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Sammenfatning 

 

Figur 1: Logo for GenieBelt 

Formålet med casestudiet er at beskrive og måle de effekter, som byggepro-

jektets parter realiserer ved at anvende et IKT-koncept, hvor IKT-værktøjet 

GenieBelt – et koordinerings-, planlægnings-, kommunikations- og projekt-

portefølgestyrings-værktøj til brug i primært byggeprojektets udførelsesfor-

løb, er det primære omdrejningspunkt. Casen tager udgangspunkt i to byg-

geprojekter og en bygherreorganisation, som tilsammen giver et indblik i de 

gevinster, som henholdsvis bygherren, byggeledelsen og fagentreprenøren 

realiserer ved brug af IKT-konceptet i et byggeprojekt/bygherreorganisation. 

 

Alt indsamlet empiri i nærværende rapport er hentet fra henholdsvis to kon-

krete byggeprojekter ’Mærsk Tårnet’ og ’Niels Bohr Bygningen’, som har an-
vendt IKT-konceptet, desuden har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse bi-

draget med empiri til analysen. 

IKT-konceptet 

IKT-konceptet består af en anvendelse af IKT-værktøjet GenieBelt, som pri-

mært har været anvendt til at håndtere planlægningen, styringen og håndte-

ringer af de byggeaktiviteter, der udføres på byggepladsen, samt til foreta-

gelse af byggeprojektkommunikation og projektportefølgestyring. IKT kon-

ceptets primære brugere er henholdsvis bygherren, byggeledelsen og de en-

kelte fagentreprenører, der udfører byggeaktiviteter på byggepladserne. I 

nærværende rapport defineres IKT-konceptet ud fra 3 elementer (se Figur 

2). 

 

 
Figur 2: IKT konceptets delelementer 

Effektmålingen af IKT-konceptet foretages i kontekst af dens anvendelse af 

en række parter, respektivt bygherren, byggeledelsen og fagentreprenøren, 

som hver især har bidraget med data til effektmålingen i nærværende rap-

port i forbindelse med anvendelsen af IKT-konceptet i følgende byggeprojek-

ter/organisationer: 
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 Mærsk Tårnet 

Dette byggeprojekt er en del af Panum-bygningskomplekset i Nørre 

Campus på Nørrebro, som er udbygget med nye tidssvarende labo-

ratoriefaciliteter, undervisningslokaler, auditorium, kantine, cykelkæl-

der og en ny hovedindgang. Mærsk Tårnet er i alt på 42.700 nye m2 

fordelt på 15 etager. Bygningen er 75 meter høj. 

 

Bygherren er Bygningsstyrelsen med Københavns Universitet, som 

bestiller og lejer, og med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som 

bruger af det nye Panum. Byggeprojektet er projekteret af C. F. Møl-

ler (arkitekt), SLA (landskabsarkitekt) og Rambøll (ingeniør) med 

Sweco og P & Partners, som bygherrerådgiver. Byggeprojektet er 

udført som storentreprise, hvor bl.a. entreprenør-virksomheden Juul 

& Nielsen står for kompletteringsentreprisen. 

 

Juul & Nielsen har valgt at anvende IKT-konceptet på deres egen 

entreprise i byggeprojektet ’Mærsk Tårnet’. IKT-konceptet er i denne 

kontekst et værktøj til digital håndtering af både byggeaktivitetsplan-

lægning og projektkommunikation af byggeaktiviteterne på bygge-

pladsen. 

 

 Niels Bohr Bygningen 

Niels Bohr Bygningen er et nyt laboratorie- og undervisningsbyggeri 

på i alt ca. 52.000 m2. Bygningen bliver en del af Vidensbydelen 

Nørre Campus, hvor hovedparten af Det Natur- og Biovidenskabe-

lige Fakultets aktiviteter er samlet. 

 

Bygherren er Bygningsstyrelsen med Københavns Universitet, som 

bestiller og lejer, og med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som 

bruger af det nye Panum. Byggeprojektet er projekteret af C. F. Møl-

ler (arkitekt), SLA (landskabsarkitekt) og Rambøll (ingeniør) med 

Sweco og P & Partners, som bygherrerådgiver. Byggeprojektet er 

udført som storentreprise, hvor bl.a. entreprenørvirksomheden Juul 

& Nielsen står for kompletteringsentreprisen. 

 

Byggeledelsen på byggeprojektet, som varetages af Bygningsstyrel-

sen i samarbejde med Degn & Co. repræsenteret af produktionsle-

der Michael Degn. Alle udførende entrepriser i byggesagen anven-

der IKT-konceptet, som planlægnings- og kommunikationsværktøj. 

 

 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

FES har strategisk valgt at anvende IKT-konceptet, som projektpor-

tefølgestyrings-, planlægnings- og kommunikationsværktøj både på 

strategisk (her repræsenteret ved topledelsen i FES) og på taktisk 

niveau (både de projektansvarlige hos FES og de projektansvarlige 

hos byggeprojektets leverandører både mht. de projekterende og de 

udførende parter). 

 

I nærværende analyse er der ikke blevet indsamlet empiri fra kon-

krete byggeprojekter, hvor FES er bygherre. I stedet er der fokuseret 

på at på at indsamle empiri hos kilder, der repræsenterer anven-

delse af IKT-konceptet i topledelsen hos en bygherre. 

 

Denne effektmåling stykkes sammen, som en case der består af brudstykker 

fra kilder, der repræsenterer henholdsvis bygherre, byggeledelse og de ud-

førende i flere forskellige byggeprojekter med ’Mærsk Tårnet’ og ’Niels Bohr 
Bygningen’ som primære byggeprojekter, og hvor FES primært har bidraget 
med data vedr. de effekter som anvendelsen af IKT-konceptet har resulteret 

i på strategisk og taktisk niveau. 
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Casen 

Casen i nærværende rapport består af en effektmåling af IKT-konceptet, 

som er blevet anvendt i kontekst af 2 byggeprojekter og en bygherre-organi-

sation og hvor der de involverede nøgleaktører henholdsvis har været byg-

herren, byggeledelsen og fagentreprenøren fra de to byggeprojekter ’Mærsk 
Tårnet’, ’Niels Bohr Bygningen’ og bygherreorganisationen ’Forsvarsministe-
riets Ejendomsstyrelse’. 
 

Selve effektmålingen er foretaget med udgangspunkt i 3 hovedprocesser, 

der fremtræder i enten byggeprojekterne og/eller i bygherre-organisationen 

(1) Styring af fremdrift i byggeprojektportefølje, (2) Styring af byggeaktiviteter 

og (3) Kommunikation mellem byggeledelsen og fagentrepriserne. 

Omkostninger 

Omkostningerne for et byggeprojekt, der er på samme størrelse med ’Mærsk 
Tårnet’ og ’Niels Bohr Bygningen’ (som begge er byggeprojekter med en 
byggesum på godt 1,5 mia. DKK) er opgjort til en samlet softwareleje for alle 

byggeprojektets parter af IKT-konceptet over en byggeperiode på 5 måne-

der, op i ca. 650.000 DKK. En række ofte centrale omkostninger, såsom im-

plementeringsomkostninger, uddannelse og udvikling af nye arbejdsproces-

ser er ikke medtaget i denne opgørelse, hvilket gør at rapportens opgørelse 

af omkostninger ikke direkte kan sættes op i mod rapportens opgørelse af 

gevinster ved anvendelse af IKT-konceptet. 

Gevinstområder 

De økonomiske gevinster af anvendelsen af IKT-konceptet på et stort byg-

geprojekt, svarende til eksempelvis ’Niels Bohr Bygningen’ er opgjort til ca. 

22 mio. DKK. (dvs. svarende til knap 1,5% af den samlede byggesum), som 

er den samlede gevinst opnået af byggeprojektets bygherre, byggeledelse 

og stor-/fag-entreprenører over en anvendelsesperiode på 5 måneder. 

 

Den største økonomiske gevinst, der er målt ved anvendelsen af IKT-kon-

ceptet tager udgangspunkt i byggeledelsens optimering af byggeproduktio-

nen i form af dels bedre koordinering af byggeaktiviteterne og ved reduce-

ring af antallet af proces- og montagestop, hvilket alene udgør en økonomisk 

gevinst på godt 14,625 mio. DKK. 

 

Dertil kommer en række indirekte og afledte effekter, ligesom man må kunne 

forvente, ved sammenligning med effekterne i andre cases, at der ligger et, 

endnu ikke udnyttet potentiale, da nærværende case kun indeholder stikprø-

veudtag af gevinster ved anvendelse af IKT-konceptet. De fleste gevinster 

høstes på byggeprojektniveau, men der er også gevinster, der høstes på 

virksomhedsniveau hos den enkelte fagentreprise (se endvidere også afsnit-

tet ’Effektmålingerne’). 

Konklusion 

Hovedkonklusionen for effektmålingen af casens anvendelse af IKT-koncep-

tet er, at det er muligt for en relativ mindre omkostning at implementere og 

anvende værktøjet til styring og koordinering af byggeprojektets aktiviteter, 
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samt håndtering af kommunikationen/dataindsamling mellem bygherre, byg-

geledelsen og de enkelte fagentreprenører, med en nettogevinst, som resul-

tat. 

 

IKT-konceptet kan dels betragtes som en forbedring af byggeprojektet værk-

tøjskasse ifm. planlægning/koordinering af byggepladsens byggeaktiviteter 

og til håndtering/opsamling af byggeprojektets kommunikation mellem pri-

mært byggeledelsen og fagentreprenørerne, men indeholder også mulighe-

der for eksempelvis bygherren med mange samtidige byggeprojekter til sty-

ring af byggeprojekternes fremdrift. 
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Forskningsmetode 

Den anvendte metode i forskningsprojektet følger overordnet den samme 

metode som er anvendt i forskningsprojektet ’Måling af økonomiske gevin-
ster ved DDB’ (Vestergaard et al., 2011). 

Udvælgelsen af byggeprojekter 

Der er ikke foretaget en egentlig byggeprojektudvælgelse, hvor flere konkur-

rerende byggeprojekter indledningsvist er blevet screenet, som ellers er en 

del af den praksis som forskningsprojektet ’Måling af økonomiske gevinster 
ved DDB’ har foreskrevet. Det primære kriterium, der ligger til grund for de to 
udvalgte byggeprojekter er at de i videst muligt omfang skulle være sam-

menlignelige, samt at de tre potentielle målgrupper til anvendelse af IKT-

konceptet skulle kunne belyses. De to konkrete byggeprojekter, der er gen-

stand for nærværende undersøgelse, er blevet udpeget af GenieBelt, samt 

at FES er blevet fremhævet, som en af GenieBelts avancerede kunder på 

det strategiske og taktiske niveau – hvorfor denne aktør også indgår som en 

del af undersøgelsen. 

 

 Mærsk Tårnet 

 Niels Bohr Bygningen 

 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

Dataindsamling 

Dataindsamlingen i de to byggeprojekter, samt i FESs anvendelse af IKT-

konceptet er foretaget i perioden fra marts 2017 til august 2017. Hovedpar-

ten af dataindsamlingen til effektmålingen er foretaget med udgangspunkt i 

det igangværende byggeprojekt ’Niels Bohr Bygningen’, som i dataindsam-
lingsperioden var i gang med udførelsesperioden. Selve dataindsamlingen 

er foretaget primært via gennemførelse af kvalitative interviews (i alt 10 inter-

views), der efterfølgende er blevet suppleret med information omhandlende 

byggeprojektets realiserede kommunikationsflow fra de 2 byggeprojekters 

anvendelse af IKT-konceptet, projektwebs og opfølgende telefonsamtaler, 

samt faktuelle informationer hentet fra diverse hjemmesider såsom eksem-

pelvis Bygningsstyrelsens hjemmeside. 

