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Forord
Den digitale omstilling af samfundet er i fuld
gang og nye digitale teknologier udvikles hele
tiden. For byggebranchen er det ikke længere
et spørgsmål om, hvorfor eller hvornår der skal
investeres i digitale værktøjer og kompetencer,
men snarere hvordan. Dette ses også i den almene boligsektor, hvor de digitale værktøjer også
har vundet indpas i hverdagen.
Transport- og Boligministeriet lancerede i begyndelsen af 2019 Strategi for digitalt byggeri med
henblik på at fremme udviklingen og øge digitaliseringen i byggeriet i Danmark. Strategien indeholder 18 initiativer, der har til formål at fremme
bæredygtighed samt højne produktiviteten, effektiviteten og kvaliteten af byggeriet i Danmark.
Som resultat af disse indsatser er en række
projekter inden for digitalt byggeri, IKT, digitale
værktøjer i driften og andre digitale cases fra
den almene sektor blevet gennemført. Målet
med denne temarapport er således at skabe et
samlet overblik over de mange projekter og rapporter, der er udarbejdet af blandt andre Bygherreforeningen, DTU og ikke mindst en række
udviklingsorienterede, almene boligorganisationer.
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Publikationen har karakter af et projektkatalog.
Med den i hånden, får læseren en genvej til viden, værktøjer, og kan eventuelt fordybe sig
yderligere i de centrale problemstillinger. De indeholdte projekter er valgt ud fra, hvad der pt.
er vurderet som aktuelt for den almene sektor.
Listen er således ikke udtømmende.
Publikationen retter sig mod professionelle, der
arbejder med digitalisering af almene boligområder.
God læselyst

Indledning
Der digitaliseres på livet løs i de almene boligorganisationer. Mange er meget langt og andre
er godt i gang. En digital omstilling er ikke bare
en implementering af små gadgets, men en massiv forandring af organisationen og mangeårige
praksisser. Derfor er det heller ikke uvæsentligt
at man tænker sig grundigt om, når man går i
gang med at digitalisere. Det kan være omkostningstungt for beboerne, hvis man træffer de
forkerte beslutninger. Gør man det rigtigt, kan
der til gengæld være mange penge at spare og
gode muligheder for at højne kvaliteten af sit nuværende og kommende byggeri, samt arbejdsgange.
Den almene sektor har altid været kendetegnet ved et højt ansvarsniveau overfor lejernes
omkostninger. At der leveres boliger af en høj
kvalitet, som er til at betale, er hele branchens
eksistensgrundlag. Og her er digitaliseringen essentiel. Nutidens digitale muligheder skaber et
bedre overblik for bygherre når boliger skal bygges, renoveres og vedligeholdes.
En samling af værktøjer og eksempler
Der er i dag mange gode eksempler på, at der
kan brydes med traditioner fra en analog verden og i stedet tænkes nyt og på tværs af fag i et
mere digitalt univers. Flere boligorganisationer

er allerede langt fremme og har, sammen med
andre digitale frontløbere, været med til at løbe
udviklingen godt i gang i Danmark.
I denne rapport samler vi de gode eksempler fra
den almene sektor, men tager også et par kig
over hækken og finder inspiration hos andre digitale frontløbere.
Den Almene Forsøgspulje
Med henblik på at håndtere de udfordringer
som er indeholdt i at omstille byggeriet, så har
Transport- og Boligministeriet støttet forsøgsprojekter, der arbejder med dette temaområde.
Det sker i praksis gennem Den Almene Forsøgspulje. Støttemidlerne fra Den Almene Forsøgspulje ”skal bruges til at igangsætte projekter, der
kan bidrage til den almene boligsektors løbende
udvikling og tilpasning til de udfordringer og forandringer, som de almene boligområder og boligmarkedet generelt står overfor”.
På hjemmesiden www.denalmeneforsoegspulje.dk
finder man brugervenlig og systematisk
formidling af de støttede projekter. Man
kan desuden hente yderligere inspiration og
information på AlmenNets hjemmeside.
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Strategi for
digitalt byggeri
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samarbejder
tæt med branchen om at implementere ”Strategi
for digitalt byggeri”, som blev lanceret i januar
2019. Strategiens sigte er at fremme udviklingen
og øge digitaliseringen i byggeriet.
Strategi for digitalt byggeri skal understøtte, at
de mange teknologiske muligheder, der er til stede, prioriteres og udnyttes i større omfang end i
dag med henblik på at øge produktiviteten, effektiviteten og bæredygtighed i byggebranchen.
De 18 initiativer i strategien falder inden for følgende 5 indsatsområder:
•
•
•
•
•

Bedre udnyttelse af digitale værktøjer
Åbne formater og fælles standarder
Bedre udnyttelse af data
Digitale kompetencer til hele værdikæden
Mere bæredygtigt byggeri gennem digitalisering

Strategien er udarbejdet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for Transport- og Boligministeriet.
Byggerietsdigitalisering.dk
Byggerietsdigitalisering.dk skal give branchen
indsigt i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens implementering af Strategi for digitalt byggeri. Temasiden er bygget op omkring strategiens fem
indsatsområder. Der vil ligeledes blive fremlagt
nye initiativer og samarbejder, som opstår i forbindelse med implementeringen, ligesom bran-
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chen får mulighed for at indmelde ”best practice”
eksempler, der vil blive offentliggjort på siden.
Læs mere
www.byggerietsdigitalisering.dk

