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Forord 

I forbindelse med opstarten af Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og 
Forsyning bad Erhvervs- og Byggestyrelsen COWI om at lave en analyse med 
henblik på at tydeliggøre perspektiverne i digitalisering og digital forvaltning 
inden for bygge- og boligområdet. Analysen skulle kunne indgå som en del af 
grundlaget for domænebestyrelsens arbejde med at fastlægge en overordnet di-
gitaliseringskurs. Der skulle være tale om en helhedsorienteret og sammenhæn-
gende indsats, hvor rationalet i form af en potentialevurdering samt 
problemstillinger i forbindelse med en evt. implementering, skulle belyses. 

COWI præsenterede domænebestyrelsen for en første version af rapporten i 
november 2008. Som opfølgning herpå ønskede bestyrelsen en række uddyb-
ninger og supplerende analyser, som er gennemført og forelagt bestyrelsen. Af-
slutningsvis har COWI sammenskrevet det samlede analysearbejde i én samlet 
rapport, som hermed foreligger. 

Som det fremgår af rapporten er der et stort potentiale i digitalisering og digital 
forvaltning i forbindelse med byggeprocesser, men også nogle store fælles ud-
fordringer og investeringer, der skal foretages for at høste gevinsterne. Der er 
mange usikkerhedsmomenter, men det er COWIs opfattelse at rapportens vur-
deringer er realistiske, hvis de rette forudsætninger skabes i et samspil mellem 
de offentlige og private aktører. 

Der er gennemført en såkaldt økonomisk potentialevurdering. Det er ikke en 
business case i traditionel forstand, men en sandsynliggørelse af de gevinster, 
der vil være i at følge en målrettet digitaliseringsstrategi. Beregningsforudsæt-
ningerne kan naturligvis diskuteres og der er knyttet en betydelig usikkerhed til 
de enkelte estimater. Det er dog COWIs vurdering at yderligere undersøgelser 
og kvalificering af potentialerne ikke vil reducere potentialet, men snarere af-
dække flere mulige gevinster. 

Det er COWIs overbevisning at også de teknologiske udfordringer vil kunne 
løftes, hvis byggeriet parter kan skabe en fælles og langsigtet strategi som ud-
gangspunkt for et bredt samarbejde. 

Direktør Steffen Gøth       Direktør Lars Green Lauridsen. 

 
 

Lyngby, juni 2009  
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1 Resume 

 

 

Idégrundlag 

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav bygger på en idé om en mu-
lig fremtid, hvor alle informationer om bygninger foreligger i intelligente, digi-
tale formater, der kan lagres, hentes og udveksles uafhængigt af hinanden og af 
alle relevante parter. En fremtid hvor der eksisterer fælles digitale værktøjer til 
brug i alle faser i en bygnings livscyklus og hvor alle offentlige data, herunder 
lov, regler, bekendtgørelser, sammen med informationer om veje og miljø, for-
syningskilder, BBR, tingbogen, lokalplaner, matrikelkortet m.m., er digitale og 
tilgængelige i formater og et dynamisk system, så de kan sammenstilles og an-
vendes direkte i arbejdsprocesserne. 

Hvis der nationalt tages beslutning om et fælles digital idegrundlag, samt en 
strategisk og systematisk tilgang til forvaltning af bygninger vil dette sætte 
Danmark i en position som et digitalt forgangsland, hvor digitalisering er tænkt 
ind som en helhed fra vugge til grav. Andre lande er kommet forholdsvis langt 
med digitalisering af byggeriet i relation til det enkelte byggeprojekt, men der 
er ikke identificeret internationale initiativer, hvor data og værktøjer kobles i en 
fælles digital infrastruktur. 

En digitalisering af byggeriet giver en lang række helt nye muligheder i forhold 
til forvaltning og drift af den enkelte bygning, hvor alle informationer sammen-
kædes på langs af bygningens livscyklus. Hertil kommer de muligheder, som 
det giver, at informationer kan trækkes ud for alle eller en gruppe af bygninger 
til brug for forskning, erfaringsopsamling og benchmarking. 

Baggrund 

Byggesektoren har meget stor betydning for den samlede samfundsmæssige 
økonomi. Der omsættes for milliarder og sektoren beskæftiger mange menne-
sker. På grund af det store volumen kan der skabes væsentlige samfundsmæssi-
ge gevinster ved umiddelbart små indgreb. 

Byggeriet er i dag organiseret i forhold til faserne i bygningens livscyklus, og 
der er ikke etableret et flow på tværs af de enkelte faser eller nødvendigvis in-
den for de enkelte faser. Bygningens livscyklus fra vugge til grav kan beskrives 
med seks faser: idéfasen, projekteringsfasen, byggesagsbehandlingen, anlægs-
fasen, driftsfasen og demonteringsfasen.  
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I dag er der ikke en digital sammenhæng mellem arbejdsgangene i disse faser. 
Nye aktører introduceres i grænsefladerne mellem faserne med nye succeskrite-
rier og nyt fokus og mange informationer går tabt i disse grænseflader.  

I bedste fald flyttes dokumenter og materiale manuelt fra den ene fase til den 
næste, og fasen opstartes ofte ved, at der på ny skal indhentes information fra 
forskellige kilder eller gennemføres en digitalisering af eksisterende data. In-
formationen er derudover i udpræget grad uensartet i format og omfang, og den 
er ofte usammenhængende, ufuldstændig eller fejlbehæftet og svært tilgænge-
lige.  

Hertil kommer, at der mangler dokumentationsmæssig sammenhæng mellem 
byggeriets faser og mellem de mange forskellige aktører og deres forskellige og 
modstridende interesser. Samtidig er kravene i dag blevet mange og komplice-
rede og de griber ind i hinanden, hvilket komplicerer selv mindre byggerier og 
øger omkostningerne i forbindelse med skift fra en fase af byggeriet til den næ-
ste. 

Indenfor en række af de faser som en bygning gennemløber i sin levetid, har 
der været gennemført initiativer omkring digitalisering og optimering af ar-
bejdsgange, men der har ikke været fokus på at indsamle, vedligeholde og op-
bevare bygningsinformationer således, at disse kan være tilgængelige for alle 
de parter, der måtte blive involveret i forvaltning af en bygning under dens le-
vetid. 

 

Byggeriets livscyklus i dag 

Bygninger skitseres og tegnes måske på bagsiden af en serviet til middagssel-
skaber, genskabes som målfaste tegninger hos arkitekten eller på hjemmecom-
puteren. Denne fase er præget af kreativitet, idérigdom og lyst på udfordringer 
herunder at sikre sig den økonomisk holdbare løsning og finansiering. 
Tidsperspektivet er ofte sekundært til den rigtige idé og løsning.  

Ansøgningen sendes til den offentlige myndighed som en byggeansøgning med 
forespørgsel om godkendelse af idéen og tegningerne. Ved endelig godkendelse 
fra myndighederne kan arkitektens og ingeniørens tegninger blive til virkelig-
hed som en tilbygning til noget eksisterende, som en stor ny industribygning 
eller som et nyt parcelhus. Dette betyder, at der er en lang række håndværkere, 
der skal involveres og engageres. Bygningen tager form. Det hænder, at forhol-
dene viser sig anderledes end oprindeligt skitseret, hvilket håndteres på bygge-
pladsen ved andre metoder eller løsninger end de, der er godkendt ved bygge-
ansøgningen. 
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Byggeriets livscyklus i den digitale fremtid 

De traditionelle faser i bygningens livscyklus er oprindeligt etableret til at op-
fange de ansvarsmæssige skift, der sker i bygningens levetid. 

Grundlaget for den digitale forvaltning af bygninger fra vugge til grav er imid-
lertid udviklingen af en række digitale elementer, der kan anvendes i og på 
langs ad de traditionelle faser: 

• et sammenhængende fælles bygningsarkiv hvor data er lagret i fælles intel-
ligente, digitale formater 

• værktøjer til brug for alle faser i en bygnings livscyklus, herunder bl.a. op-
førelse, byggesagsbehandling, drift, renovering, salg og udbud af service-
ydelser 

• standardiserede offentlige registre, arkiver, kort mm.  

• andre offentlige data, herunder digitalt opmærkede love og regler 

• informationer om konstruktioner, installationer, materialer, metoder og 
materialer til drift og vedligehold fra producenter og leverandører. 

Sammenhængen er illustreret i nedenstående figur: 

 

 

 

 

 

 

 

Det digitale bygningsarkiv vil være en hjørnesten i rammeværket for at få skabt 
et digitalt sammenhængende flow i forvaltningen af bygninger. Der vil sand-
synligvis ikke blive tale om ét arkiv rent fysisk set, men en række arkiver hos 
staten, kommunerne og andre, hvor data foreligger i fælles standarder og hvor 
imellem man uhindret kan udveksle, placere og trække data. 

Derudover er det en nødvendig forudsætning for at opnå de store gevinster, at 
der etableres sammenhæng i både dokumentationen og forvaltningen i hele 
bygningens levetid, og at den digitale forvaltning omfatter alle aktører, idet ge-
vinsten mindskes væsentligt, hvis der er svage led i kæden.  

Det fælles bygningsarkiv ligger udenfor de enkelte faser i bygningens levetid, 
men er et centralt bindeled mellem disse. Grundtanken i anvendelse af det digi-
tale arkiv er, at man i den enkelte fase i byggeriet starter med at trække på arki-
vets eksisterende data og samtidig har mulighed for at anvende digitale værktø-
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jer og trække på offentlige data og informationer fra producenter og leverandø-
rer. 

Når fasen er afsluttet lægges opdaterede data tilbage i arkivet, hvorefter den 
næste fases aktører kan hente og arbejde videre med disse. 
 
Med det digitale bygningsarkiv skabes endvidere et grundlag for forskning, er-
faringsopsamling og benchmarking for bygningsmassen som helhed på grund-
lag af informationer om de enkelte bygninger. Lovgivning kan endvidere ud-
formes på baggrund af detaljerede informationer om den danske bygnings-
masse. 

En ekstra gevinst vil være, at bygningsarkivet kan være med til at generere et 
grundlag for strategiske, landsdækkende tiltag i relation til genanvendelse eller 
miljøhåndtering af byggematerialer på lang sigt, idet der fremover må forventes 
endnu større udfordringer i relation til lossepladsfaciliteter, bæredygtighed etc., 
end vi har i dag.   

Byggeriets faser i den digitale fremtid 

I den digitale fremtid vil alle data blive skabt med henblik på at skulle anvendes 
i hele byggeriets livscyklus. Gennem anvendelse af fælles værktøjer og stan-
darder sikres det, at alle relevante parter kan hente, bearbejde og lagre de nød-
vendige data for bygningen i bygningens levetid og på tværs af de traditionelle 
skel mellem faserne i et byggeris livscyklus. 

Allerede i idéfasen kan bygherren og de øvrige parter i byggeriet benytte sig af 
digitale hjælpemidler, som er indeholdt i det fælles bygningsarkiv, hvor alle 
informationer af relevans for den pågældende matrikel vil foreligge tilgængelig. 
Derved fødes byggeriet digitalt. Det fælles bygningsarkiv kan desuden indehol-
de de relevante digitale værktøjer og et såkaldt legeområde, hvor bygherren kan 
teste sine idéer i forhold til alle krav såvel byggetekniske som i relation til lo-
kalplaner, love o.l. Derved kan byggeriet tilpasses de relevante krav fra starten. 

At alle data forligger digitalt fra opførelsen af bygninger giver mulighed for en 
række økonomiske gevinster, idet der i dag bruges mange ressourcer på at digi-
talisere informationer, der kun foreligger på tryk. 

I projekteringsfasen vil der kunne arbejdes direkte videre med data skabt i ide-
fasen. De relevante data vil blive indlagt i en 3D digital model (f.eks. Building 
Information Model (BIM-model), som er under udvikling). Dette er en model 
som alle aktører i byggeriet vil kunne benytte sig af. Parterne vil i projekterin-
gen ligeledes kunne anvende et fælles arkivsystem og kommunikationssystem, 
såsom Projektweb, der er udviklet i forbindelse med Det Digitale Byggeri 
(DDB). Til brug for valg af konstruktioner, materialer etc. vil bygherren og 
dennes samarbejdspartnere kunne benytte sig af producenter og leverandørers 
digitale informationer om fysiske og kemiske egenskaber, holdbarhed, pris etc.  

Anvendelsen af de samme data og digitale værktøjer til projektering vil give 
øget mobilitet og fleksibilitet for de involverede, en mere effektiv og korrekt 
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kommunikation, ressource og tidsbesparelser i projekteringsfasen, samt medfø-
re en øget kvalitetssikring af de anvendte informationer. 

I byggesagsbehandlingen vil de fleste byggesager kunne håndteres automatisk 
gennem en digital screening af de udarbejdede 3D modeller og tilhørende be-
skrivelser for overholdelse af givne love, regler og byggetekniske krav. Dette 
vil nedsætte behandlingstiden anseeligt. De mere komplicerede byggerier vil 
ligeledes kunne behandles hurtigere end i dag og med større kvalitet i behand-
lingen på grund af sagsbehandlernes direkte og lette adgang til alle relevante 
data for såvel byggeriet som de krav, der stilles til dette. 

Den hurtigere byggesagsbehandling vil give bygherrerne en kortere ventetid og 
dermed en potentiel økonomisk gevinst i relation til optagelse af byggelån. 

Udbud af byggeentrepriser til håndværkere eller entreprenører og leverandører 
vil kunne foregå på baggrund af de udformede 3D-modeller og beskrivelser. 
Allerede i dag kan man se fordelen ved, at der på denne måde automatisk gene-
reres styklister fra bygherrens side, så de mange bydende ikke hver især skal 
skabe disse. Dette vil kunne give betragtelige økonomiske gevinster i tilbudsfa-
sen og medføre en bedre kvalitet i de tilbud, som bygherren får, hvilket nedsæt-
ter risikoen for efterfølgende tvister. 

I anlægsfasen vil alle parter kunne benytte sig af et fælles bygningsarkiv og 
kommunikationssystem, hvorved det sikres, at alle parter har samme opdatere-
de udgangspunkt for byggeriet. Kombineret med 3D-modeller giver det en stør-
re grad af sikkerhed for den korrekte udførelse og forenkler kvalitetssikringen 
af byggeriet. Som eksempel kan nævnes muligheden for kollisionsanalyser af 
byggeriet, hvorigennem det sikres, at projektændringer et sted ikke medfører 
problemer et andet sted. 

I forbindelse med slutmelding af byggeriet vil man kunne nøjes med at gen-
nemføre et enkelt tilsyn på baggrund af informationerne i 3D-modellen og der 
vil samtidigt kunne udstedes en ibrugtagningstilladelse, et energimærke og en 
attest til byggeskadeforsikringen. Derved vil man kunne sammenlægge disse 
tilsyn i ét og dels spare ressourcer dels omkostninger til Energimærkningsord-
ningen. 

Den digitale infrastruktur giver mulighed for, at den kommende driftsherre får 
tilført drift- og vedligeholdelsesinformationer om tekniske anlæg og bygningen 
i den takt, hvormed tingene bliver færdiggjort og testet. Informationerne vil 
kunne overføres automatisk til driftsherrens drift- og vedligeholdelsesprogram i 
de nødvendige formater, hvorved driftsherren i forbindelse med overtagelsen af 
byggeriet har alle nødvendige drift- og vedligeholdelsesplaner.  

Den løbende kvalitetskontrol ved brug af de digitale værktøjer vil kunne for-
enkle overleveringsforretningen samt 1- og 5-års bygningseftersyn.  

I driftsfasen vil driftsherren kunne anvende det fælles bygningsarkiv til at hen-
te, bearbejde og lagre data og indhente benchmarkinginformationer til optime-
ring af egen bygningsdrift, herunder vedligeholdelsesindsatsen, minimering af 
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energiforbruget, arealoptimering etc. med store driftsmæssige gevinster til føl-
ge. 

Arkivinformationer vil desuden kunne anvendes i forbindelse med udbud af 
vedligeholdelsesopgaver eller serviceydelser, ombygning, renovering etc. Der-
ved vil der kunne spares mange opmålings- og digitaliseringsopgaver.  

