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APPENDIKS 1.1: 
ESTIMERING AF POTENTIALET FOR INDUSTRIEL RENOVERING SOM 
FORPROJEKT-VÆRKTØJ 

 

Estimeringsmodellen – Formål, opbygning og funktion 

Estimeringsmodellens 
formål 

Estimeringsmodellens formål er: 

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

 At belyse industrialiseringen som en vej til at opnå en bedre, billigere og hurti-
gere energibesparende fornyelse/renovering. 

Estimeringsmodellens 
opbygning og funktion 

Estimeringsmodellen er som vist i Figur AP.1.1-1 opdelt i følgende tre moduler: 
Modul 1:  Stamdata. 

Modul 2:  Estimering af industrialiseringspotentialet 2011 – 2020 for tre bygnings-
dele – enkeltvis og opdelt på segmenter. 

Modul 3:  Estimering 2011 –20120 opdelt på segmenter og bygningsdele af den 
samlede produktionsværdi og industrialiseringsandelen af den samlede 
produktionsværdi. 

Figur AP1.1-1: Estimeringsmodellens opbygning og funktion  
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Estimeringsmodellens begreber 

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

 Alle almene etageboliger opført før 1945, der endnu ikke er renoveret eller for-
nyet, står overfor 

-  At renovere omhandler klimaskærmen (tag, murede facader, udskiftning af 
vinduer og udvendige døre). Denne renovering skal opfylde geringens 2015- 
og 2020-energikrav. 

- At skulle udskifte installationer og badeværelser – enten fordi installationernes 
har overskredet deres levetid eller fordi boligerne skal bygges om så de mod-
svarer nutidens og fremtidens forventninger og krav til boligkomfort.  

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

Bygningsdele I estimeringsmodellen indgår følgende bygningsdele: 

Klimaskærm:  Facaderenovering, herunder vinduer samt etablering af tagboliger i 
forbindelse med tagrenovering. 

Boligfornyelse:  Nye badeværelser og mekaniske ventilationssystemer i boligen. 

Installationer:  Installationsskakte og energireguleringssystemer 

Scenarier I Forprojektet er der arbejdet med følgende scenarier for energirenovering med en 
industriel tilgang:  

Et Minimum-scenarie, der er udtryk for den eksisterende praksis for anvendelse af 
industrielt fremstillede bygningsdelsystemer. 
Et Ambitiøst-scenarie, der er udtryk for, at der ved renovering af almene etage-
boliger fra 2011 vil blive finde en øget anvendelse af industrielt fremstillede byg-
ningsdelsystemer til opfyldelse af energikravene i BR 2010 ved fremskyndelse af 
kravene for 2020 (energiklasse 0). 

Bygningsdelsvolumen I estimeringsmodellen foretages beregning af: 
 Det samlede bygningsdelsvolumen opdelt på to scenarier (minimum og ambitiøst 

scenarie) for hver af de tre segmenter. 

 Det samlede bygningsdelsvolumen for hvert af scenarierne opdelt på det samle-
de potentielle volumen og industrialiseringsvolumenet opdelt på de tre almen-
boligsegmenter. 

Produktionsværdi 

Industrialiserings-
andelen af produktions-
værdien 

I estimeringsmodellen foretages endvidere beregning af: 

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

 Produktionsværdien af den industrielle andel af den samlede potentielle produk-
tionsværdi (håndværkerudgifter i 1.000 kr. inklusiv moms) opdelt på to scenari-
er samt på det samlede potentielle volumen og industrialiseringsvolumenet for 
hvert af de tre segmenter. 
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Almene etageboliger opført frem til 1975 

Fordeling på regioner og 
segmenter 

Som vist i Tabel AP1.1-1 og Figur AP1.1-2 er der opført i alt ca. 267.000 almene 
etageboliger frem til 1974, heraf ca. 50% i hovedstadsregionen, ca. 19% i Region 
Midtjylland, ca. 16% i Region Syddanmark, ca. 9% i Region Nordjylland og ca. 7% 
i Region Sjælland. 

Tabel AP1.1-1: Almene etageboliger opført frem til 1975 

Region Almene etageboliger opført: 

Før 1945 1945 til 1959 1960 til 1974 I alt 

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

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

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

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

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

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

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

Figur AP1.1-2: Almene etageboliger opført frem til 1975 i 5 regioner  
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Almene etageboliger opført frem til 1975 – Beregnet antal bygningsdele 

Beregnet antal bygnings-
dele 

- hele landet 

- alle segmenter 
 

Som vist i Tabel AP1.1-2 er viser beregningerne at der i Almene etageboliger op-
ført frem til 1974 er bygningsdele i følgende mængder: 

Ca. 20,2 mio. m2 etageareal. 

Ca. 9,5 mio. m2 tagflade. 

Ca. 2,4 mio. m2 vinduer og døre. 

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

Ca. 267.000 ventilationssystemer i boligerne. 

Ca. 9.000 energistyringssystemer i bygninger. 

Ca. 267.000 badeværelsesrenoveringer. 

Tabel AP1.1-2: Almene etageboliger opført frem til 1975 - Beregnet antal bygningsdele 

Region Antal: 

m2 etage-
areal 

m2 facade m2 tag-
flade 

m2 vin-
duer og 
døre 

m2 tag-
boliger 

Skakte Ventila-
tions-
systemer 
i boliger 

E-sty-
rings-
systemer 
i bygnin-
ger 

Badevæ-
relser 

Hovedstaden 9.870.786 4.639.268 3.257.359 1.184.494 98.708 18.729 131.101 4.370 131.101 

Sjælland 1.401.532 658.720 462.506 168.184 14.015 2.627 18.392 613 18.392 

Nordjylland 1.894.254 890.299 625.104 227.310 18.943 3.565 24.954 832 24.954 

Midtjylland 3.835.188 1.802.537 1.265.612 460.222 38.352 7.174 50.216 1.674 50.216 

Syddanmark 3.214.650 1.510.885 1.060.835 385.758 32.146 6.041 42.289 1.410 42.289 

I alt 20.216.410 9.501.708 6.671.415 2.425.968 202.164 38.136 266.952 8.898 266.952 
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Industrialiseringsandelen af produktionsværdien ved renovering 2011 – 2020 – Ambitiøst scenarie 

Industrialiseringsandelen 
af produktionsværdien 
2011 - 2020 

Som vist i Tabel AP1.1-3 udgør industrialiseringsandelen af produktionsværdien 
ved renovering af 2011 – 2020 (Ambitiøst scenarie) ca. 18,9 mia. kr. Produktions-
værdien er baseret på, at ca. 40% af boligerne i hele segmentet af almene boliger 
opfør før 1975 renoveres i denne periode. 

Tabel AP1.1-3: Industrialiseringsandelen af produktionsværdien ved renovering 2011 – 2020 – Ambitiøst scenarie 

Region Beløb i mio. kr. 

Region Klimaskærm Installationer Badevæ-
relser 

 

I alt 

Facade Vinduer 
+ døre  

Tag I alt Skakte Ventila-
tion  

E-sty-
rings-

systemer 

I alt 

Hovedstaden 3.348,1 2.893,6 152,8 6.394,5 392,5 786,6 874,0 2.053,1 856,9 9.304,5 

Sjælland 469,7 405,9 21,4 897,0 55,1 110,4 122,6 288,1 120,2 1.305,3 

Nordjylland 637,3 550,8 29,1 1.217,2 74,7 149,7 166,4 390,8 163,1 1.771,1 

Midtjylland 1.282,4 1.108,4 58,5 2.449,3 150,4 301,3 334,8 786,5 328,2 3.564,0 

Syddanmark 1.080,0 933,4 49,3 2.062,7 126,6 253,7 281,9 662,2 276,4 3.001,3 

I alt 6.817,5 5.892,1 311,2 13.020,8 799,3 1.601,7 1.779,7 4.180,7 1.744,8 18.946,3 

Industrialiseringsandelen 
af produktionsværdien 
fordelt på bygningsdele 
2011 - 2020 

Som vist i Tabel AP1.1-3 og Figur AP1.1-4 er den samlede industrialiseringsandel 
på 18,9 mia. kr. fordelt på bygningsdele med: 

Ca. 13,4 mia. relateret til Klimaskærm svarende til ca. 70%. 

Ca. 4,2 mia. kr. relateret til Installationer svarende til ca. 22% 

Ca. 1,7 mia. kr. relateret til Badeværelser svarende til ca. 8%. 

Figur AP1.1-3:  Industrialiseringsandelen af produktionsvær-
dien ved renovering 2011 – 2020 – Ambitiøst 
scenarie opdelt på regioner – beløb i mio. kr. 