Projektoverblik
På de følgende sider præsenteres en række
forsøgs- og udviklingsprojekter, der arbejder
med væsentlige problemstillinger og potentialer
indenfor digitalisering af byggeriet. For at skabe
et overblik, er projekterne delt ind under fire
overskrifter med hver sit fokus.
IKT i byg og drift
Man kan i dag bygge digitalt, før man bygger i
virkeligheden. Det giver mulighed for langt større
indsigt i hele byggeprocessen og i tilrettelæggelse
af driften af det færdige hus. Det giver også
beboerdemokraterne bedre mulighed for at
stille krav til den rigtige kvalitet og funktionalitet
for beboerne, fordi huset er opført digitalt, så
det er nemt at forudse det færdige resultat – og
lave ændringer, før huset rent faktisk er bygget.
Stiller bygherren de rigtige krav til IKT-processen,
betyder det potentielt, at man som bygherre
kommer ind i kernen af processen, at der bliver
større præcision i projekteringen, at der sker
færre fejl og rettelser og dermed en reduktion
i aftalesedlerne, en tidsplan der holder og ikke
mindst tilgængelige data, man kan bruge i den
efterfølgende drift og forvaltning

og forudsætter et indgående kendskab til
både byggeriet og brug af digitale data. Under
dette fokusområde, har vi samlet nogle af de
værktøjer, paradigmer og publikationer, der kan
understøtte processen.
Opsamling, udveksling og brug af data
Der er et stort potentiale ved opsamling og
nyttiggørelse af den data, der genereres i byggeriet
og ved drift og brug af bygninger. For at opnå de
største gevinster og høste de bedste erfaringer,
er der behov for at få et mere struktureret og
strategisk forhold til data i byggeriet. Potentialet
for at effektivisere byggeprocesser såvel som
bygningsdriften er enorm, når muligheden for
at indsamle, udveksle og bruge data i byggeriet
øges.
Øvrige
Foruden ovenstående temaer findes også andre
vinkler indenfor digitalisering af byggeriet og
bygningsdriften, som også skylder at indgå i
TEMA-rapporten. Disse projekter er medtaget
med henblik på at illustrere bredden i de
muligheder, der er inden for digitalisering.

Udbud, økonomi og kontrakter
Når vi taler digitalt byggeri, kommer vi ikke
udenom, at bygherren må gentænke sin tilgang
til udførelse af udbud og kontrakter, samt får
nogle nye værktøjer på hånden til at vurdere
totaløkonomien i en sag. Det er tidskrævende
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Fokus: IKT i byg og drift

Byg først huset
digitalt
I en 3D bygningsmodel bliver hele byggeprocessen samlet og alle arbejdsprocesser sker i den rigtige
planlagte rækkefølge. En uafhængig IKT-Bygherrerådgiver kan sikre IKT-processen, og dermed spare
byggeriet for de fleste aftalesedler, der koster dyrt.

Der kan være penge – mange penge – at spare
ved at bruge en IKT-bygherrerådgiver, når almene
boliger skal renoveres, eller når der skal bygges
nye, og AlmenNet har sammen med Byggeskadefonden lavet en overskuelig vejledning i, hvordan
IKT i byggeprocessen gribes an.
Fordelen, ved at man som bygherre ansætter sin
egen IKT-rådgiver under projekteringen, er først
og fremmest, at det skaber et totalt overblik over
byggeriet, så det er lettere at planlægge tidsforløbet og alle faser i byggeriet og få reduceret antallet af aftalesedler.
En begyndende begejstring
Efterhånden føler arkitekt, projektleder i byggeafdelingen i Boligkontoret Danmark, Lisbeth Werup
Steffensen, en begyndende begejstring for IKT.
Men det er nyt, for hendes oprindelige tanke var,
at det var svært at gribe an og forstå. Men i byggeriet af Møllebakken i Helsinge har IKT været en
stor fordel.
Her har Boligkontoret Danmark tilknyttet en
ekstern IKT-rådgiver til at udarbejde nyt IKT-paradigme for sig og efterfølgende implementere
IKT-ydelserne i nybyggeriet, der opføres for Boligselskabet Nordsjælland. Både det nye paradigme
og ydelserne minder meget om AlmenNets koncept og er gennem det sidste halve års tid blevet
tilpasset yderligere, så det lægger sig meget tæt
op ad AlmenNets skabelon.
”Jeg vidste jo ikke lige, hvordan jeg skulle gribe det
an, og det var svært at overskue, hvilke ydelser
vi egentlig betalte for, men ikke fik i forbindelse
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med IKT. Vi har måske i dette projekt stillet krav
om ydelser, der skyder lidt over målet, og i en viderebearbejdning af vores interne IKT-paradigme
har vi støttet os meget mere op ad AlmenNets
skabelon,” siger hun.
Lisbeth Werup Steffensen er ikke i tvivl om, at ved
alle nybyggerier og større renoveringer vil bygherrerne i fremtiden have stor glæde af at bruge
en IKT-rådgiver, så husene bliver bygget i 3D, før
mursten og tag bliver placeret fysisk. For selv om
det i første omgang kan være en udgift, er der
mulighed for store besparelser, når man har erfaring med IKT.
Lettere at forstå konsekvenser
En af hendes egne gode erfaringer handler om
depotrum, som var planlagt placeret i terræn. Det
skabte problemer, og derfor skulle de flyttes ind
i boligen, selv om forventningen var, at de så ville
blive for små. Men da løsningen blev gennemgået
i 3D-modellen med bygherren, blev det synliggjort, hvilken konsekvens det havde for rummenes udformning, hvilket gjorde bygherren i stand
til at tage beslutningen om, at de kunne flyttes ind
i bygningen, uden at det havde den store rumlige
betydning for lejlighederne.
”Det var svært for bygherren at acceptere, da de
blev præsenteret for det på en plantegning, men
3D modellen gjorde det lettere at forstå konsekvensen og tage beslutningen,” siger hun.
En anden fordel er, at bygherrens tilkøb efter en
prøvebolig er opført, bliver synlige på IKT-illustrationen – uanset om det er trægulv i stedet for fliser eller et andet badeværelse. Bygherre kan på

