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FORORD 

Projektets afsæt Forsøgsprojektet ’En ny dagligdag med IKT - ved trinvis fornyelse af al-
mene boliger’ er udført af fsb / BYG i perioden januar 2012 – oktober 
2013 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Almene 
Forsøgspulje. 

Undervejs i projektforløbet viste det sig - mod forventning - at det i pro-
jektperioden ikke var muligt for fsb at iværksætte en renoveringsbygge-
sag baseret på trinvis fornyelse som case. I stedet blev en afsluttet reno-
veringsbyggesag for afd. 0017 Degnegården benyttet som case. I denne 
afrapportering er projektet derfor omdøbt til ’En ny dagligdag med IKT - i 
almene renoveringsbyggesager’. 

Projektet har taget afsæt i et ønske hos fsb / BYG om: 

-  At designe, producere, afprøve og implementere en projektweb til at under-
støtte og effektivisere helhedsplanlægningen i alle AlmenFaserne, dvs. i Fase 
A. Programmering, Fase B: Projektering, Fase C: Udførelse og Fase C: Vedli-
gehold og drift. 

-  At helhedsplan-/byggesags-projektweb også kunne danne afsæt for at de 
eksterne aktørers BIM-tilgang i deres tilbudsgivning samt i deres medvirken i 
Fase B: projektering og Fase C: Udførelse i almene renoveringsbyggeopga-
ver. Herunder bl.a. digital kvalitetssikring og aflevering samt digital tilgang til 
bygningsdrift og vedligehold. 

IKT-bekendtgørelse for 

alment byggeri 

I projektet har der endvidere været fokus på at projektweb’en skulle bi-
drage til implementering af bekendtgørelsen om anvendelse af informa-
tions- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri. Ministeriet for 
By-, Bolig- og Landdistrikter – februar 2013 med tilhørende vejledning. 

Projektorganisation Projektets gennemførelse har fundet sted i tilknytning til en projektorga-
nisation bestående af: 

-  En følgegruppe nedsat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

-  En Projekweb-bygherregruppe under ledelse af Michael Guldborg Graae,  

fsb / BYG. 

-  En Projektweb projektgruppe under ledelse af projektchef Michael Guldborg 

Graae, fsb / BYG. 

Fem kapitler Rapporten er opdelt i følgende kapitler: 

Kapitel 1: Projektbeskrivelse. 

Kapitel 2: Projektets realisering. 

Kapitel 3: Projektweb’en og IKT-bekendtgørelsen for alment byggeri. 

Kapitel 4: Projektets produkter. 

Kapitel 5: Lærende evaluering. 

 Projektets udbudsdel er tilvejebragt ved et samarbejde mellem fsb / BYG 
og AL2bolig.  

Projektets IT-del er varetaget af InCom IT Group. 

Projektorganisationen er faciliteret af Henrik Davidsen, PKEConsult, der 
også har udarbejdet projektrapporten i samarbejde med projektchef 
Michael Guldborg Graae, fsb / BYG. 
 

 København – oktober 2013 

Michael Guldborg Graae 

Projektchef - fsb / BYG 
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1. PROJEKTBESKRIVELSE 

Formål 

6 formål Nedenfor gøres rede for projektets formål, som var: 

1. Design og afprøvning af et digitalt koncept, der sammen med en industriel 

tilgang, kunne bidrage til effektivisering af fremtidssikring og energireno-

vering af segmentet af almene boliger opført før 1945. 

2. Design og afprøvning af en projektweb til at understøtte og effektivisere 

helhedsplanlægningen i alle AlmenFaserne, dvs. i Fase A. Programmering, 

Fase B: Projektering, Fase C: Udførelse og Fase C: Vedligehold og drift. 

3. Udarbejdelse af en projektweb manual til internt brug i fsb til brug for ud-

arbejdelse og gennemførelse af i alt ca. 15 helhedsplaner i perioden 2012 – 

2016. Manualen skulle også kunne anvendes i andre boligorganisationer. 

4. Udvikling af kompetence til at fsb kunne blive frontløber i anvendelse af 

projektweb og Bygnings Informations Modeller (BIM) relateret til helheds-

planlægning, projektering, udbud, udførelse, aflevering samt bygningsved-

ligeholdelse og bygningsdrift. 

5. Benyttelse af en projektweb til at understøtte kommunikation og logistik i 

en beboerdreven trinvis fornyelse af almene boliger med fremtidssikringen 

af afd. 1-21 Kantorparken som case. 

6. Uddannelse af ca. 12 beboere til at være ambassadører for en beboerdre-

ven trinvis fornyelse af almene boliger. 
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Udfordringer 

3 udfordringer Nedenfor gøres rede for de udfordringer for fsb som bygherre forvente-
de at stå overfor relateret til: 

1. Design og anvendelse af en helhedsplan-/byggesags-projektweb, som kun-

ne danne afsæt for de eksterne aktørers BIM-tilgang i deres tilbudsgivning 

samt i deres medvirken i Fase B: projektering og Fase C: Udførelse i almene 

renoveringsbyggeopgaver, herunder bl.a. digital kvalitetssikring og afleve-

ring samt digital tilgang til bygningsdrift og vedligehold. 

2. Allokering af ressourcer og udvikling af kompetence til at kunne leve med 

en ny dagligdag med IKT baseret på IKT-proceskompetence samt IKT-

baseret læring, kommunikation og effektevaluering. 

3. Skabelse af en model og praksis for en successiv udvikling i det digitale 

informationsniveau efter følgende model: 

- Summarisk information i AlmenFase A: Programmering, der kunne un-

derstøtte udarbejdelse af byggetekniske tilstandsvurderinger og lokali-

sering af industrialiseringsegnede bygningsdele - efterfulgt af et infor-

mationsniveau, der kunne danne grundlag for myndighedsbehandling 

af byggeprojektet, udarbejdelse af Skema A og digitalt rammeudbud af 

industrialiseringsegnede bygningsdele. 

- Byggesagsspecifikt informationsniveau i AlmenFase B: Projektering, der 

kunne danne grundlag for udarbejdelse af et bygbart projektmateriale, 

design og konfigurering af industrialiseringsegnede bygningsdele, pro-

jektgranskning, prissætning samt afholdelse af rammeud-

bud/’miniudbud’ samt udarbejdelse af Skema B og indgåelse af ram-

meaftale/entrepriseaftale. 

- Byggepladsspecifikt informationsniveau i Almenfase C: Udførelse, der 

kunne danne grundlag for produktion, levering og montering af indu-

strielt fremstillede bygningsdele, kombineret med aptering tilrettelagt i 

en industriel proces. 

- Drifts- og vedligeholdelsesspecifikt informationsniveau I AlmenFase D, 

der kunne danne grundlagt for en optimeret bygningsdrift og bygnings-

vedligeholdelse, der refererer til den nye kontoplan for konto 115 og 

116, jf. redegørelsen herfor i vejledningen ’Forvaltningsklassifikation 

(version 1.0). Landsbyggefonden og KL - august 2009’. 

- Udvikling af kompetence i boligorganisation, der kunne danne grundlag 

for en digitalt understøttet fremtidssikringen af almene boliger baseret 

på en beboerdreven innovation, hvor beboernes eget valg indgår som 

et afgørende vilkår. 

-  Skabelse af forståelse hos beboerne af deres rolle som innovative aktø-

rer i en beboerdreven fremtidssikring af almene boliger baseret på en 

trinvis boligfornyelses-model. 
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Succeskriterier 

6 succeskriterier Nedenfor gøres rede for fsb’s forhåndsforventninger, som var, at projek-

tet ville blive opfattet som en succes, såfremt projektets målsætninger 

blev opfyldt ved: 

1.  Udvikling og delvis afprøvning af en bygherredreven projektweb til under-

støttels af trinvis fornyelse af almene boliger - i alle Almenfaser. 

2.  Udvikling af BIM-systemer, der omhandler alle Almenfaser og som skulle 

være designet til at understøtte trinvis fornyelse af almene boliger. 

3.  Udvikling af IKT-kompetence i fsb og flere andre byggende boligorganisati-

oner, der kunne danne grundlag for en ny dagligdag med IKT - ved trinvis 

fornyelse af almene boliger. 

4.  Udvikling af IKT-kompetence hos aktører i byggebranchen (rådgivere, pro-

ducenter/leverandører, entreprenører og bygningsarbejdere), der ved 

rammeudbud skulle involveres i projektaktiviteter, primært i AlmenFase B. 

Programmering og Fase C. Udførelse. 

5.  Uddannelse af 12 BoligfornyelsesAmbassadører. 

6.  Skabe forståelse hos beboerne om deres rolle som innovative aktører i en 

beboerdreven fremtidssikring og energioptimering af almene boliger base-

ret på en trinvis fornyelses-model. 

Målgrupper 

5  primære målgrupper 

 

Projektets primære målgrupper var: 

1. Beboerdemokrater og beboere i ca. 15 afdelinger i fsb, der stod overfor at 

skulle udarbejde og gennemføre helhedsplaner i 2012 – 2016, samt tilsva-

rende målgrupper i afdelinger i landets øvrige byggende boligorganisatio-

ner. 

2. Ledere og medarbejdere i fsb, herunder ejendomsfunktionærer, der er in-

volveret i pkt. 1, samt tilsvarende målgrupper i afdelinger i landets øvrige 

byggende boligorganisationer. 

3. Aktører i byggebranchen (rådgivere, producenter/leverandører, entreprenø-

rer og bygningsarbejdere), der er involveret i projektaktiviteter i primært 

AlmenFase B. Programmering og Fase C. Udførelse. 

