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Udvalgte referencer 

LEGO SYSTEM A/S 



Dagens emner 

 Hvorfor digitalisering i byggebranchen? 

 BIM og IKT til projektstyringen 

 Udbud med mængder (potentialer og faldgruber) 

 3 gode eksempler hvor BIM kan gøre en forskel 

 Analyse af bygningsmodeller et boligprojekt i Jylland 

 Analyse af et byggeregnskab - Melfarparken 
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 Opsummering 



Status i byggebranchen 

 Budget: 5-30% overskridelser er almindelige.  
                Tilfældige variationer er normen. 

 Tidsplan: 17% overskridelser i gennemsnit 

 Produkt-kvalitet: Svigt, fejl og mangler 

 Proces-kvalitet: Lav produktivitet 
 

Kilde: …And action, Christin Egebjerg 2012 

Tidsplanoverskridelse gennemsnit: 
+ 17%  

Budgetoverskridelse gennemsnit:  
5-30 % 

÷ ÷ 

Svigt, fejl og mangler 
~ 8-12 % 

 



3D Bygningsmodellering (BIM/VDC) 

    3D Bygbarhed                                     4D = 3D + tid                                 5D = 3D + økonomi 
 
 



Exigo’s metode:  
3D, 4D & 5D Projekt- og risikostyring 

Produktionsrater 
  

Enhedspriser 
  

  

 
Bygbarhedsanalyse
  

 
Tid & bemanding 
 

 
Økonomi & cash-flow
  

 
Ændringshåndtering 
 

 

Mængdeudtræk 
  

$  



3D Kvalitetssikring 



Udvikling i antallet af alvorlige kollisioner  
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Forudsigelige ekstraomkostninger som følge af kollisioner 

Der er estimeret en 
gennemsnitlig omkostning 
på 5.000 DKK/kollision 
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Udbud med mængder 

 Mængdeudtræk 3D visualisering 

Kalkulation 



5 Typiske fejl i mængdeopgørelser 

 Fejl nr. 1: Manglende eller forkert navngivning af objekter 

 Fejl nr. 2: Dobbeltmodellering 

 Fejl nr. 3: Forskelle mellem opmålingsregler og det opmålte 

 Fejl nr. 4: Manglende 2D/3D synkronisering 

 Fejl nr. 5: Manglende bygningsdele 



PROJEKTEKSEMPLER 



Risikoanalyse og granskning af bygningsmodeller 
- Et boligbyggeri i provinsen 

 Exigo har for totalentreprenør undersøgt 

 Generel modelstruktur 

 Modelleringsteknik  

 Informationsniveau 

 Klassifikation og navngivning af objekter 

 Kollisioner 

 Mængder 
 

 Resultater: 

 Navngivning og klassifikation er i flere tilfælde ustruktureret. 

 Der er fundet mange kollisioner mellem fagmodellerne  
og internt i fagmodellerne. 

 3D-bygningsmodellerne lever ikke op til fasens  
informationsniveau 4 



Byggeregnskab Melfarparken 



Analyse af byggeregnskab 
- Mulige besparelser ved brug af 3D-modellering 

Case 

 Afd. 3, Melfarparken,  5500 Middelfart 

 Entreprisesum: ca. 60 millioner kroner 

 Aftalesedler: ca. 10,6 millioner kroner 

 Exigo har gennemført kort/overordnet  
analyse af ektraarbejder 

 

Resultater 

 Ekstraarbejder, der enten kunne være forhindret eller indeholdt i 
udbudsmaterialet på 2.619.467 kr. svarende til 4,4 % af entreprisesummen. 

 Fejl eller ændringer i mængder 

 Bygbarhedsproblemer i tegningsmaterialet 

 Sene projektændringer 

 Nedbrydning af forkerte bygningsdele 

 

 

 

Kilde: Melfarparken.net 



Eksempler på fejl eller ændringer i mængder 

 

 Eksempler fra aftalesedler 
 20 ekstra tilslutninger til vaskemaskiner    = 30.000 kr 

 Overpap til installationshuse     = 12.960 kr 

 Manglende afløb ved altaner + håndvaske i bad/toilet  
+ Hårde hvidevarer     = 485.000 kr 

 Loft over øverste gangbro    = 62.396 kr 

 Levering og montering af 30 nye radiatorer  = 292.200 kr 

 Fjerne gulvtæpper     = 16.865 kr 

       



Eksempler på fejl eller ændringer i mængder 

 

Radiatorer på arkitekttegning af fremtidig lejlighedsplan er ikke påtegnet. 

Afløb på altan er ikke påtegnet.  

Eksisterende lejlighedsplan Fremtidig lejlighedsplan 



Eksempler på bygbarhedsproblemer 

Analyse af bygbarhed 

Analyse af 3D-modellens bygbarhed kan identificere og afhjælpe problemerne ved 
omprojektering allerede før udbud. 

 

 Eksempler fra aftalesedler 

 Nedbrydning af tag over skakt     = 7.038 kr. 