Af Ingrid Pedersen

et meget tidligt tidspunkt foretage disse ændringer uden ekstra omkostninger.
Undgå hovsaløsninger
Men den største fordel er, at det allerede ved den
første kollisionskontrol bliver synligt, hvis der ikke
er gjort plads til både ventilation, vand og el.
”Disse ting er der en tendens til at placere samme
sted, og så er det, at man må opfinde hovsaløsninger, som ikke er pæne eller hensigtsmæssige,”
siger hun og nævner, at et ventilationsrør, der må
føres gennem en stue fordi det ude på byggepladsen viser sig, at der ikke er plads som forudsat på
2D tegningen, skal have en pladskrævende inddækning.
På Møllebakken opdagede de ved den første kollisionskontrol, at elmåler og ventilation var placeret samme sted. Fordi det blev opdaget i tide,
kunne man ændre på betonvæggen, så der var
plads til begge.
”Hvis det først var blevet opdaget og løst på pladsen, ville vi måske have været nødt til at inddrage
et skab for at få plads. I den situation ville man tit
ønske, at man kunne skrue tiden tilbage – men nu
fanges det i tide,” forklarer hun.
Hun er heller ikke i tvivl om, at en af de store fordele ved brugen af IKT vil føre med sig er, at der
bliver bestilt den rette mængde materialer, så der
bliver mindre spild på byggeriet, fordi man kan
trække materialeforbruget ud af de data, 3D modellen indeholder. Det er en del af tanken bag IKT,
at mere nøjagtig materialeindkøb på sigt vil være
med til at gøre byggeri billigere og mere miljøven-

ligt, fordi man undgår for meget spild.
”Hidtil har den almene sektor ikke været klædt
godt nok på til at bruge IKT,” indrømmer hun. Det
er et krav ved byggerier på over 20 millioner kroner ekskl. moms, så hun er ikke tvivl om, at i løbet af de kommende år er det noget, alle vil tage
i brug.
Den mere fascinerende del af IKT er også, at bygherren om nogle år, måske ved hjælp af virtual
reality, kan gå en tur i sit nye byggeri, inden det
er opført – og med tiden prøveplacere den arvede
sofa fra oldemor i lejligheden. Men det findes ikke
endnu.
”IKEA har allerede en app, man kan bruge for at
teste om en sofa passer ind i ens stue – så teoretisk set vil den slags også på sigt kunne integreres
i forbindelse med 3D-projekteringen.” siger hun.
Lisbeth Werup Steffensen er ikke i tvivl om, at IKT
kan betale sig, for det gør byggeriet mere overskueligt, fordi bedre løsninger bliver fundet i tide.
”Men i begyndelsen syntes jeg bare, det var en
irriterende fordyrelse, vi blev påduttet ovenfra,”
siger hun.
Giver overblik over det samlede byggeri
Morten Søegaard-Larsen, driftsdirektør i Byggeskadefonden anbefaler også, at bygherrer i
fremtiden ansætter en IKT-bygherrerådgiver, så
et byggeri bliver samlet til én byggesag, hvor alle
arbejdsprocesserne sker i den rigtige, planlagte
rækkefølge. Det er det, der skal være resultatet
ved, at bygherrer helt fra begyndelsen har en IKTrådgiver tilknyttet.
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”På den måde kunne man få meget mere ud af sin
kollisionskontrol. I dag kan et byggeri virke som
tre forskellige byggesager,” siger han og meningen med at samle dem i et dokument på computeren er, at alle så får overblik over byggeriet.
På trods af detaljerede tegninger fra både arkitekter og entreprenører opstår der konflikter hver
eneste dag under byggerierne, fordi de enkelte
håndværkere ikke har overblik over de andres arbejde.
Morten Søegaard-Larsen mener, at samarbejde
om det elektroniske hus, mens det stadig kun
er en tredimensionel tegning på computeren, vil
spare bygherre, entreprenør og håndværkere for
de dyre og irriterende nødløsninger, der tit bliver
resultatet, hvis der ikke er plads til både rør og
ledninger.
”Jeg kan forstå, at disse fejl kunne opstå før i tiden,
da tegningerne var på papir, men eftersom de fleste i dag tegner i 3D undrer det mig, at de samme
problemer bliver ved med at opstå, og som sagt
må det skyldes, at de forskellige faggrupper laver
hver sin bygningsmodel og ikke opfatter byggeriet
som en samlet byggesag, der kan samles i én model,” siger han.
3D-illustration af Møllebakken i Helsinge: En
rundtur i bygningsmodellen kan være med til at
identificere, hvor der kan skabes bedre løsninger
i forhold til en rationel drift af udearealerne.
Færdig til tiden
I Morten Søegaard-Larsens øjne er den allerstørste fordel, at bygherren får sit byggeri færdigt til
10

tiden, fordi den kendte situation med, at én håndværkergruppe skal vente på den næste, så det
hele bliver forsinket, ikke vil opstå i samme omfang.
”Alle stop er dyre,” siger han og tilføjer, at det også
er en meget stor gene for beboerne, der måske
har solgt eller opsagt en anden bolig og derfor bliver boligløse i flere måneder.
Han mener, at AlmenNets koncept anbefaler IKT
i et realistisk leje, hvor detaljeringsgraden ikke er
uoverkommeligt stor.
Den realistiske detaljeringsgrad er også gennemgående i kravene til den digitale aflevering. I konceptet bliver der stillet præcise krav så medarbejderne i driften kan trække data ud om antallet af
vinduer, trappeareal, græs, vægareal og alt muligt
andet, når drift og vedligeholdelse skal planlægges. ”På den måde kan det også være med til at
effektivisere driften,” afslutter Morten SøegaardLarsen.

Illustration: Boligselskabet Nordsjælland

Fokus: IKT i byg og drift

IKT i byggeri og
drift
Projektejer
AlmenNet
Kontaktperson
Klaus Kramshøj
klaus.kramshoej@
gmail.com
Produkt
Dokumenter, vejledninger og paradigmer
Status
2. udgave af projektet
er afsluttet i april 2019

Projektbeskrivelse
AlmenNet har udarbejdet et IKT-koncept, der består af en række dokumenter, som letter arbejdet med at
stille de rigtige krav til IKT i byggeprocessen og den efterfølgende drift.
IKT-konceptet tager udgangspunkt
i de nye regler for byggeri – AB18,
ABR18 og YBL18.
Med konceptet sikrer bygherren en
effektiv projektering og udførelse
af byggeprojektet, og 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.
Det hele starter med, at boligorganisationen indgår aftale med en
ekstern, uafhængig IKT-bygherrerådgiver. Derfra er det IKT-bygherrerådgiverens ansvar, at bygherrens
krav til IKT-arbejdet bliver opfyldt, og
at der kommer fokus på IKT, men det
er totalrådgiverens IKT-leder, der har
hele ansvaret for IKT-processen.
Resultat
IKT-konceptet indeholder dokumenter og paradigmer til byggesager
med både totalrådgivning og totalentreprise.
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Konceptets dokumenter
• Dokumenter til brug for udbud af
IKT-bygherrerådgiver
» Aftale om teknisk rådgivning
og bistand (IKT Rådgivning)
» Bilag 1. Konkret ydelsesbeskrivelse
» Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse
IKT-rådgivning
» Bilag 3. IKT-specifikation
– Bilag A: Digital drift og
ejendomsforvaltning
– Bygningsdelskort (Excel
fil)
– Stamdatakort (Excel fil)
» Bilag 4. Proces og mødeplan
•