4. AlmenNet (formidling af projektets resultater). 

5. BL (formidling af projektets resultater). 

6  Sekundære 

målgrupper 

 

Projektets sekundære målgrupper var: 

1. Byggeriets videninstitutioner samt forsknings- og udannelsesinstitutioner 

(FoU-institutioner) med interesse for at beskæftige sig med udvikling af un-

dervisning, der kunne lede frem til øget IKT-proceskompetence, IKT-læring, 

IKT-kommunikation og IKT-effektevaluering i alment byggeri.  

2. Socialministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen (regeludvikling). 

3. Kommunale bygningsmyndigheder (digital byggesagsbehandling). 

4. Aktører og beboere i den private udlejningssektor (anvendelse af projektets 

produkter). 

5. Byggeriets organisationer (formidling af projektets resultater). 

6. Oplysningsforbundene. 
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Forventede produkter 

12 forventede 

produkter 

Projektet forventedes at lede frem til følgende produkter: 

1. Design for og implementering af en projektweb. 

2. Et koncept for digitalisering af tegninger over ældre boligafdelinger samt 

afprøvning af en hertil knyttet BIM-model (Bygnings Informations Model) – 

med afd. 1-21 Kantorparken som case. 

3. Design af et digitalt koncept til brug for effektivisering af en industriel tilgang 

til fremtidssikring og energirenovering af segmentet af almene boliger opført 

for 1945. 

4. Design og afprøvning af et koncept for digital aflevering af industrialiserings-

egnede bygningsdele. 

5. Design og afprøvning af et koncept for digitalt udbud af industrialiseringseg-

nede bygningsdele. 

6. Uddannelse af 12 Boligfornyelses-ambassadører. 

7. Udarbejdelse af en projektwebmanuel til internt brug i fsb til brug for udar-

bejdelse og gennemførelse af i alt 10 helhedsplaner i perioden 2012 – 2016, 

som også skulle kunne finde anvendelse i andre boligorganisationer. 

8. Udvikling af IKT-anvendelses-kompetence hos ledere og medarbejdere i fsb, 

herunder ejendomsfunktionærer. 

9. Afholdelse af 3 formidlings-events. 

10. Beboeranvendelse af Projektweb’en i ca. 15 afdelinger i fsb, der står overfor 

at skulle udarbejde og gennemføre helhedsplaner i 2012 – 2016. 

11. Medvirken til udvikling af IKT-kompetence hos aktører i byggebranchen 

(rådgivere, producenter/leverandører, entreprenører og bygningsarbejdere), 

der ved rammeudbud med tilhørende ’miniudbud’ kan forventes at blive in-

volveret i projektaktiviteter i primært AlmenFase B. Programmering og Fase 

C. Udførelse. 

12. Medvirken til udvikling af forskningsreflekterede videnprodukter og under-

visningskoncepter ved medvirken fra forsknings- og uddannelsesinstitutio-

ner (FoU-institutioner), herunder cuneco (Center for produktivitet i byggeri-

et) relateret til at understøtte IKT-proceskompetence, IKT-læring, IKT-

kommunikation og IKT-effektevaluering i alment byggeri. 

 



 

 9 

Forventet projektforløb 

Ansøgningstidsplan Projektets forventede forløb fremgår af figuren nedenfor. 

 
 

 

 
 

Forventet organisering 

Oversigt Det forventedes, at projektets gennemførelse skulle finde sted ved etab-

lering af en projektorganisation bestående af: 

-  Et projektsekretariat med en 1/4-tids projektleder fra fsb. 

- En følgegruppe med deltagelse af repræsentanter for Socialministeriet og 

fsb’s projektsekretariat. 

-  En intern Projektweb projektgruppe i fsb. 

-  En BIM-projektgruppe med deltagere fra Projektweb projektgruppen i fsb, 

eksterne konsulenter, repræsentanter for Center for produktivitet i byggeri-

et (cuneco) og byggeriets FoU-institutioner. 
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2. PROJEKTETS REALISERING 

Projektorganisation 

Oversigt Projekt er gennemført med reference til en projektorganisation bestående af 

en: 

-  Følgegruppe 
(etableret af Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter). 

-  Projektweb bygherregruppe. 
-  Projektweb projektgruppe. 

Følgegruppens virke Følgegruppen har, som vist i figuren nedenfor, afholdt 3 møder, herunder været 

på besigtigelse i fsb-afdeling 1-21 Kantorparken for at se et eksempel på trinvis 

fornyelse af ældre almene bebyggelser. På gruppens møder er følgende temaer 

behandlet: 

-  Projektets status, vinkling og fremdrift. 
-  Aftaleøkonomi. 
-  Koordinering til andre projekter. 
-  Projektprodukter og rettigheder. 
-  IKT-bekendtgørelsen for alment byggeri. 

Realiserede projektaktiviteter 
 

 
 
 

Signatur Signatur: 

De ’Grønne’ stave angiver afsluttede projektaktiviteter. 

Den ’RØDE’ streg marker afslutningen på projektperioden. 

De ’Gule’ stave angiver projektaktiviteter, der er påbegyndt, men ikke afsluttet. 
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Projektweb bygherre-

gruppens virke 

Projektweb bygherregruppen har, som vist i figuren på den forudgående 

side, afholdt 3 møder. På gruppens møder er følgende temaer behandlet: 

-  Generelle bygherrekrav til Projektweb og Udbudweb. 

-  IT-leverandørens IT-arbejdsmodel og Systembeskrivelse. 

-  IT-leverandørens plan for gennemførelse af IT-arbejdsmodellens faser med 

tilhørende hoved- og delleverancer. 

-  Fremdriften i IT-leverandørens leverancer. 

- Modeller for prissætning af IT-leverandørens produkter og leverancer ved 

anvendelse efter Udviklingsfasen. 

-  Etablering af projektweb brugerforening. 

-  Projektets aflevering til Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter. 

Projektweb projekt-

gruppens virke  

 

Projektweb projektgruppen har, som vist i figuren nedenfor, afholdt 6 

møder. 

På gruppens møder er følgende temaer behandlet:  

-  Specifikke bygherrekrav til Projektweb og Udbudsweb. 

(Afklaringsfasen). 

-  IT-leverandørens mock up 

(Afklaringsfasen). 

-  IT-leverandørens systembeskrivelse 

(Afklaringsfasen og Udviklingsfasen). 

-  IT-leverandørens plan for gennemførelse af IT-arbejdsmodellens faser med 

tilhørende hoved- og delleverancer 

(alle faser). 

-  Tids- og aktivitetsplaner for fremdriften i IT-leverandørens leverancer 

i alle faser. 

-  Aftaleforhold mellem bygherre og IT-leverandør, herunder forholdet mellem 

aftaleøkonomiposter og hoved- og delleverancer. 

- Prissætning af IT-leverandørens produkter og leverancer ved anvendelse 

efter Udviklingsfasen. 

 

 

 

 

 

 

Fotos fra møde i Projektweb gruppen – august 2013 
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Overordnede bygherrekrav 

Bygherrekrav til Projektweb-design 

fsb’s fasemodel  I figuren nedfor gøres rede for følgende faser, der ønskedes benyttet i 

projektets Projektweb-design: 

1. Forundersøgelse. 

2. Programmering. 

3. Projektering. 

4. Produktion. 

5. Afslutning. 

6. Læring. 
 

 
 

 Ud over de i figuren ovenfor angivne faser, vil det være nærliggende - 

også at lade Drift- og vedligehold samt 1- og 5 års-eftersyn indgå i Pro-

jektweb’ens fasemodel (version 2). 
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Bygherrekrav til Udbudsweb 

Udviklingssamarbej-

de mellem fsb / drift, 

byg & jura og 

AL2bolig 

Set up’et for udbudsweb’en blev designet i et samarbejde mellem fsb / 

drift, byg & jura og AL2bolig med IT-leverandøren som operatør.  

Udviklingsarbejdet var adresseret til Rammeudbud af industrialiserings-

egnede bygningsdele med en samlet potentiel produktionsværdi på ca. 

1. mia. kr., der fandt sted i perioden oktober 2012 – marts 2013.  

Rammeudbuddet blev fulgt op med et Miniudbud vedrørende renove-

ring af AL2bolig afd. 111 Langkærparken i perioden juni – september 

2013. 

Konceptet for Rammeudbuddet er dokumenteret i Vejledning i Ramme- 

og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 

energi-facaderenovering af almene etageboliger opført 1960 – 1975: 

Værktøj 6: Byggeprogram til Rammeudbud og Værktøj 7: Byggeprogram 

til Miniudbud, AL2bolig 2012. 

Der er udviklet en webbaseret version 1 af Udbudsweb’en (se linket 

http://www.udbudsweb.dk/), der er beskrevet nærmere i Bilaget Pro-

jektweb manual. 

IKT-kontrakt 

Leverancer fsb indgik i april 2012 en kontrakt med en IT-leverandør (InCom IT 

Group) om følgende leverancer: Web Bygningskatalog, Projektserver, 

Udbudsweb (version 1) og Projektweb (version 1). 

fsb ønskede en operativ udbudsweb samt et digitalt koncept til gennem-

førelse af udbud af industrialiseringsegnede bygningsdele for en eller 

flere afdelinger og en bygherredreven projektweb til at understøtte alle 

faser i almene renoveringsbyggesager/gennemførelse af helhedsplanpro-

jekter. 

I tilknytning hertil skulle der, ud over de angivne leverancer, udvikles et 

Web Bygningskatalog samt en Projektserver til håndtering og journalise-

ring af Revit projekter og BIM elementer inkl. tilhørende dokumentation. 
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Udviklings- og Produktionsforløb 

Oversigt 

3 hovedfaser Ifølge kontrakten skulle udviklingsprojektet gennemføres med reference 

til udviklingsprincippet Unified Process (UP) i den overordnede kravspeci-

fikationsfase og den efterfølgende produktionsfase, hvor hver af neden-

stående hoved og delfaser skulle afsluttes før den følgende kunne påbe-

gyndes. 
1. Afklaringsfasen: 

Fase 1.1 - Kravspecifikationer med Wireframing og overordnet funktionsbeskri-

velse. 