Effektmålingerne 

Målinger af de identificerede effekter, der er et resultat af en anvendelse af 

IKT-konceptet i byggeprojektet, er foretaget med udgangspunkt i de forskrif-

ter, som er anvendt i forskningsprojektet ’Måling af økonomiske gevinster 
ved DDB’ (se også (Vestergaard et al., 2011)). 

 

Selve effektmålingsmetoden er kort beskrevet baseret på en udvidet udgave 

af en traditionel cost/benefit-analyse, som dels er tilpasset en byggeri-kon-

tekst (eksempelvis med udgangspunkt i byggeriets traditionelle fasemodel 

med underliggende hovedprocesser) og dels anvendes den finansielle be-
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regningsmetode ’discounted cash-flow’, til beregning af effekternes finan-

sielle nutidsværdier, såfremt gevinstens tidmæssige udstrækning har rele-

vans for effektens værdiansættelse. 

 

Effekter defineres i nærværende rapport som henholdsvis omkostninger og 

gevinster, som er et resultat af anvendelsen af IKT-konceptet i et byggepro-

jekt (i denne case består defineres casens byggeprojektet konkret, som en 

kombination af de iagttagede anvendelser af IKT-konceptet i henholdsvis to 

konkrete byggeprojekter og en bygherre-organisation). Gevinst-effekterne 

kategoriseres ligeledes ud fra deres primære karakteristika i 4 kategorier 

jævnfør illustrationen i Figur 3. 

 

 
Figur 3: Kategorier af IKT-konceptets effekter 

Kategoriseringen, som angivet i Figur 3, er dog kun anvendt i forhold til IKT-

konceptets gevinster og ikke i forhold til identificerede omkostninger i over-

ensstemmelse med metodegrundlaget, som beskrevet i (Vestergaard et al., 

2011). Dette valg er begrundet med et ønske om generelt at fremhæve IKT-

konceptets gevinster frem for det samlede resultat af effekter, som anven-

delsen af IKT-konceptet medfører. 

 

Ligeledes er det relevant at kategorisere hvilket niveauer, som effekterne re-

aliserer sig i. En række af de forskellige mulige niveauer, der kan tages ud-

gangspunkt i, er illustreret i Figur 4. 

 

 
Figur 4: Niveauer, hvori IKT-konceptets effekter realiseres i 

I nærværende rapport har der udelukkende været fokus på identificering ef-

fekter, der tilskrives henholdsvis niveauerne Proces, Virksomhed og Projekt, 

hvorimod effekter, der tilskrives enten Byggesektoren eller Samfund, ikke er 

medtaget, da rapportens/undersøgelsens primære målgrupper er bygge-

branchens virksomheder. 

 

Helt centralt for effektmålingsmetoden og særligt for det output anvendelsen 

af metoden resulterer i, er at det er så kontekstafhængigt at det ikke kan 

overføres til andre kontekster. 
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De konkrete, anvendte præmisser, der ligger bag målingerne af de økonomi-

ske gevinster er kortfattet beskrevet på s. 37. 
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Beskrivelse af byggeprojekterne 

Casestudiets formål er at identificere og beskrive et udvalg af de effekter 

som et byggeprojekt opnår ved at anvende de metoder og værktøjer, der er 

relateret til anvendelsen af det IKT-konceptet. I casestudiet tages der pri-

mært udgangs punkt i to byggeprojekter ’Mærsk Tårnet’ og ’Niels Bohr Byg-
ningen’. 

 

 

 

Fakta for byggeprojektet ’Mærsk Tårnet’ 

Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet udbygger Pa-

num-komplekset med Mærsk Tårnet, som skal udvide og forbedre det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultets fysiske rammer – og derved bringe dansk bio-

medicinsk forskning op i den førende liga. 

 

Det er en investering, som skal tiltrække de bedste forskere og studerende, 

og som vil være med til at udvikle byen. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-

Kinney Møllers Fond til Almene formål har doneret halvdelen af byggesum-

men. 

 

Panum vil udvide med grønne parkområder og en plads foran det nye 15 

etagers forskertårn. Her giver byggeriet fakultetets forskere og studerende 

blandt andet ’state of the art’ laboratorier, auditorier og undervisningslokaler 

samt cykelkælder og kantine. Samtidig bliver der skabt nye grønne parkom-

råder, en boldbane, en stor ny forplads og et udsigtspunkt med mulighed for 

offentlig adgang på øverste etage. 

 

Mærsk Tårnet rejser sig med sine 15 etager som kompleksets samlende og 

dynamiske omdrejningspunkt i en klar og aflæselig form. Som et træ har sit 

rodnet, hviler tårnet på en række mindre bygninger, der rummer de fælles 

funktioner: auditorier, undervisningsrum og kantine samt show-lab, konferen-

cerum og bogcafé og boghandel. 

 

Figur 5:Mærsk Tårnet, kilde: C. F. Møller’s website Figur 6: Niels Bohr Bygningen, kilde: Vilhelm Lauritzens 

website 
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Den mest markante del af rodnettet er det store forskertorv, der bliver Pa-

nums nye sociale koblingspunkt. Torvet formidler hovedindgangen, fungerer 

som kompleksets væsentligste sociale samlingssted og kobler alle funktio-

ner mellem det nye og det eksisterende Panum. 

Mærsk Tårnet fremstår åbent og udadvendt med en transparent underetage, 

der får bygning og by til at smelte sammen. Samtidig bliver offentligheden in-

viteret helt op i toppen af tårnet med café og udsigtspunkter, konferencefaci-

liteter og en Faculty Club. 

 

Imellem bygningerne opstår nye pladser og indre haverum med nicher og 

siddemuligheder. De fungerer som en forlængelse af studielokaler og konto-

rer, men udgør også et grønt tilbud til byen. Et strøg igennem området med 

gang- og cykelstier og en have bliver den nye ”gode omvej” gennem Nørre 

Campus, som bliver en levende bypark, der er tæt forbundet med den omgi-

vende by. Med sin organiske form udtrykker byggeriet signaleffekt og ny-

tænkning, men er også tilpasset det eksisterende Panum i kraft af bl.a. far-

vepalet, rytme og tyngde. 

 

Facaden er bygget op som en grid-struktur af etagehøje vinduesskår, der 

nedbryder bygningens store skala. 

 

Byggeriet bliver pioner på energiområdet i kraft af bl.a. Danmarks mest ener-

gieffektive laboratorier, hvor spildenergien fra ventilationen bliver genan-

vendt i bygningens samlede energiregnskab i en hidtil uset grad. (byggepro-

jektbeskrivelsen er hentet fra C. F. Møllers hjemmeside) 

 

Byggeorganisation/samarbejdsform: Projektet blev udbudt i konkurrence 

og C.F. Møller vandt projektkonkurrencen sammen med Rambøll, SLA, Ag-

gebo & Henriksen, Farquharson Gordon, Cenergia og Innovation Lab. 

Projektperiode: 2012-2017 

Lokalisering: Mærsk Bygningen, Det Nye Panum, Blegdamsvej 3, 2100 Kø-

benhavn N. 

Bygningstype: Universitetsbygning 

Bygningstørrelse: 75 meter højt (15 etager) og 42.700 m2 stor tilbygning til 

Panum. De 42.700 m2 er fordelt på 24.700 m2 laboratorier, kontorer og fæl-

lesfunktioner samt 18.000 m2 foyer, kantine, auditorier, undervisningslokaler 

og teknik 

Arbejdspladser: Ikke oplyst 

Bygherre: Bygningsstyrelsen. 

Bestiller og lejer: Københavns Universitet 

Bygherrerådgiver: P & Partners og Sweco Danmark 

Totalrådgiver: C.F. Møller 

Arkitekt: C.F. Møller 

Landskabsarkitekt: SLA 

Ingeniørrådgivning: Rambøll 

Byggeledelse: H+Arkitekter med underrådgiver EKJ 

Udførelse: Aggebo & Henriksen, Farquharson Gordon, Cenergia, Innovation 

Lab, Per Aarsleff A/S, Skælskør Anlægsgartnere A/S, Mogens V. Zeltner 

A/S, Zurface A/S, Elementmontøren ApS, Hansen & Andersen A/S, Zublin 

A/S, N. H. Hansen & Søn A/S, Bladt Industries A/S, Waagner-Biro Stahlbau 

AG, Juul & Nielsen A/S, Tæppeland Erhverv A/S, Malermester Willi Becke 

ApS, A & C tagdækning ApS, Elindco Byggefirma A/S, L&H Rørbyg A/S, Air-

team A/S, Lindpro A/S, Otis A/S, Wicotec Kirkebjerg A/S, Drivhuseffekten 

ApS, Labflex A/S og Bent Brandt A/S, m.fl. 

Arbejdsmiljøkoordinator: Niras 

Samlet byggesum: 1.500.000.000 dkk. A.P. Møller Fonden har bidraget 

med 725.000.000 dkk. 

Gennemsnitlig m2 pris: 35.129 DKK. 
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Case ressourcepersoner: Nicolai Ebbensgaard, Bygningskonstruktørstude-

rende, byggepladspraktik hos Juul & Nielsen, Michael M. Degn, Produktions-

koordinator, Degn & Co, Allan Nielsen, Projektleder, Bravida 

 

 
Figur 7: Visualisering af byggeprojektet i kontekst med byggeriets omgivelser. Kilde: C. F. Møllers web-

site. 

Fakta for byggeprojektet ’Niels Bohr Bygningen’ 

Niels Bohr Bygningen bliver en del af Københavns Universitets naturviden-

skabelige fakultet, som kommer til at huse de matematiske, datalogiske, ke-

miske og fysiske fag - herunder Niels Bohr Instituttet. Byggeriet bliver opført i 

universitetsparken mellem Nørrebro og Østerbro som en del af vidensbyde-

len 'Nørre Campus'. 

 

Byggeriet bliver et led i regeringens investeringsplan for modernisering af 

universiteternes laboratorier og opføres i to etaper på hver sin side af Jagt-

vej. Etape 1 etableres øst for Jagtvej med ca. 36.500 m2 i Universitetspar-

ken, og etape 2 etableres vest for Jagtvej med ca. 15.500 m2 i et erhvervs-

område. De to bygninger planlægges forbundet med en ”skywalk” over Jagt-

vej. Bygningen forventes at stå klar til indflytning i sommeren 2017. 

 

'(Vinder)forslaget disponerer bygningens arealer i en rationel og fleksibel 

struktur med smukke lange sammenbindende balkonforløb og grønne atrier. 

Samtidig med, at ønskerne om rum til uformelle møder, interaktion og tvær-

faglige samarbejdsmuligheder bliver opfyldt, skabes der mulighed for afson-

dret faglig identitet og fordybelse,' står der i juryens betænkning. (byggepro-

jektbeskrivelsen er hentet fra Vilhelm Lauritzens hjemmeside) 

 

Byggeorganisation/samarbejdsform: Projektet blev udbudt i konkurrence 

og et konsortium bestående af Rambøll DK/Rambøll UK/Rambøll SE, Colin 

Gordon & Associates, Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen, Christensen & Co 

Arkitekter samt GBH Landskabsarkitekter fik opgaven. 

Projektperiode: 2014-2018 

Lokalisering: Niels Bohr Bygningen, Jagtvej 128, 2200 København N. 

Bygningstype: Universitetsbygning 

Bygningstørrelse: 52.000 m2 

Arbejdspladser: 800 undervisningsaktive forskere, 260 ph.d.-studerende, 

200 tekniske og administrative medarbejdere samt 3000-4000 studerende 

Bygherre: Bygningsstyrelsen. 
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Bestiller og lejer: Københavns Universitet 

Bygherrerådgiver: Cowi 

Totalrådgiver: Rambøll 

Arkitekt: Vilhelm Lauritzen, Christensen & Co Arkitekter 

Landskabsarkitekt: GHB Landskabsarkitekter 

Ingeniørrådgivning: Rambøll 

Byggeledelse: Sweco 

Udførelse: Aarsleff (m.fl.) 