Dokumenter til brug for udbud af
totalrådgiver
» IKT-bestemmelser, der skal
indsættes i Aftale om totalrådgivning eller rådgivning,
hvor der indgår IKT-ledelse
efter YBL 18
» IKT-ydelsesbeskrivelse
for
IKT-lederen
» YBL 18 specifikt for almen
bygherre

•

Dokumenter til brug for udbud af
entreprenør
» IKT-bestemmelser, der skal
indsættes i aftale med hovedentreprenør, storentreprenør eller fagentreprenør,

»
•

hvor der indgår IKT-ledelse
efter YBL 18
IKT-ydelsesbeskrivelse for entreprenør

Dokumenter til brug for udbud af
totalentreprenør
» IKT-bestemmelser, der skal
indsættes i aftale med totalentreprenør, hvor der indgår
IKT-ledelse efter YBL 18
» IKT-ydelsesbeskrivelse for totalentreprenør

Læs mere
www.almennet.dk
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Fokus: IKT i byg og drift

En ny dagligdag
med IKT
Projektejer
AlmenNet
Kontaktperson
Ea Ovdal Nielsen
eni@fsb.dk
Produkt
Rapport og webmanual
Status
Projektet er afsluttet

Projektbeskrivelse
Formålet med projektet var at designe og afprøve en projektweb til at
støtte og effektivisere helhedsplanlægningen i alle faser af byggeriet, og
at denne projektweb kan danne afsæt for eksterne aktørers BIM-tilgang
til deres tilbudsgivning.
Erfaring har været, at rammerne og
mulighederne for IKT ikke rækker ind
i himlen. Det er derfor vigtigt at have
en realistisk tilgang til hvad der er
muligt. IKT forgrener sig til hele organisationen og i forbindelse med IKT
anbefales det at have faglig bygherrerådgivning involveret, for at få enderne til at mødes mellem parterne.
Resultat
Projektet har resulteret i rapporten
”En ny dagligdag med IKT - I almene
renoveringsbyggesager” og projektweb manualen.
Læs mere
www.denalmeneforsoegspulje.dk
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Fokus: IKT i byg og drift
Udredningsarbejde vedr.

Forvaltnings
Klassifikation

i det almene byggeri

Projektbeskrivelse
Formålet med det netop igangsatte
udredningsarbejde er at tegne et
billede af den aktuelle anvendelse af
IKT i ejendomsforvaltningerne inden
for den almene sektor. Et billede,
der vil være værdifuldt som afsæt
for den videre udvikling og dermed
for initiativer, der gennemføres med
det formål at sikre, at IKT-anvendelsen tilfører den almene sektor størst
mulig nytteværdi.
Der fokuseres i udredningsarbejdet
på potentialer og barrierer i forbin-

delse med nyttiggørelsen af de objektbaserede bygningsmodeller fra
bygge- og renoveringssager i ejendomsforvaltningerne.
Projektet er støttet af Landsbyggefonden.
Læs mere
www.lbf.dk

Projektejer
AlmenNets bestyrelse
Kontaktperson
Torben Trampe
ttr@kab-bolig.dk
Produkt
AlmenNet publikation
Status
Projektet er
igangværende
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Fokus: Udbud, økonomi og kontrakter

Den Almene
Projekthåndbog
Projektejer
AlmenNet
Produkt
Vejledninger, paradigmer og inspiration til
nybyggeri- og renoveringsprojekter
Status
Projektet er afsluttet
og i drift

Projektbeskrivelse
Den Almene Projekthåndbog er en
digital platform, der henvender sig til
bygge- og projektledere, især i små
og mellemstore boligorganisationer.
Parterne bag Den Almene Projekthåndbog sikrer, at du altid kan hente
kvalitetssikrede og opdaterede dokumenter fra hjemmesiden og gøre til
dine egne.
Det er projekthåndbogens udgangspunkt, at små og mellemstore boligorganisationer kan mangle systemer
og værktøjer til at håndtere byggesager, og derfor ofte indkøber ekstern
bistand til selv mindre komplicerede
bygge- og renoveringsprojekter.
”Den Almene Projekthåndbog giver
et godt grundlag for at arbejde med
byggesagerne. Materialet er tilpasset
til gældende love og betingelser. Det
sparer tid. Rammerne for fx indhentning af tilbud er standardiserede og
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det giver ensartet kvalitet” siger Gunnar Grangaard, Boligselskabet Sct.
Jørgen, som har været projektleder
på opdatering og digitalisering af
Den Almene Projekthåndbog.
Resultat
Den Almene Projekthåndbog stilles
vederlagsfrit til rådighed til alle almene bygherrer og ansatte i kommuner.
Man skal blot have et password for
at kunne tilgå dokumentsamlingen,
som fås ved henvendelse til AlmenNets sekretariat på mail: almennet@
almennet.dk.
Læs mere
www.almenprojekthåndbog.dk

Fokus: Udbud, økonomi og kontrakter

Digitaliseringsguiden
Projektbeskrivelse
Ny digitaliseringsguide skaber med
gode råd og tjeklister et overblik
over, hvordan digitalisering kan
skabe værdi i byggeriet, og hvordan
bygherrer kan tilrettelægge digitale
krav i udbud af byggeprojekter.
Med de rigtige digitale krav i den rig
tige kontrakt opnås bedre resultater
i form af bedre projektmateriale,
bedre samarbejde, bedre data til
drift og bedre økonomi og tid. Dette
er gældende for både små og store
bygherrer, offentlige, almene og pri
vate.
Resultat
Digitaliseringsguiden er opdelt i tre
helt overordnede typer af udbud:
Forenklede kontrakter kan blandt
andet bruges til renoveringsprojekter, hvor udbudsmaterialet er enkelt, men hvor udvalgte digitale krav
alligevel kan give projektet værdi.
Her tages udgangspunkt i en case
fra boligorganisationen AAB Aarhus.

aftalegrundlag har skabt en velfungerende ramme for samarbejde og
Target Value Engineering.
På samme måde kan Samlede kontrakter spænde fra totalentreprise
over OPP, til Integrated Projekt Delivery kontrakter, som casen fra Tønsberg projektet i Norge viser.
Digitaliseringsguiden giver desuden
er overblik over alle de publikationer, som har betydning for digitaliseringen af byggeri og drift. Landkortet over publikationer giver et
overblik, bl.a. over de kommende
CEN 442 standarder for BIM.