Via de digitale systemer vil driftsherren desuden kunne modtage optimerings-
forslag fra såvel offentlig som privat side. 

I forbindelse med salg af bygninger vil alle relevante opførelses- og driftsin-
formationer kunne ligge tilgængelige for såvel ejendomsmæglere, eftersyns-
konsulenter, forsikringsfolk, realkreditinstitutter og købere. Dette vil forenkle 
salg, køb samt indhentning af den nødvendige finansiering og de nødvendige 
forsikringer. 

Et nøje kendskab til alle bygningsdele og behandlingsmetoder, der har været 
anvendt i en bygnings levetid, vil kunne bruges til en grundig planlægning af 
demontering, genbrug og affaldsbehandling af bygningsdele for den enkelte 
bygning. Udnyttelse af denne mulighed i relation til en række bygninger i et 
område eller på landsplan vil kunne medføre en optimering af miljøindsatsen i 
relation til byggeriet, idet håndteringen af miljøskadelige materialer og genbrug 
af forskellige bygningsdele kan planlægges nøje. 

De potentielle økonomiske gevinster 

Med udgangspunkt i de beskrevne muligheder i den digitale forvaltning af byg-
geri fra vugge til grav har COWI udført en række beregninger til vurdering af 
gevinstpotentialet for det danske samfund. Nogle potentielle gevinster er knyt-
tet til specifikke faser, men de fleste vil kunne høstes på tværs af de enkelte fa-
ser 

De vigtigste af de gevinster, der er beskrevet i det ovenstående afsnit fremgår af 
nedenstående tabel. Detaljer om beregningerne og forudsætningerne for disse 
fremgår af rapportens bilag 3. 
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Potentielle økonomiske gevinster Offentlig 

sektor 

mio. kr./år 

Erhverv 

mio. kr./år 

Samlet 

mio.kr./år 

Digitalisering af informationer i byggeprocessen 

(erhvervsbyggerier) 

 50 50 

Anvendelse af BIM-modeller i byggeprocessen 110 2.590 2.700 

Sparet arbejdstid til byggesagsbehandling 150  150 

Sparet ventetid hos bygherren 10 160 170 

Anvendelse af digitale styklister  400 400 

Sammenlægning af diverse tilsyn og ordninger 5 40 45 

Bortfald af energimærkeordning ved ejendomshandel 10 240 250 

Bedre arealudnyttelse 500 5.700 6.200 

Effektivisering af vedligeholdelse 575 6.300 6.875 

Digitalisering og opmåling i vedligeholdelsesproces-

sen 

30 310 340 

Total 1.390 15.790 17.180 

 

Samlet set viser tabellen at der er potentielle gevinster på ca. 17 milliarder. kr. 
årligt. Foruden disse gevinster vil etablering af den digitale infrastruktur have 
en lang række andre fordele, hvoraf bl.a. kan nævnes bedre overblik og håndte-
ring af informationer om bygningerne og øget optimering af bygningsdriften 
grundet større gennemsigtighed i branchen med mulighed for benchmarking 
m.m. 

Man skal være opmærksom på, at det er potentialer og at der ikke er gennem-
ført en vurdering af de eventuelt øgede investeringer, som etableringen og an-
vendelsen af den digitale infrastruktur med tilhørende standarder, værktøjer og 
metoder vil medføre. 

Det er værd at bemærke at ovennævnte digitaliseringsgevinster også kan indhø-
stes for andre områder end byggeriet f.eks. indenfor veje, broer og den øvrige 
infrastruktur. Der er dog ikke foretaget en kapitalisering af disse gevinster.  

 Iværksatte initiativer 

Den digitale fremtid skabes naturligvis ikke på bar bund. Der findes allerede en 
lang række teknikker og systemer, der kan bygges videre på. De væsentligste 
elementer i den fremtidige digitale hverdag for det danske byggeri vurderes at 
være BIM-modeller og de standarder, formater og værktøjer, der er udviklet i 
forbindelse Det Digitale Byggeri. 

Derudover foregår der for øjeblikket et omfattende standardiseringsarbejde in-
den for en række offentlige systemer og registre vedrørende ejendomme og 
byggeri. Dette drejer sig bl.a. om den digitale tingbog, det matrikulære system, 
bygnings- og boligregistret (BBR), planregistret, miljøportalen m.fl.  

Endelig er en række kommuner begyndt at indskanne alle eksisterende informa-
tioner i deres byggesagsarkiver. Dermed skabes ikke umiddelbart grundlag for 
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de beskrevne fremtidsmuligheder, men det gør det muligt at finde, formidle og 
gemme disse data digitalt, hvilket vil forenkle kommunernes arbejdsgange an-
seeligt.  

Tidsscenarier og perspektiver for realiseringen af visionen 

 

2030-scenario 

En realisering af de beskrevne fremtidsmuligheder kommer til at tage tid. Hvis 
man eksempelvis vælger at stille krav til de danske bygherrer om digitalisering 
af bygningsdata i forbindelse med at en bygning opføres, handles eller der sker 
en om- eller tilbygning vil de danske bygninger først være fuldt digitaliseret i 
2030. 

Det er illustreret ved den blå kurve med krydserne i figur B, som viser at en 
fuld digitalisering af alle danske ejendomme kan opnås, hvis der fra 2010 stilles 
krav om, at alle nybyggerier skal indføres fuldt digitaliseret i systemet og i 
2015 også stiller dette krav i forbindelse med alle om- og tilbygninger og ejen-
domme som handles. 

 

Som det også ses, vil det have lange udsigter, hvis de nævnte krav kun stilles til 
nybyggeri (den orange kurve med firkanter) eller samlet til nybyggeri samt ny- 
og ombygninger (den grønne kurve med trekanter). 

Det skal understreges, at der er anvendt en ideel antagelse, hvor alle bygninger 
handles indenfor den 20-årige periode. Dette vil givet vis ikke være tilfældet, 
men hensigten med scenariet er at vise, at det kræver en vis tid at opnå fuld di-
gitalisering af alle bygningsdata.  

Perspektiver 

Som beskrevet vurderes perspektiverne i en fælles digital infrastruktur at være 
store.  Der er dog en række forudsætninger, der skal være på plads, for at de 
kan realiseres. For det første skal de fornødne standarder og systemer være på 
plads og der skal være afsat de nødvendige ressourcer til at administrere syste-
met. Dernæst skal byggeriets parter forpligtes til at anvende systemerne. 
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Der vil naturligvis være tale om en løbende udvikling. I nedenstående tabel er 
givet forslag til en række perspektiver på kort, mellem og lang sigt. 

Sideløbende med disse tiltag kan man blandt andet med udgangspunkt i Det 
Digitale Byggeri iværksætte en udvikling af de nødvendige standardformater til 
det fælles bygningsarkiv, udarbejde en kravspecifikation til soft- og hardware 
for det digitale bygningsarkiv og udvikle og opstarte det fælles, digitale byg-
ningsarkiv, herunder digitale byggeansøgninger og den digitale sagsbehandling. 

Tidsperspektiv Tiltag 

Indskanning af alle de eksisterende byggesagsarkiver, således at 

de som minimum omformes til pdf-filer 

Krav om at informationer til byggesagsbehandling fremsendes i 

digitalt format (Word, pdf, CAD-tegninger og lign.). 

Lokalplaner og øvrige rammer omkring byggesager i kommu-

nen udformes fuldt digitalt. 

Der skabes en ensartet klassifikation af bygningsdele 

Der stilles krav til alle leverandører til offentlige byggerier om, 

at de kobler deres informationer til bygningsdele i denne klassi-

fikation 

Alle love, regler m.m. der har relevans for byggeriet udformes i 

digitalt og i digitalt mærkede formater 

Kort sigt 

(5-7 år) 

Kravene i Det Digitale Byggeri udbredes til først alle statslige 

og senere alle offentlige byggerier. 

Krav om at alle byggesager ved professionelle bygherrer gen-

nemføres i henhold til kravene i Det Digitale byggeri 
Mellemlang sigt 

(7-10 år) 

 

Implementering af legeområdet og den digitale byggesagsbe-

handling. 

Fuld digitalisering af alle informationer om danske bygninger 
Lang sigt 

(15-20 år) 

Fuld udvikling og implementering af den digitale infrastruktur 

 

 

Baseline – hvad vil ellers ske? 

Det vurderes, at indfrielse af de potentielle gevinster vil kræve en række inve-
steringer og en vis grad af central styring.  

Uden et sådant initiativ vil den digitale udvikling dog gå videre, men efter al 
sandsynlighed i en række ikke-koordinerede retninger. Der vil givetvis ske en 
øget anvendelse af digitale formater, systemer, værktøjer og hardware. Hver 
enkelt byggeprojekt vil leve i sit eget mere eller mindre digitale univers, og der 
vil med tiden opstå en række de facto-standarder, som aktørerne vil tage til sig i 
varierende omfang. De professionelle bygherrer forventes med tiden at opbygge 
deres egne krav til systemet, som - i det omfang de også er driftsherrer - sand-
synligvis også vil stille krav til modtagelse af informationer i deres driftssyste-
mer. 

De større rådgivere og entreprenører forventes med tiden at vælge de systemer, 
som de enkelte virksomheder hver især mener er de bedste (og som de til en vis 
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grad selv har udviklet), og disse vil de tilbyde bygherrerne i forbindelse med 
tilbudsgivningen på projekterne.  

Dermed vil der ikke blive skabt den grad af gennemsigtighed i branchen, som 
en fælles digital infrastruktur vil kunne medføre på tværs af branchen og digita-
liseringen vil på den måde ikke kunne bidrage til erfaringsopsamling, bench-
marking, bedre lovgivning og forskning etc. 

Der kan måske endvidere ske en klar opsplitning af aktørerne i dem, der agerer 
internationalt og derfor bliver underlagt internationale standarder og systemer 
og dem, der kun agerer på det hjemlige marked. En A- og B-division er ikke 
utænkelig. 

Samlet set vil der naturligvis også blive høstet nogle digitaliseringsgevinster, 
hvis der ikke arbejdes målrettet på at opbygge en infrastruktur som grundlag for 
et fuldt digitaliseret bygningssystem. Men det må anses for usandsynligt, at der 
kan høstes gevinster i den størrelsesorden, som er afdækket i denne rapport. 

COWIs vurdering - og hvor bringer det os så hen? 

På baggrund af de udførte analyser vurderer COWI, at de potentielle gevinster 
af en fælles digital infrastruktur er store. Byggemarkedet, byggebranchen og 
institutionerne omkring det har ofte reageret forbeholdent over for fælles løs-
ninger. Det er imidlertid COWIs vurdering, at en indhøstning af de potentielle 
gevinster ved en fælles digital infrastruktur kalder på offentligt styrede initiati-
ver og kravstillelse. 
 
Manglende initiativer vil medføre en fragmentarisk og tilfældig udvikling, som 
vil indebære en væsentligt ringere indhentning af de potentielle gevinster. 
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2 Indledning 

I forbindelse med opstarten af Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og 
Forsyning bad Erhvervs- og Byggestyrelsen COWI om at lave en analyse med 
henblik på at tydeliggøre perspektiverne i digitalisering og digital forvaltning 
inden for bygge- og boligområdet. Analysen skulle kunne indgå som en del af 
grundlaget for domænebestyrelsens arbejde med at fastlægge en overordnet di-
gitaliseringskurs.  

Der skulle være tale om en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, 
hvor rationalet i form af en potentialevurdering samt problemstillinger i 
forbindelse med en evt. implementering skulle belyses. 

Udgangspunktet for arbejdet er dette fremtidsscenarie: Alle informationer om 
danske ejendomme forligger i digitalt format. Hvilke muligheder giver dette det 
danske samfund og hvilke gevinster kan høstes, hvis disse muligheder 
udnyttes? 

For at beskrive sammenhængen mellem den nuværende situation og 
fremtidsmulighederne er det valgt først at beskrive et byggeris livscyklus 
overordnet og dernæst beskrive de enkelte faser enkeltvis i relation til den 
nuværende situation, den fremtidige situation og de mulige gevinster, som den 
fremtidige situation vurderes at medføre.  
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3 Baggrund 

Byggesektoren har meget stor betydning for den samlede samfundsmæssige 
økonomi. Der omsættes for milliarder og sektoren beskæftiger mange menne-
sker. På grund af det store volumen kan der skabes væsentlige samfundsmæssi-
ge gevinster og udgifter ved umiddelbart små indgreb. 

3.1 Den nuværende situation 

Byggeriet er i dag organiseret i forhold til bygningens livscyklus, og der er ikke 
etableret et flow på tværs af de enkelte faser eller nødvendigvis inden for de 
enkelte faser. I dag er der ikke en digital sammenhæng mellem arbejdsgangene 
i disse faser.  

Bygningens livscyklus fra vugge til grav kan beskrives med seks faser: idéfa-
sen, projekteringsfasen, byggesagsbehandling, anlægsfasen, driftsfasen og de-
monteringsfasen.  

 

Figur 1: Byggeriets seks faser 

Nye aktører introduceres i grænsefladerne mellem faserne med nye succeskrite-
rier og nyt fokus og mange informationer går tabt i disse grænseflader.  

I bedste fald flyttes dokumenter og materiale manuelt fra den ene fase til den 
næste, og fasen opstartes ofte ved, at der på ny skal indhentes information fra 
forskellige kilder, eller gennemføres en digitalisering af eksisterende data. In-
formationen er derudover i udpræget grad uensartet i format og omfang, ofte 
usammenhængende, ufuldstændig eller fejlbehæftet og svært tilgængelig.  

Hertil kommer, at der mangler dokumentationsmæssig sammenhæng mellem 
byggeriets faser og mellem de mange forskellige aktører og deres forskellige og 
modstridende interesser. Samtidig er kravene i dag blevet mange og komplice-
rede, og de griber ind i hinanden, hvilket komplicerer selv mindre byggerier og 
øger omkostningerne i forbindelse med skift fra en fase af byggeriet til den næ-
ste. 
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3.2 Den mulige fremtidige situation 

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav bygger på en idé om en mu-
lig fremtid, hvor alle informationer om bygninger foreligger i intelligente, digi-
tale formater, der kan lagres, hentes og udveksles uafhængigt af hinanden og af 
alle relevante parter. En fremtid hvor der eksisterer fælles digitale værktøjer til 
brug i alle faser i en bygnings livscyklus og hvor alle offentlige data, herunder 
love, regler, bekendtgørelser, sammen med informationer om veje og miljø, 
forsyningskilder, BBR, tingbogen, lokalplaner, matrikelkortet m.m., er digitale 
og tilgængelige i formater og et dynamisk system, så de kan sammenstilles og 
anvendes direkte i arbejdsprocesserne. 

I forhold til bygninger er der identificeret nedenstående hovedelementer i en 
digital infrastruktur, der kan anvendes af alle interessenter igennem en byg-
nings levetid og på tværs af hele bygningsmassen: 

• et sammenhængende fælles bygningsarkiv hvor data er lagret i fælles intel-
ligente, digitale formater 

• værktøjer til brug for alle faser i en bygnings livscyklus, herunder bl.a. op-
førelse, byggesagsbehandling, drift, renovering, salg og udbud af service-
ydelser, som bl.a. kan bygge på resultaterne af Det Digitale Byggeri 

• standardiserede offentlige registre, arkiver, kort mm.  

• andre offentlige data, herunder digitalt opmærkede love og regler 

• informationer om konstruktioner, installationer, materialer, metoder og 
materialer til drift og vedligehold fra producenter og leverandører. 

Sammenhængen mellem byggeriets traditionelle faser og de fire digitale ele-
menter er illustreret i nedenstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Den mulige digitale fremtid 

 

Det fælles digitale bygningsarkiv forventes at blive hjørnestenen i den digitale 
fremtid. Der vil sandsynligvis ikke blive tale om ét arkiv rent fysisk set, men en 
række arkiver hos staten, kommunerne og andre, hvor imellem man uhindret 
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kan udveksle data. For forenklingens skyld benævnes dette net af arkivet frem-
over det fælles digitale arkiv. Arkivet(erne) skal kunne opbevare og viderefor-
midle data og information til og fra de enkelte faser og aktører. Det fælles digi-
tale bygningsarkiv vil endvidere skulle kunne trække på og levere data til øvri-
ge systemer og registre.  

