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VEJLEDNINGER OG PARADIGMER til ekstern IKT-rådgivning i almene 
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PARTERNE BAG 

Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem AlmenNet, 

Landsbygge fonden og Byggeskadefonden 

Projektledelse: Katrine F. Rohde og Klaus Kramshøj
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IKT KAN EFFEKTIVISERE BYGGERI 
OG DRIFT OG SKABE BEDRE BOLIGER

Målet med IKT er at sikre en sammenhængende digitalisering af byggeproces-

sen fra planlægning og projektering til digital aflevering og efterfølgende drift. 

En veltilrettelagt digitalisering skaber større effektivitet i alle faser. Det giver 

højere kvalitet, og det frigør kræfter fra besværlige administrative processer, 

så ressourcerne i stedet kan anvendes til at skabe værdi for bygherren. Og det 

vil først og fremmest sige beboerne, som kan få bedre og billigere boliger.

KRAVENE TIL IKT KAN
VÆRE EN STOR UDFORDRING
FOR MANGE BOLIGORGANISATIONER 

FÅ EKSTERN, UAFHÆNGIG
RÅDGIVNING TIL IKT-ARBEJDET

Mange boligorganisationer oplever IKT-bekendtgørelsen som en kompliceret 

teknisk disciplin og overlader derfor hele styringen af og beslutningerne om 

IKT-anvendelse til den tekniske rådgiver. AlmenNets koncept til IKT-anvendelse 

bygger på et paradigmeskift, hvor boligorganisationen i stedet bruger en 

uaf hængig IKT-rådgiver til at hjælpe med at stille de rette IKT-krav – og ikke 

mindst sikre, at de stillede krav opfyldes af både teknisk rådgiver, entreprenør 

og leverandør. IKT-rådgiveren skal facilitere samarbejdet mellem byggeriets 

parter, der sikrer en effektiviseringsgevinst. 

BRUG ALMENNETS IKT-KONCEPT
OG DOKUMENT-PARADIGMER TIL
AT LETTE IKT-ARBEJDET 

AlmenNet har udarbejdet et koncept for IKT-arbejdet med paradigmer for 

aftaler, ydelsesbeskrivelser, brug af Forvaltningsspecifikation mv. AlmenNets 

IKT-koncept tager udgangspunkt i, at det er boligorganisationen, der har både 

viden og kompetencen, når de nybyggede eller renoverede boliger skal driftes 

og forvaltes. Det er derfor kun boligorganisationen, der kan stille de relevante 

krav til hvilke data, de tekniske rådgivere og entreprenørne skal levere ved den 

digitale aflevering af data. 

FÅ BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM 
BYGGERI OG DRIFT I ORGANISATIONEN
 
Med AlmenNets IKT-koncept får boligorganisationen et redskab til sammen 

med den uafhængige IKT-rådgiver at stille præcise IKT-krav til alle byggeriets 

parter, så effektiviseringen gennem digitalisering sikres bedst muligt i driften. 

Hermed undgås blandt andet, at rådgivere og entreprenører leverer data, som 

ingen funktion har for boligorganisationen. AlmenNets Forvaltningsspecifikation 

stiller krav om levering af data i Excel-format, så alle data umiddelbart kan 

indlæses i boligorganisationens administrative system. 
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BRUG ALMENNETS PARADIGMER
TIL AT LETTE IKT-ARBEJDET

AlmenNet har udarbejdet en række dokument-paradigmer, som kan lette

IKT-arbejdet i byggeprocessen og sikre, at der sker en hensigtsmæssig 

overgang fra opførelse til drift. Dokumenterne er alle udarbejdet i simple 

åbne filformater – lige til at tilpasse den konkrete byggeopgave. AlmenNets 

paradigmer er forsynet med det viste bomærke, som kan udskiftes med 

logo for den aktuelle boligorganisation eller rådgiver.

Opslaget her giver et overblik over, hvordan de enkelte paradigmer indgår 

i den samlede proces. Det hele starter med, at boligorganisationen indgår 

aftale med en ekstern, uafhængig rådgiver om IKT-rådgivning. 

Derfra er det IKT-rådgiverens ansvar, at IKT-arbejdet bliver en succes.

PLANLÆGNING
IKT-rådgiveren planlægger i samarbejde med boligorga    ni sationen 

de overordnede krav til rådgivernes og entrepre nørernes IKT-proces. 

HOVEDOPGAVER for den eksterne IKT-rådgiver:

DIALOG med boligorganisation om IKT-behovene.

TILRETTELÆGGELSE af workshop for boligorganisation mv.

WORKSHOP
DELTAGERE:  Boligorganisation, IKT-rådgiver.

FORMÅL:  Fastlæggelse af IKT-krav.

UDARBEJDELSE AF: ”IKT-ydelsesbeskrivelse – projektering, udførelse 

og aflevering” og IKT-Forvaltningsspecifikation.

