
IKT – effektivisering af 
byggeriet 

Seminar for byggechefer og andre med ansvar 
for byggeri den 21. juni 2017 i BL Kbh. 



Progra
m: 
11.10 – 11.30  AlmenNets koncept til uafhængig IKT rådgivning  
11.30 – 12.30  Domea - en case. Almennets koncept anvendt på et 
konkret byggeri.  
12.30 – 13.05 Frokost  
13.05 – 13.50 Det økonomiske potentiale ved brugen af IKT.  
14.00 – 15.00  Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg - en case.    
15.00 – 15.35 Implementering af IKT – 2 eksempler   
15.35 – 15.50 Implementeringsstrategier   
15.50 – 16.00  Afslutning 



Hvad skal vi med IKT? Målet med IKT er bedre og 
billigere boliger 

Mere effektivitet i  
udførelsesfasen 

Mere effektivitet i for- 
valtning, drift og  
bygningsvedligeholdelse 

Aftale om 
uafhængig  
IKT rådgivning 

Forvaltningsspecifikati
on 



IKT strategi for den almene sektor 
• Vi skal stille krav om en gennemarbejdet, konsistent og 

sammenhængende  projektering i  3D BIM.  
• Vi skal derfor have en uafhængig IKT rådgivning  

- aftale med IKT rådgiver inden aftalen med totalrådgiver/ totalentreprenør 
- IKT rådgiver er bygherrerådgivning 
- IKT rådgiver skal sikre digitaliseringen 
- IKT rådgiver skal gennemføre digital granskning 
- IKT rådgivning er kun en overgang 
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Rollerne i byggesagen 
Bygherren 
• den eneste der har kompetencen 
      for så vidt angår forvaltning og drift 
• skal stille præcise og specifikke krav 
      til data ved afleveringen 
• skal stille krav til IKT processen 
 

IKT rådgiveren 
• skal omsætte bygherren krav til tekniske  
      specifikationer 
• skal sikre en god projekteringskultur       
• skal sparre og vejlede med totalrådgiver 

Totalrådgiveren 
• har eneansvaret for projekteringen Disse roller er 

sikret i Almennets  
koncept 



IKT processen med uafhængig IKT rådgiver 

Aftale med  
IKT-rådgiver 

IKT rådgiver holder   
workshop med boligorg.  
for at formulere krav til  
IKT processen   

IKT rådgiver specificerer 
kravene teknisk til total 
rådgiver.  
Kravene indgår i aftale 
med totalrådgiver  

Paradigmer: 
IKT-rådgiveraftalen 
Bilag 1. Konkret ydelsesbeskrivelse 
Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse for IKT-rådgiver 
Bilag 3. Proces og mødeplan 

Forvaltningsspecifikation.  
Bygningsdelskort 
Stamdatakort 

IKT vejledning. Forvaltningsspecifikation 





IKT processen med uafhængig IKT rådgiver 

Aftale med  
IKT-rådgiver 

IKT rådgiver holder   
workshop med boligorg.  
for at formulere krav til  
IKT processen   

IKT rådgiver specificerer 
kravene teknisk til total 
rådgiver.  
Kravene indgår i aftale 
med totalrådgiver  

Aftale med  
totalrådgiver 

IKT rådgiver sikrer 
gennem workshops 
forståelse hos total- 
rådgiver for bygherres  
krav  

IKT rådgiver foretager 
tjek af 
bygningsmodel- 
len i forhold kravet 
om konsistens og 
sam- menhæng 
 

Paradigmer: 

IKT-bestemmelser i ABR-aftalen 
IKT-Ydelsesbeskrivelsen for teknisk rådgiver 



IKT processen med uafhængig IKT rådgiver 

Aftale med  
IKT-rådgiver 

IKT rådgiver holder   
workshop med boligorg.  
for at formulere krav til  
IKT processen   

IKT rådgiver specificerer 
kravene teknisk til total 
rådgiver.  
Kravene indgår i aftale 
med totalrådgiver  

Aftale med  
totalrådgiver 

IKT rådgiver sikrer 
gennem workshops 
forståelse hos total- 
rådgiver for bygherres  
krav  

IKT rådgiver foretager 
tjek af 
bygningsmodel- 
len i forhold kravet 
om konsistens og 
sam- menhæng 
 

Entreprise- 
kontrakt 

IKT rådgiver sikrer at 
udbudsmaterialet 
indeholder 
kravene til IKT   

IKT rådgiver besva- 
rer spørgsmål fra de  
bydende om IKT   
kravene  

Paradigmer: 

IKT-bestemmelser i AB92-aftalen  
med entreprenør 
IKT-Ydelsesbeskrivelsen for entreprenør 
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