Samlingen af alle bygningsrelaterede data i et arkiv med mulighed for at trække 
på informationerne om en ejendom fra øvrige registre i digitalt format og have 
adgang til alle relevante hjælpeværktøjer og informationer af betydning for den 
enkelte bygherre samt dennes leverandører, samarbejdspartnere m.m. vurderes 
at ville kunne føre til væsentlige kvalitetsløft og effektiviseringer i det danske 
byggeri. 

Hertil kommer den erfaringsopsamling, der vil kunne blive resultatet af analy-
ser af de samlede informationer om de enkelte bygninger. I forbindelse med 
flere centralt administrerede ordninger, som f.eks. Huseftersynsordningen, har 
man forsøgt at udtrække informationer om f.eks. levetider for bygningsdele, 
men det har været svært, fordi de enkelte registre ikke er opbygget til at vareta-
ge den slags opgaver. Tænkes disse muligheder ind i et samlet digitalt byg-
ningsarkiv, vil der være et stort potentiale for opfølgning og statistik på byg-
ninger i Danmark.  

Grundtanken er, at den enkelte fase i byggeriet starter med at trække på byg-
ningsarkivets eksisterende data. Når fasen er afsluttet, lægges data tilbage i ar-
kivet, hvorefter den næste fases aktører kan hente og arbejde videre med data. 
Det digitale bygningsarkiv får herved en formidlerrolle i forhold til de forskel-
lige aktører og de forskellige faser. Aktørerne skal ikke flytte data imellem hin-
anden, de skal ikke tilpasse data eller evt. digitalisere en papirtegning m.m. De 
kan trække på data i et kendt format via en kendt forbindelse, hvorved arbejds-
gangen for modtagelse og levering kan tilpasses en etableret snitflade. Den en-
kelte virksomhed kan herefter tilrettelægge sine interne arbejdsgange imellem 
modtagelse og levering helt efter egne rutiner og procedurer. 

Den mulige digitale fremtid skal dog ikke bygges op fra grunden. I mange 
sammenhænge har branchen gennem en årrække benyttet sig af digitale forma-
ter, værktøjer og systemer og for større statslige byggerier stilles der krav til 
digital projektering i henhold til Det Digitale Byggeri (DDB). 

DDB vurderes at kunne være et godt grundlag at videreudvikle byggeriet digi-
tale fremtid på. Der er derfor her kort redegjort for elementerne i DDB. 
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Det Digitale Byggeri 

Initiativet DDB blev startet på baggrund af en række undersøgelser, der viste 
at byggeriets produktivitet ikke er steget i takt med andre sammenlignelige 
brancher. Således var initiativets grundlæggende tese, at digitalisering på 
tværs af byggeprocessen vil medføre stigninger i produktiviteten. 

Det Digitale Byggeri indeholder i dets nuværende form følgende elementer: 

� Det Digitale Fundament (DBK+ 3-D-arbejdsmetode) 

� Digitalt udbud (inkl. udarbejdelse af mængdefortegnelser) 

� Projektweb 

� 3D-modeller (BIM-modeller) 

� Digital aflevering. 

Det Digitale Fundament 

Fundamentet bag Det Digitale Byggeri betegnet ”Det Digitale Fundament” er 
udarbejdet af bips (foreningen bibs, byggeri, informationsteknologi, produkti-
on og samarbejde). De bærende elementer er en 3D-arbejdsmetode der sætter 
retningslinjerne for hvordan der under projektering og opførelse skal arbejdes 
med 3D-modeller og Dansk Byggeklassifikation (DBK) som indeholder star-
ten til et klassifikationssystem for det danske byggeri med udgangspunkt i in-
ternationale standarder.  

Digitalt udbud 

Indholdet i kravene omkring digitalt udbud går på, at udbudsprojekter skal 
være tilgængelige digitalt på projektweb, inkl. en beskrivende mængdeforteg-
nelse til de bydende. DBK skal desuden anvendes til strukturering af informa-
tionerne. 

Projektweb 

Der skal anvendes en fælles projektweb under projektering og opførelse, hvor 
alle relevante parter deler dokumenter omkring sagen. Desuden skal der være 
adgang til projektweb fra byggepladsen, så det er muligt at printe materiale 
efter behov. 

3D-modeller (BIM-modeller) 

Kravet går på anvendelse af 3D-modeller i såvel konkurrencer som projekte-
ring, således at alle parter får mulighed for at bygge videre på tidligere parters 
modeller ved detaljering, simuleringer etc. 

Digital aflevering 

Det skal sikres, at relevante data udarbejdet under projektering og opførelse 
kan overføres digitalt til driftsherrens systemer med det mål at overførslen til 
drift kan ske så effektivt og målrettet som muligt. 
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Det er COWIs vurdering, at det med det beskrevne fremtidsscenarie vil være 
muligt at etablere et digitalt flow igennem en bygnings levetid med store muli-
ge gevinster til følge. Dette er beskrevet i det følgende.  
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4 Byggeriets livscyklus 

Huse er rammen for vores daglige aktiviteter. Vi bygger huse til kontorforhold, 
til bolighold og industri m.m. Omsætningen og betydningen af byggeaktiviteten 
er meget stor. Det er en stor industri i sig selv, og samtidig har bygningen be-
tydning for os alle som bruger eller ejer og som oplevelses- og påvirkningsrum 
og ikke mindst finansielt, hvor friværdi har været en af drivkræfterne i de sene-
re års en økonomisk opgangstid. Det er på en gang big business, men er også 
meget nærværende for den enkelte, og byggeoplevelser er ofte emnet for mange 
hverdagsdialoger. 

Ethvert byggeri starter med en idé eller et behov. Der kan dog være stor forskel 
på i hvilket omfang denne idé konkretiseres i skitser og målfaste tegninger. 
Denne indledende fase er typisk præget af kreativitet, idérigdom og lyst til ud-
fordringer, samt at sikre en økonomisk holdbare løsning og finansiering. 
Tidsperspektivet er sekundært i forhold til den rigtige idé og løsning.  

På baggrund af den nødvendige konkretisering af idéen sendes en byggeansøg-
ning til den offentlige myndighed med forespørgsel om lovligheden af idé og 
tegninger. Bygherren er som oftest interesseret i at komme i gang med byggeri-
et hurtigst muligt, da hans forarbejde jo er gennemført. Myndighedsbehandlin-
gen er derfor ofte forbundet med frustration over sagsbehandlerens opklarende 
forespørgsler om dokumenter. 

Ved endelig godkendelse fra myndighederne kan arkitektens og ingeniørens 
tegninger blive til virkelighed som en tilbygning til noget eksisterende, som en 
stor ny industribygning eller som et nyt parcelhus. Dette betyder, at der er en 
lang række ofte mindre håndværkere, der skal involveres og engageres. Byg-
ningen tager form. Det hænder, at forholdene viser sig anderledes end oprinde-
ligt skitseret, hvilket håndteres på byggepladsen ved andre metoder eller løs-
ninger end de, der er godkendt ved byggeansøgningen. 

Virksomheder og familier flytter ind i de nye bygninger eller overtager allerede 
eksisterende bygninger. Fælles for dem alle er, at naturens påvirkninger og fa-
milielivets eller virksomhedens forandringer stiller krav om vedligeholdelse 
eller ændringer af bygningen, så den kan modstå slitage eller anvendes til nye 
formål. Bygningen kan således gennemløbe mange ændringer og forbedringer 
før den er nedslidt eller udtjent pga. manglende funktionalitet. Efterudstået le-
vetid bliver bygningen revet ned, og grunden anvendes sandsynligvis til en ny 
bygning, hvorefter en ny bygningscyklus kan starte. 
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Bygningens livscyklus fra vugge til grav kan som tidligere nævnt beskrives ved 
de seks faser: idéfasen, projekteringsfasen, byggesagsbehandling, anlægsfasen, 
driftsfasen og demonteringsfasen.  

Faserne lever typisk deres eget liv med egne aktører. Dertil kommer at de en-
kelte faser og dets aktører er meget forskellige alt afhængig af byggeriets art og 
kompleksitet. I nogle projekter deltager professionelle og internationale aktører, 
som ønsker at anvende internationale metoder, og i andre projekter er der ude-
lukkende mindre lokale aktører, der ønsker så få forandringer i rammer og reg-
ler som muligt.  

De primære aktører i de forskellige faser: 

• Idé-/planfasen: bygherrer og arkitekt  

• Projekteringsfasen: bygherrer, arkitekt og ingeniør. 

• Byggesagsbehandlingen: bygherrer og kommuner og evt. andre offentlige 
myndigheder 

• Anlægsfasen: bygherrer (rådgiver), entreprenør og håndværkere 

• Drift og vedligeholdelse: ejer, administrator, ingeniører, håndværkere, 
bygningssagkyndige, forsikringsselskaber, EBST, Domstolsstyrelsen, 
Energistyrelsen plus mange flere 

• Nedrivnings-/demonteringsfasen: ejer, håndværkere 

De mange faser, de forskellige aktører og uensartetheden blandt aktørerne har 
gjort det vanskeligt at tænke sammenhængende i et byggeri fra vugge til grav. 
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5 Byggeriets faser (nuværende/fremtidige) 

COWI vurderer, at der ligger store potentielle effektiviseringsgevinster både i 
de enkelte faser og mellem faserne ved etableringen af en digital infrastruktur. 
Effektiviseringsgevinsterne vil kunne høstes på såvel i den enkelte sag som i 
kvalitetsforbedringer generelt. 

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de seks faser i hhv. nuværende situa-
tion og i en fremtidig situation, hvor forvaltning af bygninger foregår digitalt 
gennem hele deres livscyklus fra vugge til grav.  

Det skal pointeres, at nogle af de skitserede muligheder givetvis vil udgøre ud-
fordringer i relation til nuværende regler og kutyme. Dette er der ikke taget 
hensyn til i beskrivelserne, idet det er holdningen, at de fleste ting kan ændres, 
hvis blot forbedringspotentialet er tilstrækkeligt evident for de fleste. 

Endelige er de potentielle gevinster beskrevet gennem et skøn over den værdi-
tilvækst der ligger i at gå fra den nuværende til fremtidige situation. 

5.1 Idé/plan 

Nuværende situation 

I den nuværende situation bearbejder bygherren sine idéer via håndskitser, teg-
ninger og beskrivelser af ønsker til et fremtidigt byggeri. Ved større ombygnin-
ger og byggerier tages der kontakt til professionelle rådgivere, arkitekter, byg-
geentreprenører m.fl., som varetager idéfasen sammen med bygherren. Denne 
fase er i dag delvis digital. Bygherren skal selv eller via en rådgiver søge en 
lang række oplysninger f.eks. lokalplanforhold, miljøforhold, bygningsregle-
menter m.v. og bygherren må henvende sig hos flere myndigheder for at ind-
hente disse informationer.  
 
Omkring involvering af de kommunale myndigheder henvises til afsnittet om 
byggesagsbehandling. 
 
Fremtidig situation 

Allerede i idéfasen kan bygherren og de øvrige parter i byggeriet benytte sig af 
de digitale hjælpemidler og de eksisterende oplysninger i det fælles digitale 
bygningsarkiv vil være tilgængelige.  



Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav  

 

 

23 

.  

Bygherren og dennes samarbejdspartnere indfører oplysninger fra idéfasen i det 
digitale bygningsarkiv, så de kan anvendes direkte i den efterfølgende projekte-
ring. Derved fødes byggeriet digitalt.  

Det fælles bygningsarkiv kan desuden indeholde de relevante digitale værktøjer 
og et såkaldt legeområde, hvor bygherren kan teste sine idéer i forhold til alle 
krav såvel byggetekniske som i relation til lokalplaner, love o.l. (se endvidere 
under Byggesagsbehandling). Derved kan byggeriet tilpasses de relevante krav 
fra starten. 

 
Værdiskøn 

I forhold til nybyggeri vurderes det, at der ikke er oplagte besparelser i 
idé/planfasen. Digitalisering af denne fase betyder dog, at datagrundlaget for 
byggeriet fødes digitalt, hvilket er en forudsætning for mange af de gevinster, 
der vil kunne realiseres i de efterfølgende faser. 
 
Ved ombygninger og tilbygninger vil der dog kunne spares tid som følge af, at 
oplysninger om det eksisterende byggeri er digitaliseret. I dag bruger bygherre 
og/eller rådgivere meget tid på først at indsamle oplysninger om de eksisteren-
de bygninger. Tidsforbruget er særligt stort ved erhvervsbyggeri og der er i af-
snit 6 og bilag 3 foretaget en kvantificering af det mulige gevinstpotentiale. 

5.2 Projektering 

Nuværende Situation 

Projekteringsfasen foregår i dag på mange forskellige måder afhængig af byg-
geriets størrelse, kompleksitet m.v. En stor procentdel af det samlede byggeri 
projekteres meget "lavpraktisk" - f.eks. mindre tilbygninger til eksisterende 
parcelhuse, som typisk udføres af et mindre rådgivningsfirma, en tømrermester 
eller en leverandør. 

Det er i projekteringsfasen at arkitektens skitser skal udmøntes til et bygbart 
projekt. For at dette skal lykkes er der en lang række tekniske løsninger om-
kring bl.a. installationer, bærende konstruktioner etc., som skal gå op i en høje-
re enhed. Der er således et stort behov for koordinering mellem de faglige di-
scipliner. Hver fagdisciplin anvender typisk en række digitale værktøjer under 
projekteringen, men den tværgående koordinering foregår i dag kun i begrænset 
omfang digitalt. 

For større statslige byggerier foreligger lovmæssigt krav til digital projektering 
i henhold til DDB, men dette omfatter dermed kun en meget lille del af bygge-
riet.  

Fremtidig situation 

I projekteringsfasen vil der kunne arbejdes direkte videre med data skabt i idé-
fasen. De relevante data vil blive indlagt i en 3D digital model (f.eks. Building 
Information Model (BIM-model)). Dette er en model, som alle aktører i bygge-
riet vil kunne benytte sig af. Parterne vil i projekteringen ligeledes kunne an-
vende et fælles arkivsystem og kommunikationssystem, såsom Projektweb, der 
er udviklet i forbindelse med Det Digitale Byggeri (DDB).  
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Til brug for valg af konstruktioner, materialer etc. vil bygherren og dennes 
samarbejdspartnere kunne benytte sig af producenter og leverandørers digitale 
informationer om fysiske og kemiske egenskaber, holdbarhed, pris, arbejdsmil-
jø og indeklimamæssige egenskaber etc.  

Værdiskøn  
Anvendelsen af de samme data og digitale værktøjer til projektering vil give 
øget mobilitet og fleksibilitet for de involverede, en mere effektiv og korrekt 
kommunikation, ressource og tidsbesparelser i projekteringsfasen, samt medfø-
re en øget kvalitetssikring af de anvendte informationer. 

I afsnit 6 og bilag 3 er der foretaget en kvantificering af gevinsten ved anven-
delse af 3D-modeller. Gevinsten høstes dog ikke udelukkende i projekterings-
fasen, men også i anlægsfasen. Dette fremgår i detaljer af bilag 3. 

5.3 Byggesagsbehandling 

Byggesagsbehandlingen generelt 

Den kommunale byggesagsbehandling består af en bebyggelsesregulerende del 
og en teknisk del.  

Den bygningsregulerende sagsbehandling tager udgangspunkt i byggelovgiv-
ningen (byggeloven og bygningsreglementerne) og i eventuelle lokalplansbe-
stemmelser. Bebyggelsesreguleringen har til formål at varetage hensynet til na-
boer (indbliksgener m.v.) og varetage lokalpolitiske hensyn i forhold til områ-
dets udvikling og udnyttelse (f.eks. om det skal være bolig eller erhvervsområ-
de). 

Som tommelfingerregel indebærer dette, at kommunen kontrollerer, at bygnin-
gen lever op til bestemmelserne vedr. placering på grunden, højde- og afstands-
forhold, brandforhold, redningsåbninger bebyggelsesgrad samt udseende.    