Fase 1.2 – Systembeskrivelse via mockup og use case beskrivelser. 

2. Udviklingsfasen: 

Fase 2.1 – Programmering af delleverancer med løbende test, tilpasning og god-

kendelse. 

3. Overtagelsesprøvning og ibrugtagning: 

Fase 3.1 – Levering af hovedleverance til overtagelsesprøve. 

Fase 3.2 – Ibrugtagning. 

I kontrakten var der taget forbehold for, at ændringer af en godkendt og 

afsluttet fase kunne medføre øgede omkostninger og forlænget leve-

ringstid. 

 

Specifikation 

1. 

Afklaringsfasen 

I denne fase samarbejder kunde og IT-leverandør om at udforme oplæg 

og kravspecifikationer til de enkelte delleverancer. 

På en indledende workshop skulle der træffes aftale om, hvem af parter-

ne, der skulle udføre én eller flere af følgende opgaver: 

1. Afklaringsfasen: 

1.1  Afklaring af funktionalitet, ønsker og behov. 

1.2.  Udformning af wireframes som grundlag for en udvidet diskussion vedr. 
ønsker og behov 

1.3  Udformning af mock up og use case. 

1.4.  Estimering og udformning af tidsplan for delleverancen. 

1.5.  Godkendelse af mock up og use case. 

2. 

Udviklingsfasen 
2. Udviklingsfasen: 

2.1.  Produktion af delleverancen. 

I denne periode kunne der være behov for løbende test og gennemgang i 

samarbejdet mellem kunde og IT-leverandør. Skypemøder eller møder hos 

en af parterne aftales løbende og efter behov. 

2.2.  Produktionen, der tager direkte udgangspunkt i resultatet og beslutninger 

truffet under af pkt. 1. 

2.3.  Ændringer af delleverancer. 

 Under produktion af en delleverance kan begge parter anmode om æn-

dring af delleverancen. Påvirker ændringerne pris eller tidsplan, aftales 

dette løbende. Kunden afgør om ændringsanmodninger fra IT-leverandør 

skal accepteres eller ej. Ændringer, der indebærer merbetaling eller udsky-

delse af den endelige deadline, skal aftales skriftligt mellem parterne. 
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3. 

Overtagelsesprøve og 

ibrugtagning 

3. Overtagelsesprøve og ibrugtagning 

3.1.  Når første hovedleverance er færdigudviklet, og kunde og IT-leverandør 
har afsluttet de indeholdende løbende delleveranceprøver, gennemføres 
en komplet overtagelsesprøve hos kunden. 

3.2.  Godkendelsestidsfristen er max 7 dage for en delleverance og 20 dage for 
en hovedleverance/overtagelsesprøve, med mindre kunden fremsiger øn-
ske om et andet godkendelsesinterval. Der er medregnet max 20 dages 
godkendelsesfrist i tidsplanen. 
Hvis den samlede godkendelsesfrist overskrider 20 dage, vil tidsplanen for 
leveringstidspunktet blive rykket. 

3.3.  Når samtlige krav til løsningen er opfyldt og overtagelsesprøven er gen-
nemført, ibrugtager kunden den samlede løsning. 

3.4.  Medmindre kunden påpeger væsentlige fejl/mangler ved løsningen inden 
30 dage efter dette tidspunkt, anses løsningen for afleveret ved udløbet af 
denne frist. 

3.5. Påpeges der væsentlige fejl inden for nævnte frist, foretager InCom udbed-
ring. 

Rettigheder 

Kundens og IT-

leverandørens ret-

tigheder 

Kunden har rettighed til Udbudweb (version 1) og ProjektWeb (version 

1).  

Efter udvikling af disse leverancer, er kunden ikke forpligtet til at benytte 

IT-leverandøren til udvikling af løsningen. 

Kildekode og SQL database udleveres til kunden ved skriftlig anmodning 

om overdragelse af løsningerne. IT-leverandøren har ret til at videreud-

vikle løsningerne og efterfølgende videresælge dem som IT-leveran-

dørens brancheløsninger. 
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3. PROJEKTWEB’EN OG IKT-BEKENDTGØRELSEN FOR ALMENTBYGGERI 

Oversigt 

Formål Projektweb’en har som et vigtigt formål at kunne understøtte implemen-

teringen af de krav, som bygherrer skal stille i henhold til Bekendtgørelse 

om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i al-

ment byggeri (bekendtgørelse nr. 119 af 7. 02. 2013).  

Krav  Bekendtgørelsen indeholder en række krav til metoder og processer, 

som bygherren i en konkrete byggesag skal stille til byggesagens parter. 

Disse krav omfatter:  

§ 3  IKT-koordinering.  

§ 4  Håndtering af digitale byggeobjekter.  

§ 5  Digital kommunikation og projektweb mv.  

§ 6  Anvendelse af digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer.  

§ 7   Anvendelse af objektbaseret bygningsmodellering under projektering og 
udførelse.  

§ 8  Digitalt udbud og tilbud.  

§ 9  Udbud med mængder  

§ 10  Digital leverance ved byggeriets aflevering.  

§ 11  Digital mangelinformation.  

Kravene i bekendtgørelsen er inddelt følgende tre typer:  

1.  Krav, som øger kvaliteten og produktiviteten hos bygherren.  

2.  Krav, som øger driftsherrens produktivitet i driften.  

3.  Krav, som øger kvaliteten og produktiviteten i leverancesystemet, som i 
denne sammenhæng omfatter rådgivere, projekterende, udførende, byg-
gevareproducenter, it-udbydere m.v.  

Bygherreinteresser I bekendtgørelsen gøres rede for, at byg-/driftsherren har: 

-  En direkte egeninteresse i punkt 1 og 2 ovenfor. Dvs. krav som skal sikre op-
nåelse af fordele hos sig selv – og i sine egne arbejdsprocesser.  

-  En indirekte interesse i at sikre, at hans leverancesystem - af hensyn til pris, 
tid og kvalitet - benytter redskaber og metoder, som påviseligt øger produk-
tivitet og kvalitet i leverancesystemet.  

Bygherrens krav til 

byggesagens parter 

Bekendtgørelserne omfatter ikke krav til, hvordan bygherren skal stille 

kravene overfor byggesagens parter. 

Der peges i relation hertil bl.a. på: 

-  At kravstillelsen typisk vil indgå som en integreret del af henholdsvis aftaler-
ne med de deltagende rådgivere og med de udførende.  

-  At en specificering af kravene som oftest vil indgå i de ydelsesbeskrivelser, 
der knytter sig til rådgiveraftalen og til byggesagsbeskrivelsen, der knytter 
sig til kontrakterne.  

-  At de rent IKT-tekniske forhold i forbindelse med håndtering af bygherrekra-
vene enten kan indgå i ydelsesbeskrivelsen eller være beskrevet i særskilte 
IKT-specifikationer. 

Projektweb’ens opfyldelse af bekendtgørelsen krav, jf. § 4 – 11, er nær-

mere beskrevet i ’Bilaget Projektweb manual’. 

Krav til IKT-koor-

dinering 

Bekendtgørelsen angiver i § 3 en række krav til IKT-koordinering, som har 

betydning for IKT-organiseringen i byggesagen, udvikling af IKT-

kompetence og ok kompetence i at anvende Projektweb’ens funktionali-

tet. 
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IKT-koordinatorernes opgaver og roller 

Se reference Bygherrens og byggepladsens IKT-koordinatorer opgaver og roller er 

nærmere beskrevet i den nedenfor angivne reference til IKT-bekendt-

gørelsen for alment byggeri. 

Reference til: 

Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri (be-

kendtgørelse nr. 119 af 7. 02. 2013) med tilhørende vejledning.  

§ 3 IKT-koordinering - - 

Bygherrekrav 

 

 

Ifølge § 3. IKT skal bygherren sikre, at der gennem hele byggesagen sker en ko-

ordinering af den samlede IKT-anvendelse mellem alle involverede parter.  

Formålet med kravet er at sikre, at der gennem hele byggesagens forløb sker en 

koordinering af den samlede IKT-anvendelse på tværs af de relevante, involve-

rede parter.  

Bygherren skal sikre, og har ansvaret for, at der sker en IKT-koordinering gen-

nem hele byggesagen. Koordineringen kan opnås ved at sikre, at der hele tiden 

er en specifik part, der har ansvaret for at koordinere det digitale samarbejde 

mellem alle byggesagens parter.  

Der peges på: 

-  At funktionen som IKT-koordinator kan udøves og organiseres på mange forskellige måder.  

-  At IKT-funktionen kan være placeret hos bygherren, hos en af projektets rådgivere eller udfø-

rende eller hos en tredjepart, der alene varetager denne opgave.  

-  At der på større byggesager kan opbygges en IKT-organisation, hvor en IKT-koordinator har 

ledelsen af IKT-funktionen og hvor denne refererer til bygherren, i koordination med projekte-

rings- og byggeledelsen. Alle parters IKT-ansvarlige kan indgå i IKT-organisationen - herunder 

bygherrens IKT-ansvarlige.  

-  At såfremt funktionen som IKT-koordinator placeres hos en af byggesagens rådgivere eller ud-

førende, bør aftalen herom indgå i de aktuelle aftaler. Er funktionen placeret hos en tredjepart, 

må der træffes en særskilt aftale.  

-  At der til såvel rådgiveraftalen som til aftalen med en eventuel tredjepart bør knyttes en detal-

jeret IKT-ydelsesspecifikation, som beskriver de konkrete koordineringsydelser og opgaver, som 

IKT-koordinatoren skal varetage.  

-  At såfremt IKT-funktionen er placeret hos bygherren bør funktionen også her varetages med 
udgangspunkt i en ydelsesbeskrivelse, og at denne er kendt af byggesagens øvrige parter. 

