
aktivitetsanalysen, lyder det som om, at fokus har været flere steder. Fx har 
man lagt meget vægt på ’opfindelserne’ i projekteringen, og ikke på arbejdet 
på byggepladsen.  
 
Beboerne har også mistet noget: Informationer for eksempel om fælleshu-
set, der ikke er kommet videre. Det var ærgerligt, at det ikke lykkedes.  

Rådgiver – ingeniør 
Ingeniøren bekræftede, at der var forskellige roller og kompetencer i udvik-
lingsfasen og i projekteringsfasen, og som ikke var klare. Vi fik aldrig rigtigt 
de mere ’nørdede’ kompetencer sat i spil, så det blev for uklart. I aftalerne 
med projektlederen, var det måske også lidt svært at finde ud af, hvilke 
kompetencer, der var til de ’nørdede’. Set i bakspejlet, skulle vi måske være 
fortsat med kompetencegruppemøder, og med en udskiftning i deltagerne.  
 
Byggelederen er en vigtig person. Men hans rolle i projektet var uklar, idet 
han fx også forhandlede med håndværkerne. Der manglede en projektleder i 
projektet - én der kunne se linjen hele vejen igennem og styre projektet her-
efter. Men ingeniøren havde ikke projektstyring.  
 
Kunne den fælles tegnestue have gjort en forskel?  
 
Ja måske. Ja, projektmaterialet var ikke færdigt, og det blev løst hen ad ve-
jen. Vi ville også have meget præfabrikation med store elementer, hvilket 
gav os seriøse transportomkostninger. En af de prækvalificerede leverandø-
rer kunne måske nok have vurderet risikoen bedre, men projektet var ikke 
interessant for dem på det tidspunkt.  
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Fagentreprenører 
”Der gik virkeligt meget tabt ved, at der ikke var en konkret ankermand på 
sådan et projekt”, sagde en af entreprenørerne. ”Det er vigtigt, at vi får afkla-
ringer her og nu på pladsen, så vi kan komme videre. Alt forarbejdet smuld-
rede. Det overordnede overblik manglede. Ingen byggeleder er derfor lig 
med, at der ikke er konsekvenser, fx når man låner en mand til et andet pro-
jekt, og det ødelægger fremdriften for andre.” En anden entreprenør sagde: 
”Udskiftningen skete lige i en fase, hvor der var nogle uafklarede ting. Meget 
pinligt.” En tredje entreprenør sagde: ”I skulle nok have trukket på os noget 
tidligere. Hvorfor var det ikke en dansk producent i stedet for den tyske? Ty-
skerne deltog aldrig på vores byggemøder, hvorfor der faldt mange informa-
tioner ud?”  

Konsulenter – proces og evaluering 
Erfaringerne fra projektet understreger, hvor vigtigt det er, at det er den 
samme byggeleder, der kører hele vejen i gennem. Når byggelederen er en 
så vigtig del af en proces - som her, så bliver problemet ekstra stort. Vi kan 
derfor spørge, hvor ofte sker det, at byggeledelsen bliver udskiftet under-
vejs? Skal vi derfor ikke have indbygget i processen, hvad vi skal gøre, hvis 
det skulle ske, og kunne det ikke skrives ind i kontrakterne fra start af? Vi 
kan også stille det spørgsmål, hvad koster sådan et problem, og hvad koster 
det byggesagen, når det sker? Byggesagen får jo ikke hele udgiften, idet en-
treprenørerne også lider et tab, som de ikke kan fakturere videre.  
 
Men havde vi ikke også problemer med rollerne? Når vi ikke fik lavet tegne-
stue i den tidligere fase, var det så fordi, det var meget en on/off proces? Det 
var ikke en normal proces, og vi skulle opfinde undervejs. Erfaringerne viser 
vel, at det er vigtigt, at vi har fat i de store linjer, men vi skal også have en 
’ordensduks’. Det havde vi ikke været skarpe nok på. Et eksempel herpå er 
boligarealerne. Så sent som på 30. møde blev ændringer til fundamentet og 
elementernes størrelse diskuteret, som følge af de 8 % for store arealer. 
 
Rent organisatorisk skulle organisationen vel være ’gearet’ om, da den tyske 
producent kom ind i projektet. Men fakta var, at ingen danske firmaer kunne 
leve op til projektets krav om energi og boligkvalitet – og slet ikke til prisen. 
Man ville gerne have prøvet de danske producenter, men på det tidspunkt 
kunne tyskerne levere kvalitet til prisen - og de vidste, hvad det handlede 
om.  

7.4 Leverancestyring og samarbejde på byggepladsen  

Bygherre og beboer 
Bygherren ville gerne have haft en trimmet byggeplads, og det er muligt at 
ugemøder og et fælles skur kunne have løst meget. Men fakta er vel, at der 
ikke blev koordineret ordentligt herfra. Bygherrens erfaringer fra forløbet er, 
at hovedprincipperne skal præciseres bedre, og der skal stilles krav om de 
store linjer til samspillet mellem bygherre og de udførende. Der skal være en 
byggeleder og koordinator for procesplanlægning, men man skal lade de ud-
førende tage ansvar.  

Fagentreprenører 
Heldigvis kunne entreprenørerne arbejde efter tidsplanen, og de lærte, at de 
skulle passe på ikke at få booket for hurtigt ind. I forløbet fandt de da også 
ud af det, som de plejede – både godt og skidt, fx når gulvet skal ligge og 
akklimatisere, så skal maleren springe rundt fra lejlighed til lejlighed. Projek-
tet blev desværre ikke anderledes end ellers, set fra fagentreprenørernes 
synspunkt.  
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Som entreprenørerne ser det, hænger problemerne både på noget menne-
skeligt og noget økonomi. Ejerskab til projektet er et væsentligt element, og 
ugeplaner og en formand på pladsen er vejen frem for entreprenørerne. Der 
skal være en koordinator eller ’byggeleder’, som har overblikket.  
 
Der var også noget omkring snitflader, som var rigtigt dårligt på projektet – 
mellem den tyske producent og fx vores malerarbejde. Det skal man være 
ret skarpe på i fremtiden. Det var ikke bare et problem med den sproglige 
kommunikation, men også at vi talte forskellige sprog i forhold til den faglige 
standard. I fælleshuset kørte etape 2 rigtigt godt. 

Konsulenter – proces og evaluering 
Hvis entreprenørerne tjener penge på trimmet byggeri, hvorfor gør de det så 
ikke bare selv? Eller mangler de andre og bedre incitamenter? Har præfabri-
kationen ikke haft en betydelig indflydelse på fagentreprenørernes arbejde?  
 
Når entreprenørerne fik det til at køre, som det plejer, så har entreprenører-
ne jo også nået noget – på trods af rodet i byggeledelsen. Byggelederens 
rolle kunne også være at få samspillet mellem sjakkene til at fungere.  

7.5 Håndtering af energirammen gennem forløbet  

Bygherre og beboer 
Når vi ser på diskussionerne om netto- og bruttoetagearealer, var der brugt 
utroligt meget tid på disse beregninger. Projektets mål var at opfylde krave-
ne til et passivhus og efterfølgende beregninger af Bygningsreglementets 
krav ved hjælp af beregningsprogrammet Be06. Kravet var ikke, at de skulle 
sammenlignes. Når bygherren husker tilbage, så deltog en medarbejder fra 
ingeniøren i udbuddet, som ikke havde indsigt i passivhuskravene og ener-
giberegninger efter Be06. Hvordan hænger det sammen? De kan beregne 
rigtigt i både Tyskland, Schweiz og Østrig, hvorfor havde ingeniøren fra star-
ten ikke fundet en ekspertise udefra, hvis de ikke havde den selv? Man kan 
vel godt få en videndeling uden for egne rækker end fra sine egne?  

Rådgiver – ingeniør 
Der er ingen tvivl om, at det var en udfordring for ingeniøren, som tog lang 
tid at overvinde. Der er ingen tvivl om, at beregningerne skulle have været 
oppe at stå langt tidligere. Man skal dog være opmærksom på, at der skulle 
arbejdes efter 2 reglementer med væsentlige forskelle i effekt. Man kan ikke 
sige, hvad der er bedst, men det skal vi ikke diskutere i denne sammen-
hæng, men det har meget med teknik at gøre.  
 
Der var også mange andre tvivlstilfælde inde over, som skulle tackles, og 
nogle skulle vi have ledelsen med på, da det var et udviklingsprojekt. Et 
usikkerhedspunkt var, om man skal have plads til brint inde i et hus. Det vi-
ste sig at være uafklaret, hvordan det skulle tackles i forhold til Be06, og det 
kunne få en negativ effekt på overholdelsen af de danske lavenergikrav. Der 
var også snak om rør og armaturer. Skulle vi have el som opvarmning i ven-
tilationen? Dantherm sponserede et betydeligt beløb til udviklingen, men de 
var bundet op på brændselsceller, og det gav nogle udfordringer i energibe-
regningerne. Vi havde også mange diskussioner, om der først skulle tegnes 
- inden vi kunne begynde at regne. 
 
Ingeniørens erfaring fra projektet er, at næste gang man skal lave sådan et 
projekt, så skal man prøve at skille ud, hvad der har blivende betydning for 
huset, og som derfor kan låses fast – så vi ikke kører i ring. Ligeledes ønsker 
man nogle valg og beslutninger på et tidligere tidspunkt, som er adskilt fra 
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de, som kan vente til senere i processen, så hele projektet ikke skal ende-
vendes til sidst. Energi- og indeklimakrav skal tidligt lægges fast, fx om man 
ønsker et lavenergiklasse-1-byggeri med krav til transmissionstab, som for 
passivhus, og at der desuden stilles supplerende krav til indeklima ud over 
Bygningsreglementets krav, eller om man alene skal overholde Bygnings-
reglementets minimumskrav.  

Konsulenter – proces og evaluering 
Erfaringer viser, at vi skal beregne, før vi tegner, når energirammen skal 
langt ned. Når arkitekten først har tegnet, er det svært at ændre højder og 
lignende, så der bliver den nødvendige plads de rette steder. Udvikling, for-
enkling og effektivisering af energiberegningerne er nødvendige, så de kan 
referere til forskellige krav. Det ville være godt, hvis ingeniøren kunne speci-
ficere deres erfaringer og forslag til denne udvikling og forbedring, så andre 
kunne få gavn heraf.  

7.6 Håndtering af innovation i processen  

Bygherre og beboer 
Videndeling om, hvad vi skal gøre bedre næste gang er vigtigt, så vi på for-
hånd kan tilrettelægge forbedring og udvikling. Bygherren skal stille kravene, 
idet det er dem, der kommer med pengene. Også selv om det giver noget 
bøvl. Bygherren tror, man kan hente penge på forbedring af processen og 
præfabrikation. Vi skal være klare i spyttet på, hvad vi vil.  
 
Det er svært at beregne en samlet besparelse på fx 8 %, og hvor besparel-
sen har været. En væsentlig besparelse blev hentet ved køb af elementerne 
i Tyskland. Den tyske leverandør ville trykprøve alle boliger. De danske leve-
randører ville kun tage stikprøver. 
 
I euforien glemte vi at få processen lagt fast. Det er vigtigt, at processen 
konstant gøres bedre, og at vi er på forkant. Bygherren har skældt meget ud, 
men også fået overvundet problemerne undervejs. Byggepladsen må da ha-
ve været mere tilgængelig, når der ikke var murere og begrænset vvs-instal-
lationer. Udviklingen skal være færdig, når vi slår stregerne, for så skal det 
køre. 

Rådgiver – ingeniør 
Rådgiveren er ikke i tvivl om, at to andre leverandører, som ikke blev valgt i 
første omgang, kunne gennemføre udviklingen og levere som ønsket, men 
de var for dyre. Man tog derfor DTE Modulhuse A/S, og det skulle vi måske 
ikke have gjort. Vi havde også diskuteret, om snitflader med DTE var i or-
den, og om de havde produktionsapparatet og erfaringerne til opgaven. Som 
rådgivere har vi også lært, at vi både skal have udviklingsfolk og en ’ordens-
duks’, så vi får truffet alle beslutninger.  Det er fedt med en kunde, der stiller 
krav helt oppe under overliggeren. 