Ved byggerier inden for småhusreglementet skal kommunen ikke fremover 
sagsbehandle småhussager. En digitalisering vil imødekomme kommunernes 
kritik af den nye ordning, idet den digitale screening vil tage højde for disse 
forhold.   

Den tekniske sagsbehandling tager udgangspunkt i bygningsreglementernes 
tekniske afsnit, som har til formål at varetage samfundets minimumskrav til 
bygningernes tekniske funktion, dvs. sundhed, sikkerhed og tilgængelighed 
m.v. Som en tommelfingerregel indebærer dette, at kommunen kontrollerer, at 
bygningens ventilation, konstruktion, varme- og fugtisolering, installationer 
m.v. opfylder bygningsreglementernes krav. 

I takt med at en stadig større del af kravene formuleres som funktionskrav, 
skærpes behovet for specialiseret viden ved kontrollen af, om kravene er over-
holdt. 

Hertil kommer, at den kommunale sagsbehandling skal sikre, at øvrig relevant 
lovgivning overholdes, herunder bygningsfredningsloven, miljøbeskyttelses-
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lovgivningen og arbejdsmiljøloven samt den lovgivning, der regulerer vejanlæg 
samt offentlig kloakering. 

Den typiske sagsgang 

Sagsgangen er afhængig af byggeriets funktion og karakter samt graden af 
kompleksitet ved valg af design og materialer, jf. norm for sikkerhed, funktion 
og holdbarhed for konstruktioner (DS409). Heraf følger at et ukompliceret 
byggeri præget af en høj grad af gentagelser og et konservativt materialevalg 
betragtes som simpelt og traditionelt. 

Det vurderes, at det ukomplicerede byggeri udgør ca. 80 procent af samtlige 
byggesager. 
 
Den typiske sagsgang i denne slags byggesager er: 

1 Bygherren undersøger kommunens krav til en ansøgning og kontakter evt. 
kommunen for at opklare nogle spørgsmål i den henseende. Bygherren sø-
ger endvidere oplysninger om lokalplaner og andre bestemmelser samt 
indhenter materiale om sin ejendom i kommunens arkiver. 

2 Bygherren udformer og sender en ansøgning til kommunen. 

3 Kommunens sagsbehandler modtager og journaliserer ansøgningen. Deref-
ter gennemgår sagsbehandleren ansøgningen for i første omgang at konsta-
tere, hvorvidt denne er fyldestgørende. Hvis den ikke er det, returneres den 
til bygherren for opfyldelse af kommunens krav.  

4 Den fyldestgørende ansøgning gennemgår den bygningsregulerende og den 
tekniske sagsbehandling. I det omfang visse krav ikke er opfyldt, returne-
res byggesagen til bygherren for ændringer, hvorefter den returneres til 
sagsbehandleren for færdigbehandling. 

5 Hvis det er nødvendigt gennemføres der en nabohøring og resultatet af 
denne indarbejdes i sagsbehandlingen. 

6 Sagsbehandleren udsteder en byggetilladelse. 

7 Byggeriet gennemføres og bygherren sender en færdigmelding til sagsbe-
handleren. 

8 Sagsbehandleren besigtiger byggeriet og udsteder en ibrugtagningstilladel-
se. 

9 Byggesagsarkivet og BBR opdateres med de nye oplysninger. 

 

Kommunens udfordringer i den typiske sagsgang 

Den nuværende sagsgang giver kommunerne er række udfordringer, hvilket 
også er baggrunden for at der gennem årene er taget flere skridt til at optimere 
sagsbehandlinger, herunder bl.a. lean-tiltag. 

De væsentligste udfordringer i dag er: 

• Kommunernes informationer om krav til ansøgninger samt informationer 
om lokalplaner m.m. er svært tilgængelige, og der er derfor mange person-
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lige henvendelser til kommunens sagsbehandlere. Derudover koster byg-
herrernes henvendelser for at hente materiale i det fysiske byggesagsarkiv 
mange timer i kommunen. 

• Af samme grund er mange ansøgninger ufuldstændige og såkaldte retursa-
ger tager meget af sagsbehandlernes tid, dels til returnering og efterfølgen-
de kommunikation med bygherren og dels til genoptagelse af sagen, når de 
supplerende informationer sendes til kommunen. Ofte sker dette flere gan-
ge i løbet af samme byggesag. 

• Posthåndteringen lader i mange kommuner en del tilbage at ønske. Det kan 
tage op til en uge fra en ansøgning sendes til den modtages af den relevan-
te sagsbehandler, hvilket giver en række udfordringer bl.a. i relation til 
svarfristen på 14 dage på anmeldelsessager. Dette presser sagsbehandlerne 
i deres daglige stræben efter at opfylde kravene og medfører, at de ofte må 
omprioritere deres sager med det ekstra tidsforbrug, dette medfører. 

• De fleste kommuner har dels et ESDH-system og dels et sagsstyrings-
system, som ikke hænger sammen. Dette giver ofte problemer i relation til 
hvilke oplysninger der placeres hvor og dermed også til, hvor sagsbehand-
leren skal finde de relevante oplysninger, medmindre der er brugt tid på at 
indtaste informationerne begge steder. 

• Der skal også findes relevante informationer i BBR-registeret, hvis data 
ofte ikke er korrekte. Dette giver anledning til fejl i kommunens bygge-
sagsbehandling. 

• I relation til den bygningsregulerende sagsbehandling giver det udfordrin-
ger, at der ofte ikke er sammenhæng mellem f.eks. lokalplaner, ESDH og 
GIS-informationer. En del informationer skal hentes flere steder, for at 
sagsbehandlingen kan gennemføres. 

• Nabohøringer gennemføres i dag pr. brev, hvilket forsinker høringerne, 
koster porto og længere sagsbehandlingstid til bearbejdning af resultaterne 
af høringerne. 

• Bygherrens færdigmelding kommer i dag sjældent til tiden, hvilket medfø-
rer, at sagsbehandleren må rykke for denne. 

• Når en byggesag er afsluttet, opdateres ESDH og byggesagsstyringspro-
grammet samt evt. GIS med de nye oplysninger. Der skal derudover fore-
tages en opdatering af BBR, hvilket i mange kommuner har medført en 
pukkel af byggesager, der ikke er indtastet i BBR, hvorfor informationerne 
ikke er opdaterede. 

Opsummerende kan det siges, at den nuværende sagsbehandling er forbundet 
med et unødvendigt stort tidsforbrug. Det vurderes, at tidsforbruget ville kunne 
minimeres for både bygherrerne og byggesagsbehandlerne gennem en ny digi-
tal hverdag og sammenhæng i systemerne. Derudover medfører registrering af 
informationer om ejendomme i flere systemer problemer med validiteten og 
kvaliteten af data, og dette giver stor risiko for misforståelser og tidstab. 

En fremtidig digital byggesagsbehandling 

En elektronisk byggesagsbehandling baseret på en fælles digital infrastruktur 
vurderes at ville kunne forenkle og forbedre byggesagsbehandlingen væsentligt 
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for langt de fleste byggesagers vedkommende. Der vil altid være mere kompli-
cerede sager med specielle udformninger af bygninger, speciel anvendelse, 
byggerier på kanten af fysiske eller lovmæssige grænser, der kræver behandling 
af en erfaren byggesagsbehandler, men selv i disse tilfælde vil en elektronisk 
byggesagsbehandling forenkle processen væsentligt.  

Der er i det følgende taget udgangspunkt i de 80 procent af sagerne, der om-
handler ukomplicerede byggerier. Det vurderes, at de fleste af disse - med det 
rette system og alle informationer lagret digitalt - vil kunne foretages næste 100 
procent digitalt.  

Det er ideen, at borgerne får så megen hjælp i deres bearbejdning af ideer og 
udfærdigelse af ansøgning til byggetilladelse, at langt de fleste sager vil kunne 
behandles som "standardsager". 

Dette scenarie er beskrevet i det følgende og opdelt i de forskellige faser i en 
byggesagsbehandling. 

 

Figur 3: Den mulige fremtidige byggesagsbehandling 
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I idéfasen kan bygherren trække på eksisterende oplysninger i det fælles digita-
le bygningsarkiv. Dette omfatter bl.a.: 

• tegninger og andre bygningsinformationer om nuværende bebyggelse 

• en lang række oplysninger fra offentlige registre, arkiver og kort m. 

• krav omkring bebyggelsesprocenter, materialevalg, taghældning o.l. 

Disse informationer kan bygherren anvende i et legeområde. Bygherren kan her 
indtaste en række informationer i systemer om materialevalg, tekniske anlæg, 
etc., udfærdige grundtegninger, 3D-tegninger, etc. på det tilhørende tegnepro-
gram, lave energiberegning m.m. Bygherren kan herefter sende den samlede idé 
til en automatiske idèbehandling, hvor idéen testes op imod de regler, bestem-
melser m.m., der gælder for den pågældende bygning og grund. Alternativt kan 
man forestille sig en løbende kontrol, hvor bygherren får besked, så snart en 
information strider imod ovennævnte rammer.  

Bygherren vil løbende i sin behandling via en række søgemuligheder kunne 
indhente inspiration fra tilsvarende godkendte byggerier samt evt. få en indsigt 
i sammenhænge, der kan forenkle bygherrens vej til en byggetilladelse - herun-
der valg af flest mulige standardløsninger. 

Man kan forestille sig, at bygherren gennem idèbehandlingen (løbende eller ej) 
får besked, hvis de tænkte løsninger f.eks.: 

• kommer i konflikt med byggeprocenter, krav til taghældning, afstand til 
skel m.m. 

• kommer i konflikt med lokalplaner m.m. 

• kommer i konflikt med krav til materialevalg m.m. 

• vil kræve nabohøring 

• ikke opfylder energikrav. 

Derudover vil systemet kunne indeholde svar på de mest stillede spørgsmål, 
vejledning i brug af systemet, etc. 

Hvis det ønskede byggeri kræver en nabohøring, kunne en sådan gennemføres 
via systemet, således at resultatet af denne kan indgå som en del af byggean-
søgningen. I nabohøringen kan man forestille sig et forløb, hvor naboerne via 
systemet får forespørgsel, kan give sit svar og i sidste ende få besked om resul-
tatet af høringen. 

Call-center løsning  
Et automatisk system vil kunne bearbejde langt de fleste standardforhold og 
spørgsmål, men det må forventes, at der stadig vil være brug for at kunne kon-
takte et sekretariat med et call-center, en helpdesk eller lignende f.eks. ved 
hjælp til brug af systemet, spørgsmål og svar til lovkrav m.m..  
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Digital ansøgning 
Når idéen er blevet til et færdigt projekt og regler og love er opfyldt, vil det væ-
re muligt for bygherren at udfærdige en elektronisk ansøgningsformular med 
alle de nødvendige informationer f.eks. vedlagte tegninger, billeder, materiale-
beskrivelser, etc. og sende dem digitalt til kommunens system.  

Bygherren vil derefter få en kvittering for systemets modtagelse af ansøgnin-
gen. 

Registrering af ansøgning 
Ansøgningen kan så automatisk modtages og registreres i kommunens system 
og byggesagsbehandleren vil kunne få en automatisk besked om indkomne sa-
ger, deres kompleksitet, etc. 

Screening 
I systemet vil der automatisk kunne foretages en screening af ansøgningen, og 
der vil automatisk kunne ske en vurdering af, om det er en standardansøgning. I 
givet fald kan ansøgningen sendes videre i den digitale sagsbehandling, og der 
kan ske et tjek af ansøgningen. Hvis ansøgningen opfylder kravene, sendes der 
automatisk en besked til bygherren om, at byggesagen kan behandles som en 
standardsag sammen med et bud på sagsbehandlingstiden.  

I modsat fald sendes ansøgningen til en af sagsbehandlerne. 

Sagsbehandling 
Sagsbehandlerne vil skulle behandle ikke-standardsager og i den forbindelse 
evt. stille krav om supplerende informationer. Sagsbehandlingen foretages i 
kommunens system for at sikre en ensartet sagsbehandling..  

Systemet vil gennem den digitale infrastruktur kunne trække på alle nødvendi-
ge oplysninger til brug for sagsbehandlingen, herunder evt. links til eksempler 
på tilsvarende sager. Brug af en central database vil give mulighed for, at der på 
landsplan kan blive opbygget en erfaringsdatabase, som sikrer at antallet af 
standardsager med tiden øges. 

Derudover vil fælles principper for forvaltning af ikke-standardsager kunne 
medvirke til at udbygge legeområdet, således at en yderligere standardisering 
på sigt vil kunne opnås. For standardsager kan man forestille sig, at sagsbe-
handlerne foretager stikprøvekontrol for at kvalitetssikre det automatiske sy-
stem.  

Sagsbehandling forventes at kunne omfatte nabohøringer, energiberegning 
m.m.  

Udstedelse af byggetilladelse 
Efter færdigbearbejdning af byggesagen kan der automatisk fra kommunens 
system sendes en digital byggetilladelse sammen med en beskrivelse af de krav, 
der stilles til bygherren, for at der vil kunne gives en ibrugtagningstilladelse. 
Dette omfatter også deadline for bygherrens færdigmelding af byggeriet samt 
beskrivelse af den proces, kommunen iværksætter, hvis færdigmeldingen ikke 
modtages inden den angivne dato. 
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Færdigmelding 
Bygherren vil kunne færdigmelde byggeriet via den digitale infrastruktur og en 
evt. VVS-entreprenør vil kunne indrapportere påbegyndelseskort og melding til 
BBR om kloakforholdene. 

Når bygherrens færdigmelding er modtaget, vil der kunne foretages en besigti-
gelse, der kombinerer gennemgangen af byggeriet med hensyn til både bygge-
tilladelse, værdiskøn, energiramme (energimærkningsordningen), byggeskade-
forsikringsordningen, etc. 

Ibrugtagningstilladelse 
Bygherren vil kunne få tilsendt en ibrugtagningstilladelse evt. efter en besigti-
gelse. 

Afslutning af sagen 
Sagen vil kunne arkiveres digitalt og opdateret materiale overføres til det fæl-
les, digitale bygningsarkiv. Sagen afsluttes. 

Værdiskøn  
Gevinsterne vil blandt andet kunne udmøntes i sparet arbejdstid og dermed res-
sourcer hos de offentlige myndigheder og sparet ventetid hos bygher-
rer/entreprenører og dermed potentiel økonomisk gevinst i relation til optagelse 
af byggelån. 

I forbindelse med slutmelding af byggeriet vil man kunne nøjes med at gen-
nemføre et enkelt tilsyn på baggrund af informationerne i 3D-modellen og der 
vil samtidigt kunne udstedes en ibrugtagningstilladelse, et energimærke og en 
attest til byggeskadeforsikringen. Derved vil man kunne sammenlægge disse 
tilsyn i ét og dels spare ressourcer dels omkostninger til Energimærkningsord-
ningen. 

Disse potentielle gevinster er beregnet i kapitel 6 og bilag 3.  

Herunder præsenteres en række af de øvrige forventede gevinster: 

� ensartet sagsbehandling på tværs af kommunerne 

� bygherren til enhver tid vil kunne se, hvor langt ansøgningen er, og hvad 
der mangler, for at sagen kan færdigbehandles  

� fyldestgørende ansøgninger vil kunne minimere sagsbehandlingstiden - ikke 
mindst hvis de kan behandles 100 procent digitalt  

� bygherrens evt. eget arbejde med nabohøringer forkorter høringsperioder 

� byggesagsbehandlere må forventes at skulle bruge væsentligt mindre tid på 
at svare på henvendelser, på retursager og på selve sagsbehandlingen 

� der vil ske mere ensartede sagsbehandlinger af større kvalitet, og et øget 
antal sager vil kunne behandles som standardsager 

� byggekvaliteten vil med tiden kunne blive forbedret gennem den informati-
on, som systemet kan give bygherren i sin idébearbejdningen med gode løs-
ninger, som andre har prøvet før 
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� mulighed for sammenlægning af en række tilsyn som typisk foretages lige 
inden ibrugtagning, herunder ibrugtagningstilladelsen, energimærket og 
byggeskadeforsikring 

� der kan på sigt gives mulighed for udstedelse af elektroniske energimærke 

� inddragelsen af alle relevante myndigheder (fredningsmyndigheder, miljø-
myndigheder, etc.) 