IKT-funktioner og IKT-

koordinatorens ansvar, 

opgaver og roller 

IKT-funktioner. IKT-koordineringens indhold og omfang bør specifikt forholde sig til ho-

vedelementerne i IKT-bekendtgørelsen og bør især koncentrere sig om følgende IKT-

funktioner:  

- Håndtering af digitale byggeobjekter. 

- Digital kommunikation og projektweb mv.,  

- Anvendelse af digitale, objektbaserede bygningsmodeller.  

- Digitalt udbud og tilbud.  

- Digitale leverancer undervejs og ved byggeriets aflevering og  

- Digital mangelinformation.  

Ansvar. I vejledningen henvises til, at IKT-koordinatoren har ansvaret for at organisere, 
koordinere, formidle og beskrive anvendelsen af IKT i det digitale samarbejde mellem 
parterne gennem hele byggesagens forløb. Dvs. ansvaret for at forestå den samlede IKT-
koordinering på tværs af alle involverede parter. 

I vejledningen henvises endvidere til at IKT-koordinatorens opgaver i relation til håndte-

ring af digitale byggeobjekter i byggesagen bl.a. kan være at: 

-  Beskrive hvilke metoder der skal benyttes for at holde styr på alle byggeobjekter på en sådan 

måde, at de på en enkel måde, og uden tab af information, kan udveksles mellem parterne.  

-  Beskrive hvilken navngivning, klassifikation og kodning af byggeobjekter der skal benyttes i 

byggesagen.  

-  Beskrive hvilken ’mapping’ der evt. skal benyttes, hvis der benyttes forskellige klassifikations- 

eller kodningssystemer i specifikke applikationer, så man kan ’mappe’ benævnelser i det ene sy-

stem entydigt til benævnelser i det andet system.  

-  Sikre at der løbende sker en forventningsafstemning mellem de involverede parter om informa-

tionsudvekslingen. 
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IKT-funktioner og IKT-

koordinatorens ansvar, 

opgaver og roller 

(fortsættelse) 

 

IKT-koordinatorens opgaver i relation til den digitale kommunikation i byggesagen kan 

bl.a. være at:  

-  Udarbejde navneliste over IKT-ansvarlige i byggesagens respektive firmaer.  

-  Fastlægge rammer for filnavngivning, metadata, mappestruktur m.v.  

- Fastlægge rammer for filformater/-versioner.  

-  Administrere projektweb – dvs. håndtere brugere, rettigheder og mapper.  

-  Dokumentere beslutninger.  

-  Udarbejde organisationsdiagram som indeholder navneliste. 

IKT-koordinatorens opgaver i relation til den digitale kommunikation under byggesagen 

samt i forbindelse med digital leverance ved byggeriets aflevering kan bl.a. være at:  

-  Indsamle stamdata fra byg- og driftsherre omkring byggeriet og gøre dette tilgængeligt for 

projektets parter.  

-  Udarbejde og løbende vedligeholde en plan for, hvilke parter der skal gøre hvilke digitale data 

tilgængelige og på hvilke tidspunkter.  

-  Udarbejde en plan for digital leverance ved byggeriets aflevering, herunder, afklare tekniske 

afleveringskrav til driftsherrens IKT-baserede FM-systemer.  

-  Dokumentere beslutninger.  

-  Sikre at planen er tilgængelig for de involverede parter. 

IKT-koordinatorens opgave kan i relation til anvendelse af bygningsmodeller være, at:  

-  Udarbejde navneliste over model-/CAD-ansvarlige i projektets respektive firmaer.  

-  Fastlægge rammer for opbygning af objektbaserede modeller.  

-  Samle og koordinere fagmodeller fra de forskellige parter.  

-  Fastlægge datatilgængelighed og -leverancer, herunder beskrive anvendelse, koordinering og 

udveksling af fag- og fællesmodeller i projektets forskellige faser.  

-  Fastlægge rammer for tegningsstandarder, kollisionskontrol, formater, tegningshoved m.v. 

 IKT-koordinatorens opgave i relation til digitalt udbud og tilbud kan bl.a. være at:  

-  Fastlægge rammer for opbygning og strukturering af det digitale udbudsmateriale.  

-  Træffe nødvendige aftaler med ekstern udbyder af udbudsweb.  

-  Dokumentere beslutninger og handlinger.  

-  Fastlægge adgang og rettigheder, herunder fordeling af udbudsmaterialet. 

Som en del af varetagelse af IKT-funktionen henvises der i vejledningen(afsnit 7.4.2) til, at 

med en plan eller procesbeskrivelse for hvilke parter der skal gøre hvilke informationer 

tilgængelige i systemet og på hvilke tidspunkter, optimeres både nyttiggørelse og gen-

brug af data til gavn for alle byggesagens parter. 

Planen bør beskrive alle parters data-leverancer og understøtte alle parters krav og be-

hov for informationer under projektforløbet. I den forbindelse er det særlig vigtigt at 

bygherren gør sig klart, hvilke informationer han leverer, og hvilke informationer han vil 

stille krav om at få leveret – samt til hvilke formål, og i hvilke IKT-systemer de skal benyt-

te.  

Dvs. en plan for hvilke IKT-systemer bygherren selv vil benytte i forbindelse med sin 

overvågning og styring af tid, økonomi og kvalitet under byggeprocessen, for hvordan 

han vil arkivere proces- og produktdokumentation, og hvordan, og med støtte fra hvilke 

IKT-systemer, han efterfølgende vil forvalte sit byggeri.  

Ud over krav til de enkelte parter bør procesbeskrivelsen indeholde en brugervejledning 

for selve anvendelsen af systemet. Hermed samles al information om brug af systemet i 

en for byggesagen fælles manual, hvorefter det er forholdsvis let at formidle brug af 

systemet for alle projektdeltagere gennem hele forløbet - især når der løbende kommer 

nye projektdeltagere til. 

Fortsættes … 
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IKT-funktioner og IKT-

koordinatorens ansvar, 

opgaver og roller 

(fortsættelse) 

 

Procesbeskrivelsen bør som minimum indeholde følgende afsnit:  
-  Typer af projektinformation, herunder byggeobjekter og egenskabsdata og dokumenter.  

-  Navngivning og journalisering.  

-  Metadata.  

-  Hvem er ansvarlig for systemet?  

-  Mappestruktur og adgangsstruktur i systemet.  

-  Hvem har adgang til systemet og med hvilke rettigheder.  

-  Filformater for arkivering af objektbaserede modeller, digitale byggeobjekter og dokumenter.  

-  Advisering. 

I vejledningen henvises til (afsnit 5.4.2.1): 

-  At procesbeskrivelsen bør indeholde generelle regler for, hvilke typer af sagsinformation og 

dokumenter, der skal arkiveres og udveksles på systemet, herunder at det bør afklares, om det 

kun skal omfatte tekniske og administrative sagsinformationer eller også kontraktuelle doku-

menter og lignende.  

-  At alle beslutningsdokumenter bør arkiveres i systemet, således at alle relevante parter kan 

følge med i, hvilke beslutninger der er truffet gennem byggesagen. 

-  At typiske beslutningsdokumenter er byggemøde- og teknikmødereferater, aftalenotater og 

tegninger samt breve og visse e-mails.  

-  At almindelige breve og tegninger på papir også indgår som sagsdokumentation, og derfor bør 

scannes og konverteres til digitale dokumenter, for derefter at arkiveres på projektwebben.  

-  At såfremt e-mails indeholder relevant sagsdokumentation, bør de behandles som almindelige 
dokumenter og arkiveres på projektwebben. 
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4. PROJEKTETS PRODUKTER 

Oversigt 

13 produkter I projektet er der frembragt følgende produkter: 

IKT-værktøjer 

1. Digital grundmodel. 

2. Bygherrekrav til en Projektweb-design. 

3. Projektweb mock up (ikke afsluttet). 

4. Udbudsweb. 

5. Projektweb manual. 

IKT-organisering/- kompetenceudvikling og læring 

6. Koncept for organisering af fsb’s interne IKT-funktion. 

7. Koncepter for IKT-kompetenceudvikling og Læring – Boligorganisationer. 

8. Koncept for IKT-kompetenceudvikling – Rådgivere, entreprenører og hånd-

værkere.pt for kompetenceudvikling. 

9. IKT-kompetenceudvikling – Entreprenører. 

10. Koncept for IKT-understøttet innovation og læring i almene byggesagsfor-

løb 

11. Koncept for IKT-kompetenceudvikling - Rågivere, entreprenører og hånd-

værkere. 

Beboerdreven fornyelse og renovering af almene ældre almene boliger 

12. Koncept for IKT-understøttet uddannelse af Boligfornyelses-ambassadører. 

Bygherredreven udvikling og anvendelse af IKT-værktøjer 

13. Prospekt til etablering af en Projektweb udviklingsforening for almene 

bygherrer. ’Koncept for organisering af IKT-funktionen. 

De 13 produkter beskrives nærmere i de efterfølgende afsnit. 
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IKT-værktøjer 

Produkt 1: 
Den Digitale Grundmodel 

Produkt 1 Den Digitale Grundmodel.  

Modellen er et redskab til digitalisering af ældre boligafdelinger, som er 

en grundforudsætning for anvendelse af en Projektweb til understøttelse 

af alle faser i renovering af almene bebyggelser og boliger.  

Modellen er nærmere beskrevet i Bilaget ’Projektweb brugermanual’. 

Digitalisering opdelt i 

6 trin 

Digitalisering af boligafdelinger er en grundforudsætning for anvendelse 
af digital projektweb i alle faser i renoveringen af almene bebyggelser og 
boliger, som i Projektweb-konceptet er givet betegnelsen ’Den digitale 
grundmodel’. 