Projektejer
Bygherreforeningen
for Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen
Produkt
Webbaseret guide med
gode råd og tjeklister til
digitale krav i udbud
Status
Afsluttet i 2019

Læs mere
www.bygherreforeningen.dk

Separate kontrakter kan rumme
både projekter med delt rådgivning
og fagentrepriser, helt over til projekter med nye kontraktformer, som
i casen om Danmarks Tekniske Universitet, bygning 310, som med velvalgte ændringer i det traditionelle
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Fokus: Udbud, økonomi og kontrakter
Måling af de økonomiske gevinster ved

Det Digitale
Byggeri
Projektejer
DTU Byg
Produkt
En teknisk hovedrapport, fire casestudiebeskrivelser samt værktøjer til effektmåling
m.m.
Status
Afsluttet i 2012

Projektbeskrivelse
DTU Byg har gennem projektet ”Måling af de økonomiske gevinster ved
Det Digitale Byggeri” dokumenteret
de betydelige, økonomiske gevinster,
der er forbundet med implementeringen af digitale standarder, metoder og værktøjer relateret til Det
Digitale Byggeri på konkrete bygge-,
drifts- og vedligeholdelsesprojekter.
Projektet består af en teknisk hovedrapport, fire casestudiebeskrivelser
samt en casestudiedrejebog, der beskriver fremgangsmåden ved casestudierne og værktøjer til effektmåling m.m.
De fire casestudier tager udgangspunkt i fire virksomhedstyper, der
repræsenterer væsentlige aktørgrupper i den danske byggesektor. Det
drejer sig om en mindre arkitektrådgiver, en større ingeniørrådgiver, en
større entreprenør og en byg- og
driftsherre med rådgiver. Andre aktørgrupper bliver indirekte behandlet
gennem deres relation til de byggeprojekter, der underkastes målinger.
Ud over at dokumentere gevinster
forbundet med implementering af
IKT på byggeprojekter, fungerer ca-
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sebeskrivelserne også som et idékatalog og inspirationskilde til byggeriets parter, til at få konkret viden til at
træffe beslutninger om implementering af IKT og modelbaserede arbejdsmetoder i deres virksomheder.
Resultat
Projektet består af en teknisk hovedrapport, fire casestudiebeskrivelser
samt en casestudiedrejebog, der beskriver fremgangsmåden ved casestudierne og værktøjer til effektmåling m.m.
Læs mere
www.bygst.dk

Fokus: Udbud, økonomi og kontrakter

LCCbyg
Projektbeskrivelse
LCCbyg er et værktøj, der beregner
totaløkonomi og fremstiller en overskuelig oversigt over levetidsomkostninger for et helt byggeri og for enkelte bygningsdele. LCCbyg kan bl.a.
hjælpe beslutningstagere med at
sammenligne to eller flere alternativer, ud fra deres forskellige omkostningsprofiler over tid.

heder og et helt nyt forenklet workflow. I den nye veriosn, kan du bl.a.
glæde dig til et enklere brugerinterface, eksempelsamlinger, en række
nye muligheder for at lave mere specifikke og nøjagtige beregninger og
ikke mindst nye filformater, der gør
det muligt at åbne dokumenterne direkte i din mail.

LCCbyg 3 på trapperne
Version 3 af LCCbyg udgives i januar
2020. Der er mange spændende ny-

Læs mere
www.lccbyg.dk

Projektejer
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Produkt
Værktøjer og
publikationer
Status
Afsluttet og i drift
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Fokus: Udbud, økonomi og kontrakter

LCAbyg
Projektejer
Statens Byggeforskningsinstitut og Aalborg Universitet med
støtte fra Trafik- Byggeog Boligstyrelsen
Produkt
Værktøj, publikationer
og eksempler
Status
Afsluttet og i drift
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Projektbeskrivelse
LCAbyg er et værktøj der beregner
livscyklusvurderinger for bygninger.
Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug. Du indtaster informationer
om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager
sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i udvalgte
figurer og en rapport.
Livscyklusvurdering (LCA) er en metode som kan give et billede af et
byggeris potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. Dette

beregnes over hele bygningens
livscyklus og inkluderer derfor
fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energiog ressourceforbrug ved drift og
vedligehold, samt bortskaffelse og
eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.
Læs mere
www.lcabyg.dk

Fokus: Udbud, økonomi og kontrakter

LBF
Totaløkonomi
Projektbeskrivelse
Totaløkonomiske vurderinger er et
program, der giver bygherrer, rådgivere og andre muligheder for at vurdere og drøfte de totaløkonomiske
konsekvenser ved valg mellem forskellige konstruktionsudformninger
og materialer til tage, facader og vinduer.
Ved totaløkonomi forstås normalt
de samlede omkostninger ved anskaffelse og vedligeholdelse i hele
bygningsdelens levetid. Totaløkonomiske vurderinger er begrænset til
tage, facader og vinduer, fordi disse
bygningsdele tilsammen udgør omkring 80-90 pct. af, hvad det er muligt
at ændre på ved et byggeris totaløkonomi.
Totaløkonomiske beregninger beregner kun de væsentligste økonomiske
konsekvenser og skal betragtes som
et hjælpeværktøj til parternes overvejelser, risikovurderinger og dialog
under et byggeris disponering og
projektering.

felsesomkostninger og vedligeholdsomkostninger.
Totaløkonomiske
vurderinger benytter standardlevetider - hvor disse kendes - fra levetidsværktøjet www.levetider.dk. samt
driftsomkostninger udarbejdet af
Landsbyggefondens driftspanel.
Totaløkonomiske beregninger er udviklet i samarbejde med Landsbyggefonden og Funch rådgivende ingeniør ApS. Levetider fra www.levetider.
dk er velvilligt stillet til rådighed af
grundejernes Investeringsfond.