Figur AP1.1-4:  Industrialiseringsandelen af produk-
tionsværdien ved renovering 2011 – 
2020 opdelt på bygningsdele – Ambi-
tiøst scenarie – beløb i mio. kr. 
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APPENDIKS 1.2: 
BADBUTIK A/S-MODELLEN SOM FORPROJEKT-VÆRKTØJ 

 

BadButik A/S som Forprojekt-arbejdsmodel 

BadButik A/S-konceptet som 
Forprojekt-arbejdsmodel og 
værktøj 

I dette Appendiks gøres rede for BadButik A/S-konceptet som værktøj til 
brug for arbejdet i Forprojetets tre udviklingsteam. Værktøjets vil videreud-
vikling indgår som et tema i en vejledning i industriel renovering, der vil 
blive udarbejdet i Hovedprojektet. 

Læs mere herom i Appendiks 2. 

BadButik A/S - Modelstruktur 

Figur AP1.2-1:¤BadButik A/S – Projekt Arbejdsmodel Projekt Arbejdsmodellen for BadButik 
A/S fremgår af Figur AP1.2-1. 

I de efterfølgende afsnit gennemgås de 
enkelte trin i modellen med fokus på 
dens anvendelse som udgangspunkt 
for design af en Forprojekt-arbejds-
model.  

I denne gennemgang er tages endvide-
re udgangspunkt i AlmenNets model 
for brugerdreven innovation i renove-
ring af ældre almene boliger baseret på 
en industriel tilgang. 

 

Seks temaer og en plan for opera-
tionalisering 

Tankegangen i modellen er skabe en direkte forbindelse mellem Tema 1: 
Vision, 6: Forretningsplan og 7: Operationalisering ved en systematiseret 
behandling af følgende temaer: 

2. Marked og kunder. 

3. Produktionsplatforme. 

4. Organisation og proces. 

5. Økonomi. 

6. Forretningsplan. 

Som vist er formuleringen af visionen (tema 1) et fællesanliggende for Al-
menNet, almene bygherrer og de deltagende aktører fra byggebranchen. 

Adresseringen af opgaverne Behandlingen opgaver er adresseret til de almene bygherrer: 

 Generelle opgaver, der er adresseret til AlmenNet anliggender. 

 Byggesagsspecifikke, der adresseret til de deltagende boligorganisatio-
ner. 

Følgende opgaver er adresseret til de deltagende aktører fra byggebran-
chen: 

 Design- og udvikling af byggetekniske platforme. 

 Kompetenceplatforme. 

 ’Åben økonomi-modeller’. 

 Forretnings- og samarbejdsplatforme/netværk 

 Udvikling af værktøjer til  afprøvning af prototyper, levering og imple-
mentering. 

Gennemgangen tager afsæt i AlmenNets innovationsmodel, der er baseret 
på en AlmenBolig-sektor/AlmenBygherre/Beboerdreven tilgang til renove-
ring/fornyelse af ældre almene boliger med industrialisering. 

Dette afsæt er i Forprojektet komplementeret med udvalgte elementer fra 
NiCe-projektets branche- og forskningsdrevne optik. 
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Tema 1: Vision 

Figur AP1.2-2: 
Forprojekt-arbejdsmodel/Tema 1 – Vision 
- Oversigt 

Forprojektets formål: 

 At gennemføre et Forprojekt som før-
ste fase i et senere større initiativ, 
som skal styrke industrialiseringen af 
processer i og produkter til alment 
byggeri. 

 Deltagerne i Forprojektet forudsættes 
– ud fra projektets overordnede for-
mål - af formulere en fælles vision for 
Hovedprojektet. 

 

Figur AP.1.2-3: 
Forprojekt-arbejdsmodel 
Tema 1 – Vision 
- Modelelementer 

I visionen skal der lægges vægt på at nå frem til en fællesopfattel-
se blandt Forprojektets deltagerne om resultatforventninger til 
værdiskabelse/ændringer adresseret til bl.a. følgende aktører og 
temaer:  

 Den Almene boligsektor. 

 De almene bygherrer. 

 Beboerne i ældre almene boligbebyggelser/afdelinger. 

 Renoverings-/fornyelsesbyggesager (organisering/proces). 

 Byggetekniske platforme/byggetekniske løsninger 

 Byggeprocessen. 

 Partnerskaber/netværk i byggebranchen. 

En Forprojet-arbejdsmodel, skal som vist i Figur AP1.2-3, under-
støtte arbejdet med de angivne arbejdsmodel-strukturelementer.  

Den fælles opfattelse af, resultatforventninger til virkeliggørelsen 
af visionen sammenfattes i udsagn knyttet til målbare indikatorer 
som vist i Figur AP1.2-4.  

Forventninger til den innovative værdiskabelseseffekt vil f.eks. 
være relateret til: 

 Markedsvolumen. 

 Produktplatforme. 

 Industrialiseringsgrad. 

 Industrialiseringsgradens effekt på aftaleformer, byggesa-
gens/byggepladsens organisering. 

 Øget værdi for bygherren. 

 Øget beboerdreven innovation. 

 Øget brugsværdi for beboerne. 

 Prisen. 

 

Figur AP1.2-4: 
Forprojekt-arbejdsmodel 
Tema 1 – Vision 
- Resultatforventninger til værdiskabelse 
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Figur AP1.2-5: 
Forprojekt-arbejdsmodel 
Tema 1 – Vision 
- Resultatforventninger til industrialisering 

Som vist i Figur AP1.2-5, er der følgende forvent-
ninger til industrialiseringseffekten med afsæt i 
innovativ: 

 Industrialiseret produktion. Dvs. udviklingen i 
læringskurven for fysiske produktion gennem 
optimering og automatisering af produktions-
processen samt i investering i produktionsud-
styr.  

 Industrialiseret vidensarbejde. Dvs. udviklin-
gen i optimerings og læringskurven for den 
intellektuelle del af produktion og proces ba-
seret på optimering og automatisering af ar-
bejdsprocesser samt investering i IKT. 

 

 

Figur AP1.2-6: 
Forprojekt-arbejdsmodel 
Tema 1 – Vision 
- Resultatforventninger til koncept 

Som vist i Figur AP1.2-6, er forventningerne til et samlet koncept for in-
novativ renovering af ældre almene boliger baseret på en industrialiseret 
tilgang relateret til: 

 Nye produktplatforme. 

 Nye kompetenceplatforme. 

 Nye leverings- og monteringsformer. 

 Nye virksomheds- og aftaleformer. 

 Nye partnerskaber om rammeaftaler med deltagelse af AlmenNet og 
partnerskaber/netværk i byggebranchen. 

 Nye byggesagsrelaterede aftaleformer mellem almene boligorganisa-
tioner og partnerskaber/netværk i byggebranchen. 
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Tema 2: Marked og kunder 
Figur AP1.2-7: 
Forprojekt-arbejdsmodel 
Tema 2 Marked og kunder 
- Oversigt 

Forprojektet havde følgende mål relateret til Tema 2 Marked og kunder: 

 Udvikling af bygherrepartnerskaber til skabelse af et nyt markedsseg-
ment. 

 Udvikling af et generelt koncept for beboerdreven renove-
ring/fornyelse. 

 Udvikling af byggesagsspecifikke koncepter for beboerdreven renove-
ring/fornyelse. 

 Udvikling af partnerskaber og netværk i byggebranchen til skabelse at 
et nyt markedssegment. 

 

Fællesopgaver for deltagerne i 
Forprojektet 

Det var, som vist i Figur AP1.2-7 en fællesopgave for Forprojektdeltager-
ne fra de deltagende boligorganisationer samt aktører fra byggeriets 
forsknings-/videninstitutioner og deltagere fra byggebranchen, at frem-
komme med følgende bidrag til målopfyldelsen i Forprojektet: 

 Screening af erfaringer med og behov for industrialisering (Byggeriets 
forsknings- og videninstitutioner). 

 Analyse af interessen i den almene boligsektor for en øget innovation 
i renovering/fornyelse af ældre almene boliger baseret på en industri-
el tilgang.  

 Analyse af potentialet for og realisering af industrialisering. 

 Formulering af en strategi for udvikling af markedet for af ældre al-
mene boliger baseret på en industrialiseret tilgang. 

Figur AP1.2-8: Tema 2 – Marked og kunder/Fællesopgaver  
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Tema 4: Organisation og proces 
Figur AP1.2-9: 
Forprojekt-arbejdsmodel 
Tema 4 Organisation og proces 
- Oversigt 

Arbejdet Tema 4 Organisation og proces omhandlede: 

 Formulering af generelle bygherrekrav til organisation og proces. 