Fagentreprenører 
Om byggepladsen var blevet mere tilgængelig, som følge af præfabrikatio-
nen, og om det fx har begrænset vvs-installationerne – Nej, det har det des-
værre ikke. Fakta er, at der ikke er sket udvikling i byggebranchen i mange 
år. Hvis det skal ske, skal kravet komme fra bygherren. Det er jo nok sådan, 
at vi som entreprenører skal presses ellers går det op i licitation m.v.  
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Konsulenter – proces og evaluering 
Tror innovationsprocessen har sparet os for en masse penge, men der er 
brugt mange udviklingstimer på DTE Modulhuse A/S. Der opstod problemer, 
som I har løst, og I fandt en leverandør, der havde udviklet sit produkt.  
 
Det kunne være spændende med nogle flere projekter – som denne. Der ef-
terlyses derfor flere bygherrer, der vil stille nogle krav og sætte udvikling i 
gang. Bygherren skal være ret skarp på, hvad de ikke vil nøjes med - struk-
turere processen. Det har været vigtigt for projektet med de høje mål for bå-
de økonomien og energirammen, og det er meget positivt, at parterne har 
opfyldt målene trods mange problemer. Så det er derfor vigtigt at sætte over-
liggeren højt. Det gode samarbejde er en nødvendig forudsætning for suc-
ces i udvikling, så vi kan møde problemerne og finde løsninger til dem, idet 
der altid opstår problemer. En erfaring er også, at man skal begrænse udvik-
lingen og gøre brug af de gode erfaringer, der allerede ligger og er tilgænge-
lige - også i udlandet. Udviklingen giver tilbage over en længere periode, idet 
det er en investering.  

7.7 Vigtig læring til videregivelse  

Spørgsmålet er nu, hvad de enkelte har lært af projektet, og hvilke erfaringer 
de kan bruge videre til forbedring af byggeriet. 

Bygherre og beboer 
En vigtig del vil være fra starten at planlægge processen bedre, og så midt-
vejs i processen evaluere den og være forberedt på, at der kan være behov 
for opstramninger. Det er også vigtigt med en klarere rollefordeling og en 
god byggeledelse. Man skal også være bedre til at indkapsle problemområ-
de og definere snitfladerne, så problemområder ikke får så stor indflydelse 
på resten af projektet. Det er godt, at beboerne er taget med på råd allerede 
fra starten, men de har dog savnet kommunikationen i forløbet om, hvor 
langt man er kommet i projektet. En bedre dialog med beboerne på dette 
område skal derfor også med i fremtiden. Afdelingsbestyrelsen vil samtidig 
opfordre til, at der foretages en evaluering blandt beboerne i bebyggelsen, 
idet man har hørt, at ikke alle er lige tilfredse. 

Rådgiver - ingeniør  
Vi skal være mere bevidste om, hvordan vi går ind i processen, og om at få 
de rigtige kompetencer ind på de rigtige tidspunkter. 

Rådgiver - arkitekt 
Som projektleder i forløbet har arkitekten set sin rolle anderledes, end som 
projektleder i andre opgaver. Normalt er en projektleders rolle - i stor ud-
strækning - også at være procesleder, men denne rolle blev i Birk-projektet 
udført af en proceskonsulent. I Birk-projektet så arkitekten sig selv som en 
kloning af en projektleder og en projekteringsleder, uden at han dog fralæg-
ger sig ansvaret for det samlede projektforløb. Han er i den forbindelse utro-
lig glad for, at det trods alt har kunnet lade sig gøre at gennemføre projektet. 
 
Han er ikke i tvivl om, at hovedårsagen til at projektet blev gennemført med 
et godt resultat er den ’team-spirit’, der fra første dag har været toneangi-
vende i kompetencegruppen. Den har i væsentlighed været båret af en visi-
onær og ambitiøs bygherre og en tro på: ”Vi kan – Vi vil – Vi gør det! Dette 
endda til trods for, at omverdenen pegede i en helt anden retning. 
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”Mange ting er gået rigtigt godt. Mange ting er bestemt ikke gået godt. Men 
hold da op, hvor står vi godt rustet til næste projekt” sagde projektleder og 
arkitekten, som sin evaluering af projektet. 

Fagentreprenører 
Projektledelsen skal udpeges fra starten, og vi skal planlægge stop under-
vejs, hvor vi kan se, hvad vi har nået. Planlægning af processen er vigtig 
sammen med en god byggeledelse. På kommende byggerier kunne det væ-
ret rart med et helhedsbillede lidt tidligere, og et klart billede af slutfasen, så 
vil vi kunne undgå, at forholdene bliver afklaret for sent. Samarbejde på 
byggepladsen er vigtig, så relationen mellem håndværkerne bliver god, og 
der skal lægges vægt på, at alle får en god baggrundsviden om projektet og 
forventningerne. På projektet manglede man lidt på processen, på byggele-
delsen og på baggrundsviden.  

Konsulenter – proces og evaluering 
Man har holdt fire ret store møder med meget åbenhed, som har været me-
get godt for forløbet, og som også vil være gavnligt på andre projekter. Det 
har været godt, som forsker, at måtte deltage så tæt i processen, idet vi så 
bedre kan bruge projektets erfaringer i undervisningen og overføre dem til 
andre projekter og byggeparter. Udviklingsprocessen har taget lang tid, og 
man skal være opmærksom på, at det gør udvikling. I projektet kom der 
mange indspil undervejs. I fremtiden skal man være meget bevidst om, 
hvornår man tager skridtet fra udvikling til produktion. Man skal også forsøge 
at undgå rod i processen.  
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8. Beboernes bedømmelse af kvaliteten 

Fjerde trin i evaluering blev aftalt på refleksionsmødet 8/3 2010 med kompe-
tencegruppen, idet man også ønskede at høre, hvordan beboerne bedømte 
boligernes kvalitet, efter de havde boet en tid i passivhusene. Der blev derfor 
udsendt et spørgeskema til alle beboerne i marts 2010, og i maj 2010 er de 
indkomne besvarelser og supplerende bemærkninger analyseret.  

8.1 Spørgeskema til beboerne 

Efter refleksionsmøde den 8/3 2010 blev der udarbejdet et spørgeskema til 
beboerne. Spørgeskemaet blev udarbejdet i en dansk version (bilag C) og 
engelsk version (bilag D) og udsendt den 18. marts 2010 til de 66 boliger i 
bebyggelsen. Spørgeskemaet indeholdt 16 spørgsmål, som skulle bedøm-
mes efter en fem trins skala (1, 2, 3, 4 og 5), og hvor 1 er dårlig, 3 er middel 
og 5 er god. Det første spørgsmål havde fokus på det, at bo i bebyggelsen. 
Spørgsmål 2-6 havde fokus på indretning, adgangsforhold og de enkelte 
rum i boligen. Spørgsmål 7-13 havde fokus på de enkelte konstruktions- og 
installationsdele og indeklimaet, set i forhold til varme-, friskluft- og dagslys-
forhold. De sidste tre spørgsmål havde fokus på huslejen, vedligeholdelse 
og forholdet til de andre beboere. 
 
18 besvarelser kom retur til svarfrisen den 30. marts 2010, og af dem var én 
besvarelse på engelsk. 13 var besvaret af kvinder, 4 var besvaret af mænd 
og 1 var besvaret af både kvinde og mand. Deres alder lå mellem 19 og 24 
år, og de var studerende eller elever på forskellige skoler i området. Af de 
15, som havde oplyst indflytningsdato, var 7 indflyttet i første halvår af 2009, 
5 var indflyttet i anden halvår af 2009, og 3 var indflyttet i 2010. De første 
indflytninger i bebyggelsen skete i januar 2009, hvilket vil sige, at spørge-
skemaet var udsendt godt et år efter byggeriets aflevering. Besvarelserne 
fordeler sig pænt i forhold til indflytningstidspunkt. 

8.2 Beboernes besvarelse 

Jf. spørgsmål 1 følte beboerne sig tilpas med at bo i H2College, idet den 
gennemsnitlige score på alle 18 besvarelser til spørgsmål 1 ligger på 4,3, 
hvoraf kun 1 ligger lavere end bedømmelsen ’3 – Middel’.  
 
Ser man på boligens indretning og rum jf. spørgsmål 2-6, så ligger den gen-
nemsnitlig score på fra 4,7 – 3,4, hvor køkken og badeværelse ligger øverst, 
stue/soverum og entre ligger i midten, og boligens adgangsforhold ligger la-
vest. Ser vi herefter på konstruktioner, installationer og indeklima jf. spørgs-
mål 7-13 så ligger den gennemsnitlige score på fra 4,4 – 2,4, hvor gulve, 
dagslys, el/netværk og vægge ligger øverst; vægge, ventilation og indeluft 
ligger i midten; og varmeanlæg og rumtemperaturen ligger lavest. Den sidste 
ligger samtidig som den laveste blandt alle 16 spørgsmål. Vedrørende de tre 
sidste spørgsmål ligger vedligeholdelse på 4,0, de sociale forhold på 3,3 og 
huslejen på 3,1. 
 
Ser man herefter på den rækkefølge, som de 16 spørgsmål har i forhold til 
deres score, så ligger indretning af køkken højest med et gennemsnit på 4,7, 
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medens varmeanlæg og rumtemperaturen ligger lavest med et gennemsnit 
på 2,4. De øvrige 14 spørgsmål er jf. figur 55 opdelt i følgende tre grupper:  
- Bedømmelse 4,4 - 4,0, som indeholder 7 spørgsmål 
- Bedømmelse 3,9 – 3,5, som indeholder 4 spørgsmål 
- Bedømmelse 3,4 – 3,0, som indeholder 3 spørgsmål. 
 

Figur 55. 18 beboeres bedømmelse af 16 spørgsmål efter en fem trins skala (1-Dårlig, 2, 3-Mid-
del, 4 og 5-God). Spørgsmålene er ordnet efter faldende gennemsnitlig score jf. kolonne 3. 
 
En nærmere analyse af besvarelsernes fordeling efter alder, køn, indflyt-
ningstidspunkt og sprog viste ingen markante tendenser eller forskellighe-
der. Ser man slutteligt på den samlede gennemsnitlige score, som er bereg-
net til 3,8, så må den siges at være høj for bebyggelsen.  