Projektejer
Landsbyggefonden
Produkt
Værktøj
Status
Afsluttet og i drift

Driftspanelet har været sammensat
af repræsentanter fra almene boligorganisationer, Dansk Byggeri, Byggeskadefonden samt tekniske rådgivere.
Læs mere
www.totaloekonomi.lbf.dk

Totaløkonomien for et alternativ beregnes efter indtastning af anskaf-
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Fokus: Opsamling, udveksling og brug af data

Effektiv
dataudveksling

tværfaglig

Projektejer
Aalborg Universitet
Produkt
Ph.d-projekt
Status
Projektet er
igangværende

Projektbeskrivelse
På grundlag af en systematisk kortlægning af dataflow i byggeriprocessen fremlægges forslag effektiv dataudveksling i byggeriet.
På trods af nye klassifikationssystemer, åbne internationale bygningsmodelstandarder, ny velegnet software og myndighedskrav, så er den
daglige praksis i byggeriets virksomheder et godt stykke fra visionerne
om en effektiv håndtering af data
mellem aktørerne og deres forskellige værktøjer.
Den underliggende antagelse om
at alle parter skal kunne arbejde
transparent i en stor fælles objektorienteret CAD-model holder ikke.
Eksempelvis kan den samme bærende væg forekomme i forskellige
detaljeringsgrader i henholdsvis arkitektens, konstruktionsingeniørens
og betonelementleverandørens modeller.
Aalborg Universitet håber med dette
projekt at bidrage til bedre byggeprocesser.
Formålet er et 3-årigt ph.d-projekt,
som skal analysere, hvordan data
udveksles på tværs af aktører ved
renovering og nybyggeri.
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Projektet indeholder følgende aktiviteter:
• Dataindsamling i forhold til
problemspørgsmål
• Deltagelse ved ”De Digitale
Dage” – test af ideer og dataindsamling
• Konferencedeltagelse og udarbejdelse af artikler
• Udarbejdelse af ph-d. afhandling
Projektets målgruppe er bygningsejere og de aktører – arkitekter,
ingeniører, og entreprenører, som
indgår i processer vedr. nybyggeri
og renovering. Endvidere kan andre forskere og studerende have
gavn af projektet.
Resultat
Formålet er et 3-årigt ph.d-projekt,
som skal analysere, hvordan data
udveksles på tværs af aktører ved
renovering og nybyggeri. Resultaterne præsenteres i afhandlingen
såvel som artikler.
Læs mere
www.gi.dk

Fokus: Opsamling, udveksling og brug af data

Skab bedre drift,

bæredygtigt vedligehold og optimale
tilstandsvurderinger

Projektbeskrivelse
Ny rapport udarbejdet af fm3 for
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
sætter fokus på, hvordan digitale
løsninger kan anvendes til gavn for
en mere effektiv og bæredygtig bygningsdrift. Rapporten udspringer af
Strategi for digitalt byggeri, som bl.a.
har fokus på digital drift og vedligeholdelse af byggeriet.
Byggeriets drift og vedligeholdelse
er af stor økonomisk betydning og
sætter samtidig et stort klimaaftryk.
Det forstærkes, hvis driftsprocesserne er ineffektive eller hvis vedligeholdelsen ikke sker rettidigt. Digitale
bygningsdata kan understøtte bedre
planlægning og effektiv styring, som
kan nedbringe omkostninger og øge
kvaliteten.
Resultat
Rapporten sætter fokus på en række potentialer og barrierer ved digital bygningsdrift og giver yderli-

gere fem løsningsforslag til, hvordan
branchen kan styrke brugen af digitale muligheder.

Projektejer
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Et af løsningsforslagene er at forbedre betingelserne for brugen af
sensorer, der måler og monitorerer data f.eks. om bygningsdeles tilstand, indeklima og energiforbrug.
Det kan bidrage til viden om byggeriet, så det f.eks. bliver muligt at forlænge bygningsmaterialers levetid,
minimere energiforbruget og forbedre brugeroplevelsen.

Kontaktperson
Preben Gramstrup
preben@fm3.dk
Produkt
Rapport
Status
Afsluttet i 2019

Rapporten peger også på, at der skal
skabes en standardiseret forståelse
af en digital driftsmodel baseret på
driftens databehov. På den måde
sikres en bedre digital aflevering af
byggeriet til driftsorganisationen.
Læs mere
www.trafikstyrelsen.dk

23

Korsløkkeparken. Foto: Fyns Almennyttige Boligselskab

Fokus: Opsamling, udveksling og brug af data

Dynamisk
varmeredskab
Projektbeskrivelse
Dynamisk varmeregnskab er et nyt
koncept, der erstatter de traditionelle kaloriemålere på radiatorer med
afregning efter måling af lufttemperatur, luftfugtighed og CO2, sammenvejet til et indeklimaindeks. Dynamisk varmeregnskab har tidligere,
på forsøgsbasis, været afprøvet i et
par almene boligafdelinger.
Det blev i januar 2017 muligt at søge
dispensation til fordeling af varmeudgifter efter dynamisk varmeregnskab. Landsbyggefonden har i
samarbejde med Domea.dk, SBi og
Exergi iværksat et projekt, der videreudvikler dynamisk varmeregnskab
til et færdigt, enkelt administrerbart
og omkostningseffektivt alternativ til
traditionelle varmeregnskaber. Målsætningen er at modne konceptet til
lovliggørelse og anvendelse i almene
boligafdelinger ultimo 2021.

i konceptet er en gennemskuelig tarifering baseret på forhold, som den
enkelte beboer kan følge og har direkte indflydelse på. Landsbyggefonden anser dynamisk varmeregnskab
som et afgørende værktøj til fremme
af energibesparelser i forbindelse
med renovering af almene boligafdelinger, da konceptet muliggør en ny
og mere kvalificeret beregning af forbrugsbesparelser.
Landsbyggefonden og Domea.dk
gennemfører demonstrationsprojekter med dynamisk varmeregnskab i 3
boligafdelinger, i alt 741 boliger i hhv.
Svendborg og Haderslev.

