
Informations- og
Kommunikations-
Teknologi

Kernen i digital udvikling 
handler først og 
fremmest om ændret 
adfærd i forhold til 
samarbejde, 
arbejdsmåder og praksis.



Morten Søegaard-Larsen, driftsdirektør i Byggeskadefonden
50 år, uddannet tømrer og bygningsingeniør

20 års erfaring fra drift, byggeri og ledelse i den almene sektor

Byggeskadefonden blev oprettet ved lov i 1986.

Tre overordnede formål:

− At forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttede boligbyggerier og -renoveringer

− At yde støtte til dækning af byggeskader

− At formidle erfaringer om byggeproces og byggeri til byggeriets parter med henblik 
på at forebygge byggeskader og fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. 



20 ansatte, administrative medarbejdere, jurister, ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører



• Præsentation
• Hvorfor IKT?
• Hvad er potentialet generelt?
• Hvordan indfries potentialet?
• Hvad er potentialet ved IKT for Byggeskadefonden?
• Er potentialet blevet indfriet hos den almene bygherre? (ROHDMAP)



IKT der giver værdi
(digital bæredygtighed)

Tænketanken Digital bæredygtighed 
v/ Katrine K. Pedersen har et 
humanistisk afsæt og bidrager med 
humanistisk viden og analyse af tech-
tendenser i relation til menneske, 
samfund og kultur.

(digital bæredygtighed)

”I stedet for at distancere os til den digitale udvikling med forundring, bliver vi nødt 
til at møde den netop der, hvor den ser allermest SciFi-agtig ud. Hvis vi altså vil 
have mulighed for at påvirke den. Engang påvirkede kulturen den teknologiske 
udvikling, i dag er det omvendt – den definerer vores fremtidige vaner og værdier.”
- Katrine K. Pedersen

“Bæredygtighed handler om at skabe langsigtede økonomiske, 
etiske, sociale og økologiske strukturer med tanke på samfund, 
klode og fremtidige generationers liv. Digital bæredygtighed 
handler om langsigtet, etisk forsvarlig digitalisering med afsæt i 
mennesker, samfund og sociale strukturer”.
- Katrine K. Pedersen



”Der er et kæmpe potentiale for effektivisering og reducering af 
omkostninger i byggeriet ved at forbedre dataintegration og styrke 
brugen af digitale værktøjer i samarbejdet mellem byggeriets parter.”
- Byggeskadefonden

Derfor!

Bekendtgørelsen kom i 2013…….. Derfor!

Hvorfor IKT?

IKT er meget mere end blot at leve op til bekendtgørelsen!

Det kan betale sig!



Hvad er potentialet?

• Bygherre kommer ind i kernen af processen

• Større præcision i projekteringen

• Færre fejl og rettelser og dermed en reduktion i aftalesedlerne

• Mere smidig proces og en tidsplan, der holder

• Data kan bruges i den efterfølgende drift og forvaltning

• Osv.

Bæredygtighed!



”Jamen, der er for lidt økonomisk spillerum i projekterne, 
og derfor er der ikke plads til en merudgift til IKT.”

Det er bygherre, der betaler, 
så er det også bygherre, der befaler!

Bygherre skal klædes på til at kunne stille de rigtige krav!

Hvordan indfries potentialet?

Er IKT en merudgift?

Tag stilling, det kan betale sig!

Bygherre skal også have ejerskab til projektet og ikke kun til det færdige byggeri!



…sætter fokus på projektledelse med udgangspunkt i den 
digitale proces.

AB 18, ABR 18 og især YBL 18

Projektledelse
IKT-projektledelse

Råd

Bygherrerådgiver
IKT-bygherrerådgiver (anbefaling)

BH

Hvordan indfries potentialet? No worry, der er hjælp at hente!



For byggearbejder, hvor bygherren har særlige krav til anvendelse af IKT, herunder til digital 
projektering og digital aflevering, skal der udarbejdes en IKT-specifikation som grundlag for tilbud 
og aftale. IKT-specifikationen fastlægger den digitale leverance af den aftalte projektdokumentation. 

IKT-procesmanual 
Ved IKT-procesmanual forstås et samarbejdsdokument, der fastlægger rammerne for 
det digitale samarbejde. Dokumentet opdateres som minimum ved hvert faseskift i 
relevant omfang. IKT-procesmanualen udarbejdes med udgangspunkt i projektets 
IKT-specifikation. 