 Udvikling af bygherrekompetenceplatforme. 

 Formulering af projektspecifikke bygherrekrav til organisation og 
proces. 

 Udvikling i bygherrens/byggesagens organisation af 

- Projektlederkompetenceplatform. 

- Udviklings- og læringskompetenceplatforme. 

- Platforme for beboerdreven renovering. 

 Udvikling af kompetenceplatforme i byggebranchen vedrørende 

- Værdioptimering. 

- Produktoptimering. 

- Procesoptimering. 

- Udvikling og læring. 

 
Figur AP1.2-10: 
Forprjekt-arbejdsmodel 
Tema 4 Organisation og proces  
- Modelelementer 

Arbejdet med Tema 4 Organisation og proces omhandler endvidere, som 
vist i Figur AP1.2-10, følgende elementer og involvering fra deltagerne i 
Forprojektet: 

 Design af metodetilgang (byggeriets forsknings- og videninstitutioner 
samt Forprojekt-deltagere fra byggebranchen). 

 Design af modeller for organisering af udviklingsarbejdet mellem ak-
tørerne i byggebranchen (fællesopgave for alle deltagere). 

 

Resultatforventninger Arbejdet med Tema 4 Organisation og proces skulle lede frem til: 

 Design af model for udviklingen i forhold mellem gennemløbstid og 
ressourceforbrug (Forprojekt-deltagere fra byggebranchen samt byg-
geriets forsknings- og videninstitutioner). 

 Design af model for standardiserede processer fra salg over produk-
tion til levering (deltagere fra byggebranchen). 

 Et grundlag for at sætte industrialiseret produktion og industrialiseret 
vidensarbejde og rammeudbud på byggeriets dagsorden indenfor en 
tidshorisont på 1 – 4 år med afsæt i renovering af almene boliger. 

 Skabelse af forståelse for, at alle almene bygherre ikke har noget at 
tabe, men kun fordele ved at bidrage til denne udvikling – set i lyset 
af, at alle større boligorganisationer i de kommende år overfor står 
overfor betydelige renoveringsopgaver, som indebærer, at de alle en 
har interesse i at få mest muligt værdi for midler, der er til rådighed 
for løsningen af denne opgave. 

 En geografisk opdelt periodiseret analyse af volumenet af industriali-
seringsegnede bygningsdele opdelt på bebyggelsessegmenter efter-
fulgt af rammeudbud fra en række bygherrenetværk. 

 En dialog med Indenrigs- og Socialministeriet/Erhvervs- og Bygge-
styrelsen om rammevilkårene for rammeudbud af industrialiserings-
egnede bygningsdele. 

Figur AP1.2-11: 
Valg af segment i DK 

 

Figur AP1.2-12: 
Markedsekspansion i DK -- eksempel 
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Tema 5: Økonomi 
Figur AP1.2-13: 
Forprojekt-arbejdsmodel 
Tema 5 -Økonomi 

Arbejdet med Tema 5 Økonomi omhandler: 

 Generelle bygherrekrav om mere værdi for pengene i renove-
ring/fornyelse af ældre almene boliger. 

 Generelle bygherrekrav til ’Åben økonomi-modeller’. 

 Specifikke bygherrekrav om mere værdi for pengene i byggesager vedrø-
rende renovering/fornyelse af ældre almene boliger. 

 Byggesagsspecifikke bygherrekrav til ’Åben økonomi-modeller’. 

 Udvikling af værktøjer i byggebranchen til sikring af øget indtjening. 

 Udvikling af ’Åben økonomi-modeller’ i byggebranchen. 

 

Design af koncepter og mo-
deller 

Arbejdet med Tema 5: Økonomi omhandler endvidere, som vist i Figur AP1.2-
14 følgende elementer og involvering fra Forprojekt-deltagerne i design af: 

 Metodetilgang. 

 Design af en ’Åben økonomikoncept’, der viser de vigtigste parametre 
vedrørende økonomi, indtjening og produktionsomkostninger, jf. Figur 
AP1.19. 

 Design en model for bygherrens bidrag til et ’Åben økonomikoncept, jf. 
Figur AP1.2-15 og Figur AP1.2-16. 

 Design en model for byggebranchens bidrag til et ’Åben økonomikoncept”’ 

Figur AP1.2-14: 
Forprojekt-arbejdsmodel 
Tema 5 Økonomi/Model-
elementer 

Figur AP1.2-15: 
Forprojekt-arbejdsmodel 
Tema 5 Økonomi - Metode 

Figur AP1.2-16: 
Forprojekt-arbejdsmodel 
Tema 5 Økonomi - Metode 

 
 

 

Hurtigere gennemløbstid, 
enkel organisationsstruktur, 
optimalt procesflow og To-
bee-forretningsplan 

Den største og vigtigste udfordring indenfor industraliseringsøkonomien, jf. 
Figur AP1.2-17 på næste side, er at skabe en hurtigere gennemløbstid, dvs. 
at fremrykke den ’grønne’ kurve i afklarings-/udviklingsforløbet. 

Der ligger ligeledes en udfordring i at skabe en forenklet organisering med 
kun tre enheder: (1) Salg og specifikation, (2) Ordrebehandling og (3) Pro-
duktion og levering. 

Denne enkelthed i organisationsstrukturen danner, som vist i Figur AP1.2-18 
og AP1.2-19 på næste side; grundlag for en sideløbende strukturering af ud-
vikling af tematiserede løsning og af det tilhørende samarbejde mellem Rådgi-
vere, entreprenør og producent/leverandør samt de tilhørende kundeinput og 
erfaringsfeedback. 

For at denne organisationsmodel og procesflow-model skal kunne fungere 
optimalt ligger der også en betydelig udviklingsopgave i at skabe en under-
støttende BIM-konstruktions- og kommunikationsplatform. 

Som en del af udviklingen af en To-be-forretningsplan er det, som vist i Figur 
AP1.2-20, vigtigt at estimere og måle f.eks. udviklingen i salgsprisen og pro-
duktionsprisen pr. enhed samt i initialinvesteringerne. 
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Figur AP1.2-17: 
Mål – Hurtigere gennemløbstid (To-be) 

Figur AP1.2-18: 
Mål – Processer (To-be) 

 

 

Figur AP1.2-19: 
Udvikling – Samarbejde - Drift (to-be) 

Figur AP1.2-20: 
Udvikling i produktionsomkostninger (to-be) 

 

 

Syv udfordringer Der ligger endvidere en udfordring i at finde svar på følgende spørgsmål: 

1. Hvad er det vi skal udvikle for at en opnå øget industrialiseret produktion 
og et øget industrialiseret vidensarbejde? 

2. Hvor stort er markedet? 

3. Hvordan er udviklingen i omkostningerne pr. enhed over tid? 

4. Hvordan nedbringer alle omkostningerne i alle led? 

5. Hvordan fastlægger vi prisen? 

6. Hvilket volumen/hvor mange enheder taler vi om? 

7. Hvordan ser cashflowet ud – hvor store investeringer skal der til? 
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Tema 6: Forretningsplaner 

Forretningsplanernes ud-
gangspunkt 

Forretningsplanene tager udgangspunkt i formulering af idé og koncept, jf. 
redegørelsen herfor i Tema 1 Vision i forhold til den Almene boligsektor, al-
mene bygherrer, boerne som innovative brugere og aktører i byggebranchen.  

Hertil kommer inddragelse af analyserne af marked og kunder, produkt-
platforme, organisation samt økonomi og indtjening, jf. de forudgående tema-
er i Forprojekt-arbejdsmodellen. 

Figur AP1.2-21: Forretningsplan  

 

Forretningsplanernes formål Målet med udarbejdelsen af forretningsplanerne er at afdække relevante 
aspekter og etablere et beslutningsgrundlag for den Almene boligsektors 
medvirken til virkeliggørelse af Forprojektets visionen og for deltagerne fra 
byggebranchens og andre aktører i denne branches investering i en udvikling 
som skitseret. 

Arbejdet med Tema 6: Forretningsplan omhandler: 

 Metodeoplæg til design af forretningsplatforme. 

 AlmenNet-udvikling koncepter for udbudsformer for renovering/fornyelse 
af ældre almene boliger med industrialisering. 

 AlmenNet-udvikling af forretningsmodeller for bygherrepartnerskaber til 
skabelse af et nyt markedssegment. 

 Udvikling af forretnings og samarbejdsplatforme (netværk) i byggebran-
chen for ét, flere eller alle byggetekniske platforme til renove-
ring/fornyelse af ældre almene boliger. 