� manglen på kvalificeret personale reduceres 

� man imødekommer kritik fra kommunerne af manglende sagsbehandling af 
småhussager 

� hurtigere sagsbehandling på komplekse sager, under forudsætning af at 
medarbejderne samles i større enheder, hvor den nødvendige kompetence 
kan opretholdes.  
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5.4 Anlægsfasen (fra udbud til aflevering) 

Nuværende situation 

Anlægsfasen gennemføres ligesom projekteringsfasen meget forskelligt afhæn-
gigt af byggeriets størrelse og kompleksitet, men i langt de fleste tilfælde ud-
former bygherren og dennes rådgiver et udbudsmateriale baseret på projekte-
ringen og byggetilladelsen 

En række håndværkere og/eller entreprenører gennemgår udbudsmaterialet, ud-
arbejder hver deres styklister og tilbud på baggrund af disse. Bygherren udvæl-
ges det økonomisk mest fordelagtige tilbud og byggeriet kan gå i gang. 

Under byggeriet anvender de forskellige parter af deres egne kopier af trykte 
tegninger og beskrivelser og der udsendes ofte en lang række rettelsesblade un-
dervejs i byggeriet. Derved sker det ofte, at de forskellige parter arbejder ud fra 
forskellige versioner af tegninger og beskrivelser med den risiko for fejl, som 
dette udgør. Mængden af papirer i den forbindelse er ofte også stor. 

I forbindelse med afleveringen gennemføres en afleveringsforretning med man-
gelgennemgang og drifts- og vedligeholdelsesdokumentation samt as build-
tegninger leveres til bygherren. Mangellisterne er ofte lange og opretning af fejl 
og mangler giver anledning til mange tvister parterne imellem. Desuden leveres 
dokumentationen i mere eller mindre tilfældigt format og i et omfang, der ofte i 
højere grad er baseret på den udførende vilje og/eller evne til at levere doku-
mentationen end den kommende driftsherres behov. 

Dette skyldes dog ikke udelukkende den udførendes manglende opfyldelse af 
stillede krav, men også manglende kravstillelse og opfølgning på denne fra 
bygherrens side. 

Fremtidig situation 

Udbud af byggeentrepriser til håndværkere eller entreprenører og leverandører 
vil kunne foregå på baggrund af de udformede 3D-modeller og beskrivelser. 
Allerede i dag kan man på nogle statslige byggerier se fordelen ved, at der på 
denne måde automatisk genereres styklister fra bygherrens side, så de mange 
bydende ikke hver især skal skabe disse. Dette er med til at forbedre kvaliteten 
af de bydendes tilbud. 

I anlægsfasen vil alle parter kunne benytte sig af et fælles bygningsarkiv og 
kommunikationssystem, hvorved det sikres, at alle parter har samme opdatere-
de udgangspunkt for byggeriet. Kombineret med 3D-modeller giver det en stør-
re grad af sikkerhed for den korrekte udførelse og forenkler kvalitetssikringen 
af byggeriet. Som eksempel kan nævnes muligheden for kollisionsanalyser af 
byggeriet, hvorigennem det sikres, at projektændringer et sted ikke medfører 
problemer et andet sted. 

Systemet giver mulighed for, at den kommende driftsherre får tilført drifts- og 
vedligeholdelsesinformationer om tekniske anlæg og bygningen i den takt, 
hvormed tingene bliver færdiggjort og testet. Informationerne vil kunne overfø-
res automatisk til driftsherrens drifts- og vedligeholdelsesprogram i de nødven-
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dige formater, hvorved driftsherren i forbindelse med overtagelsen af byggeriet 
har alle de nødvendige drifts- og vedligeholdelsesplaner.  

Den løbende kvalitetskontrol ved brug af de digitale værktøjer vil desuden kun-
ne forenkle overleveringsforretningen samt 1- og 5-års bygningseftersyn.  

Værdiskøn 
Udformning af digitale styklister vil kunne give betragtelige økonomiske ge-
vinster i tilbudsfasen, idet kun én part og ikke fire eller fem parter skal udarbej-
de disse.  

Anvendelsen af 3D-modellerne vil kunne nedbringe antallet af projekteringsfejl 
og brugen af digitale systemer vil kunne nedbringe omkostningerne til print i 
løbet af anlægsfasen. 

De potentielle gevinster er beregnet i kapitel 6 og bilag 3.  

5.5 Drift og vedligehold 

Nuværende situation 

Overførsel af beskrivelser, tegninger m.m. om byggeriet (as built-information) 
samt drifts- og vedligeholdsdokumentation fra anlægsfasen til brug for den ef-
terfølgende drift og vedligeholdet af byggeriet foregår i dag hovedsageligt gen-
nem aflevering af fysisk dokumentation i form af en række ringbind suppleret 
med de samme informationer i digital form. 

Dokumentationen er meget forskellig i kvalitet, omfang, indhold og format og 
ikke altid lige relevant, idet f.eks. leverandører kan have en tendens til ikke at 
sortere information i tilstrækkelig grad. Dermed kan bygherren bl.a. blive be-
lemret med f.eks. informationer om alle pumper indenfor den type, der er in-
stalleret i byggeriet, i stedet for blot at få dokumentationen for netop den instal-
lerede pumpe.  

Især når det drejer sig om større byggerier, er det ofte, at dokumentationen pla-
ceres der, hvor den er mindst i vejen. Der er ikke tradition for at aflevere egent-
ligt drifts- og vedligeholdelsesdokumentation for enfamilieshuse. 

Dette kan især for de større byggerier medføre, at bygherrens driftsorganisation 
ikke overholder de gældende garantibestemmelser på f.eks. tekniske anlæg, 
hvorved garanti og mulighed for at gøre regres overfor fejl og mangler overfor 
entreprenører og leverandører kan falde bort. 

For langt de fleste byggerier foreligger oplysningerne kun analogt, hvilket gør 
det tidskrævende at lokalisere de nødvendige oplysninger og svært at opdatere 
disse. I et byggeris levetid vil der med jævne mellemrum være behov for at 
kunne finde disse informationer især i forbindelse med: 

• planlægning og gennemførelse af det løbende vedligehold (gennemføres i 
dag udelukkende på større byggerier, men kunne i fremtiden bruges på alle 
byggerier). 
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• ejerskifte, hvor især ejendomsmægler og huseftersyns- og energimærk-
ningskonsulenter har brug for informationerne til planlægning af besøg og 
udfærdigelse af vurderinger. 

• ombygning, tilbygning og renovering, hvor bygherren, entreprenører m.fl. 
skal anvende informationerne til planlægning og byggeansøgning. 

• bygningssyn af kommunale ejendomme hvor det kan tage op til 2-3 timer 
pr. ejendom at finde de relevante informationer. 

Derudover er flere aktører henvist til at foretage direkte besigtigelse af ejen-
domme f.eks. i forbindelse med: 

• låntagning 

• tegning og fornyelse af forsikringer. 

Større ejendomsejere - heriblandt mange kommuner - anvender it-systemer til 
planlægning og styring af drifts- og vedligeholdsaktiviteter, men der findes en 
række forskellige løsninger, som ikke umiddelbart kan "snakke sammen" eller 
integreres med f.eks. virksomhedens økonomisystem. Dette betyder, at relate-
rede oplysninger placeres i forskellige og ikke sammenhængende it-systemer. 

Opsummerende kan det siges, at: 

• såvel kommunernes ansatte, som huseftersyns- og energimærkningskonsu-
lenter, ejendomsmæglere, ejendomsejere, rådgivere forsikringsmæglere, 
kreditforeningers medarbejdere m.fl. bruger megen tid på at finde de rele-
vante data på eksisterende ejendomme.  

• megen drifts- og vedligeholdsdokumentation ikke anvendes og der bruges 
tid på at indhente den relevante information, efterhånden som behovet op-
står - især for driftsfolkene på større ejendomme. 

• der bruges megen tid til at finde informationer i forbindelse med bygnings-
syn af f.eks. kommunale ejendomme (COWIs erfaring: 2-3 ti-
mer/ejendom). 

• små husejere generelt ikke vedligeholder deres ejendomme løbende, men 
først griber ind, når det ikke længere kan undgås at gøre noget ved tingene. 
På det tidspunkt er bygningsdelen ofte i en tilstand, hvor vedligeholdet bli-
ver meget dyrere end nødvendigt eller udskiftning er den eneste mulige 
løsning. Dette har betydning for disse boligers generelle standard og kan 
have betydning for beboernes trivsel. 

• anvendelse af ikke-integrerede it-systemer medfører et unødigt stort tids-
forbrug i forbindelse med styring af drift og vedligehold af bygninger. 

Fremtidig situation 

En fælles digital infrastruktur med et fælles digitalt bygningsarkiv vil kunne 
rumme let tilgængelige og let opdaterbare oplysningerne fra de enkelte ejen-
domme ét sted med de prioriterede og udvalgte informationer om ejendommen, 
og hvordan de enkelte bygningsdele vedligeholdes og drives bedst. Infrastruk-
turens digitale værktøjer vil desuden lette ejernes anvendelse og bearbejdning 
af bygningsdata i forbindelse med ejendomsdriften og vedligeholdet. 
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Dette vil først og fremmest betyde, at det vil kunne blive meget lettere at frem-
skaffe de relevante oplysninger i forbindelse med ejerskifte, låntagning, tegning 
af ejendomsforsikringer, energimærkning, huseftersynsvurderinger, bygnings-
syn, etc.  

Hertil kommer, at disse informationer vil kunne blive lettere at arbejde videre 
på i forbindelse med til- og ombygninger og renoveringer. Informationer om 
udskiftning eller tilføjelse af bygningsdele, nyt tegningsmateriale m.m. vil kun-
ne blive føjet til de eksisterende informationer om ejendommen, så der til sta-
dighed findes opdaterede informationer om dette.  

I det omfang der skal foreligge byggetilladelser, vil disse informationer kunne 
blive tilføjet i forbindelse med byggesagsbehandlingen, men i det omfang bo-
ligejeren f.eks. skifter vinduer ud, vil disse informationer kunne indføjes af eje-
ren selv. 

Med hensyn til drift og vedligehold af bygningerne vurderes, at ét fælles system 
vil gøre det lettere at stille krav til den dokumentation, der skal foreligge fra 
entreprenørers og leverandørers side både hvad angår format, kvalitet og om-
fang, og det vil være lettere at kontrollere, at der er leveret den rette informati-
on. Desuden vil dokumentationen være lettere tilgængelig og dermed blive 
brugt oftere - også af mindre ejendomsejere. 

Der kommer til stadighed nye produkter til drift og vedligehold af materialer - 
f.eks. rengøringsprodukter, nye malingstyper, olietyper, etc., som typisk vil ha-
ve et bedre miljø/arbejdsmiljø/holbarhedsprofil end de eksisterende produkter. 
Med et sådant standardsystem vil man kunne forestille sig, at det bliver muligt 
via link fra de enkelte bygningsdele til stadighed at være opdateret på de bedste 
produkter til drift og vedligehold af bygningerne. Dette vil også kunne gøre det 
lettere at overholde de til stadighed skærpede krav omkring miljø og arbejds-
miljø. 

Den digitale infrastruktur vil desuden kunne indeholde digitale værktøjer til 
udformning af vedligeholdelsesplaner og lignende gennem kobling af viden om 
de forskellige konstruktioner, materialer, tekniske anlæg m.m. Et fælles it-
system til drift og vedligehold vil kunne gøre det attraktivt for leverandører af 
ERP-systemer at gøre dem integrerbare med dette system. 

Hertil kommer, at muligheden for at udtrække valide data, tegninger, mængder 
m.v. kan bruges i forhold til en leverandør eller entreprenør/håndværker, der 
nemt kan opmåle og lave tilbud. Ved en fremtidig udskiftning vil der også 
nemmere kunne genereres et nyt udbudsgrundlag. 

Under forudsætning af at bygningsdata opbevares og vedligeholdes i et digitalt 
bygningsarkiv, er der umiddelbart ikke behov for at bruge konsulen-
ter/byggesagkyndige til at udarbejde energimærker i forbindelse med ejen-
domshandel. Alle data findes opdaterede i arkivet og et simpelt it-system kan 
beregne energirammen og udstede et energimærke på samme måde som ved 
bygningens ibrugtagning. 
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Digitalisering af byggeriet vil også medføre en række gevinster, som ikke di-
rekte kan omregnes til beløb. En af disse gevinster er, at det vil blive muligt at 
overdrage bygningsdata i forbindelse med ejerskifte i drifts- og vedligeholdel-
sesperioden. Dette er ofte et problem i dag, hvor eventuelle bygningsdata ofte 
forsvinder ved ejerskifte. 

Værdiskøn 

Alle gevinster, som skabes via den løsning, der er beskrevet i det foregående, 
forudsætter at bygningsdata findes digitalt og er blevet opdateret gennem byg-
ningens tidligere faser. Der er således i stor udstrækning tale om, at arbejdet i 
de foregående faser udmøntes som gevinster i drifts og vedligeholdelsesfasen. 

En fælles digital infrastruktur vil kunne bl.a. tilføre værdi på følgende områder: 

• spare megen tid i forbindelse med fremskaffelse af informationer i relation 
til ejerskifte, låntagning, energimærkning, bygningssyn m.m. 

• medvirke til at sikre en bedre kvalitet og et bedre omfang af drifts- og ved-
ligeholdsdokumentation. 

• skabe mulighed for benchmarking af energiforbrug, arealanvendelse, om-
kostninger til vedligehold m.m., som giver ejendomsejerne incitament til at 
optimere indsatsen i forhold til egen ejendom 

• medvirke til at mere af drifts- og vedligeholdelsesdokumentationen anven-
des, hvilket medfører, at der spares tid til at rekvirere dette materiale på ny 
og at flere mindre bygningsejere vil gøre brug af disse informationer i.f.m. 
vedligehold af deres ejendomme 

• assistere bygningsejere i udbud af serviceydelser, vedligeholdelsesopgaver 
m.m. 

• hæve kvaliteten af ejendomsstandarden. 

• gøre det lettere for nye folk at overtage drifts- og vedligeholdelsesfunktio-
ner, når data findes ét sted og i et format, som de kender fra andre ejen-
domme. 

• give nye ejere let adgang til eksisterende informationer om den pågælden-
de ejendom. 

• skabe basis for valide vedligeholdelsesplaner og for at også mindre ejen-
domsejere - såsom ejere af enfamilieshuse - vil vedligeholde ejendommen 
løbende - og ikke som nu - efter hovsaprincippet (der vedligeholdes når 
man opdager, at den er gal med vinduerne o.l. - når det faktisk er for sent). 
Dette forventes at ville højne ejendommenes standard og trivslen i disse.  

• skabe basis for mere ensartede informationer, hvilket vil lette enhver an-
vendelse af og tilgang til disse informationer. 

• skabe basis for stadig anvendelse af behandlingsmetoder med de bedst mu-
lige miljø/arbejdsmiljø/holbarhedsprofiler. 

• give ejendomsejerne en mulighed for at arealoptimere grundet det præcise 
materiale med digitale tegninger, m²-opgivelser, etc. 



Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav  

 

 

37 

.  

Via de digitale systemer vil driftsherren desuden kunne modtage optimerings-
forslag fra såvel offentlig som privat side. 

Det kræver yderligere undersøgelser at kvantificere de fleste af ovenstående 
gevinster, men der er i afsnit 6 og bilag 3 beregnet et overslag over de gevin-
ster, der vurderes at være forbundet med: 

• bedre arealudnyttelse 

• effektivisering af bygningsvedligeholdet 

• digitalisering og opmåling i vedligeholdelsesprocessen. 