Arbejdsmiljøkoordinator: Niras 

Samlet byggesum: 1.600.000.000 dkk. 

Gennemsnitlig m2 pris: 30.769 dkk. 

Case ressourcepersoner: Michael M. Degn, Produktionskoordinator, Degn 

& Co, Allan Nielsen, Projektleder, Bravida 

 

 
Figur 8: Luftfoto af byggeprojektet i kontekst med byggeriets omgivelser. Kilde: Vilhelm Lauritzens web-

site. 
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Tabel 1: Sammenligning af de to byggeprojekter 

 Mærsk Tårnet Niels Bohr Bygningen 

Bygherre: Bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen 

Bestiller: Københavns Universitet Københavns Universitet 

Bygningstype: Universitetsbygning Universitetsbygning 

Samlet byggesum: 1.500.000.000 dkk. 1.600.000.000 dkk. 

Projektets stør-

relse: 

42.700 m2 52.000 m2 

Gennemsnitlig m2 

pris: 

35.129 dkk 30.769 dkk 

IKT-konceptets an-

vendelsesstatus: 

Anvendelsen af IKT-

konceptet skete i forbin-

delse med en testperi-

ode af softwaren. 

Anvendelsen af IKT-

konceptet skete på tra-

ditionel vis. 

IKT-konceptets ud-

bredelse: 

IKT-konceptet er an-

vendt internt i Juul & Ni-

elsen, hvor flere brugere 

har haft adgang til IKT-

konceptet. Brugerne re-

præsenterer medarbej-

dere i spændet mellem 

egenproduktionen, leve-

ring og udførelse på 

byggepladsen. 

IKT-konceptet er an-

vendt på tværs af flere 

virksomheder/entrepri-

ser, hvor hver virksom-

hed er repræsenteret 

med én bruger. Bru-

gerne har derfor repræ-

senteret forskellige virk-

somheder/entrepriser, 

som alle har haft en di-

rekte relation til det ud-

førte arbejde på bygge-

pladsen. 

IKT-konceptets 

brugere: 

Brugerne er medarbej-

dere relateret til Juul & 

Nielsens operationelle 

og taktiske niveau. 

Brugerne er medarbej-

dere relateret til virk-

somhedernes taktiske 

og strategiske niveau. 
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IKT-koncept beskrivelse 

Casen repræsenterer primært anvendelsen af IKT-konceptet i udførelsesfa-

sen og ved aflevering, dog anvender FES IKT-konceptet i alle faser af byg-

geprojektets faser. 

 

Sammenfattende er følgende faser/hovedprocesser involveret i IKT-koncep-

tet i denne case: 

A. Design 

B. Projektering 

C. Udbud/tilbud 

D. Produktionsforberedelse 

E. Udførelse 

F. Aflevering (potentiel) 

 

IKT-konceptet er direkte underlagt Det Digitale Byggeri’s bygherrekrav jvf. 
bekendtgørelse 118 og 119 (Bygningsstyrelsen, 2013b, Bygningsstyrelsen, 

2013a), da de to projekter har en offentlig bygherre og at den anslåede en-

treprisesum er over 5. mio. DKK i begge byggeprojekter. 

 

Bygherren har grundet de to byggeprojekters projektstørrelser ønsket at 

sættes fokus på at understøtte byggeproduktionen på byggepladsen med 

anvendelsen af et digitalt værktøj til håndteringen af byggeproduktionsplan-

lægning og -kommunikation mellem byggepladsledelsen og de udførende 

byggeproduktionsfolk på byggepladsen. IKT-værktøjet GenieBelt er ikke di-

rekte knyttet opfyldelsen af bygherrekravene – dog er GenieBelt et digitalt 

værktøj, der kan siges at være med til at opfylde den ambition der ligger bag 

ved Det Digitale Byggeri. Opfyldelsen af bygherrekravene fra Bygningssty-

relsen (Bygningsstyrelsen, 2013a, Bygningsstyrelsen, 2013b) er ikke direkte 

genstand for undersøgelse i nærværende rapport. 

 

Intentionen med IKT-konceptet er at optimere dels byggeledelsen byggepro-

duktionsplanlægning og dels at understøtte informationsudveksling, der fore-

tages mellem byggeledelsen og byggeproduktionsfolkene på byggepladsen, 

på en effektiv og simpel måde. IKT-konceptet understøtter og digitaliserer 

derved centrale arbejdsprocesser relateret til byggeproduktionsplanlægning, 

kvalitetssikring og informationsudveksling mellem byggeledelse og bygge-

produktionsfolk på byggepladsen. 

 

1. Digital oprettelse af byggeproduktionsplan for alle udførende entre-

priser 

2. Projektledelse og koordination af byggepladsens byggeaktiviteter 

3. Udveksling af byggeaktivitetsplaner 

4. Ressource- og byggeaktivitetsoptimering 

5. Indsamling og udveksling af stadieafrapporteringer på aktivitetsni-

veau 

6. Etablering og opsamling af kvalitetssikringsdata/-dokumentation på 

entreprise-/byggeaktivitets-niveau 

7. Digital aflevering af D&V-dokumentation 

 

IKT-konceptet ligger delvist inden for mangelafleverings-standarden ’ U106 
Digital mangelinformation’, som bips udgav i relation til Det Digitale Byggeri 

(bips 2014) – dog uden at have specifik reference til denne. 
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Software til byggeproduktionsplanlægning og informationsudveksling: 

IKT-værktøjet GenieBelt er et digitalt værktøj til optimering af byggeprojek-

tets byggeaktiviteter, samt et værktøj, der understøtter digital informations-

udveksling mellem byggeprojektets byggeledelse og byggeentreprisernes 

byggefolk. Værktøjet understøtter import af eksempelvis Microsoft Project 

(.mpp) aktivitets- og tidsplaner. 
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Initiativet til IKT-konceptet 

I byggeprojektet ’Mærsk Tårnet’ valgte storentreprenøren Juul & Nielsen 
pga. et strategisk samarbejde mellem Juul & Nielsen og GenieBelt at imple-

mentere og anvende værktøjet til håndtering af deres interne byggeprodukti-

onsplanlægning og -kommunikation mellem byggeledelsen og byggeproduk-

tionsfolkene internt i fagentreprisen på selve byggepladsen. 

 

Værktøjet er generelt set for de to undersøgte byggeprojekter mest anvendt 

af byggeproduktionsledelsen til at håndtere den daglige byggeproduktions-

planlægning, og i mindre men ikke uvæsentligt grad, til informationsudveks-

ling mellem byggeproduktionsfolkene. De afledte gevinster er for det første, 

at de enkelte entrepriser i bedre grad kan foretage ressourceoptimering ift. 

mandskabsbemanding af de ’dag til dag’- byggeaktiviteter, så det giver 

større fleksibilitet i arbejdsgangplanlægningen og at informationsdeling mel-

lem entrepriserne er bedre. 

 

Byggeproduktionsledelsen (varetaget af Bygningsstyrelsen) anvender IKT-

konceptet til løbende at opnå overblik over byggeproduktionen på bygge-

pladsen dels ift. status af de eksisterende byggeaktiviteter, samt at etablere 

det bedste udgangspunkt for de umiddelbart kommende byggeaktiviteter. 

 

Fagentreprenørens (her med udgangspunkt i Juul & Nielsen) projektle-

der/entrepriseledere kan med anvendelsen af IKT-konceptet opnå et godt 

overblik over den status for de nuværende byggeaktiviteter, samt danne fun-

dament for beslutninger vedr. mandskabsallokering ift. byggepladsens nu-

værende byggeaktiviteter. 

 

Begrundelse for at anvende et digitalt værktøj til byggeproduktivitetsplanlæg-

ning og -kommunikation: 

 

1. Ressourceoptimering: En forbedring af byggepladsens ressource-

forbrug både mandskabs-, materiel- og byggematerialemæssigt kan 

føre til en bedre projektøkonomi som både fagentreprenører, bygge-

ledelse og bygherre kan drage fordel af. 

2. Informationsudveksling: Ved etablering og anvendelse af en kom-

munikationsplatform, der direkte understøtter både byggeledelsen 

informationsbehov og giver den et kommunikationsværktøj, der præ-

cist er målrettet de enkelte byggeaktiviteter på byggepladsen og fa-

gentreprenørernes afrapportering til byggeledelsen både ift. pro-

blemløsning og ifm. byggeaktiviteternes status. 

3. Konfliktniveauet på byggepladsen: Ved at opnå en bedre bygge-

produktionsplanlægning af de daglige byggepladsaktiviteter, der 

netop tager udgangspunkt i en opdateret viden om hvorvidt betingel-

serne for aktiviteternes udførelse er opfyldt eller ej – resulterer i at 

der potentielt opstår færre konflikter på byggepladsen mellem de ud-

førende entrepriser og/eller byggeledelsen. 
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Casestudiets parter 

I dette casestudies byggeprojekter indgår rigtig mange parter/aktører, hvor-

for det har været nødvendigt at udvælge et begrænset antal som de pri-

mære aktører i casen. I og med at IKT-konceptet naturligt har fokus på byg-

geprojektets byggeproduktion er det besluttet at holde fokus på henholdsvis 

bygherren, byggeledelsen og fag-/stor-entreprenøren. 

 

Bygherren (FES) 

Børge Hansen, Projektansvarlig 

Byggeledelsen (Bygningsstyrelsen) 

Michael M. Degn, Byggeproduktionsansvarlig, Degn & Co., hyret ind som 

konsulent for Bygningsstyrelsen 

Fag-/storentreprenører (både ’Mærsk Tårnet’ og ’Niels Bohr Bygningen’) 
Nicolai Ebbensgaard, Entrepriseleder, Juul & Nielsen 

Allan Nielsen, Projektleder/Entrepriseleder, Bravida Danmark 
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Karakteristika for casen 

I det følgende gennemgås centrale karakteristika for casen, som har indfly-

delse på IKT konceptets realiserede effekter. IKT-konceptet placeres i kon-

tekst af henholdsvis: faser involveret, hovedaktiviteter understøttet og sam-

spillet mellem byggeprojektets aktører. 

Hvilke faser er involveret? 
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Figur 9: IKT-konceptets anvendelse i byggeprocessen 

Casen repræsenterer hele IKT-konceptets procesforløb fra designfasen til 

aflevering. IKT- konceptet er forankret hos først og fremmest bygherren, som 

kontraktligt forpligter byggeprojektets udførende entrepriser at anvende IKT-

værktøjet GenieBelt i særligt faserne Produktionsforberedelse og Produk-

tion. Henholdsvis faserne Design, Projektering, Udbud og Aflevering er kun i 

mindre grad inddraget ifm. anvendelsen af IKT-konceptet og er derfor ikke 

inddraget i undersøgelsen. 

 

De primære aktører i anvendelsen af IKT-konceptet er byggeledelsen, som 

formelt varetages af Sweco og sekundært af Bygningsstyrelsen, samt de en-

kelte fagentreprisers projektledere/entrepriseledere. Værktøjet anvendes pri-

mært som projektplanlægningsværktøj af byggepladsens byggeaktiviteter, 

samt som kommunikationsværktøj mellem byggeledelse og de enkelte udfø-

rende entreprenører. Værktøjet kunne med fordel kunne have anvendt i de 

tidligere design og projekteringsfaser, hvilket Forsvarsministeriet Ejendoms-

styrelse også gør på deres byggeprojekter. 