Figur AP1.2-22: 
Tema 6 – Forretningsplan 
- Modelelementer 

 

 

Design af forretningsmodel og 
incitamentsstruktur/model 

Arbejdet med Tema 6: forretningsplan omhandler endvidere involvering af 
Forprojekt-deltagerne i design af: 

 Forretningsmodel for byggebranchen med fokus på markedet, produkti-
onsomkostninger, økonomi/indtjening og det innovative perspektiv for de 
deltagende virksomheder fra byggebranchen, jf. Figur AP1.23 (Forpro-
jekt-deltagere fra byggebranchen). 

 Incitamentsstruktur/model for Forprojekt-deltagere fra den almene bolig-
sektor og byggebranchen, jf. Figur AP1.24. 

Figur AP1.2-23: 
 Tema 6 - Forretningsplan  - Investors view 

Figur AP1.2-24: 
 Tema 6 – Forretningsplan - Incitamentstruktur  
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APPENDIKS 1.3: 
LOKALISERING OG SCREENING AF INDUSTRIALISERINGSEGNEDE 
BYGNINGSDELE SOM FORPROJEKT-VÆRKTØJ 

 

Industrialiserede installationsskakte til renovering af almene etageboliger – v/ NCC  

 

 Søren Søgård, der er ansvarlig 
for projekteringsafdelingen i NCC 
Teknik, kom ved fremlæggelsen 
på Forprojekt-workshop 3 af 
udviklingstemaets arbejde med 
temaet: Industrialiserede instal-
lationsskakte til renovering af 
almene etageboliger - ind på, at 
NCCs arbejde med præfabrikere-
de skakte blev indledt med et 

udviklingsprojekt under ’Byggeriets innovation’ i 2005 – 2008. 
Projektet er er dokumenteret i rapporten ’På vej mod fremti-
dens skakt – En innovationshistorie om præfabrikerede instal-
lationsskakte til etageboliger’, Byggeriets Innovation, 2008. 

Søren Søgård, pegede på, at NCC i sine bestræbelser for at 
skabe en øget industriel tilgang til design, produktion og mon-
tering af bygningsdele er startet med installationsskakten ud 
fra et ønske om at tage opgøret med den traditionelle design-
proces, hvor man hver gang starter med et blankt papir med 
en dialog med rådgiverne om skaktens funktioner, størrelse 
mm.  

Projekteringsafdelingen er NCCs viden- og kompetencecenter 
indenfor projektering og bidrager til NCCs strategiudvikling 
indenfor industrialisering i samarbejde med NCCs procesfolk 
med erfaring i at arbejde med udviklingsopgaver inden for an-
dre byggetekniske områder. 

Det vigtigste indledende tema i udviklingsarbejdet har været 
(og er) begrebet ’Figurerbarhed’, som går ud på at både at 
designe konfigurerbare og skalerbare løsninger, baseret på 
standardkomponenter, som med stor valgfrihed samles i en 
helhed. Det er ikke helt ligetil, men meget givende, at arbejde 
med denne designtilgang. 

NCCs vision er at udarbejde en konfigurationsmodel, som råd-
givere har en webbaseret adgang til. Og som de kan benytte til 
at konfigurere deres skaktløsninger ved at taste deres krav til 
skaktens funktion ind og skalere skaktens størrelse ved angi-
velse af mål for længde, bredde og højde. Pointen er, at konfi-
gurationsmodellen selv sammensætter komponentkravene og 
størrelsesangivelsen til helhed. 

Konceptet forventes implementeret inden årsskiftet 2010/2011 
efterfulgt af en webbaseret model i 2011. Præsentations-
tegningerne vil være fuldt tilgængelig på nettet.  

På det nuværende stade i udviklingsarbejdet udføres en del af 
konfigureringsarbejdet og skaleringen manuelt i NCCs Projek-
teringsafdeling. Konfigurationsmodellen som et netbaseret, 
skalerbart koncept med tilhørende konstruktionstegninger vil 
kun være tilgængelig for købere af skakten. 

Ved nybyggeri sidder Skakten i en stålramme, lige til at hejse 
ned. Inddækningen udføres traditionelt. Skakten er konfi-
gureret, så montering af tilslutninger kan foretages i ståhøjde. 

Skakten til renovering konfigureres af enheder, der vejer max. 
20 kg. og som kan bæres ind og monteres på bærebeslag til en 
helhed. Der udarbejdes tegninger, der viser montering af bæ-
rebeslag og anvisninger på successiv montering af skaktens 
komponenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsættes ... 
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 NCC har sammen med rådgiverne analyseret en række almene 
renoveringsbyggesager og er nået frem til, at der i princippet 
kun er nogle ganske få arketyper, der skal udarbejdes konfigu-
rationsmodeller til. 

Industrialisering er baseret på en forudsætning om, at alle lod-
rette føringsveje for installationer samles ét sted i bygningen. 

I renoveringsbyggesager er det vigtigt at have præcise opmå-
linger for at kunne definere de nødvendige tolerancer. 

Det naturligvis en overvejelse værd at afveje fordele og ulem-
per ved henholdsvis succes montering på stedet og indhejsning 
af fuldt monterede skaktmoduler ved at bryde hul i taget. F. 
eks. baseret på beregning af omkostninger, bedømmelse af 
kvalitet, arbejdsmiljø samt byggetid mm. 

NCCs skaktløsning indebærer optimering af montering af byg-
ningsdelene badekabine og skakt og udførelse af vandrette in-
stallationer. 

Monteringsarbejdet vil i princippet kunne udføres af ikke fag-
lærte bygningsarbejdere kombineret med et tilsyn, der har den 
fornødne autorisation. Der er alene tale om en autoriseret af-
prøvning af samlingerne. Der vil dog skulle tages højde for 
overholdelse af de gældende brandkrav. 

Skakten står i sig selv. Tolerancer skal optages i det hul, der 
brydes til skakten. Alle skakte er ens opbygget og kan service-
res ud fra entydige serviceinstruktioner og har servicevenlige 
adgangsforhold. 

Konfigureringen/skaleringen af skaktene, herunder indhent-
ning af de nødvendige tilladelser fra bygningsmyndighederne, 
afklares på et tidligt tidspunkt i byggeprocessen. Produktionsti-
den er typisk 3 – 4 uger. 

NCCs Skaktløsning indebærer generelt følgende fordele i bygge-
sagen: 

 Reducerer byggetiden med ca. 1 måned. F.eks. kan udtør-
ringen påbegyndes hurtigere, dvs. når udstøbningerne er 
foretaget de vandrette installationer er udført. 

 Reducerer omkostninger til uforudsete arbejder. 

 Reducerer omkostningerne til interim bygningsinstallatio-
ner. 

 Reducerer antallet af medarbejdere på pladsen. 

 Reducerer antallet af fejl og mangler. 

 Reducerer omkostningerne ved tyveri, spild og for meget 
indkøbt materiale m.v.  

 

 

 

Tre udfordringer Der ligger følgende udfordringer videreudviklingen af skaktløs-
ninger: 

1. Skabelse af mulighed for  industrialiseret fremstilling kon-
figurerbare/skalerbare beklædningsløsninger. 

2. Gennemførelse lydprøver af skaktløsninger. 

3. Lokalisering af potentialet for reducering af fremstillings-
prisen og de samlede procesomkostningerne baseret på et 
en øget volumen i efterspørgslen efter industrielt fremstil-
lede skakte baseret på tankegangen og funktionaliteten i 
NCCs model baseret bygherrammeudbud. 
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Industriel fremstillede badeværelser til renovering af almene etageboliger 
v/ MTHøjgaard 

 

Projektleder Andres Kragh, MTHøjgaard/Innovation kom ved fremlæggelsen på 
Forprojekt-workshop 3 af arbejdet med Forprojekt-temaet Industrielt fremstil-
lede badeværelser til renovering af almene etageboliger ind på: 

 At MTHøjgaards koncept for industrielt fremstillede badeværelser, jf. Figur 
AP1.3-1 tager afsæt i konfiguration af let badeværelse med mange indu-
strielt fremstillede komponenter.  

 At konceptet endvidere er baseret på erfaringer i Grundejernes Investe-
ringsfond (GI) med industrialiseret udførelse af både ’tunge’ og ’lette ba-
deværelser. 

 

Figur AP1.3-1: 

Let badeværelse  Tungt badeværelse 

 

 

 

Figur AP1.3_2: Skakte / Installationer  MTHøjgaards badeværelseskoncept er, jf. Figur 
AP1.3-2, baseret på tilslutning til en præfabrike-
ret skakt efter et design svarende til NCCs kon-
cept. 