Projektejer
Landsbyggefonden
Domea.dk
BSB Svendborg
Haderslev Boligselskab
Produkt
Vejledning og
evaluering
Status
Projektet er
igangværende

Læs mere
www.almennet.dk

Hvor det traditionelle varmeregnskab ensidigt fokuserer på energiforbrug, er formålet med dynamisk varmeregnskab at motivere beboerne til
at sikre et indeklima, der er godt for
beboernes sundhed, bygningerne
og miljøet. Det målte indeklima synliggøres for beboerne og indgår i en
fortløbende afregning. Et centralt led
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Øvrige

Intelligente,
digitale
fællesarealer
Projektejer
Kuben Management
A/S
Kontaktperson
Rasmus Bech Frandsen
rbf@kubenman.dk
Produkt
Rapport
Status
Afsluttet i 2016

Projektbeskrivelse
Urbaniseringen er med til at skabe
en boligsituation med pladsmangel
i større byer. Det er derfor vigtigt at
tænke alternativt og ikke mindst kreativt i udviklingen af fællesarealer. I
dag bygges der mange og større fællesarealer på bekostning af lejlighedens private boligareal i et forsøg på
at matche de forskellige ønsker til et
fællesareal.
Projektet har udviklet et model-rumprogram for etablering af intelligente, digitale fællesarealer i almene
boliger. Det viser, hvordan der, via
den digitale vej, kan opnås bedre kapacitets- og funktionsudnyttelse i et
intelligent, digitalt fællesareal samt
med et optimeret areal, som et alternativ til traditionelle fællesopholdsarealer, fællesrum og fælleshuse.
Et intelligent, digitalt fællesareal
med mange funktioner kan være
med til at begrænse behovet for forskellige fællesarealer med hver sin
funktion. Flere målgrupper kan anvende ét rum med forskelligt formål,
hvorved rummet også giver ressourceoptimering og stordriftsfordele
rent økonomisk.
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Resultat
Projektet er mundet ud i:
• En teknisk kravspecifikation for
intelligente fællesarealer
• Et model-rumprogram for implementering af intelligente
fællesarealer i både nye og eksisterende almene bebyggelser
• En visuelt understøttet modelprojektbeskrivelse, der kan illustrere, hvordan intelligente
fællesarealer kan anvendes
samt mulighederne heri.
Alle tre leverancer er sammenfattet i rapporten ’Intelligente, digitale
fællesarealer – Et modelrum-program for etablering af intelligente, digitale fællesarealer i almene
boliger’ samt en læs let udgave af
samme navn.
Læs mere
www.denalmeneforsoegspulje.dk

Øvrige

Digitale
frontløbere
Projektbeskrivelse
Ny teknologi og digitalisering har et
stort potentiale i den almene sektor. Nye processer, arbejdsgange og
værktøjer kan skabe bedre service og
være med til at holde både omkostninger og huslejen på et balanceret
niveau.
I dette inspirationskatalog stiller Bygherreforeningen og AlmenNet skarpt
på de gode eksempler i branchen og
tager derfor fat i seks frontløbere,
der har udfordret vanetænkningen
og viser nye veje i forhold til at realisere det digitale potentiale.

Inspirationskataloget skal udbrede
de gode eksempler og skærpe interessen for at igangsætte yderligere
digitale initiativer i de almene boligorganisationer, så alle kommer med.
Det skal desuden bidrage til, at vi bygger videre på hinandens erfaringer,
så de digitale løsninger skaber værdi
for både boligadministrationerne og
beboerne.

Projektejer
Bygherreforeningen og
AlmenNet
Produkt
Rapport
Status
Projektet er afsluttet

Se de seks cases på de næste sider.
Læs mere
www.almennet.dk

De seks cases er opdelt i tre kategorier:
1. Digital strategi - et strategisk afsæt med udgangspunkt i analyse
af behov og metode
2. Effektiv drift med digitale værktøjer – løsninger der fokuserer
på den taktiske og operationelle
drift og vedligehold
3. Beboerservice med digitale løsninger – digitale løsninger med
fokus på service og dialog med
beboeren, beboerdemokratiet og
ikke mindst beboerne imellem
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Kategori: Digitale strategier

Case #1

En strategi om fuld digitalisering
Projektejer
Boligselskabet Sjælland
Produkt
Case i rapporten
”Digitale Frontløbere”

Boligselskabet Sjælland har en af de
mest ambitiøse digitaliseringsstrategier i den almene sektor: alt, der kan
digitaliseres og automatiseres, skal
digitaliseres. I praksis betyder det, at
Boligselskabet Sjælland har udpeget
mere en 100 områder, hvor der er
digitaliseringspotentialer. Endvidere
samarbejder boligselskabet med
Rosilde Centre for Applied Robotics
(ROCAR) for at udnytte robotteknologien til at automatisere både fysiske og administrative processer.

at lave digitale selvbetjeningsmuligheder, kommunikere og levere
data digitalt til eksterne samarbejdspartnere. Fælles data, datastrukturer og standarder er fundamentet for at kunne opnå fuld
digitalisering, og automatiserede
processer skal sørge for, at de
forskellige systemer kan udnytte
samme data. Ved at digitalisere
og automatisere forventer Boligsleskabet Sjælland årligt at spare
omkring 10,25 mio. kr.