VEJLEDNING – FORVALTNINGSSPECIFIKATION
AlmenNet har udarbejdet en kort vejledning i anvendelse af Forvaltnings-

specifikationen helt frem til digital aflevering. Vejledningen er suppleret 

med tjeklister til de enkelte forvaltningsenheder i boligorganisationen.

ALMENNET PARADIGMER

Forvaltningsspecifikation – word

Bygningsdelskort – excel

Stamdatakort – excel

UDBUD – TEKNISK RÅDGIVER YDELSER

HOVEDOPGAVE for den eksterne IKT-rådgiver:

IMPLEMENTERING af IKT-krav i rådgiveraftaler

ALMENNET PARADIGMER

IKT-bestemmelser i ABR-aftalen med teknisk rådgiver – word

IKT-ydelsesbeskrivelse for teknisk rådgiver – word 

PROJEKTERING
Den eksterne IKT-rådgiver fastlægger og implementerer kravene 

til de tekniske rådgiveres IKT-arbejde.

HOVEDOPGAVER for den eksterne IKT-rådgiver:

TILRETTELÆGGELSE af workshop for rådgivere mv.

STIKPRØVEKONTROL af korrekt IKT-anvendelse under projektering.

LØBENDE VEJLEDNING af tekniske rådgivere om IKT-anvendelse.

 

WORKSHOP
DELTAGERE:  IKT-rådgiver, teknisk rådgiverteam, (totalentreprenør).
FORMÅL:  Gennemgang af IKT-krav.
EVENTUEL TILPASNING AF: ”IKT-ydelsesbeskrivelse – projektering, 
udførelse og aflevering”.

UDBUD – ENTREPRENØR YDELSER

HOVEDOPGAVE for den eksterne IKT-rådgiver:

IMPLEMENTERING af IKT-krav i entrepriseaftaler.

ALMENNET PARADIGMER

IKT-bestemmelser i AB92-aftale med entreprenør – word

IKT-ydelsesbeskrivelse for entreprenør – word

UDFØRELSE
Den eksterne IKT-rådgiver følger og kontrollerer kravene 

til de udførende entreprenørers og leverandørers IKT-arbejde.

HOVEDOPGAVER for den eksterne IKT-rådgiver:

STIKPRØVEKONTROL af korrekt IKT-anvendelse under udførelse.

LØBENDE VEJLEDNING af entreprenører om IKT-anvendelse.

 

UDBUD – TOTALENTREPRISE YDELSER

Den eksterne IKT-rådgiver fastlægger, implementerer og følger 

kravene til totalentrenørens IKT-arbejde. 

HOVEDOPGAVER for den eksterne IKT-rådgiver:

IMPLEMENTERING af IKT-krav i totalentrepriseaftale.

STIKPRØVEKONTROL af korrekt IKT-anvendelse under udførelse.

LØBENDE VEJLEDNING af totalentreprenør om IKT-anvendelse.

 

ALMENNET PARADIGMER

IKT-bestemmelser i aftale med totalentreprenør – word

IKT-ydelsesbeskrivelse for totalentreprenør – word

DIGITAL AFLEVERING
Den eksterne IKT-rådgiver følger afleveringen af byggeriet og sikrer, 

at der sker en korrekt aflevering af data fra byggeri til drift.

HOVEDOPGAVER for den eksterne IKT-rådgiver:

KONTROL af, om ”IKT-ydelsesbeskrivelse – projektering, udførelse 

og aflevering” er overholdt.

KONTROL af, om krav til Forvaltningsspecifikationen er overholdt.

BYGGERIET OVERGÅR TIL DRIFT OG FORVALTNING
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1 AFTALE MED IKT-RÅDGIVER
Den almene boligorganisation indgår aftale om IKT-rådgivning med en 

uafhængig ekstern rådgiver.

ALMENNET PARADIGMER

IKT-rådgiveraftale – word

Bilag 1. Konkret ydelsesbeskrivelse – word 

Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse for IKT-rådgiver – word 

Bilag 3. Proces og mødeplan – word
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Indhold
Ambassadører for AlmenNet

Genhusning – set med beboernes øjne

En projekt håndbog for alle

Bedre Almen Læring

 Digitalisering af kommunikation  

– til beboere, og det offentlige mm.

 Årsresultat 2015

Balance pr. 31.12.2015    

Bevillingsregnskab

Fakta om AlmenNet

Side
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AlmenNet er en forening for udvik-
lingsorienterede, almene boligorgani-
sationer.

Vi vil udvikle branchens nybyggeri og 
transformationsprojekter og medvirke 
til fremtidssikring af de almene boliger 
og bebyggelser.

Det gør vi ved at facilitere udviklings-
projekter, konferencer og samarbej-
der på tværs af boligorganisationer 
og i dialog med eksterne samarbejds-
partnere.

Vi arbejder for at udvikle boligadmi-
nistrationernes kompetencer i vareta-
gelse af bygherrerollen og derigen-
nem at forbedre den almene boligs 
konkurrenceevne.

Forsidefoto: 
LAR og inspirerende 
fællesarealer, Tårnby-
huse
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