Nr. Spørgsmål til beboerne Gms. Bedømmelse 
   1 2 3 4 5 

Antal 
svar 

4. Hvordan er indretningen af dit køkken med skabe 
og hvidevarer mv., og hvordan syntes du det funge-
re i det dagligt i forhold til dine behov? 4,7 0 0 2 2 14 18 

7. Hvordan virke gulvene i boligens rum i forhold til di-
ne behov og brug af boligen, samt hvordan er de at 
vedligeholde og gøre rene? 4,4 0 1 1 5 11 18 

1. Hvordan føler du dig tilpas med at bo i H2College i 
Birk se både i forhold til din bolig, studenterhuset, 
fællesarealer og det sociale miljø?  4,3 0 1 2 6 9 18 

12. Hvordan virker dagslys og belysning i din bolig i de 
forskellige rum i forhold til dine behov med arbejde, 
sove og andre gøremål i boligen?  4,1 0 0 6 4 8 18 

6. Hvordan er indretningen af dit badeværelse i for-
hold til dine behov fx at tage bad, at bruge wc’et og 
at have plads til dine toiletsager? 4,1 0 2 4 3 9 18 

13. Hvordan virker el, netforbindelse og tekniske instal-
lationer i din bolig i forhold til dine behov, rumme-
nes funktion og placering af møbler? 4,1 0 2 4 3 9 18 

8. Hvordan virker inder- og ydervægge i din bolig i 
forhold til dine behov med fx indretning, ophæng-
ning af ting og funktioner i rummene? 4,0 0 0 4 10 4 18 

15. Hvordan bedømmer du boligselskabets vedligehold 
af bygninger og fællesarealer samt øvrige service 
af dig og H2College? 4,0 0 1 3 9 5 18 

5. Hvordan er indretningen af din stue og soverum i 
forhold til vinduer og vægplads, både når du skal 
arbejde, slappe af, sove og have gæster? 3,9 1 1 2 9 5 18 

9. Hvordan virker vinduer og døre i din bolig i forhold 
til dine behov med fx lys, adgang, åben og lukke, 
udsyn/indblik og støj? 3,8 0 2 5 6 5 18 

3. Hvordan er indretningen af din entre i forhold til mu-
lighed for at komme af med overtøj, sko o.l., samt 
det at komme ind og omkring i boligen? 3,6 0 4 5 3 6 18 

11. Hvordan virker ventilationen af din bolig, og føler du 
luften er god og ren i din bolig uden generende lugt, 
fugt, støv og skimme? 3,6 2 2 4 4 6 18 

2. Hvordan er adgangsforholde til din bolig så som fli-
ser, trapper, altangange og indgang set i forhold til 
støj, sikkerhed, vejrlig og tilgængelighed? 3,4 0 3 9 2 4 18 

16. Hvordan er dit forhold til de andre beboere på 
H2College, og hvordan er dit bidrag til det sociale 
fællesskab på H2College? 3,3 2 3 5 4 4 18 

14. Hvordan synes du din husleje og varme- og elreg-
ning passer til boligens indretning, udstyr, adresse 
og det ønskede lave energiforbrug? 3,1 1 5 3 7 1 17 

10. Hvordan virke varmeanlægget i din bolig, og kan du 
holde en temperatur som du ønsker dig i de forskel-
lige rum? 2,4 6 4 3 4 1 18 
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8.3 Beboernes supplerende bemærkninger i spørgeskemaerne 

I 11 af de 18 besvarelser var der tilføjet forskellige kommentarer, som alle er 
blevet samlet og ordnet i forhold til de 16 spørgsmål. En række kommentarer 
omkring lydforhold, som ikke kunne gives en entydig placering til de 16 
spørgsmål, er blevet vist til sidst. I det efterfølgende er et resumé af kom-
mentarerne til de enkelte spørgsmål fremlagt i en redigeret form. 
 
Alt i alt føler man, det er nogle dejlige lejligheder, og det er godt at vide, at 
de er miljøvenlige, men der er dog nogle småting, som ikke er tilfredsstillen-
de. Man vil gerne have nogle fliser på ganglinjerne over græsarealet, så 
man undgår at gå i mudder. Der mangler mange cykelskure. Oveni fik man 
fx i vinter besked på at bruge dem, selvom de var helt fyldt med sne, fordi de 
ikke var blevet ryddet for sne. 
 
Der er mange gode rum til støvsugere, strygebræt osv., men teknikrummet 
er dårligt placeret, og der kan godt være for meget slid på gulvet ved hoved-
indgangen især i vinterperioden. Køkkenet beskrives som ’supert’, men der 
kunne godt være en stålplade ved komfuret. Nogen syntes, at indretningen 
er dårlig med de trekantede rum og spildplads i gangen. Vedrørende bade-
værelset vil pigerne gerne have en større vask, hylde over vasken og mere 
skabsplads til deres makeup, deo, hårdspray ol. Man ønsker en højere kant i 
brusekabinen, og at håndklædestangen var flyttet lidt, så der kunne være 
plads til et lille skab. 
 
Man forstår ikke, at væggene er farvede, men det er godt, at man må male 
dem. Det er dog noget besværligt at hænge noget op på væggene, og man 
tænker på, om de kan holde til de helt store ophæng. Man er ikke glad for 
terrassedøren i soveværelset, fordi der er meget indsigt og svært at placere 
sengen for gardiner, hvorfor nogle hellere ville have et normalt vindue eller 
en mat rude. En har haft problemer med låsen til hoveddøren. 
 
Det helt markant største problem, som har fået de fleste og mest skarpe 
bemærkninger, er varmeanlægget og temperaturstyringen i lejlighederne. 
Selvom nogle godt kan forstå, at den meget kolde vinter kan have givet sær-
lige problemer, så kan det ikke alene være forklaringen. Mange siger, at 
varmeanlægget virker langsomt og ofte overhovedet ikke. Mange beboere i 
stuelejligheder skal bede overboen skrue op for varmen for at de kan få 
varme i deres lejlighed. Man har i vinter skulle bruge elvarme, som koster 
meget, for at få en tilstrækkelig temperatur. Det var helt galt, da mange var 
på vinterferie og havde skruet helt ned, så sad de tilbageblivende i meget 
kolde lejligheder, som ikke kunne opvarmes. Det er også nævnt, at det om 
sommeren er alt for varmt. Der lægges, i bemærkningerne, meget tryk på 
disse problemer med varmen, som også underbygges af den lave score til 
spørgsmål 10 i figur 55, hvorfor det ligger alene sidst i tabellen. 
 
Én føler, at luften er meget tør, så man ikke kan bruge kontaktlinser, når 
man bor i lejligheden. Hvis dette var oplyst ved udlejningen, ville vedkom-
mende have valgt en anden lejlighed i stedet. Det bliver også sagt, at venti-
lationen ikke virker hele tiden. Internettet virker langsomt, og antennestikket 
er placeret dårligt, men man er meget glad for de mange stikkontakter.  
 
Man er glad for den gode service fra Fruehøjgaard, og viceværten betegnes 
som meget venlig. Det gik dog galt med snerydningen af cykelskurene i vin-
ter, som ikke kunne benyttes pga. sne, men det var beboerne som fik en 
skriftlig påtale for at placere cyklerne udenfor skurene. Nogle er kede af hele 
tiden at have servicefolk og håndværkere rendende i tide og utide. Sidst 
men ikke mindst bemærker flere, at de har støjgener og larm fra naboer og 
overbo. Dårlig isolering, fugning omkring soveværelsesvinduer og manglen-
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de respekt fra de andre beboere bliver nævnt som årsager. Støj fra vandin-
stallationen, når naboen tapper vand, bliver også nævnt.  
 
Alt i alt var bemærkningerne skrevet i en venlig tone, og der var mange gode 
og konstruktive bemærkninger, som bygherren kan have nytte af til forbed-
ring af lejlighederne og forståelse af beboernes behov. 
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9. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 

Projektet havde succes med et åbent og kreativt samarbejde mellem byg-
herren, rådgiverne og udvalgte leverandører om udvikling af passivhuse i 
præfabrikation. Projektet havde succes med en stram og traditionel styring 
sidst i projektet, hvor man holdt sig under rammebeløbet og fik opført 66 
ungdomsboliger, der kunne certificeres som passivhuse. I projektet kæmpe-
de man meget med at få disse to ledelsesprincipper til at spille sammen. 
Man kom et stykke af vejen, og man dokumenterede sine erfaringer og har 
givet mange forslag til fremtidige forbedringer. Projektet har samtidig udviklet 
nogle enkle evaluerings- og dokumentationsprincipper, som har synliggjort 
problemer og erfaringer i projektet, og som i fremtiden vil kunne videreudvik-
les, som støtte for en bedre ledelse af innovative byggesager i fremtiden. 
 
Udvikling af værdibaseret og trimmet projektering og præfabrikation var hele 
tiden omdrejningspunktet for forsøgene, men det var svært for parterne at 
holde fokus hele vejen igennem. I den kombinerede vurdering og konklusi-
on, som følger, er der udvalgt følgende seks indfaldsvinkler, som har været 
vigtige problemstillinger i forsøgene, men de kan samtidig også være centra-
le elementer i fremtidig effektivisering af byggeriet generelt: 
1. Tværfaglig kompetencegruppe til styring af udviklingssamarbejdet 
2. Performancemålinger til at varsle problemer og vise kreativitet 
3. Manglende kompetence i udvikling kan forklare præfab-problemer 
4. Stram traditionel styring reddede produktion og resultat til sidst 
5. Beboernes dom over boligkvaliteten stemte ikke med parternes 
6. Erfaringer med evalueringen og anbefalinger til fremtidig udvikling.  

1. Tværfaglig kompetencegruppe til styring af udviklingssamarbejdet 
En nyskabelse i forsøget var etablering af en tværfaglig kompetencegruppe, 
som havde til formål at styre udviklingen af den værdibaserede og trimmede 
projektering og præfabrikation. Samarbejdet blev gennemført som erfarings-
udveksling på en række kompetencegruppemøder, der også blev anvendt 
som grundlag for evaluering af forsøget. Som primære parter i gruppen del-
tog bygherren, rådgiverne og udviklingskonsulenter, og gruppen blev efter 
behov suppleret med leverandører, entreprenører og andre. De afholdt i alt 
14 kompetencegruppemøder med 8-16 deltager samt 17 andre møder, som 
også indgik som grundlag i den efterfølgende evaluering. 
 
Koncept- og projekteringsfasen forløb over en periode på 19 måneder, som 
var 8 måneder længere end forventet, fordi der opstod udviklingsproblemer 
med bl.a. præfabrikationen. Udførelsen blev udsat, og de sidste måneder af 
projektering gik ind i udførelsesfasen, som en overlapning af de to faser. De 
10 første kompetencegruppemøder blev afholdt indenfor de første 7 måne-
der, og de 4 sidste indenfor de næste 9 måneder. Denne ændring blev be-
sluttet af bygherren, initieret af en midtvejsevaluering, 7 måneder inde i for-
løbet. Den viste nemlig, at 2/3 af de planlagte kompetencegruppemøder var 
blevet afholdt, medens der samtidigt kun var gennemført 1/3 af arbejdet. 
 
Parterne var i den første periode meget tilfredse med kompetencegruppe-
møderne, og ved den afsluttende evaluering af forløbet var den udbredte 
holdning hos deltagerne, at man havde savnet dem i den sidste del af perio-
den. Man havde også savnet, at leverandørerne og entreprenørerne var me-
re involveret i kompetencegruppen, selvom rådgiverne i første omgang hav-
de svært ved at acceptere entreprenørrådgivere i teamet. Flere udtrykte og-
så, at uklarhed om rollefordelingen mellem bygherre, projektleder og proces-
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leder og problemer med ledelsesskift havde været et væsentligt problem i 
forsøget.  
 
Det vurderes på den baggrund: 
- at der er gode begrundelser for at anvende en tværfaglig kompetence-

gruppe til styring af udvikling og effektivisering af byggesager 
- at kompetencegruppen bør kunne dække hele projektforløbet og inddrage 

leverandører og entreprenører i udviklingssamarbejdet 
- at gruppens organisering, målsætninger og arbejdsmetoder skal være 

bedre afklaret, accepteret og indlært af alle deltagende parter i fremtiden. 

2. Performancemålinger til at varsle problemer og viser kreativitet 
I de første 3-4 måneder med opstart af projektet var samarbejdet meget kre-
ativt, dynamisk og positivt, og man gennemførte studieture, skitseforslag, 
PR-strategier og opponentmøder. Det fremgik tydeligt af kompetencegrup-
pens egenevaluering under forløbet, hvor 15 spørgsmål til dem gav en me-
get høj gennemsnitlig score på 8,8 point på en skala fra 1-10. De første tegn 
på en faldende optimisme sås umiddelbart herefter, og 5-6 måneder inde i 
projektet var den gennemsnitlige score faldet til 7,3 point, som er et fald på 
1,5 point og det laveste niveau i de første 9 måneder. Men niveauet var sta-
digvæk meget højt og viste et godt samarbejde. Dvs. at deltagerne selv hav-
de en tidlig fornemmelse af problemerne, før den eksterne evaluering kom 
ind og dokumenterede problemerne, og gav bygherren et alibi til opstram-
ning. En opstramning, som umiddelbart førte til længere interval mellem 
kompetencegruppemøderne og en neddrosling af den tværfaglige arbejds-
indsats. 
 
En anden spændende iagttagelse ved disse egenevalueringer af procesfor-
løbet (performancemålinger) var forskellen mellem deltagernes bedømmelse 
af processens ’bløde kvaliteter’ og ’hårde kvaliteter’. De ’bløde kvaliteter’ er 
fx engagement, åbenhed, lytte til deltagerne, bidrage aktivt og team-spirit, 
medens de ’hårde kvaliteter’ fx er en effektiv proces, at mål efterleves og at 
forebygge problemer. For de ’hårde kvaliteter’ var scoren lavere, og faldet i 
optimismen var mere markant end for de ’bløde kvaliteter’.  
 