 

 Fortsættes … 
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Figur AP1.3-3: Teknik /Afprøvning – Testrapporter fra GI  Badeværelseskonceptet er designet til at 
have en levetid på mindst 20 år. 

Konceptet er testet for de i AP1.3-3 an-
givne SBi/BR08 og Planlægnings-/udfø-
relsesspecifikationer. 

 

 

 

Figur AP1.3-4: Proces – Traditionel konceptbaseret konfiguration  Konceptets grundlæggende filosofi er, 
som vist Figur AP1.3-4, at konfigurere en 
helhed ud fra de brikker som henholdsvis 
Bygherren, Arkitekten, Ingeniøren og 
Entreprenøren bidrager med. 

Det er endvidere en vigtigt parameter i 
produkt- og procesoptimeringen, at bade-
kabinerne konfigureres, produceres og 
monteres i henhold til en totalentreprise-
kontrakt med henblik på en optimal an-
vendelse af MTHøjgaards Trimbyg-kon-
cept med tilhørende aktiviteter og faser, 
jf. Figur AP1.3-6 – AP1.3-9 på næste 
side. 

 

 

 

Figur AP1.3-5: Proces: Aktører og roller  Det er vigtigt at have en procesleder, der 
kan varetage en uvildig koordineringen af 
input fra de i Figur AP1.3-5 viste aktører 
med tilhørende roller. 
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Figur AP1.3-6: Partnering og Trimbyg-
faserne 

 Figur AP1.3-7: Partnering og Trimbyg-informationsflow 

 

 

 

Figur AP1.3-8: Partnering og Trimbyg-faserne  Figur AP1.3-9: Partnering og Trimbyg-informationsflow 

 

 

 

Figur AP1.3-10: Planlægning & udførelse/Cyklogram/Kollisioner – Lokalisering af ineffektiv brug af tid 
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Figur AP1.3-11: Planlægning & udførelse - Cyklogram/Optimering  MTHøjgaard anvender derudover planlæg-
ningsværktøjer, bl.a. et cyklogram, der både 
er velegnet til at vise kollisioner i tilrettelæg-
gelsen af byggeriets udførelse på byggeplad-
sen og hvor der lommer, der indikerer inef-
fektiv brug af tid baseret på optimering af 
bemanding og cyklustid til at tage højde for 
ophævelse af kollisioner og optimering af 
brugen af byggetid, jf. Figur AP1.3-10 og 
1.3-11.  

Cyklogrammet er også et velegnet værktøj 
for bygherren i tilrettelæggelse af Fase A: 
Programmering og Fase B: Projektering frem 
til og med underskrift af total-
entreprisekontrakt. 

Minimering af fejl og mangler, jf. MTHøj-
gaards koncept, er dokumenteret i publikati-
onen ’Top 5-tjek/Minimering af mangler – 
2008’. 

MTHøjgaards konceptudvikling og projekt-
gennemførelse understøttes af en BIM pro-
cesmodel, der er opbygget, som vist i Figur 
AP1.3.12. 

Firmaet ser gerne et samarbejde med byg-
herren om udvikling af en byggesagsspecifik 
BIM-portal, der er designet i henhold til byg-
herrens BIM-krav. 

 

 

Figur AP1.3-12: Bim procesmodel – Flere muligheder  

 

 

Figur AP1.3-13: BIM - Teknologitrappen  MTHøjgaard har en intern BIM-udviklings-
gruppe, der arbejder med udvikling af firma-
ets BIM-procesmodel i henhold til den i Figur 
AP1.3-13 viste BIM/teknologitrappe. 

Det er et langt sejt træk at nå hele trappen 
igennem. 

Andres Kragh sluttede af med at pege på, at 
nn øget bygherreefterspørgsel efter industri-
elt fremstillede bygningsdele med tilhørende 
industrielle processer vil bidrage til at firmaet 
kan lægge øget tyngde i udviklingen af kon-
ceptet for industrielle bygningsdele og i de 
tilhørende BIM-procesmodeller. 
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Industriel tilgang til facaderenovering af til renovering af almene etageboliger opført 
som betonbyggeri– v/ Enemærke & Petersen 

 

 Forretningsområdedirektør Lars Jess Hansen, Enemærke & Petersen oplyste 
ved fremlæggelsen workshop 3 af udviklingstemaets arbejde med temaet: 
Industriel tilgang til facaderenovering af til renovering af almene etageboli-
ger opført som betonbyggeri en kort karakteristik af arketyperne i almene 
facaderenoveringer fra 1960er og 1970erne, jf. Figur AP1.3-14, at firmaets 
erfaringer viser, at de almene bygherrer har meget forskellige krav til bl.a. 
energiniveauet. 

 

Figur AP1.3-14:  Eksempler på  facaderenovering 1960er/1970er 
byggeri 

 Lars Jess Hansen, gjorde rede derefter rede 
for, at Enemærke & Petersen har udviklet 
kompetence til at efterkomme bygherrens 
byggesagsspecifikke krav til arkitektur, brugs-
værdi, funktionalitet og til produkt og proces-
optimering. 

Det er firmaets indtryk, at bygherrens krav 
reelt kan reduceres til et begrænset antal ar-
ketypiske løsningsmuligheder, jf. MTHøjgaards 
erfaringer mht. til badeværelseskoncepter.  

Denne konstatering danner afsæt for industri-
elt design, produktion og montering af et min-
dre antal generelle ’pakke-facadeløsninger”’ 
der udmøntes i et større antal byggesagsspe-
cifikke løsninger. 

 

 

Figur AP1.3-15: Typer af produktion 

 

 Enemærke &Petersens tilgang til industrialisering i en byggeproces er base-
ret på erfaringsbaserede svar på: 
 Hvad i produktionen kan udføres som industriproduktion/masse-

produktion væk fra indbygningsstedet, og hvor og hvordan kan denne 
produktion ske? 

 Hvad kan med fordel udføres som henholdsvis halvfabrikata/masse-
produktion? 

 Hvilke arbejdsprocesser i produktionen kan udføres som industriproduk-
tion? – opdeling/omdeling af arbejdsprocesser  

 Hvad understøtter ovenstående helhedstankegangen, og hvad skal der til 
af supportprocesser? 

 Hvilke analyser ’kan det betale sig?’ 

Enemærke & Petersens tilgang til industrialisering i en byggeproces er endvi-
dere baseret på erfaringsbaserede svar på nedstående vision, formål og mål: 

 Vision. Skabelse af et forretningsområde omkring industrielt producere-
de og monterede facadeelementer, der giver en markedsledende position 
inden for forretningsområdet.  

 Formål. Skabelse af nyt marked for facaderenovering i den almene bolig 
sektor der tilgodeser og overstigerkundes krav og forventninger. 

 Mål. Opnåelse af en markedsandel på 20% af facadeudskiftningsopgaver 
i tilknytning til energirenovering og fremtidssikring af almene bebyggel-
ser  ved at tilbyde et industrielt producerede facadesystemer. 
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Facadeareal, potentiale og 
markedsandel 

 Lars Jess Hansen pegede, som vist i Tabel AP1.3-1, at der erfølgende reno-
veringsvolumen/potentiale relateret til Alment boligbygger opført i beton  i 
perioden 1960 – 1974: 

 Facadeareal. Ca. 325.000 boliger med 40 m2 facade pr. bolig -I alt ca. 
13 mio. m2 facade – heraf vurderes 20% at være murværk. 

 Potentiale. Hvis levetiden er ca. 25 år skal der hvert år renoveres 
416.000 m2. 

 Potentiel markedsandel. Et scenarie for en markedsandel for Ene-
mærke & Petersen a/s svarende til 10% = 40.000 m2, som med en pris 
på ca. 5.000 kr. pr. m2 vil indebære en mulig årlig omsætning på kr. 
200 mio. kr. En omsætning af denne størrelse Enemærke & Petersen vil 
godt kunne basere et virksomhedsforretningsgrundlag på. 

Tabel AP1.3-1:  Markedssegment: Alment boligbygger opført i beton i perioden 1960 
– 1974 

 

 

 

Figur AP1.3-15:  As-is/To be indlæringskurver for hhv. 
industrialiseret produktion og industria-
liseret vidensarbejde 

 Enemærke & Petersen har, jf. Figur AP1.3-16, i sin 
As-is/analyse taget udgangspunkt i, at en tradito-
nel byggesag er kompliceret og dermed forholds-
mæssig pristung og kendetegnet ved: 

 Krav om en høj grad af styring i alle led. 
 Kompleksitet, der stiller store krav til medarbej-

der kvalitet. 
 Stor variation i arkitektoniske krav. 
 Stor variation i ’underlag”’ (beton eller lette fa-

cader). 
 Mange valgmuligheder i forhold til f.eks. krav 

vedr. energi-niveau. 
 Mange involverede (bygherre, administratorer, 

rådgivere (ingeniører)  og arkitekter), entrepre-
nører og mange leverandører. 