 Udskæring af huller til ny ventilation     = 6.634 kr. 

 Ændring af installationer pga. flyttet facade    = 35.575 kr. 

 Ændring af ventilationskanaler     = 104.910 kr. 

 Ændring vedr. udflytning af kloak i kælder    = 68.475 kr. 

 Radiatorer de- og genmonteres for etabl. af nye elinstallationer = 15.000 kr. 

 Ekstra vedr. tilslutninger af afløb pga. manglende plads i gulvopbygning  = 9.420 kr. 

 Manglende bæreramme til platforme for ventilationsaggregater på tag  = 7.490 kr.  



Eksempler på sene ændringer 

3D-modellen kan benyttes til at undersøge bygværkets funktionalitet og 
anvendelighed sammen med brugerne 

 

 Eksempel fra aftalesedler 

 Slagretning ændret på gående glas ved terrasser   = 119.840 kr 

 Omforandring af køkken i etape 7       = 11.300 kr 

 Omforandring af lejlighed ift. Udbud       = 119.840 kr 

 

 

 

Kilde: Securex-alarms.fr 



Eksempler på nedbrydning af forkerte bygningsdele 

3D-modellen kan med fordel også benyttes af nedbrydere til bedre 
at forstå hvilke bygningsdele der skal nedbrydes og muligvis 
genetableres senere. 

 
 Eksempel fra aftalesedler 

 Nedbryde murkrone gavl blok 4 ved lift   = 4.500 kr 

 Nedbrydere har smidt 8 stk. radiatorer ud, som var tiltænkt  
at genetablere      = 24.000 kr 

 Genetablering af varmerør pga. nedbryder  = 2.485 kr 

 Lev. og mont. af 6 stk. radiatorventiler som nedbryder  
havde fjernet og smidt ud    = 1.650 kr  

 



Eksempel på brug af 3D model til nedbrydning 

3D-modellen kan med fordel også benyttes af nedbrydere til bedre at forstå hvilke 
bygningsdele der skal nedbrydes og genetableres senere 

 

 

Kilde: Arkitera.com 



Ikke alt kan løses med 3D og BIM 

 Eksempler fra aftalesedler: 
 Postkasser skiftet efter nytårsaften, 9 stk. 

 Erstatning af Carstens jakke, 1 stk.  

Kilde: Udklip fra byggesag Melfarparken, aftaleseddel nr. 10. 
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Exigo’s nye kontor 



Bygherres tegningsarkiv? 

 



Plantegning af lejemål 

 
1. sal Stuetage 



Arealopgørelse 

 Areal i lejekontrakt: 291 m2 

 Areal håndberegning: 297 m2 

 Brutto/nettoarealer uklare 

 Bruttoareal fra 3D-model:  
380 m2 

 Manglende huslejeindtægt: 
82.325 kr/år (31%)  



OPSUMMERING 



Tekniske muligheder/effekter 

 Alle projekter er valideret for 
bygbarhed inden udførelsen starter 

 Mobil adgang til information for 
inspektører og varmemestre 

 Bedre visuel 3D kommunikation til 
beboere ifm. modernisering og  
nybyg  

 Data fra rådgivere og entreprenører, 
der kan bruges direkte i driften 

 Transparens i data 

 Mere selvbetjening 

183 

Eksempel: Metode til skabelse af 
awareness om energiforbrug 

Eksempel: Værktøj til dataudtræk fra 3D-model 

Eksempel: Visualisering af nyt lejemål 



Forretningsmæssige muligheder 

 Effektivisere  
 Genbrug af data 
 Forankring og opsamling af viden i systemer og ikke kun 

hos medarbejderne 
 Minimere tastearbejde og gentagelser og dermed 

nedbringe tidsforbrug hos administration og ledelse 
 Nedbringe svar- og behandlingstider ift. beboere 
 Bedre udbudsgrundlag =>  

bedre pris (5-10% reduktion i m2 priser) 
 Kortere projekterings- og udførelsestid (20 % kortere) 
 Færre fejl- og mangler i projektgrundlag => færre 

ekstraregninger (20-40 % reduktion i ekstraregninger) 
 

 Bedre beslutningsgrundlag 
 Bedre økonomisk overblik for såvel ledelsen som i den 

enkelte afdeling 
 Beslutninger baseret på data frem for skøn 
 Minimere fejl og mere korrekte planer 
 Færre ændringer undervejs i projekterne 
 Foretage de rigtige investeringer på baggrund saglige 

analyser 
184 

Eksempel fra AAB: 50 års D&V budget 

Eksempel på kommunikation med beboere 

Eksempel fra AAB: 10 års prioriteret budget 



For mere information kontakt: 

 

 Kristian Birch Pedersen 
Civilingeniør, Master i IT, ph.d. 

 

 Exigo A/S 
Helsingforsgade 27 
8200 Århus N 
 

 Mobil: +45 53 55 59 19 

 E-mail: kbp@exigo.dk 
 