I projektet er digitalisering af udvalgte blokke i fsb afd. 1-21 Kantorpar-
ken benyttet som case. I de udvalgte blokke var der gennemført et for-
søgsprojekt med Trinvis fornyelse af boligerne. 

Digitaliseringen i henhold til den Digitale grundmodel har fundet sted i 
følgende 6 trin.  

1.  Indsamling af alle eksisterende tegninger på Kantorparken. 

2.  Optegning af eksisterende forhold på baggrund af eksisterende tegninger. 

3.  Kontrolopmåling af eksisterende bygninger samt indsamling af driftsrelate-

rede informationer. 

4. Identificering og optegning af bygningskomponenter og industrialiserede 

bygningsdele. 

5.  Tilretning af grundmodellen på baggrund af kontrolopmålingerne, indsam-

lede driftsrelaterede informationer og standard bygningsdele/-

komponenter. 

6.  Udtræk af nye tegninger og mængder til brug i ’Den Trinvise Fornyelse’. 

BIM-model I den digitale grundmodel optegnes 3D ’as-built´ modeller ud fra eksiste-

rende tegninger og registreringer. I optegningen bliver facaderne og de 

indre vægge optegnet ’as-built’, da det er her, der typisk optræder man-

ge lokale variationer. For de indre vægges vedkommende optegnes disse 

pr. etage for at bevare den nødvendige fleksibilitet i forhold til ’Den Trin-

vise Fornyelse’. 

Industrialiseret pro-

duktion af udvalgte 

bygningsdele 

Alle præfabrikerede industrialiserede elementer, og elementer som øn-

skes industrialiseret, opbygges herefter som Building Information Mo-

dels (BIM), der herefter benyttes i opbygningen af den endelige model. 

Digitalisering som 

optimeringspotentia-

le for bygningsdriften 

Det store potentiale ved en digitalisering af boligmassen ligger dog i stør-

re grad i den efterfølgende driftsfase. Der ligger nogle helt konkrete be-

sparelser i forbindelse med den daglige drift og vedligeholdelse af bolig-

massen, samt muligheden for en større grad af brugerinddragelse i såvel 

planlægningsfasen som ibrugtagningsfasen. 

Ydelsesbeskrivelser 

mm. 

I Helhedsplanarbejdet er det nødvendigt at supplere BIM-modellen med 

eksempelvis ydelsesbeskrivelse, montagevejledninger mm. 
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Produkt 2: 
Bygherrekrav til Projektweb 

Produkt 2 Bygherrekrav til Projektweb. 

 
 

 

De ’Blå’ kasser i figuren til venstre  
giver en oversigt over funktionali-
teten i version 1 af Projektweb’en. 

Produkt 3: 
Projektweb mock up 

Produkt 3 Projektweb mock up. 

Udarbejdelsen af en projektweb mock up blev påbegyndt men ikke af-
sluttet i projektperioden. 

Produkt 4: 
Udbudsweb 

Produkt 4 

 

Udbudsweb. 

Byherrekravene til Udbudsweb’en er nærmere omtalt i afsnittet ’Bygher-

rekrav til Udbudsweb’. 

Udbudswebben (version 1) findes via linket 

(http://www.udbudsweb.dk/) og er nærmere beskrevet i Bilaget ’Pro-

jektweb brugermanual’. 
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Produkt 5: 
Projektweb manual 

Produkt 5 Projektweb manual. 

Manualen er i opdelt i følgende 

kapitler: 
Kapitel 1: Agil tilgang. 

Kapitel 2: Den digitale grundmodel. 

Kapitel 3: Projektweb. 

Kapitel 4: Udbudsweb. 

I Kapitel 1 gøres rede for anven-

delse af agile metoder i software-

leverancer. Der gøres endvidere 

rede for kundens udarbejdelse af 

en overordnet tidsplan, som IT-

leverandøren skal konkretisere 

ved udarbejdelse af en Projektplan 

med tilhørende Leveranceplaner 

og Aktivitetsplaner. 

I Kapitel 2 gøres rede for en digital 

grundmodel, der er taget i drift og 

som omhandler: (1) Flad digitalise-

ring af eksisterende forhold i æl-

dre almene bebyggelser med til-

hørende bygningskatalog, (2) 3D 

optegning af de enkelte eksiste-

rende lejlighedstyper med tilhø-

rende datamodel og beskrivelser 

og (3) et Bygningskatalog. 

I Kapitel 3 gøres rede for bruger-

krav til en projektweb, der skal 

kunne understøtte alle faser i en 

almen renoveringsbyggesag. 

Brugerkravene skal danne grund-

lag for udbud af softwareleveran-

cer i tilknytning hertil. 

I Kapitel 4 gøres rede for funktio-

naliteten i Udbudsweb’en, der er 

taget i drift. 

I Kapitel 2 – 4 er der endvidere 

angivet referencer til bl.a.: 

-  Vejledning til IKT-bekendtgørelsen 

for Alment byggeri. Ministeriet for 

By-, Bolig- og Landdistrikter - april 

2013. 

-  U106/anvisning: Digital mangelin-

formation (høringsudgave). bips – 

september 2013. 

Projektportalens åbningsside er 

vist i figuren nedenfor. 
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IKT-organisering/-kompetenceudvikling og læring 

Produkt 6: 
Koncept for organisering af fsb’s interne IKT-funktion 

Eksempel på IKT-

organiseringen i en 

boligorganisation 

Konceptet omhandler fsb’s interne IKT-organisering samt IKT-organi-
seringen i byggesagens Projekteringsfase og Produktionsfase. 

fsb’s interne IKT-organisering fremgår af figuren nedenfor. 
 

 
 

Eksempel på bygge-

afdelingen som bolig-

organisationens cen-

trale IKT-operatør. 

Afdelingen byg (se figuren nedenfor) er den centrale IKT-operatør i fsb’s 

organisation. Nøglemedarbejdere i byg skal have en højt udviklet IKT-

kompetence, som sætter den i stand til dels at være interne operatører i 

fsb’s egen IKV-platform til styring af byggesager i alle faser, dels at stille 

krav til eksterne aktørers medvirken til udvikling og drift af IKV-

platformen i Projekteringsfasen, Produktionsfasen og Afleveringsfasen. 

 
 

 
 

fsb/øvrige afdelinger Alle øvrige afdelinger (markeret med blå og grøn fyldfarve) involveres i 
større eller mindre grad i de enkelte byggesager og skal derfor have 
kompetence i at anvende Projektweb’en på brugerniveau. 

Det samme gælder for afdelingsbestyrelserne for byggende afdelinger. 
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Programfasen Figuren nedenfor viser et eksempel på IKT-organiseringen i byggesagens 
Programfase. 
 

 
 

Projekteringsfasen Figuren nedenfor viser et eksempel på IKT-organiseringen i byggesagens 
Projekteringsfase. 

Bemærk at rådgiverne har deres egen IKT-koordinator. 
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Produktionsfasen og 

Afleveringsfasen 

Figuren nedenfor viser et eksempel på IKT-organiseringen i byggesagens 
Produktions- og Afleveringsfase. 

Bemærk at byggepladsen har sin egen IKT-koordinator samt IKT-ansvar-
lige sjakformænd. 
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Produkt 7: 
Koncept for IKT-kompetenceudvikling og læring – Boligorganisationer 

Formål Konceptet er et redskab til lokalisering af behovet for udvikling af IKT-
kompetence hos: 
-  Nøglemedarbejdere i byggende almene boligorganisationer i at være interne 

operatører i anvendelse og drift at projektweb’en til styring af byggesager i 
alle faser, herunder kompetence i at stille krav til eksterne aktørers medvir-
ken til udvikling og drift af IKV-platformen i projekteringsfasen, produktions-
fasen og afleveringsfasen. 

-  Øvrige medarbejdere, der har behov for at anvende Projektweb’en på bru-
gerniveau. 

Udvikling af den fornødne IKT-kompetence hos projektlederne i fsb byg 

forudsættes at finde sted ved deres deltagelse i nedstående uddannel-

sesforløb. 

Uddannelsesforløb 

for projektledere 

 

Mo-
dul 
nr. 

Uddannelsesforløb for projektledere  Varig-
hed 

(dage) 

1 Introduktion til IKT-bekendtgørelsen for alment byggeri ½ 

2 Introduktion til Projektweb’en ½ 

3 Indføring i Den digitale grundmodel 1 

4 Indføring i Projektweb’en 1 

5 Indføring i Udbudsweb’en ½ 

6 Indføring i Digital aflevering  ½ 

7 Indføring i Digital drift og vedligehold ½ 

8 Indføring i anvendelse af IT-værktøjer ½ 

I alt 5 
 
 

Uddannelsesforløb 

for nøglemedarbej-

dere i øvrige afdelin-

ger 

Udvikling af IKT-kompetence på brugerniveau hos nøglemedarbejdere i 

boligorganisationens øvrige afdelinger forudsættes at finde sted ved de-

res deltagelse i nedstående uddannelsesforløb. 
 

Mo-
dul 
nr. 

Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere i øvrige afde-
linger 

Varig-
hed 

(dage) 

1 Introduktion til IKT-bekendtgørelsen for alment byggeri ½ 

2 Introduktion til den Digitale grundmodel og Projektweb’en ½ 

3 Indføring i Den digitale grundmodel, Projektweb’en og 
Udbudsweb’en 

2 

4 Indføring i Digital drift og vedligehold 1 

I alt 5 
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Produkt 8: 
Koncept for IT-kompetenceudvikling – Rådgivere 

Formål Konceptet omhandler uddannelsesforløb for udvikling af IKT-kompe-
tence hos ledelsesrepræsentanter og nøglemedarbejdere fra de til byg-
gesagen tilknyttede rådgivervirksomheder. 