 Lang byggetid og påvirkning hos den enkelte 
beboer. 

 

 

  

Mål. Enemærke & Petersen har i sin To-be/ana-
lyse taget afsæt følgende mål for hhv. den indu-
strialiserede produktion og det industrialiserede 
vidensarbejde: 

 Forenkling – Produktpakker. 

 Struktur af produktplatform.  

 Mulighed for ’individuelle’ valg i forhold til 
energi og arkitektonisk udtryk. 

 Kort påvirkning, kort financieringsbehov og 
kort byggetid.  

 Håndtering af flere underlag. 

Konklusion. Der er et udækket behov for værdi-
forøgelse i gabet mellem As-is og To-be. 

 Fordele for kunden. Enemærke & Petersen er i 
analysen af det udækkede behov for værdiforøgelse i 
’gabet’ mellem As-is og To-be nået frem til, at der 
ved lukningen af dette gab vil kunde skabes følgende 
fordele for kunden: 
 Hurtigere byggetid. 
 Bedre kvalitet – færre fejl.  
 Bedre arbejdsmiljø – branding. 
 Konkurencedygtigt byggeri – mere værdi for 

pengene. 
 Flexibilitet trods industialisering (masseproduk-

tion). 

Fordele for Enemærke & Petersen vil være 
 Mindre spild – bedre udnyttelse af materiel og 

mandskab. 
 Mindre variation – større pålidelighed i bygge-

produktionen.  
 Større andel af produktionen udføres under me-

re kontrollerede forhold. 
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Forretningsmodel med seks 
udgangspunkter 

 Den i BadButik A/S - En brugerorienteret udviklings- og forretningsmodel til 
Boligrenovering skitserede udviklingsmodel, jf. Figur AP1.3-17, kan som 
udgangspunkt danne grundlag for: 

1. At opnå kort byggetid for at reducere udgiften til byggelånsrenter –
usikkerhed og skabe et enkelt koncept som en pålidelig ramme for sty-
ring af tid, kvalitet pris, som – dokumentation overfor kreditinstitutio-
nerne med fokus på risikominimering. Det vil kunne bidrage til opnåelse 
af lån med lang løbetid og lav ydelse. 

2. At skabe et forretningskoncept, der kan optage variation og bidrage til 
et bedre arbejdsmiljø  

3. At skabe et bæredygtigt markedsvolumen – og en markedsdreven ud-
vikling. 

4. At få et øget indblik markedet, herunder afdækning af – kendte/ukendte 
behov 

5. At udvikle kompetence i de enkelte byggevirksomhed til at skabe en 
markedsledende position med afsæt i, at jo mindre industrialiserings-
/Bim-baseret tilgang- jo svagere markedsledende position. 

6. At bygherren udvikler kompetence til at benytter en BIM-tilgang i både i 
analysen af industrialiseringsegnede bygningsdele og i et rammeudbud 
heraf. 

Figur AP1.3-17:  BadButik A/S - En brugerorienteret udviklings- og forretningsmo-
del til industriel renovering 
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APPENDIKS 1.4: 
BYGNINGSINFORMATIONSMODELLER (BIM) OG ALMENFASERNE SOM 
FORPROJEKT-VÆRKTØJ 

 

Indledning 

AlmenFaserne og Byg-
ningsinformationsmodel 
(BIM) 

I dette Appendiks gøres rede for, hvorledes almene bygherrer ved en kobling mel-
lem AlmenFaserne og BIM (Bygnings Informations Model) kan tilføre almenfaserne 
et værdibaseret digitaliseringsperspektiv. 

 

Bygningsinformationsmodel (BIM) - Introduktion 

Figur AP1.4-1: BIM fra vugge-til-grav-
cyklus  

Ved hjælp af BIM, der er baseret på en fra vugge-til-grav-cyklus, jf. 
Figur AP1.4-1, kan der opnås en mere effektiv planlægning og pris-
beregning, bedre mulighed for simulering, visualisering og kollisions-
tests samt eliminering af dobbeltarbejde. 

Modellens IFC formatet gør det f.eks. muligt: 
 At den projekterende ingeniør kan udnytte arkitektens eksiste-

rende data om en bygning i tekniske analyse- og dimensione-
ringsprogrammer. 

 At entreprenøren kan drage fordel af data fra projekteringen, og 
bruge grundlaget i sin produktionsplanlægning. 

 At driftsherren på tilsvarende måde kan udnytte data fra pro-
jekteringen, udførelsen og leverandørerne i forbindelse med 
drift og ved ligehold. 

 

International hensigts- 
erklæring om BIM 

Ifølge en international hensigtserklæring, som Erhvervs- og Byggestyrelsen skrev 
under på i april 2008, skal alle større byggeprojekter - inden for 4 år - benytte 
elektroniske bygningsmodeller i alle byggeriets faser.  

 Erhvervs- og Byggestyrelsen har store forventninger til erklæringen. Når byg-
geriets parter bruger BIM baseret på IFC-standarder, skaber de en mere ef-
fektiv informationsdeling i hele byggeriets levetid. Gevinsten vil være, at en 
række af de fejl og mangler, som ofte fører til store forsinkelser og betragteli-
ge ekstraomkostninger, elimineres.  

 Implementering af teknologien betyder også, at den danske byggebranche 
kan opnå en række effektiviseringsgevinster. Det kan være med til at skabe 
bedre og billigere byggeri og samtidig styrke byggesektorens konkurrenceev-
ne ved en samtidig øget industrialisering på et digitalt grundlag. 

Værdibaseret digitalise-
ringsperspektiv, 
Bygherreforeningen 
Maj 2010 

Ifølge en rapport fra Bygherreforening fra maj 20101 gøres opmærksom på, at drifts-
herrens erfaring og bygherrens værdiskabende processer skal være omdrejningspunktet 
implementeringen.2 På det strategiske niveau eksisterer der en række forhold, som 
adskiller digitaliseringen af bygherre- og driftsherrefunktionen fra digitalisering af byg-
geprocessen. Forskellen er af organisatorisk art og har følgende dimensioner.  

 For det første er byggeprocessen til forskel fra bygherre- og driftsherrefunkti-
onen, opdelt i en række veldefinerede faser som varetages af en række velde-
finerede professioner. Dette mulig- og nødvendiggør et forholdsvis ensartet 
digitaliseringskoncept på tværs af branchen.  
Det organisatoriske udgangspunkt for digitaliseringen af bygherre- og drifts-
herrefunktionen er markant anderledes, da denne i mindre grad følger et fast 
mønster.  

 For det andet varetages driftsherrefunktionen i en mere stabil og langsigtet 
organisatorisk sammenhæng end byggeprocessen.  
Dette betyder at digitaliseringen af bygherre- og driftsherrefunktionen kan ud-
vikles og integreres i organisationens rutiner og procedurer over tid. Digitali-
seringen vil således kunne udvikles igennem organisatoriske læreprocesser.  

                                                           
 
1 Kilde: Rapport fra udredningsprojektet ’Bygherre- og driftsherrers digitaliseringsbehov - et værdibaseret digitaliserings-
perspektiv’, Bygherreforeningen - maj 2010. 
2 Resolutionen er efterfølgende fulgt op med bl.a. ’Bekendtgørelse nr. 1381 af 13-12-2010 om krav til anvendelse af In-
formations- og Kommunikationsteknologi i byggeri’ med tilhørende ’Vejledning 9140,’ Økonomi- og Erhvervsministeriet 
(Erhvervs- og Byggestyrelsen) - marts 2011. 
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Værdibaseret digitalise-
ringsperspektiv, 
Bygherreforeningen 
Maj 2010 
(fortsættelse) 

Afvejning mellem fordele og ulemper ved at have én fælles måde at gøre tingene 
på ser derfor anderledes ud for bygherre- og driftsherrerollen end i byggeriet ge-
nerelt. Behovet for i højere grad at tilgodese særlige organisatoriske forhold inde-
bærer konkret:  

 En drifts- og administrationsklassifikation, der er mere generaliseret end DBK, 
og som kan tilpasses forskellige organisatoriske forhold og forskellige organi-
sationers kerneydelser inden for alle aspekter af facilities management. Især 
skal der være fokus på kompatibiliteten med andre former for digitale data, 
som indgår i varetagelsen af organisationens øvrige funktioner. 