 

Der er ikke demonstreret/nævnt eksempler på anvendelse af IKT-konceptet i 

faserne Programmering, Drift og vedligehold og Bortskaffelse, da der dels 

tidligt nok ikke var taget stilling til IKT-konceptet anvendelse og dels at de 

senere faser ikke umiddelbart rummer et anvendelsespotentiale. 
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Hvilke hovedaktiviteter er involveret ift. anvendelsen af IKT-
konceptet? 

Konsistens-

kontrol

Udveksling

Dataudtræk

Visualisering

Tegnings-

generering

Simulering
Koordinering

Modellering

 
Figur 10: Hovedaktiviteter involveret i IKT-konceptet 

Den følgende beskrivelse er hovedsagelig baseret på hovedaktiviteter hos 

byggeledelsen, som bliver varetaget af Sweco og Bygningsstyrelsen – dog 

indgår projektledere/entrepriseledere hos de forskellige entrepriser i mindre 

grad ved løbende at inddatere status for egne byggeaktiviteter via brug af 

IKT-konceptet. Den originale anvendelse af ovenstående figur er at angive 

hvilke hovedaktiviteter relateret til BIM, der er relevant for casens IKT-kon-

cept – her anvendes figuren til at angive IKT-konceptets anvendelse ift. un-

dersøgelsens 3 centrale hovedprocesser. Den røde farve markerer, at IKT-

konceptet har en væsentlig rolle ift. udøvelsen af hovedaktiviteten, den lyse 

farve indikerer en mindre rolle.  

 

Koordinering foretages ved at IKT-konceptets anvendelse understøtter den 

’dag til dag’-planlægning af byggepladsens byggeaktiviteter, således at byg-

geprojektets ressourcer udnyttes optimalt ift. fremdrift. 

Visualisering understøtter kun i mindre omfang af IKT-konceptets anven-

delse. Visualisering anvendes i denne kontekst ikke ift. byggeprojektets fysi-

ske udtryk, men skal her ses ift. den visuelle oversigt over byggeprojektets 

aktivitetsoversigt i form af stavdiagram-format. 

Simulering af byggeprocesserne i form af en simulering og bestemmelse af 

hvilken rækkefølge byggeaktiviteterne bedst kan udføres i med hensyntagen 

til optimal udnyttelse af materiel, lokation, byggematerialer og mandskab.  

Udveksling af information, der dels har betydning for byggeaktiviteternes 

status og fremdrift, samt KS data af relevans for resultatet af de udførte byg-

geaktiviteter. Alle tegninger og andre dokumenter er placeret på en pro-

jektweb, Byggeweb. Såvel arkitekt, ingeniørrådgiver, fagentreprenører samt 

bygherren har adgang til projektweb. Ligeledes er der blevet anvendt værk-

tøjet Mantis til håndtering af kommunikation vedr. valg af udførelsesoperatio-

ner etc. 

 

Sammenfattende kan konkluderes, at de vigtigste hovedaktiviteter, der un-

derstøttes ved brug af IKT-konceptet er henholdsvis byggeaktivitetsplanlæg-

ning (Simulering) og kommunikation (Udveksling). I mindre grad understøtter 

IKT-konceptet hovedaktiviteten visualisering. 



 

23 

 

Hvilken styringsrelationsform mellem byggeprojektets aktører er 
involveret ift. anvendelsen af IKT-konceptet? 

A B C D E
 

Figur 11: Grad af styringsrelationsform i anvendelsen af IKT-konceptet i byggeprojektet 

Signaturforklaring: 

A: Enkelt entreprises anvendelse af IKT-konceptet. B: Envejsdeling af IKT-

konceptets byggeaktivitetsoversigt. 

C: Tovejsdeling af IKT-konceptet. D: Distribuerede aktivitetsoversigt over en-

treprisers byggeaktiviteter på lokal server. E: Fuld integreret aktivitetsplan-

lægning og -kommunikation over netværk. 

 

Casen repræsenterer en styringsrelationsform, som angivet i figuren, sva-

rende til Tovejsdeling af IKT-konceptet. Inden for hver entreprise foretages 

en tovejsdeling af information relateret til den centrale aktivitetsoversigt – 

dog hvor byggeledelsen har styringsret over eksempelvis hvilke aktiviteter 

der indgår i entreprisen og rækkefølgen af aktiviteterne. Fagentrepriserne 

har omvendt mulighed for at kommentere på alle niveauer af aktivitetsover-

sigten, samt uploade stadieangivelser (status vedr. bl.a. gennemførelsespro-

cent), dokumentation etc. med relevans til de enkelte aktiviteter i aktivitets-

oversigten. 

 

Sammenfattende vurderes det at styringsrelationsformen og kommunikatio-

nen ved brug af IKT-konceptet følger den traditionelle samarbejdsform/-hie-

rarki i byggeriet, som typisk benyttes i samarbejder mellem byggeprojektets 

byggeledelse og de enkelte fagentreprisers projektledere/entrepriseledere. 

Der udveksles ikke kommentering af byggeproduktionsplanlægningen på 

tværs af de involverede fagentrepriser – da denne del som udgangspunkt 

varetages/styres suverænt af byggeprojektets byggeledelse. 
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Omkostninger 

I det følgende opstilles en opgørelse af de omkostninger, som direkte er for-

bundet med anvendelsen af IKT-konceptet. I opgørelsen af omkostningen er 

udelukkende medtaget den omkostning, som er resultat af softwarelejen 

(dvs. omkostningen til IKT-konceptet) – hvorved omkostningen til eksempel-

vis implementering, hardware og uddannelse ikke er blevet afdækket. 

 

Omkostningerne forbundet med brugen af IKT-konceptet er af flere grunde 

vanskelige at opgøre. For det første kan et IKT-koncept allerede indgå som 

en integreret del af en virksomheds arbejdsprocesser, og er derfor vanske-

ligt at afgrænse finansielt i det enkelte byggeprojekt – eksempelvis kan Byg-

ningsstyrelsen anvende IKT-konceptet på flere igangværende byggeprojek-

tet. For det andet, er der ofte ikke tradition for regnskabsmæssigt at styre 

omkostninger og effekter ved introduktion af nye arbejdsmetoder- og rutiner i 

virksomhederne. Omkostningerne vil optræde indirekte i virksomhedens 

regnskaber og indgår ikke i en benchmarking af nye processer. For det 

tredje vil initiale omkostninger og driftsomkostninger til nye arbejdsmetoder, 

værktøjer, kompetenceløft m.v. være fordelt over en lang række projekter, 

samtidigt med kompetenceløftet og softwareinvesteringerne vil være foreta-

get på et tidligere tidspunkt, og bliver således betragtet som afskrevne eller 

under afskrivning. Omkostningerne er specielt vanskelige at opgøre når IKT-

konceptet implementeres i relativt store byggeprojekter på grund af bl.a. an-

tallet af virksomheder og antallet af medarbejdere (kompetenceløft), der ind-

går. 

 
Tabel 2: Omkostning til softwareleje (GenieBelt) for byggeprojektet 

  

GenieBelt Abonnement 

Basis Standard Pro Firma 

100 € 350 € 750 € 4.000 € 

Bygherre    1 

Bygherrerådgiver 1  1  

Bruger 1    

Arkitekt  3   

Rådg. Ingeniør 4  1  

Storentreprenør 1 3  1  

Storentreprenør 2 1    

Storentreprenør 3 2  1  

Storentreprenør 4 Udgået 

Storentreprenør 5 2    

Storentreprenør 6   1  

Storentreprenør 7 1    

Storentreprenør 8 1    

Storentreprenør 9 1    

Div. fagentreprenø-

rer 

10  1 2 

Total omkostning 

til softwareleje/md 
≈ 131.365 DKK 

 

Omkostningerne i forbindelse med anvendelsen af IKT-konceptet er blevet 

opgjort på basis af en række forudsætninger, som SBi har opstillet og som 

kort er opgjort som følger: 
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 I Tabel 2 er opstillet en estimeret fordeling af de virksomheder, som 

vurderes anvender IKT-værktøjet GenieBelt i byggeprojektet set i 

forhold til den abonnementsordning, som SBi har vurderet værende 

realistisk ift. den enkelte virksomheds størrelse og tilknytning til byg-

geprojekt. Hvorvidt den valgte omkostningsfordeling rent faktisk af-

spejler virkeligheden er ikke blevet verificeret. 

 Opgørelsen i Tabel 2 er med forbehold for at de enkelte involverede 

virksomheder både har valgt at fordele omkostningen til software-le-

jen over et eller flere af deres byggeprojekter og ift. at virksomheden 

måske ”kun” er inddraget i byggesagen i et udsnit af den samlede 

byggeperiode af byggeprojektet. 

 Omkostninger som direkte kan relateres til anvendelsen af IKT-kon-

ceptet, men som ikke er blevet medtaget i opgørelsen er eksempel-

vis implementering, hardware, yderligere software og uddannelse. 

Dette har den konsekvens at omkostningen ikke direkte kan sættes 

op i mod casens dokumenterede gevinster. 

 

Opgørelsen af omkostningerne ved anvendelse af IKT-konceptet kan ek-

sempelvis forbedres ved at opgøre omkostningen inden for to hovedkatego-

rier: investeringer i forbindelse med udvikling og implementering samt drifts-

omkostninger. Tillige kunne det have været valgt at omkostningerne registre-

res specifikt for de virksomheder, der er udvalgt til at repræsentere casen. 

 

De totale omkostninger for alle IKT-konceptets parter er således ikke opgjort 

ud over den estimerede omkostning til leje af IKT-værktøjet GenieBelt. En-

delig vil en del af effekterne være af kvalitativ karakter, og dermed vanske-

lige at få ind i en samlet oversigt over IKT-konceptets gevinster. 
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Hovedproces 1: Styring af fremdrift i 
byggeprojektportefølje 

Generel beskrivelse af hovedprocessen 

Denne hovedproces tager primært udgangspunkt i datakilden: FES, som 

bl.a. anvender IKT-konceptet som portefølgestyringsværktøj, hvilket også er 

omdrejningspunktet i den første hovedproces. 

 

I kraft af at FES håndterer mange byggeprojekter har de behov for et digitalt 

værktøj, der på en simpel men med et detaljeret informationsindhold kan 

skabe både overblik over status for de igangværende byggeprojekter og de-

res konkrete projekterings- og/eller byggeaktiviteter. 

IKT-konceptet anvendes af FES til at lave statusopgørelser over byggepro-

jekternes fremdrift set i forhold til de master-hovedtidsplaner, der er opstillet 

for hvert af byggeprojekterne, og som kommunikationsværktøj mellem FES 

og deres leverandører i det enkelte byggeprojekt. 

 

Igennem alle faserne af FES igangværende byggeprojekter har de respek-

tive projektansvarlige til opgave at foretage projektopfølgning på status af de 

igangværende byggeaktiviteter, for derved løbende at kunne identificere 

hvor der skal foretages handlinger ift. sikring af byggeprojekternes fremdrift. 

IKT-konceptet anvendes bl.a. til at identificere status for byggeaktiviteternes 

tidsmæssige fremdrift set i forhold til master-hovedtidsplanen gennem byg-

geprojekternes gennemførelse. Dette muliggør en styring og prioritering af 

byggeprojekternes rammer såsom ressourcetildeling og justering af tids-

mæssige rammer etc., og udgør det beslutningsgrundlag som FESs ledelse 

anvender som grundlag for igangsættelse af evt. handlinger, der har til for-

mål at sikre den forventede fremdrift i FESs byggeprojekter. 