Det vurderes på den baggrund: 
- at der er gode begrundelser for at foretage performancemålinger i hele 

procesforløbet, både som interne målinger og som ekstern overvågning 
- at der både skal måles ’bløde kvaliteter’ og ’hårde kvaliteter’, idet de før-

ste varsler problemer, og de sidste gør det tydeligere. 

3. Manglende kompetence i udvikling kan forklare præfab-problemer 
Kompetencegruppen var hovedsagelig aktiv i den kreative opstartsfase, hvor 
en sikker organisation og et struktureret forløb spillede en mindre rolle. En 
periode hvor begejstringen, videnindsamlingen og det kollektive ansvar var i 
højsæde, og hvor der ikke var synlige konflikter. Arkitekten fik den overord-
nede design-idé på plads, og boligblokkene blev placeret, og det holdt uden 
væsentlige ændringer helt til mål. Man kom langt med etablering af: Organi-
sation og kontrakter, samarbejde og workshops, kommunesamarbejde, plan-
lægning af udførelsen, præfabrikation og leverancer, kommunikation og pro-
jektweb, tids- og procesplaner, kvalitetssikring og beboersamarbejde. Disse 
9 procesdele, som indgik i evalueringen, nåede efter 5-6 måneder alle, på 
nær én, op på en færdiggørelsesgrad og stade på 3, på en skala fra 1 til 5. 
 
I den næste periode, som varede i 6 måneder, frem til 11-12 måneder inde i 
forløbet, blev vægten meget lagt på udvikling og konkretisering, og her skete 
der en opbremsning i færdiggørelsesgraden og stadet for alle væsentlige 
proceselementer. Man følte, at man ikke kom ud af stedet, og at der mang-
lede organisering, beslutninger og handling. Igangsættelse af brintprojektet 



 

67 

stod i stampe, de præfabrikerede boligkasser og klimaskærmen kunne ikke 
opfylde de økonomiske rammer, og passivhuskonceptet og energiberegnin-
gerne med tilhørende vurderinger kunne ikke finde i mål. Kompetencegrup-
pen mødtes sjældent, idet parterne fokuserede på løsning af egne opgaver, 
og der var uro i samarbejdet, som det fx er udtrykt i følgende udsagn: 
- ”Vi løser ikke de nemme problemer, men kun de svære ting” 
- ”Der skal samles op” 
- ”Der mangler afgørelser” 
- ”Referater mangler fra teknikmøder” 
- ”Der er for langt til handling efter aftale” 
- ”Problemer med ingeniørens kapacitet, og ledelsen skal inddrages” 
- ”Problemer med at adskille procesledelse og produktionsledelse” 
- ”Møde 24 (9 måneder henne i forløbet) er et knald og fald møde for pro-

jektet, hvor man spørger, hvad der gik galt?” 
 
Alle parter var enige om, at man i den udviklingsperiode havde for lidt fokus 
på realiteterne i produktionen, udførelsen og økonomien, og at man reage-
rede som om man var i en traditionel projekteringsproces. Det var også 
svært for parterne at håndtere udviklingen af den præfabrikerede klima-
skærm, passivhuskonceptet og brintteknologien på samme tid, og få det løst 
helt i bund. Efterfølgende kunne man godt se, at man skulle have forlangt 
konkret dokumentation på kompetencer og egenskaber, og ikke kun satte 
sin lid til mundtlige forklaringer og visioner. I forløbet foretog parterne heller 
ikke en løbende opgørelse af færdiggørelsesgrad og stade, som det eksem-
pelvis blev foretaget i den efterfølgende eksterne evaluering.  
 
Det vurderes på den baggrund: 
- at parterne havde svært ved at styre de mange udviklinger i projektet, 

som man mente var nødvendige for at realisere krav til økonomi og ener-
gi 

- at parterne manglede kompetence i udvikling og innovation 
- at en løbende måling af færdiggørelsesgrad og stade af centrale aktivite-

ter vil være et godt værktøj i opfølgning og styring af udviklingen 
- at man kan bruge metoderne fra den eksterne evaluering som grundlag. 

4. Stram traditionel styring reddede produktion og resultat 
I den tredje periode, som varede 7 måneder, frem til 18-19 måneder inde i 
projektet, blev projekteringen og projektmaterialet klargjort til produktion af 
den præfabrikerede klimaskærm og udførelsen på pladsen. Samtidig blev 
den præfabrikerede klimaskærm sat i produktion hos den tyske leverandør. 
Brintprojektet fandt sin endelige finansieringsmodel, som blev et selvstæn-
digt udviklingsprojekt, økonomisk adskilt fra resten af byggeriet. Den sene 
igangsættelse af brintprojektet havde dog stor indflydelse på den øvrige pro-
jektering. I den periode kan man derfor sige, at man kæmpede med følgen-
de tre problemer: Overholdelse af det økonomiske rammebeløb, overholdel-
se af passivhuskravene og reduktion af det samlede bruttoetageareal med 8 
%.  
 
I denne tredje periode blev der kun holdt to kompetencegruppemøder, og 
bygherre afholdt et ’skæld ud møde’, som var et knald eller fald for byggesa-
gen. Herefter vendte den positive stemning tilbage, men fremdrift og udvik-
ling var primært initieret af den tyske leverandør af klimaskærmen, og ikke af 
kompetencegruppen. I kompetencegruppen var der fokus på, at de økono-
miske rammer skulle overholdes, og at passivhus-certificeringen skulle i hus. 
Det haltede dog med at få energiberegninger og tegninger gjort færdige. Li-
ge inden gravearbejdet skulle i gang, blev man opmærksom på, at det sam-
lede etageareal var for stort og skulle reduceres med 8 %, hvis kommunen 
skulle godkende projektet. Dette gav en stor arbejdsbelastning og forsinkel-
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se, og de lokale fagentreprenører løste de sidste problemer på pladsen, så 
man kunne komme i mål med økonomien, og flytte lidt forsinket ind. 
 
Dette forløb for fornyet fremgang kunne man efterfølgende se i evalueringen 
af de enkelte aktiviteters færdiggørelsesgrad og stade på følgende temaer, 
hvor de sidste kan betragtes som væsentlige ’drivere’ for udviklingen: 
- Tema 11 Organisation og kontrakter 
- Tema 12 Samarbejde og workshops 
- Tema 14 Planlægning og udførelse 
- Tema 15 Præfabrikation og leverancer – ’drivere’ for udvikling 
- Tema 22 Økonomi og husleje – ’drivere’ for udvikling. 
 
Til sammenligning kunne man af evalueringen af aktiviteternes færdiggørel-
sesgrad og stade se, at temaerne vedrørende energi og installationer halte-
de arbejdsmæssigt bagefter, selvom det hele tiden blev fremhævet, at de 
var bagud og skulle op i tempo: 
- 24 Installationer ekskl. varme 
- 25 Energiforbrug og -beregninger 
- 26 Brintteknologi. 
 
Det vurderes på den baggrund: 
- at man faldt tilbage til en traditionel projektering og stram styring, for at 

kunne nå de ønskede mål, efter bygherren havde skældt kraftigt ud 
- at ’driverne’ i fremgangen var den tyske leverandør af den præfabrikerede 

klimaskærm, de lokale fagentreprenører og de økonomiske måltal 
- at energiberegninger, indeklimastyring og manglende omhyggelighed 

med overholdelse af arealkrav haltede bagefter 
- at en løbende stadeopfølgning på de væsentlige aktiviteter og deres re-

sultater ville have forudset dette tidligere, og givet alibi til justeringer. 

5. Beboernes dom over boligkvaliteten passede ikke med parternes 
Alle partnere i kompetencegruppen vurderede det endelige resultat som 
meget positivt, og at man nåede målene, hvilket fx blev udtrykt som: ”Det er 
det eneste projekt i Danmark, der faktisk lykkedes.” Men samtidigt var det 
svært at få den nødvendige dokumentation på de faktiske energi- og inde-
klimaegenskaber fra parterne til evalueringen. Resultatet fra evalueringen af 
færdiggørelsesgrad og stade underbyggede dette. For eksempel havde man 
kun arbejdet med kvalitetssikringen og egenskabsvurderinger i starten af 
projektet, og fra 6 måneder inde i projektet var kvalitetssikringen kun omtalt 
én gang i resten af perioden. Temaet ’indeklima’ er kun behandlet i 5-7 må-
neder og nåede kun til stade 3 på en skala fra 1-5, og temaet ’øvrige egen-
skaber’ nåede til stade 4, og blev heller ikke behandlet færdigt. 
 
Sammenligner man det med beboerne bedømmelse 1 år efter indflytning, så 
supplerer det evalueringens indtryk, men på nogle områder er den i mod-
sætning til parternes egen bedømmelse. Indretning, funktion og belysning af 
de enkelte rum, og boligen som helhed, bedømtes af beboerne meget posi-
tivt med mange supplerende roser. Indeklima og ventilation samt adgangs-
forholdene til boligen, indsigt og støj bedømtes lavere. Men den virkelige 
bundscore var bedømmelsen af, hvordan varmen virkede i boligerne, og 
hvordan temperaturen blev oplevet. Den fik en gennemsnitlig score på 2,4 
på en skala fra 1 til 5, hvor de øvrige spørgsmål blev bedømt meget bedre. 
Dette punkt fik samtidigt også de fleste og skarpeste bemærkninger til slut i 
spørgeskemaet. Mange sagde, at varmeanlægget virkede langsomt eller slet 
ikke, og at det var helt galt, når naboerne skruede ned for varmen. For at 
holde varmen var man nødt til at sætte elradiatorer op, og det kostede me-
get på elregningen. Denne meget negative bedømmelse af varmen blev ud-
trykt konstruktivt af beboerne, men med meget eftertryk, og den fremstår 
særligt tydeligt, når beboernes øvrige bedømmelser var meget positive. 
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Det vurderes på den baggrund: 
- at man havde for lidt fokus på kvalitetsstyringen i forløbet, og på den fak-

tiske dokumentation af de væsentlige egenskaber til slut 
- at opnåelse af passivhus-certificeringen blev vægtet højere end sikring af 

det faktiske indeklima og det basale krav om varme i boligerne 
- at kvalitetssikring og dokumentation af de basale egenskaber i praktisk 

brug skal vægtes meget højere i fremtiden. 

6. Erfaringer med evalueringen og anbefalinger til fremtidig udvikling  
Ovenstående konklusioner og vurderinger af de fem første elementer er fo-
retaget af Niels Haldor Bertelsen med baggrund i de foregående kapitler i 
rapporten. Kompetencegruppen har haft lejlighed til at give kritik herpå før 
udgivelsen af rapporten. De efterfølgende anbefalinger er en opsamling på 
de fem første elementer, og samtidig anbefalinger til den fremtidige udvik-
ling. 

Figur 56. Erfaringerne fra evalueringen er samlet i ovenstående faserelaterede oversigt for 
seks udvalgte opgaver (A, B, C, D, E og F). Indsatsens størrelse er vist i farvede blokke, og 
de målte værdier er vist som kurver i forhold til værdiskalaen til venstre. I figur A er vist over-
lappet mellem faserne, og i figur D er vist de tre forskellige arbejdsperioder i forløbet. 
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Evalueringen var bygget på, at kompetencegruppen havde indsamlet de væ-
sentligste diskussioner og erfaringer fra forløbet, og at referater fra deres og 
tilhørende møder havde dokumenteret det meget kvalificeret. Kompetence-
gruppen har efterfølgende bekræftet, at det er en retvisende beskrivelse. De 
tre andre trin i evalueringen - aktivitetsanalysen, partnernes refleksioner og 
beboernes bedømmelse – viste sig efterfølgende at hænge godt sammen, 
selvom de jf. figur 56 kun dækkede afgrænsede områder og tidspunkter.  
 