5.6 Nedrivning/demontering  

Nuværende situation 

Når det vurderes, at en ejendom er mere værd uden bygningen på eller der øn-
skes en helt anden anvendelse af ejendommen foretages enten en nedrivning 
eller en prioriteret demontering af bygningen. I Danmark er man foran langt de 
fleste andre nationer med hensyn til genbrug af byggematerialer. 

Det er imidlertid stadig sådan, at hver opgave løses som de dukker op og miljø-
problemer m.m. behandles, som man støder på dem. 

Fremtidig situation 

En miljøkodning af de anvendte materialer og anlæg - såvel hvad de består af, 
som affaldsprodukter fra dem, driftsmidler og vedligeholdelsesmaterialer vil 
kunne give et overblik over hvad der er indbygget i den danske bygningsmasse, 
alderen af dette, forventeligt tidspunkt for miljømæssige udfordringer m.m. 

Værdiskøn 

Fordelene vil være, at nedrivningsaktiviteter kan planlægges nøjere end i dag, 
samt at man kan gardere sig mod hovsa-episoder, hvor f.eks. miljø- eller ar-
bejdsmiljøproblematiske emner skaber risiko for ulykker. Man kan desuden i 
god tid planlægge, hvordan de genanvendelige materialer kan genanvendes. 

En ekstra gevinst kan være, at det fælles digitalt bygningsarkiv kan være med 
til at genere et grundlag for strategiske, landsdækkende tiltag i relation til gen-
anvendelse eller miljøhåndtering af byggematerialer på langt sigt. Der må 
fremover forventes endnu større udfordringer i relation til lossepladsfaciliteter, 
CO2-regnskaber, etc. end vi har i dag.   

Hertil kommer at der vil ligge en samfundsmæssig besparelse ved hurtigt at 
kunne skabe et overblik over f.eks. miljøbelastende eller indeklimaproblem-
fyldte bygningsdele. F.eks. ville kortlægning af bygninger med asbest have væ-
ret betydelig nemmere, hvis man kunne scanne et bygningsarkiv. 

De økonomiske gevinster i demonteringsfasen kan ikke kvantificeres uden sup-
plerende undersøgelser og vurderinger. 
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6 Potentielle gevinster  

På baggrund af de beskrevne værdiskøn har COWI foretaget en kvantificering 
af de potentielle gevinster for en række af de beskrevne områder. Der er kun 
foretaget beregninger af mulige gevinster, hvis størrelsesorden vurderes med 
rimelighed at kunne fastslås med en vis sikkerhed. En række af de andre, nævn-
te gevinstmuligheder vil kunne kvantificeres efter supplerende undersøgelser. 
Disse er nævnt i afsnit 6.2 Øvrige fordele.  

De potentielle gevinster er et udtryk for de fordele, som bygningsejere og aktø-
rer i byggebranchen vurderes at kunne opnå. Gevinster kan være et udtryk for 
sparede mandtimer, sparede udgifter ved kapitalforvaltning, sparede udgifter til 
kopiering m.m. De detaljerede forudsætninger og beregninger er vedlagt i bilag 
2 og 3 og er opsummeret i nedenstående tabel, fordelt på den offentlige sektor 
og erhverv. 

6.1 Potentielle økonomiske gevinster 

Potentielle økonomiske gevinster Offentlig 

sektor 

mio. kr./år 

Erhverv 

mio. kr./år 

Samlet 

mio.kr./år 

Digitalisering af informationer i byggeprocessen 

(erhvervsbyggerier) 

 50 50 

Anvendelse af BIM-modeller i byggeprocessen 110 2.590 2.700 

Sparet arbejdstid til byggesagsbehandling 150  150 

Sparet ventetid hos bygherren 10 160 170 

Anvendelse af digitale styklister  400 400 

Sammenlægning af diverse tilsyn og ordninger 5 40 45 

Bortfald af energimærkeordning ved ejendomshandel 10 240 250 

Bedre arealudnyttelse 500 5.700 6.200 

Effektivisering af vedligeholdelse 575 6.300 6.875 

Digitalisering og opmåling i vedligeholdelsesproces-

sen 

30 310 340 

Total 1.390 15.790 17.180 

Tabel 1:Potentielle økonomiske gevinster 

 

Det er COWIs klare vurdering, at de opgjorte gevinster kan frigøres, men det 
kræver en samlet langsigtet tilgang, at etablere en digital infrastruktur med et 
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fælles bygningsarkiv og en digitalisering af hele byggeprocessen, hvorved alle 
oplysninger om et byggeri bliver tilgængelige for de relevante parter. 

Det må forventes, at virksomheder fremover vil anvende et stigende antal digi-
tale værktøjer - hardware såvel som software - med øgede investeringer til føl-
ge. Der er ikke gennemført en vurdering af de eventuelt øgede investeringer og 
omkostninger, som etableringen og anvendelsen af et fælles, digitalt bygnings-
arkiv med de tilhørende standarder, værktøjer, metoder etc. vil medføre. 

Tallene for de potentielle, økonomiske gevinster er hovedsagelig beregnet ud 
fra COWIs egne erfaringer med konkrete projekter og stikprøvevise interviews 
med entreprenørerne og udvalgte kommuner. Derudover er der anvendt oplys-
ninger fra tidligere offentligt tilgængelige rapporter og kontakter i byggebran-
chen, hvorved det er tilstræbt at inddrage eksisterende viden i størst muligt om-
fang. Der er ikke foretaget nye kvantitative undersøgelser i forbindelse opgørel-
sen. 

Det er værd at bemærke at ovennævnte digitaliseringsgevinster også kan indhø-
stes for andre områder end byggeriet. Det er COWIs vurdering, at der vil kunne 
findes lignende gevinster indenfor veje, broer og den øvrige fysiske infrastruk-
tur, hvis der sker en fuld digitalisering. COWI har ikke analyseret og kapitalise-
ret disse gevinster, men de vurderes umiddelbart at være mindst samme størrel-
sesorden som inden for byggeriet. 

Det er således også COWIs vurdering, at ovenstående opgørelse over de poten-
tielle gevinster, kun viser toppen af isbjerget, idet der vil være en lang række 
indirekte gevinster, som ikke er kvantificeret i denne rapport.  

Set i lyset af det store potentiale der ligger i en digital forvaltning af byggeriet 
fra vugge til grav anbefaler COWI, at der arbejdes videre med at skabe rammer, 
der gør det muligt at få skabt et fælles digitalt bygningsarkiv på nationalt plan 
og dermed få etableret fundamentet for en digital forvaltning af byggeriet i hele 
dets levetid.  
 
Derudover anbefaler COWI, at alle de lovmæssige krav, der stilles i forbindelse 
med byggesagsbehandling og ejerskifte, tænkes sammen, så de indgår som en 
del af den digitale forvaltning.  

6.2 Øvrige fordele 

Digital forvaltning af bygninger i forløbet fra idéskitse til nedrivningen måske 
50 eller 100 år efter, rummer en række værdier for en konkret bygnings forskel-
lige interessenter, som ikke umiddelbart kan omsættes i kr., eller som kræver 
mere detaljerede undersøgelser for at kvantificere de mulige gevinster 

Implementering af den digitale forvaltning vil uden tvivl give anledning til 
ændrede sammenhænge, forretningsgange og samarbejdsrelationer med effekti-
visering, øget kvalitet i løsninger m.m. som resultat. Der er tale om dynamiske 
gevinster, som etablering af en fælles, digital infrastruktur åbner muligheder 
for. 
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I dette afsnit er der redegjort for en række øvrige fordele for de enkelte grupper 
af interessenter. For hver af fordelene er det vurderet, om det med supplerende 
undersøgelser vurderes at være muligt at kvantificere de potentielle gevinster. 
Der er i givet fald tilføjet et (K) efter beskrivelsen. 

Interessenter Fordele 

Bygningsejere • Bedre overblik og håndtering af 
information vedrørende ejen-
dommen 

• Lettere indhentning af informati-
oner i forbindelse med om- og 
tilbygninger (K) 

• Mange parter anvender de sam-
me data, hvilket medfører en hø-
jere grad af kvalitetssikring 

• Nemmere at realisere og håndte-
re byggesager, sagsbehandling 
ift. om- og tilbygning, samt 1- og 
5-årseftersyn (K) 

• Øgede energigevinster grundet 
viden om hvordan det er foreta-
get på lignende bygninger samt 
om det økonomiske potentiale i 
energirenoveringer o.l. 

• Benchmarking i forhold til lig-
nende bygninger ved køb og 
salg. 

  
Myndigheder • Udtræk af statistikker over byg-

ningens alder, tilstand og miljø-
mæssige forhold 

• Nemmere at forudse virkningen 
af f.eks. ny lovgivning og inci-
tamentsstrukturer 

• Proaktiv håndtering af kommen-
de miljøproblemer i forbindelse 
med nedbrydning og demonte-
ring 

  
Forsikringsselskaber, banker og kredit-
foreninger 

• Bedre indsigt i tilstanden, når 
bygningen skal forsikres, eller 
der skal optages pant. 

 
Rådgivere • Lettere adgang og bedre overblik 

over digital information om 
ejendommen (K) 

• Lettere indhentning af informati-
oner i forbindelse med om- og 
tilbygninger (K) 

• Mindre usikkerhed med hensyn 
til afgivelse af tilbud, idet der ar-
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bejdes med datasæt, og fejl lette-
re kan opdages og oprettes 

• Bedre konkurrencevilkår 
 

Entreprenører og leverandører • Skræddersy tilbud til forskellige 
kundegrupper 

• Lettere indhentning af informati-
oner i forbindelse med om- og 
tilbygninger (K) 

• Bedre konkurrencevilkår 
• Bedre samspil mellem entrepre-
nører og leverandører i relation 
til levering af den rette ydelse.  

 
Forskere og uddannelsesinstitutioner • Nye muligheder for indsamling 

og bearbejdning af information 
om den danske bygningsmasse 

• Forskningsresultaterne vil kunne 
anvendes i de fremtidige uddan-
nelsestilbud. 

 
Borgere • Større gennemsigtighed og gen-

nem lovgivning et løft i kommu-
nernes kvalitet af kommunes 
bygninger, som vil komme bor-
gerne til gavn 

• Bedre oplysning om private og 
offentlige udlejningsboliger, så 
uventede oplevelser undgås ved 
overtagelse af lejemålet 

• Mulighed for at stille uhæderlige 
og dårlige udlejningsboliger i et 
dårligt lys og den vej igennem at 
øge kvaliteten af boligerne. 

  
Interesseorganisationer/foreninger • Bedre vejledning af deres med-

lemmer gennem lettere adgang 
til information om eksisterende 
bygninger 

• Styrkelse af forholdene til myn-
digheder og politikere gennem 
større detailkundskab til eksiste-
rende bygningsmasse.  

 
Forsyningsselskaber • Større kendskab til elforbruget 

på landsplan 
• Skærpet indbyrdes konkurrence 
og større mulighed for de dygti-
ge selskaber at opnå markedsfor-
dele. 
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Note: (K) betyder at det med supplerende undersøgelser vil være muligt at kvantificere de 

potentielle gevinster. 

6.3 Fordeling af gevinsterne 

 De potentielle gevinster vil kunne høstes hos alle byggeriets parter. Enkelte 
gevinster vil være relateret til byggeriet specifikke faser og aktører, men langt 
det største potentiale vil ligge i den dynamiske anvendelse og udveksling af 
data gennem hele byggeriets livscyklus. Nedenstående tabel viser hvilke gevin-
ster de forskellige aktører forventes at opnå og illustrerer derved det store po-
tentiale på tværs – såvel vertikalt som horisontalt. 

Tabel 2: Matrice over fordeling af gevinster mellem byggeriets aktører 

Note: (X) betyder at der opnås en indirekte gevinst, som dog ikke er indeholdt i det økono-

miske potentiale angivet i tabel. 

Ligeledes kan de øvrige fordele høstes af alle byggeriets parter som angivet i 
tabel 3. 
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Potentielle økonomiske gevinster  

Digitalisering/oversættelse af materialer i 

byggeprocessen 
X    (X) (X)    

Anvendelse af BIM-modeller X  (X)  X X X   

Sparet arbejdstid i byggesagsbehandling   X       

Sparet ventetid hos bygherren X         

Anvendelse af digitale styklister X    (X) (X)    

Sammenlægning af diverse tilsyn og ordnin-

ger 
X X (X) (X) (X)     

Bortfald af energimærkeordning ved ejen-

domshandel  
X  X  (X)     

Bedre arealudnyttelse  X        

Effektivisering af vedligeholdelse  X        

Digitalisering og opmåling i vedligeholdel-

sesprocessen 
 X X   (X)     
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Tabel 3: Matrice over fordeling af de øvrige fordele mellem byggeriets aktører 
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Øvrige fordele  

Bedre muligheder for kommunikation og fil-

udveksling på projekter 
X  X  X X X   

Lettere indhentning af informationer i forbin-

delse med om- og tilbygninger 
X X   X X    

Lettere adgang og bedre overblik over digital 

information om ejendommen 
X X  X X    X 

Bedre konkurrencevilkår X    X X X X  

Mulighed for benchmarking X X X X X X X X X 
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7 Øvrige projekter og deres betydning 

Der findes allerede en række tiltag i branchen omkring digital forvaltning og 
optimering inden for de enkelte faser i et byggeris livscyklus fra vugge til grav, 
men endnu ingen som ser på byggeriet i hele dets levetid som en sammenhæn-
gende proces.  

Herhjemme er det største delvist sammenhængende tiltag på nuværende tids-
punkt arbejdet med Det Digitale Byggeri, samt EBSTs initiativer omkring OIS  

Der vil således i det følgende blive fremdraget en række projekter, såvel danske 
som internationale, som forventes at have betydning for udviklingen af en fæl-
les digital infrastruktur.   

7.1 Det digitale byggeri 

Der er i Det Digitale Byggeri gennemført en indsats, hvor der er skabt en solid 
baggrund for digitalisering af forløbet af det enkelte byggeprojekt med henblik 
på realisering af et fælles, digital system til byggeprojekter. Udgangspunktet er, 
at data genereres så få gange som mulig og, udveksles så gnidningsfrit som mu-
ligt på tværs af aktører og faser gennem hele byggeriets livscyklus.  

Det Digitale Byggeri omfatter bl.a. en indsats for standardisering af området, 
hvilket vurderes at være en nødvendighed for at opnå de fulde gevinster ved 
digitalisering af forvaltning af byggeri fra vugge til grav. Dermed udgør Det 
Digitale Byggeri et godt grundlag for udviklingen af den digitale infrastruktur. 

Det Digitale Byggeri er etableret af branchen med en række af de store rådgive-
re og entreprenører som primus motor og med EBST som fødselshjælper. Sta-
ten har senere fulgt op med krav om anvendelse af Det Digitale Byggeri i for-
bindelse med alle statslige byggeprojekter. Der har imidlertid indtil nu kun væ-
ret relativt få statslige byggerier med kravstillelse.  

I Det Digitale Byggeri er der aldrig forsøgt etableret en kobling til byggesags-
behandlingen i kommunerne. I de fleste situationer stiller kommunen derfor 
stadig krav om papirprint af tegninger fra Det Digitale Byggeri i ansøgningen 
om byggetilladelse, og den videre kommunikation imellem parterne er også 
papirbåren.  

Desuden beskæftiger Det Digitale Byggeri sig kun meget lidt med driftssituati-
onen. Dette skyldes at aktørerne bag det Det Digitale Byggeri har koncentreret 
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sig om at udforme et dataformat som kunne anvendes internt i byggeriet. Bil-
ledligt talt betyder dette, at Det Digitale Byggeri kan tømme trillebøren for data 
og information foran de driftsansvarlige uden at disse kan modtage eller anven-
de data.  

Endelig er man oppe imod en række forskellige skræddersyede løsninger inden 
for byggeriets som hos de offentlige myndigheder. Her kan refereres til Husef-
tersynsordningen, Energimærkeordningen og den nyligt indførte Byggeskade-
forsikringsordning.  