 

Et væsentligt effektområde for FES er at anvendelsen af IKT-konceptet, som 

kommunikationsværktøj, mellem FESs byggeprojektansvarlige og projektle-

dere/produktionsledere/entrepriseledere etc. fra de enkelte byggeprojekter, 

hvor IKT-konceptet understøtter at denne kommunikation både let kan fore-

tages, men samtidig at der etableres en mere fuldstændig dokumentation af 

hvornår, hvem og hvad der træffes af beslutninger med betydning for bygge-

projektets fortsatte fremdrift. 

 

Ligeledes er det planen at IKT-konceptet i større grad skal anvendes, som 

budgetværktøj i samspil med anvendelsen af FESs økonomi-styringsværktøj 

SAP. Denne anvendelse er dog endnu ikke fuldt implementeret endnu, da 

der teknisk udestår arbejde med at etablere en bedre digital kobling mellem 

SAP og IKT-konceptet, samt en mere præcis og praksis-orienteret plan og 

beskrivelse for hvordan FESs medarbejdere skal anvende IKT-konceptet i 

samspil med SAP for effektivt at kunne understøtte arbejdsprocesserne 

vedr. budgethåndtering og tillige tilbudshåndtering. 

 

 

Kilder: 

De følgende beskrivelser af rationaliseringsgevinster bygger på både inter-

views og telefoninterviews, samt efterfølgende e-mail-korrespondance med: 

Børge Hansen, projektleder, FES.  Endvidere er der foretaget supplerende 

informationssøgning på internettet. 
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Rationaliseringsgevinster 

De primære rationalitetsgevinster i denne hovedproces udtrykkes ved 1) 

målte gevinster (enten i kroner, i procenter eller på en skala fra A – D, hvor 

A er den højeste værdi); 2) Gevinsttypen; og 3) Realisator af gevinster. Ge-

vinsterne er opdelt i typer. De direkte, indirekte og afledte effekter er opgivet 

af byggeprojektets parter. For definition af gevinsttyperne henvises til rap-

porten afsnit ’Effektmålingerne’. 

Direkte effekter 
 Informationshåndtering: IKT-konceptet – som kommunikationsværk-

tøj mellem bygherren og byggeledelsen/de udførende entrepriser (B, 

alle), BH 

IKT-konceptet giver mulighed for både mere direkte, præcist og do-

kumenteret kommunikation mellem bygherren og byggeprojektets 

byggeledelse, samt hver af de udførende entrepriser – ligeledes op-

nås der fuld gennemsigtighed i den foretagne kommunikation, såle-

des at andre potentielle interessenter har fuld indsigt i status eller 

lign. oplysninger jvf. byggeprojektets byggeaktiviteter. 

 

 Informationshåndtering: Mindre administrationsbelastning ift. et tradi-

tionelt gennemført byggeprojekt, hvor IKT-konceptet sikrer opsam-

ling af dels kommunikation og beslutninger, der påvirker byggepro-

duktionen på byggepladsen. (B, bygherren og byggeledelse) BH 

Traditionelt benyttes der mere analoge og/eller stand-alone værktø-

jer i form af for eksempel mødereferater og e-mail-kommunikation til 

håndtering af mere administrative opgaver og dokumentering af be-

slutninger ift. byggepladsens byggeproduktion. 

 

 Informationshåndtering: Brug af IKT-konceptet giver bedre status 

over bygherrers byggeprojektportefølge. (A, bygherren) BH 

Bygherrer, som ofte har flere aktive byggeprojekter på samme tid, 

kan ved at anvende IKT-konceptet på en enkel og samtidig med stor 

nøjagtighed skabe overblik over den aktuelle og konkrete status af 

deres igangværende byggeprojekter (se eksempel på dette i Figur 

12), som ofte er et vigtigt informationsgrundlag for bygherrers ledel-

sestiltag og -beslutninger. 

 

 
Figur 12: Statusoversigt over bygherrens byggeprojektportefølje 

 Udførelse: IKT-konceptet giver FESs projektledere bedre mulighed 

for at sammenholde aktuelle stadierapporteringer via IKT-konceptet 

med den fakturering, som de udførende entrepriser har fremsendt til 
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bygherren. (A, bygherren og Byggeledelsen) BH 

Ved at udtrække de konkrete stadieafrapporteringer, der uploades til 

IKT-konceptet kan FES sammenholde disse oplysninger med de 

faktureringer som de udførende entrepriser har fremsendt. På den 

måde sikres at bygherren kun betaler for det faktisk udførte arbejde 

og ikke laver udbetalinger for arbejde, der endnu ikke er blevet ud-

ført – selvom det eksempelvis ifølge master-hovedtidsplanen burde 

have været udført. 

 

 Udførelse: Fakturering ift. byggeaktiviteterne fremdrift (3,119 mio. 

DKK, bygherren) BH 

Bygherren opnår en gevinst ved at sikre at udbetalinger til deres le-

verandører (herunder særligt relevant for betalinger til fagentrepre-

nørerne) hænger sammen med den faktuelle fremdrift i byggeprojek-

tets byggeaktiviteter. I et traditionelt gennemført byggeprojekt er det 

ikke usædvanligt at fagentreprenører fakturerer bygherre for bygge-

aktiviteter, der endnu ikke er blevet gennemført for derved at sikre 

en fornuftig kapital ift. de udlæg, som der skal foretages eksempelvis 

ifm. materialeindkøb etc. i byggeprojektet. 

Præmisser for gevinsten: Den rentemæssige økonomiske gevinst for 

nærværende case er opgjort ud fra en anvendelsesperiode af IKT-

konceptet på 5 måneder med en diskonteringsrente på 10%. 

Indirekte effekter 
 Udbud/Tilbud: IKT-konceptet understøtter FESs arbejde med gen-

nemførelse af udbuds-/tilbudsprocessen af de udførende entreprise-
arbejder. (B, bygherre) BH 
FES anvender IKT-konceptet til at understøtte dels arbejdet med at 
udbyde det projekterede byggeprojekt i delentrepriser med udgangs-
punkt i det udbudsmateriale, som de projekterende parter har udar-
bejdet og dels til at kvalitetsgennemgå de indkomne tilbud ift. om de 
opfylder de rammemæssige vilkår, som har været til grund for ud-
budsprojektet. 

 

Afledte effekter 
Der er ikke konstateret afledte effekter, da IKT-konceptet ikke har været an-

vendt i nogen afledte processer. 

Potentielle gevinster 
 Udbud/Tilbud: Ved at kunne koble FESs SAP-værktøj sammen med 

de data, som IKT-konceptet indsamler vedr. status for byggeaktivite-

ternes fremdrift kan bygherren på sigt foretage en mere stram og 

langt mere præcis styring af pengestrømmene til de udførende en-

trepriser. (A, bygherren) 

FES anvender IKT-konceptet til at understøtte dels arbejdet med at 

udbyde det projekterede byggeprojekt i delentrepriser med udgangs-

punkt i det udbudsmateriale, som de projekterende parter har udar-

bejdet og dels til at kvalitetsgennemgå de indkomne tilbud ift. om de 

opfylder de rammemæssige vilkår, som har været til grund for ud-

budsprojektet. 

IKT-risiko måling 
 Generelt: IKT-konceptets store gennemsigtighed - da alt i værktøjet 

GenieBelt i princippet er tilgængeligt for alle medfører det en større 

risiko for at der foretages ledelsesmæssige beslutninger fra højere 

ledelsesmæssige niveauer end det ledelsesmæssige niveau, der re-

elt er ansvarlig for at træffe de rette ledelsesmæssige beslutninger. 

(A, bygherren og byggeledelsen) BH 
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En kongstanke i IKT-konceptet er den store gennemsigtighed i data-

repræsentationen af byggeprojektets stadieafrapportering og kom-

munikation ift. de enkelte udførte/planlagte byggeaktiviteter. Der er 

derved en risiko for at der opstår mikro-management (ledelsesmæs-

sig indblanding i beslutninger på et lavere ledelsesniveau) i og med 

at alle med adgang til IKT-konceptet kan se både stadieafrapporte-

ringer og eventuel foretaget kommunikation mellem byggeprojekter 

forskellige aktører. Dette giver måske en ineffektivitet, da beslutnin-

ger truffet på et ledelsesniveau langt lettere kan blive udfordret af 

beslutninger truffet på et højere ledelsesniveau. 
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Hovedproces 2: Styring af byggeaktiviteter 

Generel beskrivelse af hovedprocessen 

I denne hovedproces er byggeledelsen den mest centrale aktør, hvor de ud-

førende entrepriser primært har haft en sekundær rolle – den primære data-

indsamling ifm. denne hovedproces er foretaget med udgangspunkt i ’Niels 
Bohr Bygningen’. Selve arbejdsprocesserne, der har været fulgt i denne ho-

vedproces, er meget lig hvad der også udføres i et traditionelt gennemført 

byggeprojekt ift. hvordan et byggeprojekt ledes/beslutningsprocesserne fore-

tages og udføres. Den væsentligste forskel ved at anvende IKT-konceptet er 

at informationsgrundlaget for byggeledelsens beslutningstagen er bedre end 

hvad der er tilfældet i et traditionelt gennemført byggeprojekt. 

 

I et traditionelt gennemført byggeprojekt foregår meget kommunikation og in-

formationsudveksling enten via et projektweb eller på koordineringsmøder 

såsom byggemøder, periodeplansmøder og/eller formandsmøder. Disse mø-

der er naturligvis stadig nødvendige, men i stedet for at anvende en del tid 

på at drøfte allerede gennemførte byggeaktiviteter på disse møder, kan man 

i højere end før fokusere på at drøfte, planlægge og aftale ’to-do’s’ ift. udfø-
relsen af de kommende byggeaktiviteter, der skal udføres på byggepladsen. 

 

Ift. byggeledelsens styring af byggeaktiviteterne anvendes flere digitale 

værktøjer i byggeprojektet både projektweb (i form af Byggeweb, som bru-

ges som filudvekslingsplatform), værktøjet ’Mantis’ (platform, som bl.a. inde-
holder et projektrelateret diskussionsforum) og IKT-konceptet. 

Rationaliseringsgevinster 

Direkte effekter 
 Planlægning/ledelse: Større effektivitet i byggeprojektets møder 

(0,3 mio. DKK, byggeledelsen, bygherren, udførende entrepriser) 
MMD 
I et traditionelt gennemført byggeprojekt anvendes som hovedregel 
en væsentlig andel af mødetiden på at indsamle og kommentere sta-
tus og/eller på allerede gennemførte byggeaktiviteter – ved at an-
vende IKT-konceptet er det muligt at effektivisere alle byggeprojek-
tets møder (dvs. både byggemøder, periodeplansmøder og for-
mandsmøder), da al tale om allerede gennemførte byggeaktiviteter 
kan reduceres signifikant for at fokusere på de kommende byggeak-
tiviteter, der skal udføres på byggepladsen. 
Præmisser for opgørelsen af gevinsten: Byggeprojektets byggemø-
der er blevet effektiviseret med 20 min., periodeplansmøder med 15 
min. og formandsmøder med 20 min. ved anvendelse af IKT-koncep-
tet. Over en periode på 5 måneder er blevet gennemført i alt 20 byg-
gemøder, 16 periodeplansmøder og 20 formandsmøder. 
 

 Udførelse: Færre procestop grundet bedre koordinering (14,625 
mio. DKK, byggeledelsen og fagentrepriserne) MMD 
Denne effekt omfatter både uventede processtop for al byggeaktivi-
tet på byggepladsen og processtop mellem en eller flere fagentrepri-
sers byggeaktivitet. IKT-konceptets store gennemsigtighed og real-
tids-statusangivelser giver både byggeledelsen og fagentrepriserne 
mulighed for at optimere byggeaktiviteternes gennemførelse på byg-
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gepladsen. Der er opnået gevinster i tilfælde af uforudseelige æn-
dringer i byggeaktiviteternes rækkefølge og/eller bemanding forårsa-
get af ændringer i prioriteringer hos byggeledelsen eller ændrede 
byggeproduktionsvilkår hos de implicerede fagentreprenører. Den 
bedre adgang til status for byggeprojektets byggeaktiviteter giver 
både byggeledelsen og fagentreprenørerne mulighed og incitament 
til at optimere byggeproduktionens flow således at egentlige proces-
stop i videst muligt omfang kan undgås. 
Præmisser for opgørelsen af gevinsten: Der er taget udgangspunkt i 
at der er registreret at IKT-konceptet har betydet at byggeprojektet 
har reduceret antallet af processtop med 90 processtop af varie-
rende grad. 
 