I figur 56 er givet en oversigt over evalueringens resultater, med baggrund i 
den foregående beskrivelse, og den viser den store spredning i indsats og 
kvalitet, der har været kendetegnende for forsøget. ’A. Tidsplan og faser’ vi-
ser store overlap mellem faserne, en ny fase ’3. Udvikling’, som ikke er med i 
den traditionelle fasemodel, og en lang koncept- og projekteringsfase på 19 
måneder. Forsøget viser, at den traditionelle fasemodel ikke holder i innova-
tivt byggeri, at de forskellige faser skal styres på forskellig måde, og at man 
skal arbejde med effektivisering og forkortelse af forløbet på kommende sa-
ger. I ’B. Samarbejdet’ og ’E. Kompetencer’ underbygges dette, og man ser, 
hvor vægten har været lagt i kompetencegruppen, og hvor kompetence-
gruppen har haft sin kompetence. Vægten har primært været på den kreati-
ve del, og der har manglet kompetence i udvikling og fokus på de måske 
banale, men basale og vigtige økonomi- og kvalitetsmål. 
 
Den kortvarige performancemåling af kompetencegruppen (C. Procesperfor-
mance) varslede tidligt problemerne i styringen, og målingerne burde være 
fortsat i hele forløbet, udviklet efter erfaringerne og fulgt op af en hurtigere 
ledelsesmæssig reaktion. Den eksterne og periodiske stadeopgørelse (D. 
Evaluering af stade) for de centrale aktiviteter kunne også tidligt have doku-
menteret de styringsmæssige problemer og deres årsager. Den eksterne 
midtvejsevaluering blev der reageret hurtigt på, men havde stadeopgørelsen 
været indarbejdet i kompetencegruppen, så ville parterne selv hurtigere og 
mere målrettet kunne have reageret. ’F. Kvalitetsstyring’ viser, at den primæ-
re indsats var i starten, og at der kun var lidt fokus på den endelige brugsre-
latere kvalitetsdokumentation. Det vurderes, at hvis man havde gennemført 
en samlet og åben styrings- og dokumentationsstrategi omfattende stadee-
valuering, procesperformance, kvalitetsstyring, egenskabsdokumentation og 
økonomistyring, så ville man være kommet hurtigere og mere præcist i mål.  
 
Det foreslås derfor, at den almene sektor gør en målrettet indsats for at ud-
vikle disse forslag i praksis på innovativt byggeri. Som grundlag foreslås, at 
projektparterne selv foretager en løbende evaluering, og at den suppleres 
med en ekstern overvågning. Den bør både omfatte de bløde kvaliteter i pro-
cessen og de fysiske kvaliteter under brug. Den bør også omfatte både sta-
deopgørelse og måling af performance og kvaliteter. Der kan, som det er vist 
i figur 57, være stor forskel på sværhedsgraden, som man skal huske i sin 
planlægning. Et konkret eksempel på evalueringsskema er vist i figur 58. 
 

Figur 57. Udviklingen skal tage hensyn til, hvad der er let og hvad der er svært at gennemføre. 
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Spørgsmål til parterne i projektet:  
a) I hvilken grad bedømmer du 

(efter en skala fra 1 til 5, hvor 
1 er laves og 5 højest) arbej-
dets stade og rettidige levering 
for de enkelte temaer?  

b) I hvilken grad bedømmer du 
(efter en skala fra 1 til 5, hvor 1 
er laves og 5 højest) den leve-
rede performance og kvalitet i 
forhold til aftaler og praksis?  

a) b) bedømmes med karakter 1, 2, 3, 4 el. 5 
a) Stade og rettidigt b) Leveret kvalitet Temaer der ønskes bedømt for både 

a) ’Stade og rettidigt’ og  b) ’Leveret kvalitet’ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 Procesdel - indhold, forløb og samarbejde           

11 Organisation, aktører, ansvar og kontrakter           
12 Samarbejde, aftaler, møder og workshops           
13 Kommunesamarbejde og byggesagsbehandling           
14 Planlægning af udførelse på byggepladsen           
15 Præfabrikation og leverancer til byggepladsen           
16 Kommunikation, IKT og projektweb           
17 Tids- og procesplaner for hele projektet           
18 Kvalitetssikring, mangler og afvigelser fra aftalt           
19 Beboersamarbejde og formidling til beboerne           
 Produktdel - beskrivelse og egenskaber           

21 Bygning, bolig og rum vedr. areal og funktion           
22 Økonomi, anlæg, drift, husleje og TØ           
23 Konstruktioner vedr. størrelse og funktion           
24 Installationer ekskl. varmeinstallation           
25 Energiforbrug, passivhus krav og mærkning           
26 Indeklima - temperatur, friskluft, lys og lyd           
27 Andre egenskaber – dvs. ikke tema 25 og 26           
28 Friarealer og fælleshus            
29 Andet: Brintteknologi og brintproduktion           

Figur 58. Forslag til spørgeskema til parternes løbende opfølgning af fremdrift og performan-
ce, som kan anvendes i innovative byggesager. Se også AlmenRapport 4 [AlmenNet, 2009]. 

Slutteligt skal der gøres opmærksom på, at ovenstående vurderinger, kritik 
og forslag skal opfattes konstruktivt, og at forsøget som helhed vurderes 
som succesfuldt. En sådan konstruktiv kritik bør være god praksis i fremtidigt 
innovativt byggeri, og den samarbejdsånd og resultatjagt med ’en høj over-
ligger’, som var kendetegnede for dette forsøg, bør være et forbillede for an-
dre innovative byggerier. I dette forsøg har parterne virkeligt lært meget og 
skabt en forandring, hvilket er centrale mål for et udviklingsprojekt. Vi vil der-
for slutte denne konklusion af med et citat af projektlederen, og lade det stå 
som et vigtigt resultat af forsøget. 
 
Projektleder og arkitekt Lars Sylvester, Aarhus Arkitekterne A/S: 

”Arkitektens og hele gruppens arbejdsgrundlag har været at skabe de 
mest optimale løsninger i forhold til bygherrens ønsker og krav. Vi har 
taget afsæt i og havde respekt for de givne omstændigheder og forud-
sætninger, der var defineret til opgavens løsning. En af disse var det 
maksimale boligareal. Og hold da op, hvor gik det galt – utroligt - næ-
sten uforklarligt! Men hvor har vi lært meget. Jeg har fx lært, at når vi 
samlet søger alternative løsninger gennem alternative veje, er det 
hamrende vigtigt også at huske ”banaliteterne”, når vi bygger huse!” 
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Bilag A: Evaluering af kompetencegruppemøde 
– eksempel 16/4 2007 
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Bilag B: Aktivitetsanalysens grunddata 

Forklaring til de enkelte kolonner kan ses i kapitel 6. 

Nr. Dato Møde Tema Opgaver, beslutninger og emner Stade 

1 2006-11-03 k 11 Entrepriseform, åbenhed og projektstruktur drøftes. 1 

1 2006-11-03 k 12 Bruttoliste over mulige teknikere og forslag til studietur. 1 

1 2006-11-03 k 14 Ønsker fokus på læring mellem rådgiver og håndværkere. 1 

1 2006-11-03 k 15 Mulige leverandører, præfab-koncept, største vejtransport. 1 

1 2006-11-03 k 25 Passivhus-koncepter og beregninger. 1 

2 2006-11-27 s 7 Pressedækning som en føljeton. Journalist med til opponentmøde. 1 

2 2006-11-27 s 11 Udkast til kontrakt laves af arkitekt. 1 

2 2006-11-27 s 12 Planlægning af samarbejde under vejs i bus. 1 

2 2006-11-27 s 12 Studiebesøg på byggerier, i vinduesfabrik, ser vent-anlæg og solfangere. 1 

2 2006-11-27 s 13 Dialog med sagsbehandler i kommune. 1 

2 2006-11-27 s 14 Gasledning og geodætisk rapport. 1 

2 2006-11-27 s 16 Mindmap for projektet. Undersøges projektweb eller alternativer. 1 

2 2006-11-27 s 18 Opponentmøde planlagt. Ideoplæg for byggeri skrives. 1 

2 2006-11-27 s 21 Nettoarealer? 1 

2 2006-11-27 s 22 Budget-estimat for et overblik. Økonomi på plads inden jul. 1 

2 2006-11-27 s 23 Liste over boligselskabets krav til aptering. 1 

2 2006-11-27 s 24 Liste over boligselskabets krav til installationer. 1 

2 2006-11-27 s 25 Def. af passivhuse. U-værdier for vinduer og elementer. Energiramme? 1 

2 2006-11-27 s 29 Glem ikke studenterhuset. 1 

3 2006-12-13 w 15 Præfab-rør med overfrakke og indre kerne blev fremlagt og kommenteret. 1 

3 2006-12-13 w 21 Byggeplan, orientering, indretning og fast 21 grader blev kommenteret. 1 

3 2006-12-13 w 22 Løsninger skal sættes op mod økonomien. Fx flade vægge mod kassen. 2 

3 2006-12-13 w 25 Be06 og passivhus standard defineres og sammenlignes med ønsker. 1 

4 2006-12-13 t 7 Målet: Synlighed. Metoden: Studiebesøg, pressemeddelelser og artikler. 1 

4 2006-12-13 t 7 Præsentation af selskab, projekt og passivhus koncept. 1 

5 2006-12-21 k 11 Model for kontrakt drøftes. Ansvarlig for oplæg aftales. 2 

5 2006-12-21 k 12 Deltagerne udtrykte deres mening om samarbejdet til nu. Roller aftalt. 2 

5 2006-12-21 k 15 Seminar for fabrikanter planlægges. Hvem deltager og hvad er indholdet? 1 

5 2006-12-21 k 16 Hvilken projektweb, omkostning og IT-ansvarlig. 1 

5 2006-12-21 k 18 Opfølgning på opponentmøde. 2 

5 2006-12-21 k 19 Ønske om designermøde med beboerne. 1 

5 2006-12-21 k 21 Der skal styr på boligarealerne. Svalegange er ikke med. 1 

5 2006-12-21 k 22 Økonomien efter møde i Socialministeriet. Samlet pris 38,4 mio. kr. 2 

5 2006-12-21 k 25 Vigtigt med U-beregninger. Hvordan evalueres passivhus energiforbrug? 1 

5 2006-12-21 k 28 Problemer med skimme i evt. krybekælder jf. Byggeskadefonden. 1 

6 2007-01-04 e 6 Projektplanlægning, økonomi/kvalitet, passivhuse, præfab og partnering. 1 

7 2007-01-16 k 6 Evaluering kører sideløbende med projekteringen. 1 

7 2007-01-16 k 7 Følgegruppe med bl.a. folketingspolitikere. Stor bevågenhed eksternt. 1 

7 2007-01-16 k 7 Formidlingsplan med nyhedsbrev, konference og 1. spadestik drøftes. 2 

7 2007-01-16 k 11 Arbejder med kontrakt. To benhårde kontrakter ønskes. Organisation. 2 

7 2007-01-16 k 12 Samarbejdsaftale bilag til kontrakt. Opdelt i fase 1 og 2. Indhold forklaret. 2 

7 2007-01-16 k 12 Aktionsliste med punkt 6-11-15-16-22 drøftet. "Tidsfrist" tilføjet i 1. udgave. 2 

7 2007-01-16 k 13 Møde med kommune om byggesagsbehandling. Beboermøde planlagt. 2 

7 2007-01-16 k 14 Valg af hovedentrepr. afhænger af præfab-løsning. Gasledningsproblem. 1 

7 2007-01-16 k 15 Dialog med leverandør i Estland oa. Arbejder med præfab. materialet. 1 

7 2007-01-16 k 16 Projektweb under oprettelse. 2 

7 2007-01-16 k 19 Plan for møde med beboere. 1 

7 2007-01-16 k 21 Bygherres krav til boliger omdelt. 2 

7 2007-01-16 k 22 Projektet skal overholde det økonomiske rammebeløb. Incitamentspulje? 2 

7 2007-01-16 k 22 Ingeniør tvivler på økonomi. Kalkulationsskema uddelt af bygherre. 2 

