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Side 2 af 2 sider.   at kravsspecifikationerne for projektweb sikrer sammenhæng mel-

lem anlægs- og driftsfase,  

 evt. at gennemføre udbud af fælles rammeaftaler, der kan anvendes 

af almene bygherrer,  

 at etablere og facilitere hjemmeside, erfagrupper og andre fora for 

opsamling og formidling af erfaringer,  

 og at fremme værdiskabende anvendelse af IKT i byggeriet. 

 

Målgruppen er således de interesserede boligorganisationer, der står overfor 

at skulle implementere IKT i forretningsgangene.  

 

3. Fremgangsmåde, faser og aktiviteter 

Projektet foreslås gennemført i følgende fire faser: 

Fase 1: Koordinere med igangværende IKT initiativer 

Fase 2: Udvikling af kravsspecifikation til projektweb 

Fase 3: Tilrettelæggelse af udbudsform(er) 

Fase 4: Etablering af hjemmeside, ERFA fora 

Fase 5 Formidling og opfølgning 

 

Projektarbejdet vil løbende blive formidlet via AlmenNets hjemmesider. Det 

færdige resultat vil blive stillet frit til rådighed og vil kunne læses og downlo-

ades fra www.almennet.dk samt fra AlmenNets App. 

 

4. Organisering, ledelse og samarbejde 

Projektets ejer vil blive AlmenNets bestyrelse, hvortil der knyttes en IKT sag-

kyndig projektleder. Der kan evt. etableres en følgegruppe. Projektet kvali-

tetssikres og overvåges af en ekstern projektkoordinator.  

 

5. Budget og tidsplan 

Udviklingsprojektet forventes gennemført i perioden 2014-2015. Det samle-

de støttebehov anslås at være ca. 500.000 kr. inkl. moms. Hertil kommer 

egenfinansiering. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden er positivt ind-

stillet overfor at støtte projektet. 

 

 