 Udførelse: Færre procestop grundet færre fejl (0,647 mio. DKK, 

byggeledelse og fagentrepriserne) MMD 

Ved at anvende IKT-konceptet er der konstateret at der opnås færre 

fejl, eksempelvis af byggeteknisk karakter, der er omkostningstunge 

at rette op på. Denne gevinst opnås som følge af at IKT-konceptet 

giver både byggeledelsen og de enkelte fagentreprenører bedre ind-

sigt i byggeaktiviteternes rækkefølge, således at eventuelle fejlopfat-

telser vedr. hvornår og hvem der udfører hvad undgås, således at 

der ikke forårsages i samme omfang som tidligere egentlige bygge-

fejl på byggepladsen. 

Præmisser for opgørelsen af gevinsten: Det er opgjort at anvendel-

sen af IKT-konceptet har resulteret en besparelse på 5 mandugers 

arbejde pr. måned, som følge af at IKT-konceptet har betydet en re-

ducering af fejl. 

Indirekte effekter 
Der er ikke konstateret indirekte effekter inden for byggeledelsen styring af 

byggeaktiviteterne i byggeprojektet, da IKT-konceptet ikke har resulteret i 

nogen sekundære effekter. 

Afledte effekter 
 Udførelse: Bedre gennemførelse af fagentreprise (3,626 mio. DKK, 

byggeledelsen og fagentrepriserne) MMD 

IKT-konceptet giver byggeledelsen en bedre viden om byggeaktivite-

ternes aktuelle status, hvilket muliggør at de (i samarbejde med de 

implicerede fagentrepriser) med udgangspunkt i de ressourcer, de 

har adgang til, kan foretage en omprioritering af byggeaktiviteternes 

rækkefølge og/eller deres bemanding. 

Præmisser for opgørelsen af gevinsten: Det er opgjort at anvendel-

sen af IKT-konceptet har muliggjort en bedre anvendelse af bygge-

pladsens mandskabsressourcer med udgangspunkt i 275 små eller 

store optimeringer af byggeaktivitetsudførelsen hos fagentreprenø-

rernes byggepladsarbejder. 

Potentielle gevinster 
 Informationshåndtering: Direkte kommunikation (A, byggeledelse) 

CB 

Traditionelt sker kommunikation mellem byggeledelse og de enkelte 

fagentreprenører ved direkte fysisk kommunikation på byggeprojek-

tets møder eller ude på byggepladsen. Ved at anvende IKT-koncep-

tet kan en del af denne nødvendige kommunikation på sigt foretages 

mere effektivt og når den enkelte har mulighed for det, hvilket samlet 

set giver en større effektivitet i kommunikationen. 

IKT-risiko måling 
Der er ikke konstateret nogen IKT-risici. 
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Hovedproces 3: Kommunikation mellem 
byggeledelsen og fagentrepriserne 

Generel beskrivelse af hovedprocessen 

Den tredje og sidste hovedproces, der sættes fokus på er med udgangs-

punkt i fagentreprenørens anvendelse af IKT-konceptet i forhold til kommuni-

kationen mellem byggeprojektets byggeledelse og de enkelte fagentrepri-

sers projektledere/entrepriseledere. 

 

Overordnet er udgangspunktet for anvendelsen af IKT-konceptet, at bygge-

produktionsplanen (som opstilles af de projekterende parter og/eller totalråd-

giver), som oftest er udarbejdet vha. det digitale værktøj Microsoft Project, 

konverteres til en mastertidsplan og opsættes i IKT-konceptet, som baseline 

for byggeledelsens styring af byggeprojektets byggeaktiviteter. Master-ho-

vedtidsplanen, er oftest skitseret med en lidt grovere detaljeringsgrad end 

det behov byggeledelsen har behov for ift. styring af byggeprojektets bygge-

aktiviteter. Byggeledelsen udarbejder derfor en mere detaljeret og derved 

anvendelig byggeproduktionsplan, der anvendes som et væsentligt ud-

gangspunkt i kommunikationen mellem byggeledelsen og de enkelte fagen-

trepriser. Typisk er det den ansvarlige for fagentreprisen (eksempelvis pro-

jektlederen eller entrepriselederen), som forestår kommunikationen fra fa-

gentreprenørernes side. 

 

IKT-konceptet går i sin enkelhed ud på at den enkelte fagentreprenør regel-

mæssigt (oftest en gang om ugen) opdaterer sin aktivitetsfremdrift på bygge-

pladsen ved brug af IKT-konceptet. Ligeledes kan fagentreprenøren uploade 

sin stadie-/afleverings-dokumentation/RFI eller lign. ved brug af IKT-koncep-

tet når selve byggeaktiviteten er udfordret eller er færdiggjort med det 

samme – på basis disse oplysninger får eventuelle interessenter (eksempel-

vis byggeledelsen eller de andre fagentreprenører) hurtigt en opdatering af 

sin viden vedr. byggeaktiviteternes fremdrift. 

 

Juul & Nielsen: I byggeprojektet ’Mærsk Tårnet’ forestod Juul & Nielsen 
kompletteringsentreprisen til en entreprisesum på 90 mio. DKK. Entreprisen 

indebar bl.a. opsætning af: 

 25.000 m2 vægge af forskellige typer 

 1.300 indvendige døre 

 6.000 m2 glas systemvægge 

 En 75 m høj vindeltrappe og de øvrige trapper i bygningen 

 indvendige screens 

 1.500 cykelstativer i kælderen 

Juul & Nielsen overtog entreprisen i eftersommeren 2015 efter Bruno Han-

sen Furnitures gik konkurs. Anvendelse af IKT-konceptet er sket på tværs af 

det taktiske såvel som operationelle niveau internt hos Juul & Nielsen. Virk-

somhedens snedkerafdeling har leveret inventardelen af entreprisen, og 

IKT-konceptet er dermed blevet anvendt som en kommunikationsplatform 

mellem snedkerafdelingen uden for byggepladsen og det faktisk udførte ar-

bejde på byggepladsen. På byggepladsen er IKT-konceptet anvendt til at 

styre arbejdsprocesser, kvalitetssikre og kommunikere. 

 

Bravida. I byggeprojektet ’Niels Bohr Bygningen’ har Bravida Danmark har 
ansvaret for alle el-installationer i den nye Niels Bohr Bygning på Nørre 
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Campus. Entreprisen har en samlet værdi på 80 mio. DKK. El-entreprisen in-

deholder så godt som alle el-faglige områder, og den er samtidig kompliceret 

blandt andet på grund af de mange laboratorier med fintfølende udstyr. 

 

Kilder: 

De følgende beskrivelser af rationaliseringsgevinster bygger på interviews 

med: Michael M. Degn, produktionsleder på ’Niels Bohr Bygningen’, Degn & 
Co, Claus Brøns Pedersen, produktionslederassistent på ’Niels Bohr Bygnin-
gen’, Nicolai Ebbensgaard, entrepriseleder på ’Mærsk Tårnet’, Juul & Niel-
sen og Allan Nielsen, projektchef for El Anlæg, Bravida Danmark. 

Rationaliseringsgevinster 

Direkte effekter 
 Planlægning/ledelse: Bedre samarbejdsmiljø (B, byggeledelsen og 

fagentrepriserne) MMD 

Anvendelsen af IKT-konceptet giver et bedre samarbejdsmiljø på 

byggepladsen både mellem byggeledelsen og de enkelte fagentre-

prenører og internt mellem de forskellige fagentreprenører, hvilket 

overvejende skyldes at den enkelte fagentreprenør ved brug af IKT-

konceptet får langt bedre indsigt i de afhængigheder mellem fagen-

treprisernes arbejdsopgaver, der er for byggeprojektets fremdrift. 

Den enkelte fagentreprenør kan derfor opnå bedre forståelse for de 

andre fagentreprenørers behov og ønsker ift. gennemførelse af byg-

geaktiviteten på byggepladsen. Samlet giver det et bedre samar-

bejdsmiljø når fagentreprenørerne indbyrdes får en langt bedre for-

ståelse for hvorfor en fagentreprenør agerer, som denne gør. 

 

 Informationshåndtering: Fuldt revisionsspor på hvad der er blevet af-

talt forudsat at værktøjet anvendes til at justere aktivitetsplanlægnin-

gen (A, byggeledelsen og fagentrepriserne) NE 

En væsentlig del af kommunikationen mellem byggeledelsen og fa-

gentreprenørerne håndteres ved brug af IKT-konceptet, som har den 

store fordel at der etableres et fuldt revisionsspor over de tidsmæs-

sige aftaler og den kommunikation, som der er mellem byggeledel-

sen og fagentreprenøren, som berører den enkelte byggeaktivitet. 

 

 Informationshåndtering: Bedre indsigt i ansvars- og opgavefordelin-

gen (B, byggeledelsen og fagentrepriserne) MMD 

En gevinst ved anvendelse af IKT-konceptet er alle brugerne let kan 

få indsigt i hvem der er ansvarlig for en byggeaktivitet og hvem der 

udfører den - derved er det nemt at identificere hvem man skal hen-

vende sig til ift. spørgsmål eller lign. vedr. den pågældende bygge-

aktivitet. I et traditionelt byggeprojekt er det oftest nødvendigt enten 

at kontakte projektlederen eller byggelederen på byggepladsen for 

få fat i denne information, hvilket er væsentligt mere tidskrævende. 

 

 Udførelse: Bedre og mere just-in-time kommunikation med andre 

entreprenører (C, byggeledelsen og fagentrepriserne) NE 

Kommunikationen mellem fagentreprenørerne internt og med bygge-

ledelsen forbedres da den ved brug af IKT-konceptet både bliver 

mere præcis (byggeaktivitetsrelateret) og kan foretages just-in-time, 

da IKT-konceptet kan anvendes on-site af de relevante håndvær-

kere. Traditionelt håndteres udveksling af informationer typisk på di-

verse møder (byggemøder etc.), direkte ved fysisk samtaler på selve 

byggepladsen eller via telefon/e-mail korrespondance, hvilket til tider 

kan forsinke byggeprocessen pga. ventetid. 
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 Udførelse: Bedre overblik over projektets byggeaktiviteter (A, bygge-

ledelsen og fagentrepriserne) NE 

IKT-konceptet kan hurtigt give et overblik over både hvilken status 

de enkelte byggeaktiviteter har og hvilke byggeaktiviteter der er i 

gang på byggepladsen, samt hvilke byggeaktiviteter der enten er for-

sinkede eller som efterfølger de nuværende byggeaktiviteter. Alle 

disse oplysninger er relevante ift. at få overblik over byggeprojektet 

alt efter hvilken vinkel der sættes fokus på. I et traditionelt gennem-

ført byggeprojekt er det oftest ikke muligt at få samme overblik over 

byggesagens byggeaktiviteter ligeså hurtigt, da det oftest involverer 

fysisk dialog med flere aktører. 