7 2007-01-16 k 25 Ingeniør arbejder med U-værdier. 2 

7 2007-01-16 k 26 Vigtigt for kommunen at brint er med. 1 

8 2007-01-30 k 11 Kontraktforslag om teknisk rådgivning gennemgås punkt for punkt. 3 

8 2007-01-30 k 12 Samarbejdsaftaleforslag (partneringaftale) gennemgås punkt for punkt. 3 

8 2007-01-30 k 12 Aktionsliste med pkt.: 6-11-12-14-15-16-19-22 3 

8 2007-01-30 k 14 Er der deklaration på gasledning gennem bebyggelse? 1 

8 2007-01-30 k 15 Valg mellem 3 DK præfab-leverandører.  Kodumaja, Estland venter. 2 

9 2007-01-30 b 19 Drøftet: Indeklima, vinduer, indretning, orientering, ventilation og husleje.  2 

9 2007-01-30 b 29 Drøftet: Veje, gang, pedelkontor, køkken, vaskeri, gæsteværelse, depot. 2 

9 2007-01-30 b 19 Beboergrupper oprettet for boliger og for fælleshuset. 2 

10 2007-02-07 t 15 Indhold: Præsentation, mål, ide, præfab, proces, økonomi og aftalevilkår. 2 

10 2007-02-07 t 15 Valg mellem 3 præfab-kasse-leverandører. DTE blev valgt. 2 

11 2007-02-21 k 6 Ansøgning på 800 tkr. til BoligfondenKuben om støtte til innovation. 1 

11 2007-02-21 k 6 Måske ansøgning til udviklingspulje indenfor træindustri og skovbrug. 1 

11 2007-02-21 k 7 Projektet på workshop i PLUS-projektet. 1. spadestik med minister. 2 

11 2007-02-21 k 11 Kontrakt om teknisk rådgivning klar til underskrift. Fremsendes af arkitekt. 4 

11 2007-02-21 k 12 Aktionsliste med pkt.: 6-12-15-16-22-26 3 

11 2007-02-21 k 12 Ændringer til samarbejdsaftale som rettes. Det er et forsøgsbyggeri. 4 

11 2007-02-21 k 14 Ny hovedentreprenør skal vælges, og MTHøjgaard udgår. Entrepriseform? 2 

11 2007-02-21 k 15 Isolering ind mellem kasser. 2 

11 2007-02-21 k 15 Prototype af præfab-modul til 1. spadestik. 2 

11 2007-02-21 k 15 Præfab-leverandør af kasse valgt og indgå nu i kompetencegruppen. 2 

11 2007-02-21 k 16 Projektweb 'syltet', men åbnes nu og materiale lægge ud på web i to trin. 2 

11 2007-02-21 k 19 Hvornår skal beboerne med til designmøde? Beboergr. for studenterhus. 2 

11 2007-02-21 k 21 Indretning af køkken. Bruttoareal er max på 45 m2. Trappe til 2 lejligheder. 2 

11 2007-02-21 k 25 Kan kassen overholde U-værdikrav? Varmepumpe og anlægs placering. 2 

11 2007-02-21 k 26 Møde om brint med kommune, Dantherm og HIRC aftalt. 1 

12 2007-03-07 k 6 Evalueringsskema med 15 spørgsmål udfyldes. Resultat vedlagt referat. 2 

12 2007-03-07 k 6 Ansøgningen til Kuben sendes. 2 

12 2007-03-07 k 6 Præfab-leverandør står evt. for udviklingsansøgning til træindustripulje. 1 

12 2007-03-07 k 12 Samarbejdsaftale sendes og underskrives på næste møde. 4 

12 2007-03-07 k 12 Samarbejdet i kompetencegruppen vurderes af deltagerne. Åbenhed god. 3 

12 2007-03-07 k 12 Aktionsliste med pkt.: 6-12-15-19-21-22-28. 3 

12 2007-03-07 k 13 Projekt fremlagt for udvalg i kommune 3 

12 2007-03-07 k 15 Størrelse på kassetter skal fastlægges. Igangsættelse efter godkendelse. 2 

12 2007-03-07 k 15 Forslag til vinduer og producent. 2 

12 2007-03-07 k 16 Projektweb med filstruktur åbnes. "Aftaler" kun åben for kompetencegr. 2 

12 2007-03-07 k 19 Designermøde med beboere. 2 

12 2007-03-07 k 21 Baderum krav og indhold drøftes teknisk 3 

12 2007-03-07 k 21 Antal boliger ændret fra 65 til 66. Rumadskillelse og lyd drøftes. 3 

12 2007-03-07 k 21 Adgangsforhold med kvadratmeter afklares. Altangang og trappe i enden. 3 
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12 2007-03-07 k 21 Indretning af baderum uden stål på gulve. Evt. vinyl, gummi eller teakriste. 3 

12 2007-03-07 k 23 Møde i Fåborg godt. Omfattende status på mange tekniske forhold. 3 

12 2007-03-07 k 24 Teknik projektering afventer brint. Forsyning skal kunne lukkes pr. bolig. 2 

12 2007-03-07 k 24 Udvendigt teknikrum og alternativer drøftes. 2 

12 2007-03-07 k 25 Hvordan med passivhus certificering? 2 

12 2007-03-07 k 26 Positivt møde om brint. Tror på implementering i byggeriet. 1 

12 2007-03-07 k 27 Akustiker laver beregning. Lugt vurderes. Forskellige temperaturer i rum. 2 

12 2007-03-07 k 29 Ekstra krav fra kommune til facade på studenterhus. Dobbelt etagehøjde. 2 

13 2007-03-27 t 26 Orientering om effektivitet, principper, fordeling, økonomi og muligheder. 2 

14 2007-03-27 k 6 Evaluering af forløber udtrykt af de enkelte deltagere. Godt men tiden går. 3 

14 2007-03-27 k 6 Evalueringsskema udfyldt af kompetencegruppen. Nu med 10 trins skala. 3 

14 2007-03-27 k 6 Ansøgning om støtte fra udviklingspulje for træindustrien sendes. 1 

14 2007-03-27 k 12 Samarbejdsaftalen vil blive udsendt til underskrift. Lidt uenighed i gruppe. 4 

14 2007-03-27 k 12 Arkitekt ønsker styr på processen, så vi undgår traditionelle fejl. Effekt? 3 

14 2007-03-27 k 12 Aktionsliste med pkt.: 6-14-19-21-22-23-28. 3 

14 2007-03-27 k 13 Byggefelt må ikke overskrides jf. kommune. Procedure for godkendelse? 3 

14 2007-03-27 k 14 Problemer om gasledning drøftes. Måske omlægges. Hvad er prisen? 2 

14 2007-03-27 k 14 Sæt gang i fundamenter mv. 2 

14 2007-03-27 k 15 Tappe- og altangange: Findes producent og laves specifikation. 2 

14 2007-03-27 k 15 Forslag til vinduer vendt, men igen valgt. Måske alternativ fra Tyskland? 2 

14 2007-03-27 k 17 Procesplan efterlyses af bygherre. 2 

14 2007-03-27 k 19 Beboerne skal med på banen nu. Møde om bolig og fælleshus 16/4. 3 

14 2007-03-27 k 19 Beboerne vil have boligen opdelt i to rum. 3 

14 2007-03-27 k 21 Krav til badeværelseskerne drøftet. De specificeres af gruppe. 3 

14 2007-03-27 k 24 Ventilationsanlæg med virkningsgrad og luftskifte skal vælges! 3 

14 2007-03-27 k 25 Arkitekt nervøs for passivhus koncept. Bygherre: Det er et passivhus! 2 

14 2007-03-27 k 25 Energiberegning laves over de indhøstede parametre. Klar i næste uge. 3 

14 2007-03-27 k 26 Bygherre: Brint er vigtigere for projektet end passivhuscertifikat. 2 

14 2007-03-27 k 26 Orientering om brintteknologi. Placering uklar. Økonomi skal være neutral. 2 

14 2007-03-27 k 27 Komforttemperatur i boligens rum ønskes fastlagt jf. beboerønsker. 2 

14 2007-03-27 k 29 Fælleshuset bygges traditionelt som elementbyggeri. 2 

15 2007-04-16 k 6 Evalueringen kedelig læsning for pkt.: 1-2-3-14-15. Mangler proceseffekt. 3 

15 2007-04-16 k 12 Aktionsliste med pkt.: 6-12-14-15-17-19-22-25-26. 3 

15 2007-04-16 k 12 Samarbejdsaftale bliver underskrevet. Ændring i deltager. 4 

15 2007-04-16 k 13 Byggefeltet kan ikke ændres. Myndighedsbehandling i maj. 3 

15 2007-04-16 k 14 Optimalt hvis gasledning flyttes. Hvad koster det. 3 

15 2007-04-16 k 15 Præfab-lev af kasser siger han bremser projektet. Status drøftet. 3 

15 2007-04-16 k 15 Præfab-lev af badekerne kontaktes. Placering? Traditionel løsning valgt. 2 

15 2007-04-16 k 15 Vinduesproducent skal vælges. Er et kritisk punkt. 2 

15 2007-04-16 k 16 Bruger man projektweb? Arkitekt svært med tid til at lægge mat. på web. 3 

15 2007-04-16 k 17 Vigtigt med tidsplan. Procesplan/milestones skal laves. Venter på brint. 2 

15 2007-04-16 k 18 Fagentreprenører med i projektgranskning. 3 

15 2007-04-16 k 22 Bygherren nervøs for økonomien. 3 

15 2007-04-16 k 25 Arkitekt nervøs for at passivhus beregninger (ikke certificering) ikke opnås. 3 

15 2007-04-16 k 25 Første energiberegner drøftet. Nettoforbrug på 21 kWh/m2. I overkanten. 3 

15 2007-04-16 k 26 Brint bremser arbejdet. Principperne blev detaljeret gennemgået. 2 

15 2007-04-16 k 29 Studenterhuset skal have dobbelt højde siger kommune. Skitse vises. 3 

16 2007-04-16 b 19 Boliger drøftes: Indretning, vægge, soverum, vinduer, kerne og altangang. 3 

17 2007-04-16 b 29 Fælleshus drøftes: Garderobe, depot, belægning, vinduer og ventilation. 3 

18 2007-05-08 k 6 Evaluering af punkt 1-2-3-14 stadig dårlig. Meget snak. 3 

18 2007-05-08 k 12 Løser ikke de nemme problemer kun de svære ting. Der skal samles op. 3 

18 2007-05-08 k 12 Aktionsliste med pkt.: 6-12-14-17-19-21-22-26-28. 3 

18 2007-05-08 k 12 Referater mangler på teknikmøder mv. De lægges på web. 3 

18 2007-05-08 k 12 Langt mellem aftale og handling! Mangler afgørelser. Flere møder? 3 

18 2007-05-08 k 12 Behov for fælles tegnestue. Er den mulig nu? 1 

18 2007-05-08 k 14 Pris på gaslednings omlægning ikke afklaret. Der rykkes. 2 

18 2007-05-08 k 15 Vinduer får fuld højde. Tysk vindue med U-værdi 0,65 3 

18 2007-05-08 k 15 Kassen uden bjælke. Transportsikkerhed og stabilitet drøftet og ok. 3 

18 2007-05-08 k 15 Kernen får amorf form. Skabsopdeling. Dør til gang. 70-80 cm længere. 3 

18 2007-05-08 k 15 Isolering klistres ikke på facader, men gives gode detailløsninger. 3 

18 2007-05-08 k 17 Behov for samlet procesplan. Projekteringsplan af bygherre drøftes. 3 

18 2007-05-08 k 21 Byggefelt, højde på studenterhus og stier drøftet med kommunen. 3 

18 2007-05-08 k 21 Usikkerhed om boligindretning. Boligarealet skal på plads. 3 

18 2007-05-08 k 21 Bygherre ønsker stilling til udvendig gange og trapper - gallerier. 3 

18 2007-05-08 k 21 Komfur og køle/frys udenfor økonomi. Bliver traditionel løsning. 3 

18 2007-05-08 k 22 Ny økonomi med 66 boliger og indeks. 1 mio. kr. mere på bundlinjen. 3 