Udvikling af IKT-kompetence hos rådgivere forudsættes at finde sted ved 
deres deltagelse i nedstående uddannelsesforløb. 

Uddannelsesforløb 
 

Modul 
nr. 

Uddannelsesforløb for rådgivere Varig-
hed 

(dage) 

1 Introduktion til IKT-bekendtgørelsen for alment byggeri ½ 

2 Introduktion til Projektweb’en ½ 

3 Indføring i Den digitale grundmodel 1 

4 Indføring i Projektweb’en 
(Progam/Produktions/Afslutning) 

1 

5 Indføring i Udbudsweb’en. ½ 

6 Indføring i Digital aflevering  ½ 

7 Indføring i Digital drift og vedligehold ½ 

8 Indføring i anvendelse af IT-værktøjer ½ 

I alt 5 
 
 

Produkt 9: 
IKT-kompetenceudvikling - Entreprenører 

Entreprenører Konceptet omhandler uddannelsesforløb for udvikling af IKT-
kompetence hos ledelsesrepræsentanter og nøglemedarbejdere fra de 
til byggesagen tilknyttede entreprenørfirmaer. 

Udvikling af IKT-kompetence på brugerniveau hos ledelsesrepræsentan-
ter og nøglemedarbejdere udsættes at finde sted ved deres deltagelse i 
nedstående uddannelsesforløb. 

 
 

Modul 
nr. 

Uddannelsesforløb for entreprenører Varig-
hed 

(dage) 

1 Introduktion til IKT-bekendtgørelsen for alment byggeri ½ 

2 Introduktion til Projektweb’en - Produktions/Afslutning ½ 

3 Introduktion til Projektweb’en og Udbudsweb’en ½ 

4 Indføring i Digital kommunikation 2 

5 Indføring i anvendelse af digitale værktøjer  1½ 

I alt 5 
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Produkt 10: 
IKT-kompetenceudvikling - Håndværkere 

Håndværkere Udvikling af IKT-kompetence på brugerniveau hos alle håndværkere på 
byggepladsen forudsættes at finde sted ved deres deltagelse i nedståen-
de uddannelsesforløb. 

 
 

Mo-
dul 
nr. 

Uddannelsesforløb for håndværkere Varig-
hed 

(dage) 

1 Introduktion til projektweb’en ½ 

2 Introduktion til Projektweb’en 
(Produktion/Afslutning) 

½ 

3 Indføring i Digital kommunikation ½ 

4 Indføring i anvendelse af digitale værktøjer til  
kvalitetssikring 

½ 

5 Indføring i anvendelse af digitale værktøjer til produktivi-
tetsmåling 

½ 

6 Indføring i anvendelse af værktøjer til digital mangel-
afhjælpning 

½ 

I alt 3 
 
 

Produkt 11: 
Koncept for IT-understøttet innovation og læring i almene byggesagsforløb 

Formål Konceptet er et redskab til at skabe en IKT-understøttet innovation og 
læring i almene byggesagsforløb baseret på, at den udviklede IKT-
kompetence følges op med en indføring i vilkårene for et innovativt mø-
de med de udfordringer byggesagen og byggeriet byder på, herunder 
skabelse af en innovativ interaktion mellem kompetence og læring i 
praksis. 

Læringsbegrebet Konceptet for IT-understøttet innovation og læring i almene byggesags-
forløb er baseret på at den udviklede IKT-kompetence følges op med en 
indføring i vilkårene for et innovativt møde med de udfordringer bygge-
sagen og byggeriet byder på.  

Et møde, der fordrer aktiv handling i et åbent samarbejde med alle invol-
verede parter og aktører, hvor kvalitetskriterier, udfordringer og krav 
hele tiden ændrer sig. Svaret på denne udfordring er at skabe en innova-
tiv interaktion mellem kompetence og læring i praksis. 

Dvs. skabelse af en ny praksislæringskultur. 

Læringskulturen Læringskulturen styrkes eller skabes ved: 

 -  En fælles viden parterne imellem 

som virkemiddel til skabelse af en 

bedre indbydes social og faglig 

forståelse, der kan bidrage til op-

timering af sammenhængen mel-

lem plan, teori og praksis. 

-  Proaktiv anvendelse af denne vi-

den i forhold til alle byggesagens 

aktører. 

-  En fælles viden parterne imellem 

som virkemiddel til skabelse af en 

bedre indbydes social og faglig for-

ståelse, der kan bidrage til optime-

ring af sammenhængen mellem 

plan, teori og praksis. 

-  Proaktiv anvendelse af denne vi-

den i forhold til alle byggesagens 

aktører. 
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Undervisningsforløb 

for ledere 

Udvikling af kompetence i IKT-understøttet innovation og læring for le-
dere relateret til byggesagen og byggepladsen forudsættes at finde sted 
ved deres deltagelse i nedstående uddannelsesforløb. 

 
 

Mo-
dul 
nr. 

Uddannelsesforløb for ledere relateret til Byggesagen og 
byggepladsen 

Varig-
hed 

(dage) 

1 Introduktion til Den digitale og bæredygtige byggeproces ½ 

2 Indføring i metoder til optimering af flow i leverancekæ-
den. 

½ 

3 Indføring i metoder til samordning af logistik i byggepro-
cessen. 

1 

4 Indføring i metoder til skabelse af en innovativ opgave- 
ansvars- og rollefordeling. 

1 

5 Indføring i metoder til skabelse af en innovation, vidende-
ling og praksislæring. 

1 

6 Indføring i metoder til produktivitetsmåling og effekteva-
luering. 

1 

I alt 5 
 
 

Undervisningsforløb for 

håndværkere 

Udvikling af kompetence i IKT-understøttet innovation og læring for 
håndværkere på byggepladsen forudsættes at finde sted ved deres del-
tagelse i nedstående uddannelsesforløb. 

 
 

Mo-
dul 
nr. 

Uddannelsesforløb for håndværkere Varig-
hed 

(dage) 

1 Introduktion til ’Den digitale og bæredygtige byggeproces’ ½ 

2 Introduktion til innovation, videndeling og praksislæring ½ 

3 Introduktion til metoder til samordning af logistik i bygge-
processen 

½ 

4 Indføring i praksisledelse på byggepladsen (1) og (2) 1 

5 Brug af webbaserede IT-værktøjer i sjakkene i praksis (1) 
og (2) 

1 

8 Indføring i metoder til produktivitetsmåling og effekteva-
luering 

½ 

I alt 4 
 
 

 Undervisningsforløbet forudsættes gennemført som et AMU-kursus for-
lagt til byggepladsen. 
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Beboerdreven fornyelse og renovering af almene ældre almene boliger 

Produkt 12: 
IKT-understøttet uddannelse af Boligfornyelses-ambassadører  

Formål Konceptet for IKT-understøttet uddannelse af Boligfornyelses-ambas-
sadører, har til opgave at udvikle og forankre boernes interesse, ejerskab 
og motivation i de forestående Klimarenoveringsbyggesager og en tilhø-
rende bæredygtig tranformation af fællesarealerne, så disse bliver en 
beboersucces. 

Baggrund Beboernes interesse, ejerskab og motivation er afgørende for, at de fo-
restående Klimarenoveringsbyggesager og en tilhørende bæredygtig 
tranformation af fællesarealerne bliver en succes. Det gælder især ved 
anvendelse af Trinvis fornyelse af boligerne, som en beboerdreven pro-
ces  

Formål Boligambassadørerne skal medvirke til at sikre, at beboerne: 

- Bliver medejere af klimarenoveringen og den bæredygtige transformation af 
fællesarealer og hele bebyggelsen, er positive overfor at det er ’deres pro-
jekt’og deres bolig samt lærer at bo i en helt anderledes bolig (tæt og vel 
ventileret, med nyt badeværelse/køkken, nye overflader og ny indretning).  

- Indgår i en kontinuerlig lærende dialog med hinanden, med boligorganisati-
onen med alle aktører i helhedsplanlægningen, aktørerne i byggesagens pro-
jektorganisation og med håndværkerne på byggepladsen. 

-  Får ’tilsyn’ med klimarenoverings-byggesagerne og den tilhørende bæredyg-
tige transformation af fællesarealerne. 

Målgruppe Undervisningsforløbets målgruppe er interesserede beboere i almene 
boligområder samt afdelingernes ejendomsfunktionærer. 

Undervisningstemaer Boligambassadørerne skal have kompetence i at: 

-  Udvikle forståelse hos beboerne med hensyn til hvad det vil sige at være 
’medejere’ af fornyelsen af deres bolig, hele bebyggelsen og en bæredygtige 
transformation af fællesarealer. 

-  Medvirke til skabelse en praksis for, at beboerne får seriøse og professionel-
le svar og vejledning fra boligorganisationen og fra byggesagens projektor-
ganisation. 

-  Medvirke til udvikling af et beboerforum på Projektwebben, hvor beboerne 
kan hente viden og indgå i dialog med de øvrige beboere med hensyn til, 
hvad der sker i den trinvise fornyelse af deres bolig, klimarenoverings-
byggesagen og den tilhørende bæredygtige tranformation af fællesarealer. 
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Undervisningsforløb Undervisningsforløbet for Boligfornyelses-ambassadører er, som vist i 
skemaet nedenfor, opdelt 15 sessioner. 