 

 Human Ressources: Bedre udnyttelse af ressourcer (B, byggeledel-

sen og fagentrepriserne) NE 

I alle byggeprojekter opstår der uventede ændringer i byggeprodukti-

onen på byggepladsen, når forudsætningerne af forskellige årsager 

ændrer sig. Dette betyder ofte forsinkelser i byggeprojektet, men kan 

også være med til at optimere byggeprojektets byggeaktivitetsplan-

lægning, hvis den større indsigt om byggeaktiviteterne ved brug af 

IKT-konceptet udnyttes til at optimere de tilstedeværende ressourcer 

på en bedre måde end oprindeligt planlagt. Dette kan samlet set for-

bedre fremdriften i byggeprojektet. 

 

 Human Ressources Kompetenceudvikling ifm. koordinering af byg-

geaktiviteter (C, byggeledelsen og fagentrepriserne) MMD 

Koordinering af et byggeprojekts byggeaktiviteter på byggepladsen 

udføres oftest på samme traditionelle måde, som også er blevet an-

vendt i det sidst gennemførte byggeprojekt. Introduktionen af IKT-

konceptet er med til at anskue koordineringen af byggeaktiviteterne 

på en ny måde, som muliggør at der kan høstes nye kompetence ift. 

hvordan koordinering af byggeaktiviteter med fordel kan gribes an. 

Indirekte effekter 
 Udførelse: Fleksibilitet i planlægning af arbejdsgangen (B, byggele-

delsen og fagentrepriserne) NE 

Den større indsigt i den praktiske udførelse af byggeproduktion på 

byggepladsen, som følge af anvendelsen af IKT-konceptet betyder 

at fagentrepriseledelsen i hver enkel fagentreprise kan med lidt 

større fleksibilitet planlægge og udføre byggeaktiviteten på bygge-

pladsen. Nogle af fagentreprisernes byggeaktiviteter er meget fast-

låst pga. ydre forhold såsom tidspres pga. efterfølgende håndvær-

kere skal i gang, mens andre byggeaktiviteter muliggør fleksibilitet 

ift. planlægning af hvordan byggeaktiviteten gennemføres. Samlet 

giver IKT-konceptet den enkelte fagentreprenør en bedre indsigt i 

hvilke byggeaktiviteter der rummer en fleksibilitet ift. udførelsen (til-

deling af mandskab, materialer og materiel etc.), som kan anvendes 

til optimere fagentreprisens ressourcer. 

 

 Udførelse: Bedre overblik over projektstatus (A, byggeledelsen og 

fagentrepriserne) NE 

Både de enkelte fagentreprenører og de eksterne interessenter ift. 

byggeproduktionen eksempelvis bygherren, tilsynsførende etc. kan 

ved at få en ’viewer’-adgang til IKT-konceptet få indblik i hvad status 

for byggeprojektets byggeaktiviteter og fremdrift er – hvilket kan 

være til gavn for de roller, de varetager i byggeprojektet. Den øgede 

indsigt i byggeprojektets fremdrift, udfordringer og status for de en-

kelte byggeaktiviteter medfører en effektivisering af byggeprojektets 

informationsdeling. 
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Afledte effekter 
 Udførelse: Hurtigere tilbagemelding fra rådgiver (C, byggeledelsen 

og fagentrepriserne) NE 

Ved at tilknytte de projekterende rådgivere eller blot tilknyttede råd-

givere via IKT-konceptet har resulteret i at responstiden fra rådgi-

verne kan nedbringes markant, da hver enkelt bruger (her rådgi-

verne) bliver adviseret direkte ifm. RFI’s eller lign., som de skal re-
spondere på – dette blev tidligere oftest håndteret enten telefonisk, 

via e-mail-korrespondance eller via fysiske møder – hvilket resulte-

rede i en langsom responstid på RFI’s. 

Potentielle gevinster 
Der er ikke registreret afledte gevinster. 

IKT-risiko måling 
 Planlægning/ledelse: Tilpasset detaljeringsgrad på aktivitetsplanlæg-

ningen på entreprise-niveau (D, byggeledelsen) MMD 

I processen, hvor master-hovedtidsplanen føres ind i IKT-konceptet, 

er der risiko for at detaljeringsniveauet for specifikationen af bygge-

projektets byggeaktiviteter ikke matcher behovet for håndteringen af 

de enkelte fagentrepriser, der tilknyttes byggeprojektet. Byggeaktivi-

teterne kan både præciseres for overordnet eller for detaljeret, hvil-

ket i begge tilfælde gør anvendelsen af IKT-konceptet mindre værdi-

skabende. 
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Opsummering af effektmålingen 

I det følgende opsummeres resultaterne af casens effektmåling. 

 

Opsummeringen er foretaget med udgangspunkt i følgende præmisser: 

 

 Der er kun medtaget de gevinster og omkostninger, der er erkendt 

realiseret af casens aktører. Det være sig gevinster målt i kroner el-

ler gevinster, der kvalitativt er værdisat i forhold til gevinstniveauet – 

de kvalitative gevinster har ultimativt en økonomisk værdi, men i 

nærværende case har det ikke været muligt økonomisk at værdi-

sætte disse. Der er sandsynligvis tillige realiseret andre effekter i ca-

sen, der ikke er erkendt af de interviewede aktører. 

 I omkostningsopgørelsen for anvendelsen af IKT-konceptet er der 

kun medtaget selve softwarelejen af IKT-konceptet. En større ana-

lyse af omkostningerne ved at anvende IKT-konceptet i et byggepro-

jekt vil naturligvis kunne identificere og værdisætte andre udgiftspo-

ster, som kan tilskrives som en direkte effekt af anvendelsen af IKT-

konceptet. 

 Der er kun medtaget de effekter, der stammer fra det udsnit af parter 

og i de delprocesser, der er udvalgt i et samarbejde mellem SBi, Ge-

nieBelt og de aktører, der repræsenterer casen. Der kan således 

ikke udregnes samlede gevinster for casen, men kun repræsentative 

gevinster på delprocesser. 

 Opsummeringen er opdelt i de forskellige hovedprocesser. I de føl-

gende tabeller kan man direkte aflæse de realiserede gevinster, som 

er realiseret over en periode på 5 måneder i udførelsesfasen. 

 Potentielle gevinster er ikke medtaget her, da de per definition ikke 

realiseres i casen. 

 
Tabel 3: Gevinster ved hovedproces 1 

Hovedproces 1: 

Styring af fremdrift i byggeprojektportefølje 

Delprocesser Ge-

vinst-

type 

B
y
g

h
e

rr
e
 

B
y
g

g
e

le
d

e
ls

e
n
 

F
a

g
e

n
tr

e
p

re
n

ø
re

rn
e

 Gevinst 

målt i 

DKK. 

Gevinstni-

veau for 

ikke-finan-

sielle effek-

ter 

IKT-konceptet – som kommunikations-

værktøj mellem bygherren og byggele-

delsen/de udførende entrepriser 

Di-

rekte 

    

B 

Mindre administrationsbelastning Di-

rekte 

    
B 

Bedre overblik over byggeprojektporte-

følje 

Di-

rekte 

    
A 

Fakturering ift. byggeaktiviteterne frem-

drift 

Di-

rekte 

   3.119.093 
 

Bedre mulighed for udbuds-/tilbudshånd-

tering 

Indi-

rekte 

    
B 

OPSAMLING for de målte gevinster   3.119.093 Højt 
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Tabel 4: Gevinster ved hovedproces 2 

Hovedproces 2: 

Styring af byggeaktiviteter 

Delprocesser Ge-

vinst-

type 

B
y
g

h
e

rr
e
 

B
y
g

g
e

le
d

e
ls

e
n
 

F
a

g
e

n
tr

e
p

re
n

ø
re

rn
e
 Gevinst 

målt i DKK. 

Gevinstni-

veau for 

ikke-finan-

sielle effek-

ter 

Større effektivitet i byggeprojektets mø-

der 

Direkte    303.333 
 

Færre procestop grundet færre fejl Direkte    647.500 - 

Færre procestop grundet bedre koordi-

nering 

Direkte    14.625.000 
- 

Bedre mulighed for kontrol af stadieaf-

rapportering 

Direkte    - 
A 

Bedre gennemførelse af fagentreprise Afledt    3.626.000 - 

OPSAMLING for de målte gevinster   19.201.833 Højt 

 
Tabel 5: Gevinster ved hovedproces 3 

Kommunikation mellem byggeledelsen og fagentrepriserne 

Delprocesser Ge-

vinst-

type 

B
y
g

h
e

rr
e
 

B
y
g

g
e

le
d

e
ls

e
n
 

F
a

g
e

n
tr

e
p

re
n

ø
re

rn
e
 Ge-

vinst 

målt i 

DKK. 

Gevinstni-

veau for 

ikke-finan-

sielle effek-

ter 

Bedre samarbejdsmiljø Direkte    - B 

Fuldt revisionsspor på hvad der er blevet 

aftalt 

Direkte    - 
A 

Bedre indsigt i ansvars- og opgavefordelin-

gen 

Direkte    - 
B 

Hurtigere tilbagemelding fra rådgiver Afledt     C 

Bedre og mere just-in-time kommunikation 

med andre entreprenører 

Direkte    - 
C 

Bedre overblik over projektets byggeaktivi-

teter 

Direkte    - 
A 

Bedre overblik over projektstatus Indi-

rekte 

   - 
A 

Bedre udnyttelse af ressourcer Direkte    - B 

Kompetenceudvikling ifm. koordinering af 

byggeaktiviteter 

Afledt    - 
C 

Fleksibilitet i planlægning af arbejdsgangen Indi-

rekte 

   - 
B 

OPSAMLING for de målte gevinster   - Middel 

Beskrivelse til effektmålingen 

Effektmålingen af IKT-konceptet er opdelt i omkostninger, gevinster og risici, 

hvor effektmålingen inden for omkostninger og risici er blevet foretaget mere 

generisk, da hovedfokusset i rapporten (og i metodegrundlaget) er lagt på 

IKT-konceptets gevinster, hvorimod de realiserede gevinster er opgjort ved 

brug af tre hovedprocesser (se også tabellerne Tabel 3, Tabel 4 og Tabel 5). 
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Hver af de tre hovedprocesser har hovedsagligt sit udspring i en central ak-

tør henholdsvis bygherren, byggeledelsen og fagentreprenøren – dette har 

bl.a. den konsekvens for effektmålingen at det primært har været muligt at 

måle økonomiske gevinster for hovedproces 2 ’Styring af byggeaktiviteter’, 
hvorimod det for de to andre hovedprocesser primært er målt ud fra kvalita-

tive vurderinger af gevinstens størrelse. 

 

To væsentlige faktorer ift. effektmålingen er vigtige for forståelsen af de op-

nåede resultater. For det første er omkostningerne kun opgjort ud fra soft-

warelejen, det vil sige at både selve implementeringsomkostningerne (ek-

sempelvis eventuelle hardwareanskaffelser etc.), omkostningerne til bruger-

uddannelse, driftsomkostningerne ikke indgår i omkostningsopgørelsen. Det 

kan dog argumenteres at omkostninger relateret til både implementering og 

driftsomkostninger med al sandsynlighed må forventes at være beskedne ta-

get i betragtning af at IKT-konceptet er et relativt simpelt online digitalt værk-

tøj. 

 

For det andet har det været nødvendigt at tage udgangspunkt i en række 

præmisser for at kunne måle gevinsten af de økonomiske gevinster. De vig-

tigste præmisser for de økonomiske gevinster i effektopgørelsen er angivet i 

den nedenstående gennemgang. Som udgangspunkt er der i effektmålingen 

af de identificerede gevinster taget udgangspunkt de mest konservative og 

realistiske opgørelse, som det har været muligt. 

 

Effekten ved anvendelsen af IKT-konceptet er opgjort over en anvendelses-

periode på 5 måneder (hvilket svarer til det antal måneder som SBi har målt 

effekter ved anvendelsen af IKT-konceptet på byggeprojektet ’Niels Bohr 
Bygningen’). 
 