18 2007-05-08 k 24 Teknikrum mellem boliger. Føringsveje i etageadskillelse. Vand fra terræn. 3 

18 2007-05-08 k 24 Måske solfanger til varmt vand om sommer. Ventilationsstreng pr. bolig. 3 

18 2007-05-08 k 24 TV, telefon og internet afklares. Lamper ved indgang og dørklokke? 3 

18 2007-05-08 k 25 Vindmølle? Inkl. brintstrøm. 120 kW/m2 ikke overholdes. Energiklasse 2?! 3 

18 2007-05-08 k 25 Beregning både af Be06 og passivhuse. Både med og uden brint. 3 

18 2007-05-08 k 26 Arbejder på brintnotat. Brint valgt pga. politisk pres. I eget selskab? 2 

18 2007-05-08 k 27 Problemer med at styre forskellige temperaturer i boligrum uden radiator. 3 

18 2007-05-08 k 28 Bygherren vil have styr på affaldssituationen inkl. storskralds håndtering. 2 

18 2007-05-08 k 29 Studenterhus: Tegninger leveret. Stålhal, akustik, indretning og økonomi? 3 

19 2007-05-29 k 6 Midtvejsevaluering jf. referater, evalueringsskemaer, aktionsliste drøftes. 3 

19 2007-05-29 k 6 Flere temaer blev ikke fulgt op på. Mange diskussioner. Få afslutninger. 3 

19 2007-05-29 k 7 Projektmateriale klar til lokal avis kan skrive artikel. 3 

19 2007-05-29 k 12 Aktivitetsliste med pkt.: 6-12-15-17-21-22-28. 3 

19 2007-05-29 k 13 Byggefelt afklaret 4 

19 2007-05-29 k 14 Gaslednings pris? Lokal entreprenør til jordarb. Landinspektør på plads. 3 

19 2007-05-29 k 15 Kasse vist i 1:1. Præfab-lev skal lave kontrol af fugt, risiko og formaldehyd. 3 

19 2007-05-29 k 15 Kasse-lev ikke valgt. Loft af gips, vægge af ludbehandlet træ, parketgulve. 3 

19 2007-05-29 k 15 Kerne med vinyl på gulve og vægge. 3 

19 2007-05-29 k 15 3 vinduer fremlagt: Aarhus (U=084), Vildbjerg (U=0,81) og Tyskland.  3 

19 2007-05-29 k 17 Tidsplan skredet. Tidshorisont rykkes: 33 boliger jul08 - 33 boliger nov08. 3 

19 2007-05-29 k 22 Samlet økonomi fremlagt. Hænger ikke sammen med rådighedsbeløb. 3 

19 2007-05-29 k 24 Måske elektrolyseanlæg til affald. 3 

19 2007-05-29 k 27 Akustik for kasse? 3 

20 2007-06-22 t 11 Kontrakt med rådgiver efter godkendt skema B (ultimo aug. 2007) 4 

20 2007-06-22 t 12 Problemer med ingeniørs kapacitet og levering til tiden. Skal afklares nu! 3 

20 2007-06-22 t 12 Ingeniør beklager. Fremviser intern arbejdsdeling. Løsning til ledelsen.  3 

20 2007-06-22 t 12 Fælles tegnestue skal etableres. HK er procesleder ikke produktionsleder. 1 

20 2007-06-22 t 13 Myndighedsprojekt skal være klar ultimo juni 2007. 4 

20 2007-06-22 t 14 Bygherre er byggeleder i udførelsen uden HE. Entrepriser opdelt.  3 

20 2007-06-22 t 17 Tegning klar om 14 dage og 90-95 % af prisen. Husk sommerferie. 4 

20 2007-06-22 t 21 Boligernes bruttoetageareal skal beregnes og godkendes. 3 

20 2007-06-22 t 28 Aftale ønskes med brandmyndigheder 3 

21 2007-07-05 k 6 Evaluering på: Energi, proces, brint og præfab. Evaluering planlægges. 3 

21 2007-07-05 k 6 Undertemaer fx økonomi, kvalitet og industrialisering. Andre overvejes. 3 

21 2007-07-05 k 13 En blok rager ud over skel. Landmåler viser hvor meget. Hvad gøres? 4 

21 2007-07-05 k 13 Ark&Ing drøfter studenterhus godkendelse: Brint/brand, brandgips, farver. 4 

21 2007-07-05 k 13 Skema B indsendes 1/9 2007 en mdr. senere end plan. 4 

21 2007-07-05 k 21 Bygherre: Arealer skal passe præcis. Landmåler og kommune inddrages. 3 

21 2007-07-05 k 22 Aftaler og økonomi skal ikke forsinkes selvom skema B indsendes senere. 3 

21 2007-07-05 k 22 Hver post gennemgås. Aktionsplan lavet for opretning af økonomi. 3 
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21 2007-07-05 k 22 Budget overskredet med 5 mio. kr. Gennemgås omhyggeligt i fællesskab. 3 

21 2007-07-05 k 24 Rekvisition til gasarbejde. Tilbud på tilslutningsafgift. Hvor ligger kloak? 3 

21 2007-07-05 k 25 Energiberegning på boliger er fine og viser at passivhus krav overholdes.   4 

21 2007-07-05 k 25 Krav omfatter: Rumopv., energibehov, opv.-behov og overtemperatur. 4 

21 2007-07-05 k 25 Vinduer gode. g-værdien kunne være bedre og give mere lys til rum. 4 

21 2007-07-05 k 26 Finansiering på 8 mio. kr. ved at være på plads. Ansøgning af bygherre. 2 

21 2007-07-05 k 26 Hvis ikke brint anvendes bliver omprojekteringsomk. 150.000 kr. og 1 mdr. 2 

21 2007-07-05 k 29 Studenterhuset er 1 mio. kr. for dyr. Ark-Ing-Bygherre finder besparelser. 3 

22 2007-08-09 t 13 Status for skema B? Priser ikke eksakte. Bygherre taler med kommune. 4 

22 2007-08-09 t 14 Bygherren ønsker evaluering af bygbarheden og bedre pris fra fagentrepr. 3 

22 2007-08-09 t 15 Kontakt til 2 vinduesleverandører. Oplysninger mangler om U-værdier. 3 

22 2007-08-09 t 15 Præfab af kasser skal leveres som hel stang ad gang. Send mål til dem! 3 

22 2007-08-09 t 21 Arkitekt har kontrakt med til fase 2. Værdidesign og -ledelse inkluderes. 4 

22 2007-08-09 t 22 Lavere priser funder, som sparer projektet 1 mio. kr. 3 

22 2007-08-09 t 26 Celler holder 5 år. Brint ud af projekt. Senere? Ekstrarådgivning afregnes. 2 

22 2007-08-09 t 29 Facader af tegl 6,2 m høje. Rum op til 4 m høje for at få luft nok. 3 

23 2007-08-15 t 13 Myndighedsprojektet indsendt til kommunen nu uden brintdelen. 4 

23 2007-08-15 t 26 Kommune må ikke støtte brintudvikling økonomisk. Juraproblem afklares. 2 

23 2007-08-15 t 26 Finansiering: Levetid kort, energibesparelse 1,6 mio. kr. Eget selskab? 2 

24 2007-09-06 k 12 Mødet er et knald eller fald for projektet. Hvad gik galt? 3 

24 2007-09-06 k 13 Skema B til behandling i kommunen den 2007-09-18. Kan vi nå det? 4 

24 2007-09-06 k 15 Præfab-leverandør tror ikke på projektet. Deltager ad høflighed i mødet. 3 

24 2007-09-06 k 22 Bygherren: Klart utilfredsstillende at økonomien ikke hænger sammen! 3 

24 2007-09-06 k 22 Detailberegning viser stigende underskud fra jul-sep på 17,1 % til 22,1 %. 3 

24 2007-09-06 k 22 Primære bygningsdele og komplettering dobbelt af ministeriets nøgletal. 3 

24 2007-09-06 k 22 Bygherren: Lang tid inden økonomi kom på. Fokus var på passivdelen. 3 

24 2007-09-06 k 22 Primære bygningsdele er - Kasse, overfrakke (4 mio. kr.) og kerne. 3 

24 2007-09-06 k 22 Bygherren står med ryggen mod muren. Regnefejl? Løsninger udbedres! 3 

24 2007-09-06 k 22 Rådgivere og proceskonsulenter gennembørster økonomien til 20070713. 3 

24 2007-09-06 k 26 Brintprojektet er trukket ud af byggeriets økonomi. 2 

24 2007-09-06 k 29 Budget viser underskud på 2,1 % med ramme på 3,6 mio.kr. ekskl. moms. 3 

25 2007-10-09 t 12 Præfab-lev af kasse: ”Rådgiverne har ikke været konkret i projektering”.  3 

25 2007-10-09 t 13 Skema B sendt til kommunen. Vi har lovet Socialministeriet en løsning. 4 

25 2007-10-09 t 15 Mødet hos DTE fandt besparelser. De kan ikke påtage sig mere ansvar. 3 

25 2007-10-09 t 15 Bygherren konkluderer: DTE ude som kasseleverandør. Udlæg afklares. 3 

25 2007-10-09 t 15 
Møde med Ökologisher Hollzbau Sellstedt GMBH i Tyskland om præfab-
lev efter at først DTE er ude. 2 

25 2007-10-09 t 22 5,5 mio. kr. i underskud efter præfab-lev af kasse har fundet 2,5 mio. kr. 3 

25 2007-10-09 t 29 Afventer pris på tapet. Spares 2 % på fagenterpriser? Detaljer afklares. 4 

26 2007-10-29 w 12 Entreprenører spændt på om bygherre/rådgivere kan leve op til deres mål. 4 

26 2007-10-29 w 14 Workshop skal drøfte løsninger og besparelser. Fradragspris for evt. brint. 4 

26 2007-10-29 w 14 Ledelse af byggeplads, kick-off, formandsmøder og byggemøder drøftet. 4 

26 2007-10-29 w 14 Gravearbejde, fundamenter, forankring, dræn og fundamentsplan drøftet. 4 

26 2007-10-29 w 14 Byggeplads, lys og skure indrettes af bygherre. Entreprenør fjerner affald. 4 

26 2007-10-29 w 15 Præfab-lev som tysk passivhuskoncept. 4 

26 2007-10-29 w 15 Kerne leveres af E.J. Badekabiner. Leveres 6 stk./gang. Indretning drøftet. 4 

26 2007-10-29 w 17 Tidsplan: Fundament dec07, indflytning juli08 og flere konkrete punkter. 4 

26 2007-10-29 w 19 Indretning af badekabine drøftes med beboerne inden godkendelse. 5 

26 2007-10-29 w 21 HTH køkken med køl/frys, komfur og emhætte. Skabe ikke helt på plads. 4 

26 2007-10-29 w 21 Facader skal være hvide. Vinduer og døre i gråtoner. 4 

26 2007-10-29 w 22 Økonomi mangler besparelse på 5-6 %. Hvordan finde de? 4 

26 2007-10-29 w 24 Forsyning fra 2 teknikrum. Boliger får ventilationsanlæg med varme. 4 

26 2007-10-29 w 24 EDB helst inde i huset. Ses i forhold til brand/lyd og præfab-lev. 4 

26 2007-10-29 w 26 Energiforsyning evt. brint, men økonomi er endnu en hindring. 2 

26 2007-10-29 w 28 Brand. Lyd og statik undersøges på badekabine af arkitekt. 3 

27 2007-12-11 t 6 Vi har lovet Socialministeriet noget udviklingsmæssigt. 3 

27 2007-12-11 t 11 Kontrakt inkl. præfab-lev først efter økonomi er ok. Situationsplan ikke ok. 4 

27 2007-12-11 t 12 Tegninger, planer, snit og til dels facader færdige 2007-12-13. 4 

27 2007-12-11 t 12 Bygherre savner kompetencegr. Store ændringer siden sommer. DTE ude 4 

27 2007-12-11 t 12 Gruppen har haft kommunikationsproblemer. Aftaler opfattes forskelligt. 4 

27 2007-12-11 t 14 Kloak venter til brint er besluttet. Husets længde mangler til fundament. 4 