 En styrkelse af de ledelseskompetencer, der er nødvendig for at designe, 
planlægge og implementere en organisationsspecifik digitalisering af bygher-
re- og driftsherrerollen.  

 Digitaliseringen af bygherre- og driftsherrefunktionen således i højere grad 
end det er tilfældet for byggeprocessen må fokusere på de ledelsesmæssige 
kompetencer til at definere organisationsspecifikke løsninger. Dette forhold 
indebærer en ledelsesmæssig udfordring i etablering af erfaringsnetværk, 
samt en struktureret produktion af business-cases og best-practices, som 
centrale elementer i digitaliseringen af bygherre- og driftsherrefunktionen. 

 

 

AlmenFaserne og BIM - Introduktion 

Figur AP1.4-2:  
AlmenFaserne og tre BIM-relaterede spor 

BIM-modellens fra ’vugge til grav-cyklus’ er, 
som vist i Figur AP1.4-2, opdelt i følgende tre 
spor: 

BIM/SPOR 1: 
Vindenarbejde/IKT/Web.  

BIM/SPOR 2: 
Det byggetekniske arbejde. 

BIM/SPOR 3: 
Værdioptimerings-/læringsarbejdet. 
 

 

Spor 0: 
AlmenFaserne 

Dette spor omhandler aktiviteter, proces og output, der hovedsageligt finder sted i 
de almene boligorganisationer med ekstern bistand til f.eks. udarbejdelse af byg-
getekniske tilstandsbeskrivelser, jf. redegørelser i de hertil relaterede AlmenNet-
publikationer. 

BIM/SPOR 1: 
Vindenarbejde/IKT/Web. 

I forbindelse med udbud og valg rådgiver/entreprenør til gennemførelse af Fase B 
og C skal boligorganisationen i Fase A.0 udarbejde en IKT-aftale som ramme for 
BIM-tilgangen i Fase B og Fase C samt for rådgivernes/entreprenørens bidrag til 
optimering af boligorganisations drift- og ved ligeholdelse af bygningerne efter 
deres renovering/fornyelse i fase D. 

IKT-aftalen skal endvidere indeholde krav til etablering af en byggesagsrelateret 
BIM-portal for webbaseret informationsudveksling, kommunikation og videndeling. 

BIM/SPOR 2: 
Det byggetekniske ar-
bejde og AlmenFaserne 

I dette spor skal der ud fra en industrialiseringstilgang foretages en klassifikation 
af industrialiseringsegnede bygningsdele samt en analyse af volumenet af sådanne 
bygningsdele – set over en periode på 5 – 10 år. 

I denne fase skal boligorganisationens BIM-klassifikation af industrialiserings-
egnede bygningsdele anvendes både internt i boligorganisationen og af rådgiver-
nes i deres medvirken til udarbejdelse af byggetekniske tilstandsbeskrivelser, så 
disse matcher bygherrens krav. 
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BIM/SPOR 3: 
Værdioptimerings-
/læringsarbejdet og Al-
menFaserne/Fase A.3. 

I dette spor formulerer boligorganisationen krav til rådgiver/entreprenør vedrøren-
de deres bidrag værdioptimering og læring i Fase B og C, der typisk vil være inde-
holdt i de indgåede IKT-aftaler. F.eks. krav til, hvorledes information til brug for 
værdioptimering og læring forudsættes håndteret i BIM-portalen, herunder infor-
mation til udarbejdelse af Skema A, B, og C, totaløkonomiske analyser, energie-
ffektestimering/-måling mm. 

 
AlmenFase A.0: Program og de tre BIM-relaterede spor 
Figur AP1.4-3:  
AlmenFase A.0: Program og de tre BIM-relaterede spor Fase A.0: 

Hovedaktiviteter og Milepæle 

1. Fremtidssikringsanalyse. 

2. Byggeteknisk tilstandsvurde-
ring. 

3. Helhedsplan til LBF med pris-
sætning af renoverin-
gen/fremtidssikringen. 

4. Bygherreprogram for udvik-
ling- og læring – i hele bygge-
sagen. 

5. Bygherreprogram for vareta-
gelse af driftshensynet i Fase 
A. B, C og D. 

6. Skema A-ansøgning til kom-
munen. 

7. Rådgiver-/eventuelt entrepre-
nørudbud. 

 

Fase A.1: 
Hovedaktiviteter og Milepæle 

1. Bygherreprogram for industri-
alisering. 

2. Bygherreprogram for BIM-
tilgangen. 

3. Udarbejdelse af paradigma til 
IKT-aftale. 

4. Etablering af en intern web-
baseret BIM-portal. 

5. Partnerskab(er) om ramme-
udbud af industrialiseringseg-
nede bygningsdele. 

6. Rammeudbud af industrialise-
ringsegnede bygningsdele. 

Fase A.2: 
Hovedaktiviteter og Milepæle 

1. Analyse af volumenet for in-
dustrialiseringsegnede byg-
ningsdele. 

2. Bygherreprogram for bygge-
teknisk innovation og viden-
deling med fokus på optime-
ring af energi-/klimabære-
dygtighed, industrialisering og 
brugsværdi for beboerne. 

Fase A.3: 
Hovedaktiviteter og Milepæle 

1. Bygherreprogram for estime-
ring og måling af industrialise-
ringseffekt. 

2. Bygherreprogram estimering 
og måling af energioptime-
ringseffekt. 

3. Bygherreprogam for udvikling, 
værdioptimering og læring. 

4. Bygherreprogram for udarbej-
delse af totaløkonomiske be-
regninger. 

5. Bygherreprogam for evaluering 
og måling af læringseffekt. 
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AlmenFase B.0 Projektering og de tre BIM-relaterede spor 
Figur AP1.4-4:  
AlmenFase B.0 Program og de tre BIM-relaterede spor Fase B.0: 

Hovedaktiviteter og Milepæle 

1. Dialog om partnerskabsaftale, 
projektorganisation, bygher-
reprogram og Bygherre-
implementeringsplan. 

2. Udarbejdelse/gennemførelse 
af Bygherre-implementerings-
plan for udvikling- og læring – 
i hele byggesagen. 

3. Udarbejdelse/gennemførelse 
af Bygherre-implementerings-
plan for varetagelse af drifts-
hensynet i Fase B, C og D. 

4. Udarbejdelse af byggeandra-
gende. 

5. Indgåelse af total-/eller ho-
vedentreprisekontakt. 

6. Skema B-ansøgning til kom-
munen. 

 

Fase B.1: 
Hovedaktiviteter og Milepæle 

1. Udarbejdelse/gennemførelse 
af Bygherreimplementerings-
plan for BIM-tilgangen. 

2. Indgåelse af IKT-aftale. 

3. Udarbejdelse/gennemførelse 
af bygherre-implementerings-
plan for produkt- og procesop-
timering samt byggeteknisk 
innovation og videndeling – 
med fokus på Fase B: Projek-
tering. 

4. Etablering og drift/konfigure-
ring af webbaseret BIM-portal. 

Fase B.2: 
Hovedaktiviteter og Milepæle 

1. Udarbejdelse/gennemførelse 
af bygherre-implementerings-
plan for byggeteknisk innova-
tion og videndeling med fokus 
på optimering af energi-
/klimabæredygtighed, indu-
strialisering og brugsværdi for 
beboerne. 

2. Udarbejdelse/gennemførelse 
af bygherreimplementerings-
plan for industrialisering. 

3. Design, konfiguration og opti-
mering af industrialiserings-
egnede bygningsdele. 

Fase B.3: 
Hovedaktiviteter og Milepæle 

1. Udarbejdelse/gennemførelse 
af Bygherre-implementerings-
plan for estimering og måling 
af industrialiseringseffekt, ef-
fekten af BIM-tilgangen og 
energioptimeringseffekten. 

2. Udarbejdelse/gennemførelse 
af Bygherre-implemen-
teringsplan for udvikling, vær-
dioptimering og læring samt 
for evaluering og måling af 
læringseffekt. 