7.2 Standadisering af offentlige systemer 

I løbet af de sidste ti år er der herhjemme foregået et omfattende standardise-
ringsarbejde bl.a. omkring regler for informationsudveksling og generiske be-
skrivelser af bygningselementer. Samtidig er lang række af de store, offentlige 
systemer vedrørende ejendomme og byggeri under forandring og opgradering. 
Dette vedrører den digitale tingbog, det matrikulære system, bygnings- og bo-
ligregistret (BBR), planregistret, miljøportalen m.fl. Endelig er der vedtaget et 
EU-direktiv (Inspire), som er fulgt op med en dansk lov om geografiske infor-
mationer. Udgangspunktet er miljøområdet med fokus på metadatabeskrivelser 
og opnåelse af forbedret interoperabilitet. 

Standardiseringsarbejdet har omfattet de nedenstående initiativer 

• Den digitale tingbog (e-TL) 
Projektet har til opgave at udvikle og implementere et nyt digitalt tinglys-
ningssystem. Formålet er at automatisere og digitalisere en lang række ar-
bejdsprocesser. Kunderelationen forandres også og det vil fremover kun 
være muligt at henvende sig via digital signatur og hovedparten (ca. 70 
procent) af sagsbehandlingen forventes håndteret elektronisk.  

• Det matrikulære system 

Kort & Matrikelstyrelsen tog i slutningen af 2007 et nyt system til matriku-
lær behandling i brug. Systemet er primært udviklet som en intern optime-
ringsopgave for at spare arbejdsressourcer. Systemet er dog samtidigt ud-
viklet efter SOA-standarder, hvilket muliggør bedre udveksling med bru-
gerne og andre systemer via web-services.  

• Bygnings- og boligregistret (BBR) / OIS 

BBR er pt. under udvikling til en ny generation opbygget efter SOA-
principper, hvor alle data i BBR kan opdateres og leveres via web-services.  

• PlanDK2 

Planregisteret er indenfor de seneste år etableret som et geografisk baseret 
system baseret på planens geografiske omfang, og hvor de tekstuelle in-
formationer er tilknyttet som attributdata. Det nye system kaldes PlanDK2. 
Kommunerne har fået pligt til at indmelde nye planer og konvertere eksi-
sterende lokalplaner.  
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• Miljøportalen 

Miljøportalen er et fælles offentligt projekt med deltagelse fra kommuner-
ne (KL), staten og regionerne. Projektet har sit udspring i strukturreformen 
og i flytningen af amternes data til henholdsvis kommuner og stat. Intenti-
onen er, at både stat, kommuner og regioner udstiller deres data i Miljøpor-
talen, og at brugerne og sagsbehandlerne kan anvende Miljøportalen i den 
daglige administration.  

• KL standardisering 

KL har startet et projekt for at undersøge mulighederne for at skabe stan-
dardiserede rammer for kommunernes anvendelse af geodata. Projektet 
skal identificere relevante åbne standarder på geodataområdet og via en 
business case analysere anvendelsen af disse i kommunerne.  

• Inspire 

Folketinget vedtog i december 2008 "Lov om infrastruktur for geografisk 
information". Lovforslaget er baseret på et EU-regulativ, og lovforslaget 
etablerer en formel juridisk ramme på anvendelse af data på miljøområdet 
på tværs af de europæiske lande. Forslaget tager primært sigte på metadata 
beskrivelser og interoperabilitet. 

• Forvaltnings Klassifikation 

KL og Landsbyggefonden har gennemført et udviklingsarbejde, hvor der 
er udviklet et klassifikationssystem til anvendelse i ejendomsforvaltning. 
Systemet er udviklet til erstatning for de eksisterende SfB-baserede syste-
mer og giver nye muligheder i en digital og web-baseret verden. Der er 
indbygget sammenhæng til DBK, så det er muligt at mappe til og fra DBK 
klassifikationen. 

7.3 Internationale erfaringer 

Går man til udlandet findes der ligeledes en tendens til en øget standardisering 
og anvendelse af digitale værktøjer. Indsatsen er især knyttet til den verdens-
omspændende organisation IAI (International Alliance of Interoperability), som 
siden 1995 har arbejdet med at udvikle IFC-formatet. 

For at drage nytte af de allerede afholdte erfaringer og for at sikre sammenhæn-
gen med allerede indledte tiltag og projekter, såvel nationalt som internationalt, 
bør Danmark derfor følge tæt med i udviklingen på den internationale arena.  

Eksempler på projekter, der kommer nærmest idégrundlaget for denne rapport, 
findes bl.a. i Singapore og Norge. Kendetegnet for deres tiltag er dog at de om-
handler systemer, som er dedikerede til særlige arbejds-, forretnings eller in-
formationsprocesser og derfor ikke kan anvendes på tværs af byggeriets faser 
og aktører. De enkelte tiltag vil blive beskrevet i det følgende. 

Udviklingen er præget af, at de store internationale aktører udvikler proprietære 
standarder, hvilket giver en udfordring for de mere åbne fælles tiltag. Dette gi-
ver en række udfordringer for ikke mindst mindre lande, der udgør mindre inte-
ressante markeder og dermed ikke får udviklet løsninger, der er tilpasset det 
lokale arbejdsmarked og kultur. Nationale initiativer forekommer derfor nød-
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vendige for de små lande, hvormed de til gengæld med den rette timing og ny-
skabelse kan medvirke til at påvirke den internationale udvikling. 

 

Singapore 

I en international sammenhæng er Singapore blevet identificeret som det land, 
der er længst fremme med implementeringen af en digital proces på tværs af 
myndigheder og private aktører gennem hele bygningens levetid. 

CORENET (COnstruction and Real Estate NETwork) blev stiftet af The Mi-
nistry of National Development i Singapore i 1995 med det erklærede mål at 
sikre, at industrien kom ind i det nye årtusind med et kvantespring i effektivitet. 
Dette skulle udmøntes gennem initiativer der understøtter den samlede proces 
omkring en bygnings livscyklus på tværs af aktører og faser. 

Initiativerne baserede sig på en idé fra starten af 1980'erne om et system med 
kunstig intelligens(beslutningsstøttesystem) i forbindelse med plankontrol. De 
første idéer blev afsluttet i 1984 uden resultat, men i starten af 1990'erne blev 
idéen taget op igen i et feasibility-studie af AI plankontrol. 

Resultatet af dette studie blev, at idéen var teknisk mulig, men at det var nød-
vendigt at basere systemet på et intelligent og neutralt CAD-format. På basis af 
denne erkendelse blev der i 1994-1997 gennemført flere forskningsprojekter, et 
neutralt CAD-format blev udviklet og systemet BP-expert blev udviklet som en 
pilottest af idéen omkring et beslutningsstøttesystem. 

Teknisk blev der etableret et fungerende system, som dog indeholdt en række 
uhensigtsmæssigheder, hvoraf de væsentligste var: 

• manglende understøttelse af det neutrale CAD-format 

• store omkostninger til diverse lokaliseringer 

• svært at bruge specialudviklet CAD-software 

Udviklingen af Corenet systemet blev for alvor sat i gang i år 2000 med den 
nationale byggemyndighed Building and Construction Authority (BCA) som 
ledende part. Denne gang blev systemet baseret på IFC-formatet og frem mod 
2004 blev selve kernesystemet udviklet. I denne proces blev følgende kritiske 
succesfaktorer identificeret: 

• overholdelse af IFC-standarden 

• tilstedeværelse af IFC CAD-værktøjer til understøttelse 

• generel anvendelse af IFC i byggeindustrien 

Projektet havde i perioden 2000-2004 et budget på USD 2,5 millioner. 

På denne baggrund gik en række af byggeindustriens parter sammen, for i fæl-
lesskab at finansiere udviklingen af en national standard, der kunne restrukture-
re CAD-data og byggeinformation generelt. Der blev således i 2003 indgået en 
aftale om en fælles finansieringsmodel der indebar statslig finansiering (BCA) 
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på USD 400.000 og en finansiering fra industrien (repræsenteret ved Singapore 
afdelingen under IAI) på USD 40.000.  

Herefter indledte BCA et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, med 
henblik på at alle studerende skulle lære at håndtere 3D IFC-formatet som en 
del af studiet. Målet var at alle kandidater efter 2006 kunne arbejde med intelli-
gente 3D-data. 

Udvikling af CORENET-systemet tager i dag udgangspunkt i følgende mål:  

• At levere informations services som giver mulighed for en hurtigere plan-
lægnings- og beslutningsprocesser i virksomhederne. 

• At levere et IKT-system som understøtter kontakten mellem myndigheder 
og virksomheder i forbindelse med indsendelse af elektroniske bygnings-
planer, kontrolprocessen samt godkendelse. 

• At levere standarder der kan forbedre kommunikationen mellem parterne. 

De nuværende elementer i systemet er beskrevet i følgende skema: 

Element Definition 

e-Information Webbaseret system med adgang til alle bygningsnormer og 
information om relaterede aktiviteter i Singapore.  

eNPQS (Electronic National Productivity and Quality Specifications ) 
Integreret beskrivelsessystem som gennem abonnementsord-
ninger giver adgang til et beskrivelsessystem med tilhørende 
editeringsværktøj i Word. 

e-Catalogue Webbaseret oversigt over klassificerede bygningsdele hvor 
fagfolk kan søge informationer. 

e-Submission Webbaseret system som giver mulighed for at indsende ansøg-
ning om byggeprojekter direkte til den relevante myndighed. 
Løsningen giver en one-stop adgang i forbindelse med såvel 
ansøgning som oplysninger om status på den pågældende sag 
Systemet anvendes i forbindelse med bl.a. plangodkendelser, 
byggetilladelser, godkendelse af statiske beregninger, færdig-
melding, brandcertificering mm.  

e-PlanCheck Applikation, som automatisk kan undersøge en BIM-fil (3D, 
objektorienteret model i IFC-format) for overholdelse af byg-
ningsreglementet. Resultatet er ikke endeligt, men giver et fin-
gerpeg om status på det udarbejdede materiale. Resultatet af 
testen er tilgængelig direkte i en webbaseret viewer. Systemet 
er fortsat under udvikling, men der findes demonstrationer af 
systemet.  

 

Erfaringerne fra Singapore kan opsummeres i følgende læringspunkter: 



Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav  

 

 

49 

.  

• Der er mulighed for store gevinster ved en digital understøttelse af proces-
serne omkring behandling af digitale byggedata, tilgængelighed af basisin-
formationer og automatisering af processer. 

• Så vidt muligt skal der arbejdes med internationale standarder som grund-
lag for at sikre optimale forhold for implementeringen. De internationale 
standarder skal tilpasses danske forhold. 

• Teknologien er ved at være på plads - herunder IFC-formatet. Men der 
mangler fortsat implementering i den anvendte software samt i industrien, 
hvor myndighederne kan hjælpe med en fokuseret indsats. 

• Den mest effektive måde til indførelse af 3D intelligente data og IFC for-
mater er at indskrive det som krav i kontrakterne.  

• Branchen er klar til at anvende intelligente 3D-modeller og det er derfor 
nu, der skal handles for at få optimal gevinst. 

• Der er tale om en stor opgave - i Singapore er brugt USD 2,5 millioner 
over fire år på udvikling og implementering af CORENET - og det er vig-
tigt at få alle relevante parter til at bakke op om visionen. 

Norge 

Ligesom Danmark har Norge skrevet under på en hensigtserklæring om at an-
vende BIM-modeller på alle byggerier foretaget at de statslige bygherrer Stats-
bygg og Forsvarsbygg. Målsætningen er en gradvis ibrugtagning af BIM-
modeller frem mod 2010, med henblik på anvendelse af modellerne på alle 
større projekter. Det primære fokus er på arealregistrering med et mål om at 
have registreret alle porteføljens arealer (ca. 2,3 millioner m2) i IFC-modeller 
inden 2013. Derudover foregår der et udviklingsarbejde i netværk omkring så-
vel standarder og it-værkstøjer. For yderligere information se: 
http://www.estatemedia.no/_Konference/61/documents/Bjørne%20Grimsrud%
20%20Statsbygg.ppt.pdf. 

Foruden BIM findes der i Norge et offentligt system for elektronisk kommuni-
kation i plan- og byggesager under betegnelsen ByggSøk. Målet med systemet 
er effektivisering af myndighedsbehandlinger inden for byggeriet med forven-
tede gevinster hos såvel private som kommuner. Systemet har været i drift si-
den 2003, men er ikke blevet anvendt i det forventede omfang, hvilket delvist 
skyldes, at såvel kommunens ansatte som private brugere endnu ikke har været 
fortrolige med systemet. For yderligere information se: http://www.byggsok.no/ 
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8 Scenarier 

Som beskrevet i de tidligere kapitler vurderer COWI, at perspektiverne i en fæl-
les digital infrastruktur er store. I forløbet frem mod etableringen af den digitale 
infrastruktur er der række forhold, som er særlig vigtige for at opnå succes. 
Herunder listes de væsentligste forhold, som må betragtes som forudsætninger 
for at det identificerede potentiale kan realiseres. 
 
Forudsætninger for succes er: 

• at byggeriets parter forpligtes til at anvende systemerne 

• at de fornødne standarder er aftalt og på plads 

• at de fornødne systemer er aftalt og på plads 

• at de nødvendige teknologier og ressourcer til at opbygge og administrere 
systemet, er til stede 

•  at det er teknologisk og ressourcemæssigt muligt at anvende systemet. 

I det følgende er der opstillet en række scenarier med henblik på at vurdere de 
tiltag, som er påkrævede, for at opnå en fuld digitalisering af danske ejendom-
me i 2030. Desuden er der beskrevet en række nødvendige forudsætninger, som 
skal opfyldes på kort, mellemlangt og langt sigt for at fastholde perspektivet. 

En forudsætning for realiseringen af den digitale infrastruktur er at de fælles 
standarder er på plads. I den sammenhæng kan arbejdet med DBK og DDB 
danne grundlaget for fastlæggelse af disse standarder. 

8.1 På kort sigt (5-7 år) 

Det vurderes, at der vil kunne være en god sammenhæng mellem investeringer 
og gevinster ved i første i omgang at iværksætte følgende tiltag: 

• Indskanning af alle de eksisterende byggesagsarkiver, således at de som 
minimum omformes til pdf-filer. 

• Krav om, at informationer til byggesagsbehandling fremsendes i digitalt 
format (Word, pdf, CAD-tegninger og lign.). I det omfang nogle borgere 
ikke kan opfylde dette krav, vurderes det, at kunne betale sig for kommu-
nen at hjælpe disse borgere med at indskanne deres informationer. 

• Lokalplaner og øvrige rammer omkring byggesager i kommunen sker fuldt 
digitalt. 
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• Der skabes en ensartet klassifikation af bygningsdele på grundlag af DBK 

• Der stilles krav til alle leverandører til offentlige byggerier om, at de kob-
ler deres informationer til bygningsdele i denne klassifikation. 

• Alle love, regler m.m. der har relevans for byggeriet udformes i digitalt og 
i digitalt mærkede formater 

• Kravene i Det Digitale Byggeri udbredes til først alle statslige og senere 
alle offentlige byggerier. 

 
Sideløbende med disse tiltag kan man iværksætte: 

• Udvikling af de nødvendige standardformater til det fælles, digitale byg-
ningsarkiv. 

• Udarbejdelse af kravspecifikation til soft- og hardware for det digitale 
bygningsarkiv, herunder for den centrale drift. 

• Udarbejdelse af specifikation til håndtering af byggesager. 

• Udvikling og opstart af det fælles, digitale bygningsarkiv, herunder elek-
troniske byggeansøgninger og den elektroniske sagsbehandling. 

• Udvikling af kravspecifikationer for systemer, der skal anvendes i driftsfa-
sen af byggerier for at sikre, at driftssystemerne kan modtage de data, der 
genereres i og leveres fra opførelsen af bygningerne. 

• Implementering af det fælles, digitale bygningsarkiv. 

8.2 På mellemlangt sigt (7-10 år) 

På mellemlangt sigt vurderes det at det vil være muligt at iværksætte følgende 
tiltag: 

• Krav til at alle byggesager ved professionelle bygherrer gennemføres i 
henhold til kravene i Det Digitale Byggeri inkl. den færdigudviklede DBK-
klassifikation. 

• Implementering af den elektroniske byggesagsbehandling. 