IKT-specifikation 
Ved IKT-specifikation forstås et aftaledokument bilagt en ydelsesbeskrivelse, der fastlægger 
bygherrens eventuelle krav til IKT (Informations- og kommunikationsteknologi). 

0.    Definitioner
1. Indledende rådgivning
2. Projekteringsledelse
3. Forslag
4. Myndighedsprojekt
5. Udbudsprojekt
6. Udførelsesprojekt
7. Udførelse
8. Aflevering
9. Andre ydelser

YBL 18

Hvordan indfries potentialet? Brug IKT-procesmanualen!
Udvalgt indhold fra YBL 18:



Hvordan indfries potentialet?
Udvalgt indhold fra YBL 18:

IKT-ledelse varetages som en del af projekteringsledelsen, og 
IKT-lederen refererer til projekteringslederen.

Hvis der ikke er udarbejdet en IKT-specifikation, tilrettelægger IKT-
lederen det digitale samarbejde i samarbejde med rådgivere. 

Hvis bygherren ønsker én eller flere af nedennævnte ydelser indeholdt forudsættes det, at ydelsen klart er 
fastlagt i aftalen. Såfremt parterne ikke har aftalt omfanget af ydelsen nærmere, er det rådgiveren, som 
fastlægger ydelsernes omfang.

9.1 Klassifikation
9.2 Digital kommunikation
9.3 Etablering af kommunikationsplatform
9.4 Digital projektering
9.5 Digital udbud og tilbud
9.6 Mængdefortegnelse
9.7 Digital aflevering
9.8 Digitalisering af eksisterende forhold
9.9 Særlige visualiseringer
9.10 Andre digitale ydelser

Tag stilling, det kan betale sig!



Hvad er potentialet for Byggeskadefonden ved IKT? Færre byggeskader!

Skema A Skema B Opstart 
byggesag Der bygges Aflevering 

byggesag Skema C 1-års 
gennemgang

5-års 
gennemgang

Indbetaling af 
1 % til BSF

Indberetning i 
Bosinf

5-års kontrol-
eftersyn

1-års svigt-
eftersyn



Skema A Skema B Opstart 
byggesag Der bygges Aflevering 

byggesag Skema C 1 års 
gennemgang

5 års 
gennemgang

Indbetaling af 
1 % til BSF

Indberetning i 
Bosinf

1. Byggeskadefonden bestiller eftersyn hos rådgiver/tegnestue
2. Rådgiver henvender sig til bygningsejer for indhentning af tegningsmateriale mv.
3. Rådgiver gennemfører eftersyn
4. Byggeskadefonden modtager og færdiggør rapport
5. Rapport fremsendes til bygningsejer

5 års kontrol 
eftersyn

1 års svigt  
eftersyn

Upload af 
tegninger 

m.v. til BSF

Udfordringer ved indhentning af materiale:
• Lang behandlingstid
• Mangelfuldt materiale
• Analogt (PDF) materiale
• Usorteret materiale (alt fra byggesagen).

1. Byggeskadefonden bestiller eftersyn hos rådgiver/tegnestue
2. Rådgiver henvender sig til bygningsejer for indhentning af tegningsmateriale mv.
3. Rådgiver gennemfører eftersyn
4. Byggeskadefonden modtager og færdiggør rapport
5. Rapport fremsendes til bygningsejer.

Hvad er potentialet for Byggeskadefonden ved IKT? Færre byggeskader!



Entydig klassifikation af bygningsdele:
• Muligheder for bedre statistik
• Mulighed for at råbe: ”vagt ved gevær”.

Modtage materiale som as-build og sorteret:
• Billigere eftersyn
• Bedre eftersyn

Større mulighed for at registrere svigt-ansvaret.

Bedre dokumentation ved en eventuelt senere skadessag.

Hvad er potentialet for Byggeskadefonden ved IKT? Færre byggeskader!



Er potentialet blevet indfriet hos den almene bygherre? ?



Katrine Fusager Rohde, 3 kasketter
42 år, uddannet bygningskonstruktør

16 års erfaring med IKT og projektledelse hos bygherre (Gentofte 
Ejendomme og den almene sektor)

Projektleder
IKT-rådgiver på alle byggesager
Digital vejviser (data- og dokumentflow i overgang fra byg til drift)

IKT-rådgivning – implementering af BL’s IKT-paradigme hos boligorganisationer og 
kommune

Projektansat i AlmenNet 2015-2019 til udvikling af det almene IKT-koncept i 
samarbejde med ca. 20 boligorganisationer, Byggeskadefonden, 
Landsbyggefonden, projekterende rådgivere, SIRIUS advokater, øvrige 
interessenter 

BL



Jeg vil lave et par nedslag i det almene IKT-koncept og fortælle, hvilke skridt jeg mener, at vi 
i den almene sektor kan tage allerede i morgen mht. bæredygtighed.