3. Udarbejdelse/ gennemførelse 
af Bygherre-implementerings-
plan for udarbejdelse af total-
økonomiske beregninger med 
fokus på minimering af drifts-
udgifterne i Fase D Drift & 
Vedligehold. 
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AlmenFase C.0 Udførelse og de tre BIM-relaterede spor 
Figur AP1.4-5:  
AlmenFase C.0 Udførelse og de tre BIM-relaterede spor Fase C.0: 

Hovedaktiviteter og Milepæle 

1. Opdatering/gennemførelse af 
Bygherre-implementerings-
plan for udvikling- og læring. 

2. Opdatering/gennemførelse af 
Bygherre-implementerings-
plan for varetagelse af drifts-
hensynet i Fase C og D. 

3. Udarbejdelse af Bygherrekrav 
til afleveringskoncept. 

 

Fase C.1: 
Hovedaktiviteter og Milepæle 

1. Opdatering/gennemførelse af 
Bygherre-implementerings-
plan for produkt- og procesop-
timering og byggeteknisk vi-
dendeling. 

2. Drift/konfigurering af webba-
seret BIM-portal. 

Fase C.2: 
Hovedaktiviteter og Milepæle 

1. Opdatering/gennemførelse af 
Bygherreimplementeringsplan 
for industrialisering. 

2. Test af prototyper/mockups. 

3. Optimering af industrialise-
ringsegnede bygningsdele. 

4. Opdatering/gennemførelse af 
Bygherreimplementeringsplan 
for BIM-tilgangen. 

5. Opfølgning af bygherrekrav til 
kvalitetssikring. 

6. Opfølgning af afleverings-
koncept. 

Fase C.3: 
Hovedaktiviteter og Milepæle 

Opdatering/gennemførelse af 
Bygherre-implementeringsplan 
for: 

1. Estimering og måling af indu-
strialiseringseffekt, effekten 
af BIM-tilgangen og energiop-
timeringseffekten. 

2. Værdioptimering og læring 
samt for evaluering og måling 
af læringseffekt. 

3. Udarbejdelse af totaløkonomi-
ske beregninger. 
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AlmenFase D.0 Drift & Vedligehold og de tre BIM-relaterede spor 
Figur AP1.4-6:  
AlmenFase D.0 Drift & Vedligehold og de tre BIM-relaterede spor Fase D.0: 

Hovedaktiviteter og Milepæle 

1. Udarbejdelse af byggeregn-
skab og Skema C til kommu-
nen. 

2. Opdatering/gennemførelse af 
Bygherre-implementerings-
plan for varetagelse af drifts-
hensynet i Fase D. 

3. Gennemførelse af effektmålin-
ger. 

 

Fase D.1: 
Hovedaktiviteter og Milepæle 

1. Transformation af den webba-
serede BIM-portal til drifts- og 
vedligeholdelsesformål. 

2. Workshops om evaluering af 
forholdet mellem estimeret og 
måling af konstaterede bygge-
tekniske effekt. 

Fase D.2: 
Hovedaktiviteter og Milepæle 

1. Måling af byggeteknisk funkti-
onalitet, brugertilfredshed og 
energioptimeringseffekt. 

Fase D.3: 
Hovedaktiviteter og Milepæle 

1. Workshops om evaluering af 
forholdet mellem estimeret og 
måling af konstateret brugs- 
og driftsøkonomieffekt effekt. 

2. Beboerinvolvering i optimering 
af brugen af den fornyede/re-
noverede bolig/bebyggelse/-
afdeling. 
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Aktørinvolveringen i AlmenFaserne i de tre BIM-relaterede spor 
Figur AP1.4-7:  
Aktørinvolveringen i AlmenFaserne i de tre BIM-relaterede spor Figur AP1.4-7 viser en summarisk 

oversigt over Aktørinvolveringen i 
AlmenFaserne i de tre BIM-rela-
terede spor. 

Gul signatur i figurens nederste 
del angiver hvilke aktører, der er 
involveret i de angivne aktiviteter,  
mens den grå signatur angiver, 
hvilke aktører, der er ’ad hoc-
involveret’. 

I Fase A: Program er boligorgani-
sation involveret i kraft af formu-
lering af bygherrekrav til BIM-
tilgangen, der udmøntes i bygher-
reprogrammer.  

Beboerdemokratiet og beboerne er 
involveret som beslutningstagere 
eller brugerepræsentanter i for-
mulering af boligorganisationens 
BIM-politik og design/implemen-
tering af boligorganisationens in-
terne BIM-portal. 

Eksterne rådgivere kan være ad 
hoc inddraget i forbindelse med 
udarbejdelse af byggetekniske 
tilstandsbeskrivelser.  

 

 

I Fase B: Program er boligorga-
nisationen involveret i kraft af 
udarbejdelse af planer til imple-
mentering af bygherrens bygge-
sagsspecifikke BIM-programmmer 
(BIM-implementeringsplaner). 

Byggesagens rådgivere er involve-
ret i kraft at IKT-aftalen, der ind-
går som vilkår i rådgiveraftalen.  

Byggesagens entreprenører er – 
afhængig af den valgte udbuds-
form – ligeledes involveret i kraft 
at IKT-aftalen, der indgår som 
vilkår i partnerskabsaftale/entre-
priseaftale, herunder i forbindelse 
med eventuelt udarbejdelse af 
mokups i Fase B.2 (angivet grøn 
signatur). 

I Fase D.2: Projektering er er 
boligorganisationen involveret i 
kraft af udarbejdelse af planer til 
implementering af bygherrens byg-
gesagsspecifikke BIM-programmer 
(BIM-implementeringsplaner). 

Byggesagens entreprenører er in-
volveret i kraft at IKT-aftalen, der 
indgår som vilkår i entrepriseafta-
len.  

I Fase D.3: Drift & Vedligehold 
er er boligorganisationen driftsor-
ganisation involveret i kraft af 
gennemførelse BIM-imple-
menteringsplanerne for Drift & 
Vedligehold. 

Byggesagens rådgivere og entre-
prenører er involveret ad hoc i 
kraft af deres deltagelse i work-
shops, der gennemføres med hen-
blik på erfaringsopsamling og vi-
dendeling af forholdet mellem 
estimeret og målinger af den kon-
staterede f.eks. brugs- og drifts-
økonomieffekt effekt. 

Beboerne og beboerdemokratiet er 
involveret ved at være medska-
bende af f.eks. den driftsøkonomi-
ske effekt (angivet med grå sig-
natur). 
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IKT-ydelsesspecifikation 

Basisbeskrivelse for de digitale 
ydelser 

 Det er et vigtigt at indsatsen omkring IKT udveksling og BIM på byggesagen 
understøtter bygherrekravene til industrialisering, udvikling og læring. 

Det overordnede paradigme for BIM indsatsen er som følger: 

“BIM indsatsen er en del af industrialiseringen af byggeriet. BIM indsatsen 
skal hjælpe til at gøre byggeprocessen mere gennemsigtig og starte en læ-
ringsproces, der på længere sigt kan medføre en rationaliseringsgevinst og 
hurtigere kvalitetsmæssig opfølgning”. 

BIM og AlmenFaserne  Det er et vigtigt bygherrekrav at BIM tilgangen er en del af udvikling og 
læring i byggesagen og bidrager til: 

 Skabelse og implementering af nye værdibaserede aftale- og samar-
bejdsformer understøttet af en IKT baseret kommunikationsmodel  

 Udvikling og implementering af en digital tilgang i processtyringen i 
byggesagen baseret på bygningsinformationsmodeller (BIM). 

Den BIM orienterede arbejdsmetode er således et værktøj til at fremme af 
industrialiseringstilgangen. 

Den BIM orienterede arbejdsmetode skal endvidere bruges som formidlings-
værktøj mellem projekterende, overfor bygherre, entreprenør og brugere. 
Dette sker for de 3 førstnævntes vedkommende, ved upload af 3D model i 
brugervenlig viewer med faste aftalte intervaller. 

Afhængig af den specifikke byggesag, vil en række simuleringer indenfor 
energiforbrug, indeklima, flow, totaløkonomi, logistikstyring osv. være rele-
vante. 

Forskellige rapporter har påpeget det meget store økonomiske potentiale for 
byggebranchen og samfundet generelt ved at gå over til digitale arbejdsme-
toder. 

Samtidig lyder der fra de aktører, der arbejder med at implementere BIM, 
at det er nødvendigt med disciplinerede arbejdsmetoder, fælles forståelse 
for hvad man vil opnå og fælles standarder at arbejde efter, hvis BIM im-
plementeringen skal være en succes. Derfor er det nødvendigt med fælles 
standarder til udveksling. 

BIM tilgangen i byggesagen kobles til følgende tre BIM- udviklingsspor: 

 BIM Spor 1:Vidensarbejde / IKT / projektweb og AlmenFaserne. 

 BIM Spor 2: Det fysiske byggetekniske arbejde og AlmenFaserne. 

 BIM Spor 3: Værdioptimerings- / læringsarbejdet og AlmenFaserne. 



 
 

 