I hovedproces 1 er den økonomiske gevinst ’Fakturering ift. byggeaktivite-

terne fremdrift’ opgjort/målt ved at tage udgangspunkt i tilsvarende bereg-
ningsprincipper, som er anvendt i forbindelse med ØG-DDB’s case  ’Case 3 
BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver’ (Vestergaard et al., 2012), 

hvor præmisserne for en tilsvarende effekt er angivet. Den rentemæssige 

økonomiske gevinst for nærværende case er opgjort ud fra en anvendelses-

periode af IKT-konceptet på 5 måneder med en diskonteringsrente på 10%. 

 

I opgørelsen af effektiviseringen af byggeprojektets møder ved anvendelse 

af IKT-konceptet (Hovedproces 2) har produktionslederen fra Niels Bohr 

Bygningen opgjort at henholdsvis byggemøder kan effektiviseres med 20 

min., periodeplansmøder med 15 min. og formandsmøder med 20 min. 

Disse møders effektivisering er primært et resultat af at der ved anvendelse 

af IKT-konceptet ikke har været mødetidsforbrug på at identificere status for 

byggeprojektets igangværende byggeaktiviteter, men at møderne har kunnet 

fokusere på de kommende byggeaktiviteter. 

 

Effektmålingen vedr. ’Færre montagestop på byggepladsen grundet bedre 
informationsdeling’ (Hovedproces 2) er baseret på at anvendelsen af IKT-

konceptet har betydet at byggeledelsen og de enkelte fagentrepriser primært 

pga. bedre informationsdeling omkring status på byggeprojektets byggeakti-

viteter og hvilke udfordringer der er for byggeaktiviteternes fremdrift, har 

bedre muligheder for at optimere byggeaktivitetsplanlægningen. I effektmå-

lingen er det opgjort at byggeledelsen ved brug af IKT-konceptet kan redu-

cere antallet af montagestop på byggepladsen med 20 montagestop pr. må-

ned. 

 

Den mest udslagsgivende gevinst i effektmålingen er gevinsten ’Færre pro-
cesstop grundet bedre koordinering’ (Hovedproces 2), som grundlæggende 

er opgjort ud fra at der er opnået en mere effektiv udførelsesproces pga. 
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bedre koordinering mellem fagentrepriserne. Den bedre indsigt i dels de nu-

værende byggeaktiviteters reelle status og dels et bedre overblik over de en-

kelte fagentreprenørs allokering af ressourcer (primært byggematerialer og 

mandskab) har resulteret i at antallet af procestop er reduceret med 15 stk. 

om måneden. 
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Barrierer og forudsætninger for implementering 

Diskussion af teknologien 

Ved vurdering af digitale planlægnings-, koordinerings- og kommunikations-

værktøjer har det stor betydning hvordan værktøjet anvendes af brugerne 

herunder hvordan ansvarsfordeling for sikring af henholdsvis opstilling entre-

prise- og byggeaktivitetsplan og inddatering af status-data, RFI’s etc. er defi-
neret og udføres i praksis.  

 

Grundlæggende er teknologi-setup’et simpelt i og med at værktøjet er inter-
netbaseret, hvilket giver mulighed for adgang til værktøjet både stationært 

og mobilt. Selve værktøjet tilgås enten browserbaseret eller via en mobil-

app, hvilket muliggør brug af værktøjet både on-site og på kontoret. Dette er 

funktionelt for både byggeledelsen og de enkelte fagentreprenører, som har 

behov for adgang til værktøjet på byggepladsen for eksempelvis uploade do-

kumentationsmateriale etc. Tillige er det en stor fordel at værktøjets informa-

tionsindhold tilpasses specifikt til den aktør, som anvender værktøjet eksem-

pelvis ved at filtrere al information fra som ikke specifikt er målrettet, den en-

kelte bruger. Fagentreprenøren kan ”blot” ved brug af en smartphone tilgå 
værktøjet og dets målrettede informationer – ligeledes som byggeledelsen 

kan tilgå værktøjet via deres arbejdsstation, og derved muliggør en mere 

brugervenlig håndtering af værktøjet. 

 

En vigtig pointe for anvendelsen af IKT-konceptet er at det på fagentrepre-

nørens side kan være en fordel at anvende værktøjet på selve byggeplad-

sen, hvilket for nogle fagentreprenører kan være et brud i den normale ar-

bejdspraksis, hvor der skelnes mellem kontorarbejde og byggearbejde – 

med dette udgangspunkt anvendes værktøjet af fagentreprenøren således 

på linje med eksempelvis en hammer. 

Diskussion af kompetencer 

IKT-konceptet stiller relativt små krav til de kompetencer som den enkelte fa-

gentreprenør skal have, hvor det for byggeledelsen kræver gode kompeten-

cer i forhold til at kunne kombinere det teoretiske med det praktiske eksem-

pelvis i overgangen fra master-hovedtidsplanen til den konkrete byggeaktivi-

tetsplan, der dels tager udgangspunkt i inddelingen af byggeprojektet i fa-

gentrepriser og dels trækker på teoretisk og praktisk viden omkring planlæg-

ning, koordinering og strukturering af et byggeprojekts konkrete byggeaktivi-

teter. Dette er dog ikke i sig selv et nyt kompetencekrav som byggeledelsen 

har skullet mestre, men mere i form af at udøvelsen af denne rolle med an-

vendelsen af IKT-konceptet ændrer karaktér fra i højere grad at være et rent 

planlægnings-/koordineringsværktøj til også at være et formidlings-/kommu-

nikationsværktøj mellem byggeledelsen og den enkelte fagentreprenør. 

Dette skift betyder konkret at det, der før oftest før blev anvendt som et rent 

planlægnings-/koordineringsværktøj primært internt i faggruppens arbejde, 

nu skifter karakter til at også at skulle inddrage fagentreprenørens fagdo-

mæne. 

 

En facet, som ikke udelukkende er relateret til IKT-konceptet, men som er en 

vigtig kompetence for opnåelsen af værdien i IKT-konceptets anvendelse er, 
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at byggeledelsen planlægningskompetence ift. selve byggeaktivitetsplanlæg-

ningen, som jo er et centralt omdrejningspunkt for værktøjet. Der er behov 

kompetence til at opnå en god balance mellem den overordnede aktivitets-

planlægning i byggeprojektet og den konkrete og detaljeret byggeaktivitets-

planlægning – jo større kompetence byggeledelsen har inden for dette felt – 

jo potentielt større anvendelse og værdiskabelse kan der opnås ved at an-

vende IKT-konceptet. 

Diskussion af samarbejdsrelationer og projektintegration 

I de undersøgte byggeprojekter har der i begge tilfælde været en toneangi-

vende byggeledelse, som positivt har påvirket at der er opnået en række ef-

fektiviseringsgevinster med anvendelsen af IKT-konceptet. En vigtig forud-

sætning for opnåelse af den fulde effekt af disse gevinster er at forståelsen 

og kommunikationen mellem byggeledelsen og den enkelte fagentreprenør i 

byggesagen er tættere end traditionelt, således at der foretages en løbende 

optimering af byggeaktivitetsplanen i kontekst med det enkelte fagområde 

og det ydre rammevilkår. 

Diskussion af lovgivning/ydelsesbeskrivelser/honorarer 

Denne case’s IKT-koncept udfordrer ikke den traditionelle, faseopdelte måde 

at organisere et bygge- projekt på. IKT-konceptet omfatter helt overvejende 

processer inden for grænsefladen mellem byggeledelsen og den enkelte fa-

gentreprenør med mulighed for at give den aktive bygherre en bedre føling 

med status af byggeprojektets fremdrift. Generelt er der kun en fordring til 

kommunikationen mellem byggeledelsen og fagentreprenørerne omkring an-

vendelsen af det nye planlægningsværktøj og til den øgede integration mel-

lem disse parter. 

 

Der er dog et særligt forhold der er vigtigt for anvendelsen af IKT-konceptet 

og det er at fagentreprenøren skal forpligtes til (evt. indføjet som et punkt i 

aftalekontrakten mellem bygherre og fagentreprenøren) at melde status for 

deres byggeaktiviteter i byggeprojektet tilbage til byggeledelsen (og eventu-

elle andre interessenter) regelmæssigt (minimum en gang om ugen og ved 

start/afslutning af en byggeaktivitet). Konsekvensen ved en manglende sta-

tus-tilbagemelding fra fagentreprenøren vil voldsomt forringe værdigevinst-

mulighederne ved værktøjet i og med at den statusoversigt over byggepro-

jektets fremdrift, der hentes fra IKT-konceptet ikke er i overensstemmelse 

med virkeligheden. 
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Konklusion 

Samlet kan det konkluderes at anvendelsen af IKT-konceptet i et byggepro-

jekt rummer mulighed for at opnå markante effektiviseringsgevinster i rela-

tion til optimering af et byggeprojekts byggeproduktion på selve byggeplad-

sen. Ligeledes er der målt gevinster som den aktive bygherre kan høste - 

særligt bygherrer som ofte har flere aktive byggeprojekter på samme tid hø-

ster gevinster i form af bedre overblik og indblik i hvad status for deres byg-

geprojekter er. 

 

 

Optimering af byggeproduktionen med bedre planlægning 

Byggeledelsen har stor fordel af anvendelsen af IKT-konceptet, som både 

får større viden om status for de byggeaktiviteter, der udføres på byggeplad-

sen, og får et værdifuldt kommunikationsværktøj, som dokumenterer og kva-

lificerer byggeledelsens kommunikation med byggeprojektets fagentreprenø-

rer. 

 

Særligt potent er at IKT-konceptet giver byggeledelsen og fagentrepriserne 

et øget indblik i status for de igangværende byggeaktiviteter, således at de 

potentielle muligheder, der er for at opnå en optimering af byggeproduktio-

nen bliver mere tydelige – dog kræver det at byggeledelsen tilegner sig kom-

petencer, der muliggør optimeringer af byggeproduktionsplanlægningen/-ko-

ordineringen. 

Mere effektiv byggeproduktion 

Der er indsamlet empiri, der viser at anvendelsen af IKT-konceptet rummer 

signifikante gevinster for at opnå optimering af byggeproduktionen – bygge-

projektets tilgængelige ressourcer anvendes mere effektivt ved bl.a. at redu-

cere antallet af proces-/montagestop på byggepladsen og dels ved at opti-

mere koordineringen mellem fagentreprisernes byggeaktiviteter. 

Effektivisering af byggeprojektets møder 

Udover bedre indsigt i optimeringsmuligheder for byggeproduktionen giver 

anvendelsen af IKT-konceptet også mulighed for at opnå mere effektive mø-

der omkring byggeproduktionen i byggeprojektet – overvejende fordi der 

skabes mulighed for primært at have fokus på de fremadrettede byggeaktivi-

teter. 

Forudsætninger for opnåelsen af de identificerede gevinster 

De vigtigste forudsætninger for at opnå gevinster med anvendelsen af IKT-

konceptet er først og fremmest at få alle aktører, hvad enten det er internt 

hos en fagentreprenør eller om det er alle byggeprojektets fagentreprenører 

i samspil med byggeledelsen, til at anvende IKT-konceptet fuldbyrdet, da det 
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er den øgede indsigt i status for byggeaktiviteterne og i brugen af IKT-kon-

ceptet, som kommunikationsplatform, der skaber den positive effekt. 

 

Ligeledes er det en vigtig forudsætning for opnåelsen af gevinsterne ved an-

vendelse af IKT-konceptet, at byggeprojektets eller fagentreprenørens byg-

geledelse besidder de kompetencer, der muliggør optimering af byggepro-

jektets byggeproduktion ud fra de produktionsbetingelser, som der opstår 

undervejs i et byggeprojekt. 
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