27 2007-12-11 t 15 God dialog med præfab-lev af vægge. Tegning og dok leveres 20071220. 4 

27 2007-12-11 t 15 Dør flyttes i badekabine pga. afstand til væg skal være min 130 cm. 4 

27 2007-12-11 t 17 Ny tidsplan også for optimistisk. Arkitekt: Træls bygherre dunker en. 4 

27 2007-12-11 t 17 Procesplan: Hvem hvad hvornår? Projektering for langsom. Realistisk. 4 

27 2007-12-11 t 22 Udbetaling a conto til rådgiver er ok, selvom kontrakt ikke er underskrevet. 4 

27 2007-12-11 t 22 Økonomi er ikke på plads endnu. Vi holder os på rammebeløbet. 4 

27 2007-12-11 t 22 Økonomi lukkes ikke før sidste detaljer er ok. Acceptabel overskridelse? 4 

27 2007-12-11 t 22 Boliger overskrides med 0,4 mio. kr. pt. Ok, men find flere besparelser. 4 

27 2007-12-11 t 25 Beregninger svære fordi: Ny præfab-lev, brint ind/ud, proces kompliceret. 4 

27 2007-12-11 t 26 Er brint med? Ok siden ultimo nov07. Endelig godkendelse i dec07. 3 

27 2007-12-11 t 28 Svar på godkendelse for brand ventes en af dagene. 4 

27 2007-12-11 t 29 Ok med 0,2 mio. kr. overskridelse, men find flere besparelser. 4 

28 2008-01-28 k 6 Kompetencegruppen evalueringer det svære forløb i intern drøftelse. 4 

28 2008-01-28 k 6 Blanding mellem projekt- og kompetencegr. og proces- og projektleder. 4 

28 2008-01-28 k 6 Brint og teknik fyldte for meget. Bygherre: Fælles tegnestue mangler. 4 

28 2008-01-28 k 6 Problemer popper op og bliver ikke løst. Det tager for lang tid. 4 

28 2008-01-28 k 6 Både arkitekt og ingeniør skulle være klar på at passivhuse er svære. 4 

28 2008-01-28 k 6 Bygherren mangler synlig ledelse. 4 

28 2008-01-28 k 7 Møde med Steen Gade. Klimaminister Connie Hedegaard til 1. spadestik? 4 

28 2008-01-28 k 11 Kontrakten skulle med fra starten. Kritiske punkter mangler fortsat. 4 

28 2008-01-28 k 11 Kontakter: Kritiske punkter, rådgiver, fagentrepr., brint og brint/fagentrepr. 5 

28 2008-01-28 k 11 Bygherren har problem med at kontrakter ikke underskrives 2008-02-01. 5 

28 2008-01-28 k 12 Hvem kontaktes hos ingeniør. 4 

28 2008-01-28 k 13 Godkendelse af arealer mangler fra kommunen. 4 

28 2008-01-28 k 15 Velfac A/S mener danske vinduesproducenter kunne lever. De er spurgt. 4 

28 2008-01-28 k 26 Bygning omkring brint. Information på glaspanel el. bearbejdes. 4 

29 2008-02-18 k 11 Kontrakt rådgiver/bygherre mangler fortsat. Rådgiver samler op på det. 5 

29 2008-02-18 k 11 Kontrakt til fagentreprenører er klar. 5 

29 2008-02-18 k 12 Ledelse af arkitektfirma med til møde. Vil løfte opgaven. Fællestegnestue? 5 

29 2008-02-18 k 12 Mangler 'stop-processer' i styring. Processen har været 'træls'. 5 

29 2008-02-18 k 13 Boligareal godkendt af kommune. 5 

29 2008-02-18 k 14 Materiale til fagentreprenører er klar. 5 

29 2008-02-18 k 21 Korrektion af boligarealer er ikke færdig. Kommune accepterer mangler. 4 

29 2008-02-18 k 22 1.235 tkr. til rådgivning og 150 tkr. til fagtilsyn. Byggeledelse senere. 5 

29 2008-02-18 k 22 Økonomi ikke afklaret helt. Tidlig udlejning vigtigt for bygherre. 5 

29 2008-02-18 k 25 Damstadt hjælper med beregning og certificering. Ønsker dokument. 4 

29 2008-02-18 k 25 Kan ikke overhold 120 kWh/m2. Måske solfanger. Brint giver problemer. 4 

29 2008-02-18 k 25 Certificering af passivboliger afklares. Problemer med energiberegning. 4 

29 2008-02-18 k 26 Tidsplan for levering af energiforsyning tvivlsom. Færdigplan ønskes. 4 

30 2008-03-10 t 13 Tegner til ny godkendelse af boligareal sendes til kommune. 5 

30 2008-03-10 t 14 Ændrede arealer giver ændring i fradrag hos fagentreprenører. 5 

30 2008-03-10 t 15 Præfab-lev af vægge er standset til ny længe af boliger er fundet. 4 

30 2008-03-10 t 17 Ændringen af tegninger klar om en uge. Byggestart ændres? 4 

30 2008-03-10 t 21 Bygherre er utilfreds med at arealerne ikke er på plads. 4 

30 2008-03-10 t 21 Boligarealet reduceres. Bolig afkortes med 78 cm. Bredde på 400 cm fast. 4 

30 2008-03-10 t 21 Ændring af indretning med skabe og mindre afstand. 4 
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30 2008-03-10 t 24 Ændring af arealer kan spilde ind på placering af installationer. 4 

31 2008-08-19 e 6 Erfaringer fra deltagerne og forslag konkret evaluering og rapportering. 4 
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Bilag C: Spørgeskema til beboere - dansk 



 

81 

 

 
 



 

82 

 
 

 



 

83 

Bilag D: Spørgeskema til beboere - engelsk 



 

84 

 

 



 

85 

 
 



 

86 

Bilag E: Deltagere i udviklingsprojektet 

Bygherre – Boligselskabet Fruehøjgaard 
Bjarne Krog-Jensen, direktør 
Annett Lassen, projektleder 
Søren Jellesø, projektleder 
Daniel Kay, projektleder (lejet fra KPC Byg) 
Morten Hove Andersen, projektleder 
Lene Merrild, sekretær 

Arkitekter – Aarhus Arkitekterne A/S 
Lars Sylvester, projektleder 
Olav Langenkamp 
Karina Lehm 

Ingeniør – Niras A/S: 
Finn Søholt Thomsen 
Søren Aaby 

Kompetencegruppe 
Lars Sylvester, Aarhus Arkitekterne  
Olav Langenkamp, Aarhus Arkitekterne 
Karina Lehm, Aarhus Arkitekterne 
Finn Søholt Thomsen, Niras 
Henrik Kærgaard, Niras, procesleder 
Søren Aaby, Niras 
Regner Bæk Hessellund, Vitus Bering Denmark 
Erik Vestergaard, DTE A/S 
Peter Jensen, DTE A/S 
Finn Schaarup, DTE A/S 
Bjarne Krog-Jensen, Boligselskabet Fruehøjgaard 
Annett Lassen, Boligselskabet Fruehøjgaard 
Søren Jellesø, Boligselskabet Fruehøjgaard 

Styregruppe 
Egon Bjørn Andersen, repræsenterende Boligselskabet Fruehøjgaard 
Tommy Falch, repræsenterende Aarhus Arkitekterne 
Finn Faurholt, repræsenterende Niras 
Torben Storm Nielsen, repræsenterende DTE A/S 

Storentreprenører 
DTE Modulhuse A/S, Peter Jensen 
Ökologisher Hollzbau Sellstedt GMBH, Thomas Ökologisher Hollzbau 
Sellstedt GMBH 

Entreprenører – Jord 
Entreprenørfirmaet Svend Pedersen A/S, Lars Thomsen 

Entreprenører – Beton og Murer 
Simonsen og Weis, Søren Simonsen 
Simonsen og Weis, John Harkjær 

Badekabine entreprise 
EJ Badekabiner, Benny Madsen 
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VVS Entreprisen 
Bravida Danmark A/S, Dannie Andersen 
Bravida Danmark A/S, Sten Nørhede 

EL Entreprisen 
Lund & Erichsen A/S, Allan Ramsing 

Smede Entreprisen 
Smed Jensen, Finn Jensen 

Maler Entreprisen 
Hansen & Mortensen A/S, Bent Hansen 

Leverandør af køkken/inventar 
HTH Køkkenforum Herning, Kasper Ravn 

Evaluering 
Niels Haldor Bertelsen, konsulent 
Willy Olsen, Aalborg Universitet 
Randi Ebbesen, Aalborg Universitet 

Beboergruppe – Boliger 
Mette Elgaard 
Peter Hansen 
Mads Haaning 
Anne Rasmussen 

Beboergruppe – Fælleshuset 
Martin Mogensen 
Gro Gunnarsen 
Stefan Møberg 
Jens Pedersen 

Opponent-gruppe 
Michael Lauring 
Rie Øhlenschlæger 
Morten Lauritsen 
Søren Pedersen 
Tine Skotte, Niras 
Lau Markussen Raffensøe, Niras 

Følgegruppe - Politikere 
Anne Grete Holmsgaard, Folketingsmedlem for Østre Storkreds (SF) 
Kim Mortensen, Folketingsmedlem for Ribe Amtskreds (S) 
Rene Skau Bjørnsson, Folketingsmedlem for Århus Amtskreds (S) 
Morten Homann, Folketingsmedlem for Århus Amtskreds (SF) 
Johs Poulsen, Folketingsmedlem for Ringkøbing Amtskreds (RV) 
Per Clausen, Folketingsmedlem for Nordjyllands Amtskreds 

Følgegruppe – LO Herning-Ikast 
Træ – Industri og Byg, Tage Olsen 
3F Midtjylland, Henning Pedersen 
Dansk El Forbund, Knud Egon Poulsen 
Metal Herning, Egon Nykjær 
Malernes Fagforening, Lissy Burgdorf 
Blik og Rør 
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Rapporten fortæller om forsøg med udvikling af et passivhusbyggeri i præfa-
brikation, omfattende 66 ungdomsboliger i Birk ved Herning. Man havde 
succes med et åbent og kreativt udviklingssamarbejde mellem bygherre, 
rådgivere og udvalgte leverandører. Man havde succes med en stram sty-
ring, hvor man holdt rammebeløbet for støttet byggeri, og de 66 ungdomsbo-
liger blev certificeret som passivhuse. I rapporten fortælles om parternes 
kamp med at få disse to ledelsesprincipper til at spille sammen, hvor langt 
man kom, og hvilke forslag man har til fremtidige forbedringer. I rapporten 
præsenteres samtidig nogle enkle evaluerings- og dokumentationsmetoder, 
som løbende kan synliggøre fremgang og problemer, og som vil kunne ind-
gå i en bedre ledelse af innovative byggesager i fremtiden. 



AlmenNet er en udviklingsforening for fremtidssikring af almene bebyggelser

Bygherreforeningen fremlagde i 2007 forslag til Ny Afleverings-
proces, som skal reducere omfanget af fejl og mangler i dansk byggeri. 
Forslaget er i 2007 og 2008 afprøvet på en ombygning af en almen be- 
byggelse i København og en nybygning af et laboratorium i Århus.  
De to afprøvninger er evalueret, og rådgivere og hovedentreprenører 
har i interview fremlagt deres erfaringer. I rapporten kan man både 
få et overblik over forslagets indhold og læse om de mange erfaringer  
fra de to sager. Til slut præsenteres en positiv konklusion og an-
befalinger til den fremtidige udvikling.
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Denne evalueringsrapport tager udgangspunkt i 
 visionen for H2College, og i evalueringen lægges 
vægt på beskrivelsen af, hvordan processen er gået, 
og hvilke resultater der er nået. Det har været en 
lang proces, og projektet er gennemført som et part-
neringsprojekt, hvor tæt samarbejde og viljestyrke 
har været nøgleord. Med rapporten er det håbet at 
kunne viderebringe viden og læring omkring bære-
dygtigt byggeri og dermed skabe præcedens for flere 
af den slags projekter i Danmark.
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