 
 

Ses-
sion 

Undervisningsforløb for Boligfornyelses-ambassadør 

1 Introduktion til formålet med Boligfornyelses-ambassadørernes 
virke 

2 Indføring i kommunikations-teori og metode (1) 

2 Indføring i kommunikations-teori og metode (2) 

3 Indføring i konceptet for Trinvis fornyelse af boliger 

4 Introduktion til Klimarenovering af almene bebyggelser 

5 Introduktion til Bæredygtig tranformation af fællesarealer 

6 Ekskursion (1) - Eksempel på Klimarenovering (Danmark)  

7 Indføring i metoder til beboerkommunikation - i praksis (1) 

8 Afprøvning og anvendelse metoder til beboerkommunikation - i 
praksis (1) 

9 Indføring i beboerkommunikation via Projektweb’en 

10 Ekskursion (2 ) - Eksempel på Bæredygtig transformation (Holland)  

11 Indføring i metoder til beboerkommunikation - i praksis (2) 

12 Afprøvning og anvendelse metoder til beboerkommunikation - i 
praksis (2) 

13 Afprøvning af kommunikation med byggeledelsen og håndværkere 

14 Opsamling 

15 Overrækkelse af Boligfornyelses-ambassadør Certifikat 
 
 

Aftenskoleunderun-

dervisningsforløb 

Undervisningsforløbet forudsættes gennemført som en oplysningsfor-
bunds-aktivitet med 12 deltagere, der afvikles over en periode på 3 – 4 
måneder. 
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Bygherredreven udvikling og anvendelse af IKT-værktøjer 

Produkt 13: 
Projektweb Udviklingsforening for almene bygherrer 

3 formål På et møde i Projektweb Bygherregruppen i oktober 2012 blev der skitse-

ret i en model for etablering af en Projektweb Udviklingsforening for al-

mene bygherrer, som skulle have til formål: 

A.  At inddrage en bredere kreds af almene bygherrer i: 
1. Afklaringsfasen 
Fase 1.1  Kravspecifikationer med Wireframing og overordnet funktionsbe
 skrivelse. 
Fase 1.2  Systembeskrivelse via mock ups og use case beskrivelser. 

Der blev peget på fordelene ved at flere bygherrer gik sammen om af-
holdelse af de udviklingsomkostninger relateret til: 

 2. Udviklingsfasen 
Programmering af delleverancer med løbende test, tilpasning og godkendel-
se. 

B.  At forestå formidling til almene bygherrer om anvendelse af Projektweb’en i 
almene boligorganisationer og almene renoveringsbyggesager. 

C.  I samarbejde med byggeriets viden-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner 
at medvirke til udvikling af uddannelsestilbud og gennemførelse af uddannel-
sesforløb i anvendelse af projektwebben som helhed og i udvalgte dele heraf 
- adresseret til udvikling af kompetence i almene boligorganisationer i alme-
ne renoveringsbyggesager. 

D.  At bringe projektwebben i spil som et understøttende redskab i implemente-
ring af IKT-bekendtgørelsen for alment byggeri. 

Organisering Udviklingsforeningen blev foreslået etableret som en forening, der skulle 

være åben for alle almene bygherrer og med en organisering bestående 

af:  
- En initiativgruppe. 

- UdviklingsProjektgruppe. 

- Ad hoc IKT-udviklings- og implementeringsgrupper. 

- Et Alment IKT-Bygherreforum. 

- Et IKT-ERFA- og Metodeforum. 

Se figuren nedenfor. 
 

 
 

xr
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-  Initiativgruppe Foreningens ledelse varetages af en initiativgruppe med deltagelse af 

repræsentanter for: 

-  AL2bolig. 

- Domea. 

-  fsb. 

-  Udviklingsgruppe I tilknytning til foreningens stiftelse etableres en Udviklingsgruppe med 

eksempelvis deltagelse af repræsentanter for: 

 AL2bolig. 

Domea. 

fsb. 

Boligselskabet Fruerhøjgaard. 

Boligselskabet 

Viborg. 

Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. 

Boligselskabet Sct. Jørgen, 

Viborg. 

Boligkontoret Danmark. 

Bomidtvest. 

Fællesbo. 

DAB. 

3B. 

 Flere af de angivne byggende boligorganisationer har givet tilsagn om at 

indgå i Udviklingsgruppen. Gruppen kan efter behov udvides med flere 

deltagere. 

-  Ad hoc grupper 

 

Der nedsættes ad hoc IKT-udviklings- og implementeringsgrupper efter 

behov til løsning af udvalgte opgaver. 

-  Alment IKT-

Bygherreforum 

Der etableres et Alment IKT-Bygherreforum, som forudsættes at være 

foreningens primære formidlingsplatform ved afholdelse af 2 – 3 årlige 

sessioner adresseret til ledelsen og nøglemedarbejdere i byggende al-

mene boligorganisationer.  

-  IKT-ERFA- og Meto-

deforum 

Der etableres et IKT-ERFA- og Metodeforum, som forsættes at være for-

eningens viden- og metodeplatform. Der afholdes 2 – 3 årlige sessioner 

med deltagelse af repræsentanter for byggeriets forsknings- og uddan-

nelsesinstitutioner, IKT-videninstitutioner, IKT-myndigheder m.fl. 

Stiftelse Foreningen forudsattes stiftet ved indkaldelse af repræsentanter for de 

øvrige almene boligorganisationer, der påregnes at indgå i Udviklings-

gruppen til et stiftende møde i 1. kvartal 2014. 
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Produktudviklings-

program - oversigt 

Udviklingsforeningens produktudviklingsprogram vil omhandle tilveje-

bringelse af den funktionalitet, der er markeret med de ’hvide’ kasser i 

figuren nedenfor, samt tilvejebringelse af version 2 af alle funktioner i 

henholdsvis Projektwebben og Udbudswebben markeret med ’grønne’ 

kasser. 
 

 
 

Se bilag Bygherrekravene til Produktudviklingsprogrammet er nærmere beskre-
vet i Bilaget ’Projektweb manual’. 
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Hovedtidsplan for 

Udviklingsforenin-

gens virke 

Som vist i figuren nedenfor omhandler Udviklingsforeningens Hovedtids-

plan 2014 - 2015 følgende indsats- og aktivitetsområder: 
-  Etablering og drift af projektorganisation. 

-  Formidlingssessioner. 

-  Versioneret udvikling af de aktuelt lokaliserede bygherrekrav til 
Projektweb’ens- og Udbudsweb’ens funktionalitet. 

-  Design af et Webkompetence-undervisningskoncept. 

-  Webkompetence-implementering. 
 

 
 

Overordnet formål Det overordnede formål med tidsplanen er at fastsætte tidspunkter for 
de aktiviteter, der er relevante i forbindelse med foreningens virke. 

Hovedformål Et hovedformål med Tidsplanen er at fastlægge og beskrive metoden 
og processen for, hvordan og hvornår de enkelte planer skal udarbej-
des. 

IT-leverandørernes 
opfølgning af Udvik-
lingsforeningens 
overordnede tidplan 

Rammerne for den overordnede tidsplan for IKT-leverancer fastlægges 
af Udviklingsforeningen. IT-leverandøren skal ved indgåelse af Kontrakt 
med Udviklingsforeningen detaljere den overordnede tidsplan på 3 ni-
veauer ved udarbejdelse af en Projektplan samt Leveranceplaner og 
Aktivitetsplaner. 

De tre planniveauer er nærmere beskrevet i Bilaget ’Projektweb manu-
al’. 
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5. LÆRENDE EVALUERING 

Oversigt 

Evaluerings- 
parametre 

Der er som vist i oversigten nedenfor foretaget evaluering af projektets 
Målopfyldelse samt realiseringen af projektets succeskriterier og pro-
duktforventninger. Evaluering af disse 3 parametre er nærmere omtal i 
de efterfølgende afsnit. 

Målopfyldelse Nedstående projektmål 1 - 4 og 6 er helt eller delvist opfyldt, mens pro-

jektmål 5 ikke er opfyldt. 

1. Digitalt koncept. 

2. Projektweb. 

3. Projektweb-manual. 

4. IKT-kompetence i fsb. 

5. Projektweb – beboerkommunikation. 

6. Uddannelse af Bolig-ambassadører. 

Realisering af succes-

kriterier 

Nedstående succeskriterier 1 - 5 er helt eller delvist opfyldt, mens suc-

ceskriterie 6 ikke er opfyldt. 

1. Bygherredreven Projektweb. 

2. BIM-system (Digital grundmodel). 

3. IKT-kompetence - fsb. 

4. IKT-kompetence - Rådgivere/Entreprenører. 

5. Uddannelse af 12 Bolig-ambassadører. 

6. Beboerne som innovative aktører. 

Realisering af de for-
ventede produkter 

Af de nedenfor angivne forventede produkter er produkt 1 - 9 helt eller 
delvist realiseret, mens produkt 10, 12 og 13 ikke er realiseret.   

Der er derudover udarbejdet et prospekt til etablering af en Projektweb 
Udviklingsforening for almene bygherrer (Produkt 11). 

IKT-værktøjer 

1. Projektweb. 

2. Digitalisering af tegninger/BIM-model. 

3. Digitalt Koncept (Bygningsdele). 

4. Koncept for digital aflevering. 

5. Digitalt udbud. 

6. Projektweb manual. 

IKT-organisering/- kompetenceudvikling og læring 

7. IKT-kompetence – fsb. 

8. IKT-kompetence – Rådgivere/Entreprenører. 

Beboerdreven fornyelse og renovering af almene ældre almene boliger 

9. Uddannelse af12 Bolig-ambassadører. 

10. Beboeranvendelse af Projektweb’en. 

Bygherredreven udvikling og anvendelse af IKT-værktøjer 

11. Etablering af Projektweb udviklingsforening for almene bygherrer. 

Formidling, videnskabelse og forskning 

12. 3 formidlings-events. 

13. Forskningsreflekterede videnprodukter. 
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Kommentarer Udviklingen og ibrugtagning af 3 af de i alt 6 IKT-værktøjer fulgte hoved-
tidplanen og leverancerne opfyldte aftalevilkårene. 

Projektweb-leverancen skulle ud over de 3 IKT-værktøjer også omhandle 
en mock up til dokumentation af brugerkrav og kravspecifikation til Pro-
jektweb IT-leverancen samt danne grundlag for udvikling af IKT-
kompetence i fsb (Produkt 7). 