Tanken er at digitalisere både byggeri, administration og drift samt

Case #2

360⁰-analyse finder digitaliseringspotentialer

Projektejer
KAB
Produkt
Case i rapporten
”Digitale Frontløbere”

Der er næsten garanti for besparelsesmuligheder og digitaliseringsgevinster, når KAB tilbyder sine
boligorganisationer en 360⁰-graders-analyse af, hvor de og deres
afdelinger kan optimere driften.
Desuden kan analyserne give en
tværgående indsigt, som kan veksles
til udvikling af værdifulde fælles digitale værktøjer. Indtil videre har analyserne ført til udviklingen af bl.a.
en fælles indkøbsportal og digital
ind- og fraflytning herunder udbud
af flyttelejligheder.
Der er tale om en holistisk analysemetode, der inddrager en palette af digitale redskaber og bruger
data til at pege på, hvor driften kan
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optimeres i de enkelte boligorganisationer. Analyserne baserer sig på
benchmarking, strukturanalyser
og interviews. Der bliver så sammenlignet på alle udgiftsposter i
afdelingen og administrationen,
og ved hjælp af benchmarking peger analysen på forbedringsmuligheder med konkrete anbefalinger.
Parallelt med analyserne har KAB
udviklet en ny digitaliseringsstrategi og er netop ved at udrulle en
komplet digitalisering, der integrerer en række systemer i en samlet
brugerflade. Det har ledt til bl.a. en
indkøbsportal, der sparer 10% på
indkøb i driften.

Kategori: Effektiv drift med digitale løsninger

Case #3

Skarpere opgavestyring med edrift

Med fsb’s nye opgavestyringssystem
eDrift bliver driftsplanerne digitale
og lettere tilgængelige, der hvor
de skal bruges – nemlig i ”marken”.
Samtidig kan systemet bruges til at
dokumentere, at vedligeholdelse er
udført korrekt.
Et af de centrale redskaber i ejendomsdriften er de obligatoriske
driftsplaner, som både har et praktisk, planlægningsmæssigt og vejledningsmæssigt formål ift. at styre
medarbejdernes opgaver. Med
eDrift har fsb ønsket at udvikle en digital løsning, der gør de almene boligorganisationers driftsplaner og beboerserviceopgaver let tilgængelige
og anvendelige for ejendomspersonalet i boligafdelingerne. Ejendoms-

personalet kan desuden anvende
den digitale løsning til at registrere
og dermed dokumentere, at opgaverne er blevet løst.
Systemet sikrer 5 grundlæggende
forhold:
• At ingen drifts- og beboerserviceopgaver bliver glemt
• At vejledninger på udførelse af
opgaver er nemt tilgængelige
for ejendomsfunktionærerne,
så opgaverne bliver udført korrekt
• At medarbejderressourcer kan
håndteres effektivt
• Dokumentation for udførte opgaver
• Statistik på opgaver

Projektejer
fsb
Produkt
Case i rapporten
”Digitale Frontløbere”

Case #4

Professionel effektiv og transparent drift
med fm outdoor
Slagelse Boligselskab har været med
til at udvikle systemet FM Outdoor,
der kombinerer opgave- og ressourcestyring med kortoplysninger,
arealer, tidsopgørelser, maskiner
og ruter for at effektivisere driften. I
processen med at indhente præcise
data har boligselskabet bl.a. brugt
droner til at lave opmålinger af udearealerne og benchmarket med tal
fra HedeDanmark.

Siden 2013 har Slagelse Boligselskab arbejdet med konkrete projekter med henblik på øget effektivisering og digitalisering. Arbejdet
med effektiviseringen af driften
har taget udgangspunkt i fire analyseniveauer:
• Arbejdets organisering
• Tidsforbrug
• Maskinparken
• Effektiv digital opmåling

Projektejer
Slagelse Boligselskab
Produkt
Case i rapporten
”Digitale Frontløbere”
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Kategori: Effektiv drift med digitale løsninger

Case #5

Synligt indeklima – kvalitetssikret drift
Projektejer
Domea.dk
Produkt
Case i rapporten
”Digitale Frontløbere”

Et godt indeklima er afgørende for
både beboernes og bygningernes
sundhed og trivsel. Casen Synligt Indeklima – Kvalitetssikret Drift af Domea.dk, Boligkontoret Aarhus m.fl.
synliggør indeklimaet, så beboerne
selv og driftsorganisationen kan
følge de afgørende parametre, der
skaber et godt indeklima: temperatur, fugt og frisk luft. Der skaber ny
indsigt og muligheder for bl.a. dynamiske varmeregnskaber.

nologi er blevet udviklet, er der nu
mulighed for løbende og præcist
at måle på indeklimaet og bygningernes tilstand. Dertil kommer
udviklingen af Internet of Things
(IoT), der gør det muligt for netop
sensorer at kommunikere med internettet.

Det har tidligere været svært at udpege årsagen ved indeklimaproblemer, men i takt med at sensortek-

Case #6

App gør det nemmere at få hjælp i boligen

Projektejer
Domea.dk
Produkt
Case i rapporten
”Digitale Frontløbere”
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Med en ny beboer-app, som Domea.
dk har udviklet, kan beboerne nu altid komme i kontakt med det lokale
ejendomskontor og hurtigt få aftalt,
hvornår de kan få hjælp.
Beboer’app’en er blot et blandt flere
eksempler på, hvordan digitalisering
kan gøre det nemmere og billigere
at få en god service i sin bolig. Med
app’en har beboerne mulighed for
at indmelde fejl i boligen med fotos,
få servicebeskeder fra ejendomskontoret, få opslag fra naboer på en
digital opslagstavle og få kontaktoplysninger på det lokale ejendomskontor.

Udviklingen er sket på baggrund
af en række workshops bl.a. med
beboere, medarbejdere og en
app-leverandør. Domea.dk overvejer, om app’en med tiden skal
tilkobles det system, der holder
styr på medarbejdernes opgaver.
I de sidste tre år har de udviklet
og implementeret det digitale opgave- og ressourcesystem, som er
det første i sin art i den almene boligbranche, der baserer sig på Eazy
Soft.

AlmenNets

TEMA-rapporter
Siden 2016 har AlmenNet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgivet en årlig temaopsamling, hvor der
samles op på aktuelle forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor.
Find temarapporterne på www.almennet.dk
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Denne temarapport præsenterer en række forsøgs- og
udviklingsprojekter, der beskæftiger sig med temaet digitalt
byggeri i den almene boligsektor. Publikationen har karakter af
et projektkatalog og med den i hånden får læseren en genvej
til viden og værktøjer samt ikke mindst mulighed for at fordybe
sig yderligere i centrale problemstillinger.