Det, der skal danne grundlag for, at vi kan indfri potentialerne med digitalisering, ER DATA.



Kursen sættes altså på broen af kaptajnen og dennes crew!

- Hvor skal vi hen?
- Hvorfor skal vi den vej?

Implementering af nye processer og indkøring af nye systemer er en investering, 
der skal prioriteres, hvis man gerne vil have indfriet potentialet.

Vi skal ikke gøre noget alene, fordi det står i en bekendtgørelse. 

Vi skal også gøre det rigtige, fordi:

- det mindsker fejl
- giver bedre byggeprojekter
- er vejen til god planlægning
- sikrer grundlag for gode vedligeholdte boliger til lejerne 



Er potentialet blevet indfriet hos den almene bygherre?

Godt spørgsmål……!

Usammenhængende 
digitalisering er dyrt
og rummer en masse 
uudnyttet potentiale.

?

?



To vigtige beslutninger til fremskridt i værdiskabelsen af IKT:

1. Geometri og data hver for sig
2. Udvælgelse af data 

….som har betydet:

- En løsning for alle medlemmer / boligorganisationer
- Bedre sikkerhed i kontrakterne (vi ved, hvad vi bestiller / hvad vi skal modtage)
- Brugbare data der kan omsættes til planlægning og god drift og vedligehold





Almen IKT-specifikation

- Præcise krav til projektering (BIM) – DATA
- Præcise krav til kommunikation - DATA
- Præcise krav til granskning og kontrol af projektmateriale – DATA
- Præcise krav til digital aflevering - DATA

Vi er altså blevet gode til at formulere krav, men er vi som driftsorganisation
klædt på til at indfri potentialet?

Og kan vores IT-systemer rumme de data, vi skal bruge?

….det er ikke så ligetil med løsningerne, men vi indfrier potentialet bit by bit



Hvad så med bæredygtighed?

- Miljø: energieffektivitet, ressourceforbrug, materialer etc. – DATA

- Økonomi: driftsomkostninger, levetid, udlejningspris etc. – DATA

- Social: indeklima, tryghed, tilgængelighed etc. – DATA

- Teknik: brand, renhold, lyd, genanvendelse etc. – DATA

- Proces: dokumentation, byggeplads, commissioning etc. DATA

Det, der skal danne grundlag for, at vi kan indfri potentialerne med bæredygtighed, ER DATA.



FBAB – fremtidens bæredygtige almene boliger

Al2Bolig: Lisbjerg Bakke, 40 boliger, etagebyggeri i træ
AlfaBo: Seest, 35 boliger, klyngehuse i to plan, bæredygtige materialer 

Klar ulempe: dyrt at opnå certificering

Klar fordel: meget høj kvalitet i dokumentation (100%) og commissioning, 
fordi det er et krav for at opnå certificering

DGNB certificering



Men mindre kan også gøre meget

Boligselskabet Sct. Jørgen: Hindbærkrattet, dobbelthuse, 12 boliger

Der vises uddrag fra en rapport udarbejdet af ERIK arkitekter.











Den slags eksempler findes der givetvis flere af i den almene sektor. 

Hvor skal disse DATA registreres, og skal vi ikke selv eje de data? 

Hvad har vi at arbejde med?

- En gennemarbejdet datastruktur klar til udbygning
- En kæmpe bygningsmasse og mange m2 udearealer
- Bæredygtighed i øjenhøjde – dialog og prioriteringsværktøj
- Næsten 1 mio. mennesker i vores boliger
- 17 Verdensmål
- Organisationer, virksomheder og politikere der vil det her
- Realdanias dugfriske melding om videreudvikling af værktøjet LCAbyg

Lad os samles om en platform – et danmarkskort – hvor vi viser, at vi er på vej.

Bo alment – bo bæredygtigt. Godt for miljøet - godt image!



”Engang påvirkede kulturen den teknologiske udvikling, i dag er det omvendt – den 
definerer vores fremtidige vaner og værdier.”…..også med hensyn til bæredygtighed!
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