Projektweb mock up’en skulle endvidere indgå som et væsentligt ele-
ment i udvikling af IKT-kompetence (Produkt 8) hos de rådgive-
re/entreprenører tilknyttet udvalgte renoveringsbyggesager samt indgå 
i henholdsvis uddannelse af12 Bolig-ambassadører (Produkt 9) og de 3 
formidlings-events (Produkt 12). 

I september 2012 besluttede Projektweb Bygherregruppen af tage initi-
ativ til etablering af en Projektweb Udviklingsforening for almene byg-
herrer samt at dette initiativ først skulle iværksættes, når arbejdet med 
Projektweb mock up’en var afsluttet, så der var noget af vise frem. 

Arbejdet med Projektweb mock up’en blev indledt i januar 2013 (se side 
10), men blev ikke afsluttet i projektperioden. Dette forhold var stærkt 
medvirkende årsag til at flere af projektets mål kun blev delvist eller ikke 
opfyldt samt at flere af projektets succeskriterier og forventningerne til 
projektets produkter kun blev delvist eller ikke realiseret i projektperio-
den. 
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Refleksion, læring og perspektivering 

Tilbageblik på tre IKT-leverancer  

Første og anden IT-

leverance 

Projektet første IKT-leverance - Den Digitale Grundmodel blev udviklet i 
en agil metode i perioden januar - juni 2012. Her var der tale om velde-
finerede brugerkrav fra fsb og en agil opfølgning heraf fra IT-
leverandøren. 

For så vidt angår projektets anden leverance Udbudswebben blev denne 
udviklet og leveret i perioden juni – december 2012. Også her var der 
tale om veldefinerede brugerkrav fra fsb og en agil opfølgning heraf fra 
IT-leverandøren.  

Tredje IT-leverance Projektets tredje leverance Projektweb’en viste sig at være langt mere 
omfattende og kompleks end deltagerne fra byggeafdelinger i de tre 
deltagende boligorganisationer og IT-leverandørende havde forestillet 
sig på forhånd. 

fsb og projektets Projektweb Bygherregruppe fremkom i perioden okto-
ber 2012 – august 2013 med en række ønsker og krav, som IT-
leverandøren ikke mente at være parat til at respondere agilt på som 
følge af, at det Leverandøren fulgte en firmastrategi, der gik på først at 
designe en IT-systemstruktur for en generelt anvendelig projektweb til 
alle former for byggesager relateret til alle bygningssegmenter. 

Arbejdet hos Leverandøren med denne tilgang fandt sted i perioden 
februar - maj 2013. Arbejdet med mock up’en relateret til fsb’s bruger-
krav blev indledt i juni 2013, men blev ikke afsluttet i projektperioden 
som følge af en konkurs i det selskab hos Leverandøren, der forestod 
arbejdet med Projekweb mock up’en. 

På denne baggrund har det projektperioden kun været mulig at få et 
delvist bud fra Leverandøren på et design af projektweb’ens funktionali-
tet relateret til brugerkravene. 

Dette forhold har, som tidlige nævnt, været stærkt medvirkende årsag 
til manglerne i projektets målopfyldelse samt i manglerne i realisering af 
projektet succeskriterier og produkter. 
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Rammevilkår 

6 rammevilkår Erfaringer fra projektet viser, at følgende rammevilkår relateret til ud-
bud og gennemførelse af IKT-leverancer vil kunne bidrage til at sikre en 
optimal opfyldelse af brugerønsker og krav - til tiden og med en optimal 
produktkvalitet: 
1. Aftalegrundlag. 
2. Projektets omfang og kompleksitet. 
3. Agil tilgang. 
4. Projektweb Udviklingsforening for Almene Bygherrer. 
5. IKT-videndeling. 
6. IKT-kompetenceudvikling. 

Erfaringer fra projektet viser, at rammevilkår 1 - 3 kan være med til at 
sikre en kvalificeret agil tilgang, der sikrer en optimal opfyldelse af bru-
gerønsker og krav - til tiden og med en optimal produktkvalitet. 

Rammevilkår 4 er helt afgørende for at få formuleret bygherrekrav til 
Projektweb IT-leverancer, der sikre at disse opnår en funktionalitet, der 
gør muligt at tilpasse denne til de enkelte byggende boligorganiationer 
særlige ønkser og behov – til en overkommelig pris. 

Rammevilkår 5 og 6 omhandler videnskabelse til kvalificering af den agi-
le tilgang samt initiativer til at udvikle IKT-kompetence hos aktørerne på 
alle niveauer og i alle faser i almene renoveringsbyggesager. 

Rammevilkår 1: 

Aftalegrundlag 

(1) Som omtalt i Bilaget ’Projektweb manual’ (med reference til Digitali-
seringsstyrelsen: Bilag 1. Tidsplan. Juridisk Vejledning til KO3 Standard-
kontrakt for længerevarende IKT-projekt baseret på agil metode. Digita-
liseringsstyrelsen – december 2012), ligger der en stor udfordring i at 
formulere brugerkrav til større IKT-projekter samt i at indgå aftale om 
tilhørende IT-leverancer. 

Rammevilkår 2: 
Projektets omfang og 
kompleksitet 

(2) Redegørelsen i Bilaget ’Projektweb manual’ viser, at design, kon-
struktion, ibrugtagning og drift af en projektweb til at understøtte alle 
faser i en almen renoveringsbyggesag er en meget omfattende og kom-
pleks opgave. 

Bl.a. som følge af, at en almen renoveringsbyggesag har et forløb fra 
Forundersøgelses- til Afslutningsfasen over en periode på 4 - 6 år, hvor 
der skal holdes styr på dokumenter, tegninger, aktiviteter, organisering, 
bemanding, proces og aktiviteter. 

Rammevilkår 3: 
Agil tilgang 

(3) En agil tilgang er et helt afgørende rammevilkår for at håndtere et så 
omfattende og komplekst IT-projekt som en softewareleverance til en 
projektweb til almene renoveringsbyggesager udgør. F.eks. ved at ope-
rere med en Hovedtidsplan formuleret af bygherren (se Hoved-
tidsplanen for Udviklingsforeningens virke - side 36) med tilhørende de-
taljering på 3 niveauer foretaget af IT-leverandøren ved udarbejdelse af 
en Projektplan, Leveranceplaner og Aktivitetsplaner, jf. redegørelsen 
herfor i Bilaget ’Projektweb manual’. 

Rammevilkår 4: 

Projektweb Udvik-

lingsforening for al-

mene bygherrer 

(4) En Projektweb Udviklingsforening for almene bygherrer, er helt afgø-

rende for at Brugerne for at kunne matche IT-leverandørerne i alle faser 

og iterationer i den agile tilgang samt for fremskaffelse af testdata fra 

igangværende renoveringsbyggesager. Dels til brug for formulering af 

brugerkrav relateret til de enkelte faser. Dels til brug for test i overtagel-

sesprøvningen/ibrugtagningen.  
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Rammevilkår 5: 

IKT-videndeling 

(5) Udviklingsforeningen er, som vist i Organisationsplanen på side 33, 

en vigtig arena for videndeling mellem IKT-videninstitutioner, IKT-

myndigheder, IKT-sponsorer m.fl. og Almene Bygherrer. F.eks. med fo-

kus på implementering af IKT-bekendtgørelse for alment byggeri, 

U106/anvisning: Digital mangelinformation (høringsudgave). bips – sep-

tember 2013 m.fl. 

Rammevilkår 6: 

IKT-

kompetenceudvikling 

(6) Udviklingsforeningen har ligeledes en vigtig mission, i samarbejde 

med byggeriets viden-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, at med-

virke til udvikling af uddannelsestilbud og gennemførelse af uddannel-

sesforløb adresseret til udvikling af kompetence i almene boligorganisa-

tioner i almene renoveringsbyggesager, i anvendelse af projektwebben 

som helhed eller i udvalgte dele heraf. 

Læring 

4 ’learning points’: Projektevalueringen leder frem til følgende ’learning points’: 

1.  Aftalegrundlagt har ikke været tilstrækkeligt udtømmende. 

2.  Brugeren har ikke forlods haft den fornødne indsigt og erfaring i at stille 
krav til Leverandøren med hensyn til dennes udarbejdelse af Projektplan, 
Leveranceplan og Aktivitetsplan samt til Leveranceprojekt-organisationen 
og Dokumentation. 

3.  Det er vigtigt at foretage afgrænsninger af både Brugerkrav og Leverandø-
rens leverancer i takt med, at der konstateres væsentlige ændringer i leve-
rancerammevilkårene. 

4. Både Bruger og leverandør har i projektperioden ikke formået at allokere de 
fornødne ressourcer til arbejdet med IT-leverancen. 

Perspektivering 

4 fokuspunkter Refleksionen over den lære, der har kunnet uddrages af projekts gen-

nemførelse, efterlader et indtryk af, at der ved fremtidige større, gene-

relt anvendelige almene IKT-projekter er vigtigt at have fokus på: 

1.  At tilvejebringe et kvalificeret udbudsgrundlag for IKT-leverancen, 

2.  At foretage en grundig granskning af de indkomne tilbud, evt. ved inddra-

gelse af uvildig ekstern bistand. F.eks. fra Digitaliseringsstyrelsen. 

3. At Brugeren etablerer en intern IKT/Leveranceprojekt-organisationen med 

den fornødne kapacitet og kompetence samt det fornødne beslutnings-

mandat. 

4.  At Brugeren tilknytter en særlig IKT-kyndig ekstern specialist som ’second 

opinion’ aktør til at vejlede i formulering af brugerkrav, design og gennem-

førelse af IT-leveranceudbud, indgåelse af IKT-leverancekontrakter samt til 

at facilitere og monitorere Leveranceforløbet. 

 

 

 



 

 

 

 
 