 
Det vurderes, at man inden for denne periode vil kunne opnå, at alle offentlige 
og professionelle bygherrer anvender fuldt elektroniske midler i relation til an-
søgning, godkendelse og færdigmelding af nybyggeri, ombygninger, renove-
ringer etc.  
 
Det vurderes desuden, at en del driftsherrer vil kunne se fordele ved næsten 
udelukkende at anvende det fælles, digitale bygningsarkiv til opbevarelse af 
informationer om egne bygninger.  
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8.3 På langt sigt 

Det vurderes at ville tage op til 20 år, før de fleste informationer om danske 
bygninger foreligger som aktive, digitale informationer og at de fleste bygher-
rer vil kunne benytte sig af den digitale infrastruktur. 
 
Dette skyldes især, at det - jf. 2030-scenariet (se nedenfor) - kræver meget af 
såvel bygningsejerne, som de ansvarlige for at opbygge systemet, hvis det skal 
nås at digitalisere alle bygningsinformationer frem til 2030. Hertil kommer, at 
det er en kendt sag, at store digitale infrastrukturprojekter er meget komplekse 
og at det kræver en nøje planlægning og professionel styring at gennemføre 
dem. 
 

8.4 2030-scenariet  

Tidspunktet for, hvornår det kan forventes, at der foreligger en fuldt digitalise-
ret dokumentation for alle bygninger i Danmark, er meget afhængigt af, hvilke 
krav der stilles til byggebranchen og bygningsejere, og hvornår de stilles. 

Der er i det følgende opstillet et scenarie, ifølge hvilket alle bygninger i Dan-
mark er fuldt digitaliserede i 2030. I forbindelse med disse vurderinger er an-
vendt en række nøgletal, som fremgår af bilag 2. 

2030-scenariet viser en situation, hvor følgende krav er stillet til byggeriets par-
ter: 

• 2010: Alle nybyggerier skal indføres fuldt digitaliseret i systemet 

• 2015: Ved alle om- og tilbygninger skal bygningerne fuldt digitaliseres 

• 2015: Alle handlede ejendomme skal fuldt digitaliseres. 

 

 

Figur 4: "2030 Scenariet" 

 

Ud fra disse forudsætninger er resultatet som vist i figuren ovenfor i den blå 
kurve med krydser. Som det ses, vil man under disse forudsætninger kunne op-
nås en fuld digitalisering af alle bygningsinformationer inden 2030.  
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Som det også ses, vil det have lange udsigter, hvis de nævnte krav kun stilles til 
nybyggeri (den orange kurve med firkanter) eller samlet til nybyggeri samt ny- 
og ombygninger (den grønne kurve med trekanter). 

Det skal understreges, at der er anvendt en ideel situation, hvor alle bygninger 
handles indenfor den 20-årige periode. Dette vil givetvis ikke være tilfældet, 
men hensigten med scenariet er at vise, at det kræver en vis tid at opnå en fuld 
digitalisering af alle bygningsdata. 

Scenariet er kalkuleret med udgangspunkt i, at standarder og krav til branchen 
er implementeret i branchen i 2015. I det omfang, at det ikke vurderes muligt at 
have disse ting plads i 2015, er det ikke muligt at opfylde det beskrevne scena-
rie. Hvis ønsket om at alle bygningsoplysninger skal være digitaliseret i 2030 
fastholdes, betyder det at der, så snart de nævnte, nødvendige forudsætninger er 
på plads må forventes at skulle stilles krav til bygningsejere om at digitalisere 
deres bygningsdata for eksisterende bygninger, også selvom de ikke handles, 
ombygges etc. Man kunne evt. først stille kravene til de offentlige bygningseje-
re. 

Det er samtidigt vigtigt at være opmærksom på, at realiseringen af scenariet 
kræver, at der stilles de fornødne krav til byggebranchens aktører, herunder 
især bygherrerne, om digitalisering af bygningsinformationerne i den takt, der 
er angivet ovenfor, samt at: 

• de fornødne standarder er aftalt, udviklet og let tilgængelige for byggeriets 
parter 

• de fornødne systemer er aftalt og færdigudviklede 

• byggeriets parter er forpligtet til at anvende standarder og system 

• der er skabt de nødvendige teknologiske og ressourcemæssige muligheder 
for dem, der skal opbygge og administrere systemet 

• det er teknologisk og ressourcemæssigt muligt for dem, der skal leve op til 
og bruge systemet. 

 

8.5 Baseline 

Der er som nævnt i dette notat en lang række potentielle gevinster ved opbyg-
ning af et system, der muliggør digital forvaltning af bygninger fra vugge til 
grav. Det er vurderet, at indfrielse af de potentielle gevinster vil kræve en ræk-
ke investeringer og en vis grad af central styring.  

Uden et sådant initiativ vil den digitale udvikling dog gå videre, men efter al 
sandsynlighed i en række ikke koordinerede retninger. Dette scenario er den 
”baseline”, som man skal sammenligne med. I baseline er det markedskræfter-
ne, der styrer i kombination med frivilligt samarbejde og offentlig regulering på 
niveau med i dag. Der er ikke tale om status quo, men om en udviklingstakt, 
koordination og samarbejdsintensitet som i den nuværende situation.  
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Der vil givetvis ske en øget anvendelse af digitale formater, systemer, værktøjer 
og hardware. Hvert enkelt byggeprojekt vil leve i sit eget mere eller mindre di-
gitale univers, og der vil med tiden opstå en række de facto-standarder, som 
aktørerne vil tage til sig i varierende omfang. De professionelle bygherrer for-
ventes med tiden at opbygge deres egne krav til systemet, som - i det omfang 
de også er driftsherrer - sandsynligvis også vil stille krav til modtagelse af in-
formationer i deres driftssystemer. 

De større rådgivere forventes med tiden at vælge de systemer, som de enkelte 
virksomheder hver især mener, er de bedste (som de til en vis grad selv har ud-
viklet). Disse vil de tilbyde bygherrerne i forbindelse med tilbudsgivningen på 
projekterne. Dette kan give engangsbygherrer den udfordring, at de efterføl-
gende er afhængige af netop den konkrete rådgiver - også i forbindelse med den 
efterfølgende drift af ejendommen, herunder i forbindelse med senere renove-
ringer og om- eller tilbygninger. 

Det samme forventes at ville gælde entreprenører og leverandører med de ud-
fordringer, som dette vil give branchen som helhed. 

Det kan være, at de facto-standarderne ("byggeriets Microsoft") udvikles i en 
sådan grad, at der med tiden sker en ensretning af digitaliseringen af byggeriet, 
men der er ingen garanti for tidsrammen eller niveauet. Hertil kommer, at der 
givetvis ikke vil blive skabt en gennemsigtighed i branchen. Digitaliseringen vil 
på den måde ikke kunne bidrage til erfaringsopsamling, benchmarking, bedre 
lovgivning og forskning etc. 

Der kan måske endvidere ske en klar opsplitning af aktørerne i dem, der agerer 
internationalt og derfor bliver underlagt internationale standarder og systemer 
og dem, der kun agerer på det hjemlige marked. En A- og B-division er ikke 
utænkelig. 

Samlet set vil der naturligvis også blive høstet nogle digitaliseringsgevinster, 
selvom der ikke arbejdes målrettet for at opbygge en infrastruktur som grundlag 
for et fuldt digitaliseret bygningssystem. Men det må anses for usandsynligt, at 
der kan høstes gevinster i den størrelsesorden, som er afdækket i denne rapport. 
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9 COWI´s vurdering 

På baggrund af de udførte analyser vurderer COWI, at de potentielle gevinster 
af en fælles digital infrastruktur er store.  
 
Byggemarkedet, byggebranchen og institutionerne omkring det har ofte reage-
ret forbeholdent over for fælles løsninger. Det er imidlertid COWIs vurdering, 
at en indhøstning af de potentielle gevinster ved en fælles digital infrastruktur 
kalder på offentligt styrede initiativer og kravstillelse. 
 
Gennemførelse af en dedikeret indsats vil ikke alene medføre en bedre anven-
delse af ressourcer og en bedre kvalitet af de danske bygninger og derigennem 
øge værdiskabelsen i det danske samfund. Den beskrevne digitalisering vil 
endvidere gøre byggebranchen mere konkurrencedygtig på de internationale 
markeder. 
 
Manglende initiativer vil medføre en fragmentarisk og tilfældig udvikling, som 
vil indebære en væsentligt ringere indhentning af de potentielle gevinster. 
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Bilag 1: Ordforklaring 

 Definition 

IAI International Alliance of Interoperability 

Et åbent konsortium som udvikler, markedsfører og implemen-
terer IFC-understøttede værktøjer. 

BIM Building information model 

Modelleringsteknologi og dens tilknyttede processer til at pro-
ducere, kommunikere og analysere bygningsmodeller. Byg-
ningsmodeller karakteriseres ved at indeholde informationer 
om en bygnings geometri, rumforhold, geografisk placering, 
samt mængder og egenskaber på bygningselementer 

bips foreningen bips, byggeri, informationsteknologi, produktion og 

samarbejde 

CAD Computer-aided design 

En software applikation som udfører en design funktion. 

DBK Dansk Bygge Klassifikation 

Klassifikationssystemet muliggør at informationer kan 
(gen)anvendes på tværs af parter langt simplere end det er til-
fældet i dag. På trods af, at systemet bygger på internationale 
standarder, er der en væsentlig strukturforskel mellem det dan-
ske system og de tilsvarende internationale klassifikationssy-
stemer (OmniClass fra USA og UniClass fra UK). Dette bety-
der at koderne vanskeligt lader sig oversætte fra de internatio-
nale systemer til DBK. 

DDB Det Digitale Byggeri 

IFC  Industry Foundation Classes 

En standard for udveksling af data mellem it-systemer. Stan-
darden udvikles af foreningen IAI, og retter sig særligt mod 
byggeindustrien. 

IKT Informations og kommunikationsteknologi 

Betegnelse for værktøjer der anvendes til indsamling, lagring, 
behandling, transmission og aflevering af informationer. Be-
tegnelsen er indført for at understrege at der er tale om værktø-
jer der fremmer adgang til informationer og muligheden for at 
kommunikere.  

3D-metode Retningslinjer for hvordan man udveksler og deler informatio-
ner, hvordan man får tilvejebragt de nødvendige aftaler m.v. 
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Bilag 2: Nøgletal  

I beregningerne af de potentielle økonomiske gevinster i afsnit 6 og bilag 3 ind-
går en række nøgletal, hvoraf flere anvendes i mere end én sammenhæng. Ne-
denfor er der redegjort for baggrunden for disse nøgletal. 

Nøgletal Redegørelse 

Årligt antal byggesager: 

60.000 

Dette er et gennemsnitstal. Tallet er hentet fra EBST's 

ansøgning til ABT-Fonden om støtte til arbejdskraftge-

vinster i offentlige byggesager (se litteraturliste, afsnit 9). 

Tallet kan endvidere understøttes af en rapport, som er 

udarbejdet af KL den 15. marts 2004: "Sagsanalyse af den 

kommunale byggesagsgang", idet det fremgår af denne 

rapport, at der i 2004 var 110.000 byggeansøgninger. 

Ifølge Danmarks Statistik blev der givet 52.000 byggean-

søgninger i 2004 og 36.000 byggeansøgninger i 2007 

(alene inden for boligbebyggelser). 

 

Antal byggesagsbehandlere: 

900 

Det korrekte tal på byggesagsbehandlere kendes ikke, og 

det har ikke været muligt at få oplyst det, men det vurde-

res, at der er maksimalt er 900 byggesagsbehandler på 

landsplan. Tallet kan være mindre, da resultatet af æn-

dringer i bygningsreglementet ikke er slået helt igennem. 

KL oplyser, at de ikke har en konkret opgørelse af bygge-

sagsbehandlere, som kan anvendes. 

Årligt antal private nybygge-

rier: 10.000 

Der er valgt et konservativt tal i forhold til det samlede 

antal af private nybyggerier i 2007 på i alt 11.860 bygge-

rier. Kilde: Danmarks Statistik. 

Gennemsnitlig byggepris pr. 

byggeri: 2,7 millioner kr. 

Omkostningsniveauet er baseret på tal fra tre landsdæk-

kende byggevirksomheder og informationer fra Danmarks 

Statistik, som angiver, at den gennemsnitlige salgspris for 

enfamilieshuse i almindelig frihandel i 2008 i Køben-

havnsområdet var 3.593 millioner kr., på Fyn var den 

1.557 millioner kr.  og i gennemsnit på landsplan var den 

1.818 millioner kr. (både nye og gamle ejendomme). 

Gennemsnitlig pris for et er-

hvervsbyggeri: 10 millioner 

kr. 

Tallet er beregnet på baggrund af COWIs erfaringer med 

erhvervsbyggerier. Tallet fremkommer ved en gennem-

gang af konkrete projekter samt ved oplysninger fra total-

entreprenører. Byggerierne har en gennemsnitlig størrelse 

på 4-6.000 m2 og en gennemsnitlig byggepris på 20.000 

kr./m2. 

 

Årligt antal private ansøgnin-

ger vedrørende om- eller til-

bygning: 15.000 

Tallet er hentet fra Danmarks Statistik for 2004. Tallet er 

kun for private bygherrer. 

Gennemsnitlig byggepris for 

private om- og tilbygninger: 

Tallet er et skønnet gennemsnit baseret på COWIs erfa-

ringer fra konkrete projekter og fra oplysninger fra tre 
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250.000 kr. entreprenører. 

Årlig bruttolønudgift pr. byg-

gesagsbehandler: 500.000 kr. 

Beløbet er beregnet på baggrund af informationer fra 

Danmarks Statistik, hvoraf det fremgår, at den gennem-

snitlige månedsløn i 2007 for offentlige fastansatte med 

længerevarende teknisk uddannelse var 41.537 kr. svaren-

de til en årsløn på 498.444 kr. 

Indirekte ekstraudgifter til 

sagsbehandlere: 50 procent 

Tallet er hentet fra KPMG's rapport "Optimal betalings-

formidling i den offentlige sektor" fra oktober 2003 udar-

bejdet for Finansministeriet. 

Årligt antal bolighandler: 

100.000 

Ifølge Danmarks Statistik blev der gennemført 110.000 

bolighandler i 2000, 138.000 i 2005, 120.000 i 2006 og 

112.000 i 2007. 

 

Pris for udarbejdelse af et 

energimærke: 5.000 kr. 

Ifølge FEM-sekretariatets hjemmeside koster et energi-

mærke mellem 5.319 og 6.382 kr. alt efter boligens stør-

relse. Der kan opnås en rabat på 319 kr., hvis boligen er 

opført efter 1980. 

 

 

I afsnit 8.4 vedrørende 2030-scenariet er følgende forudsætninger anvendt: 

Nøgletal for 2030-scenariet Nøgletal 

Antal eksisterende ejendomme primo 2009 2 mio. 

Årligt antal nybyggerier: 10.000 boliger + 7.000 erhvervsbyggerier 17.000 

Årligt antal hushandler 100.000 

Antal eksisterende huseftersynsrapporter og energiledelses- og energimærk-

ningsrapporter i 2010 

585.000 

Skønnet samlet årligt antal om- og tilbygninger i boliger og erhvervsbyggerier.  

Baggrund: Årligt antal om- og tilbygninger af boliger: 15.000. 

25.000 

Årlig tilvækst af ejendomme. 

Baggrund: Antal nybyggerier: 17.000 

Ikke dokumenteret antagelse af antal årlige nedrivninger: 5.000. 

12.000 
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Bilag 3: Beregninger 

Nedenstående skema indeholder en redegørelse for beregningerne af de poten-
tialer gevinster ved digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav. Der er i 
relevant omfang foretaget beregninger af fordelingen af de potentielle gevinster 
fordelt på offentlige og erhvervsbyggerier.  

Potentiale Beregning 

Digitalise-

ring/oversættelse af 

materialer i bygge-

processen:  

Digitalisering af drifts- og vedligeholdelsesmateriale på et erhvervs-

byggeri koster typisk 250.000 kr./byggeri. Tallet er baseret på CO-

WIs erfaringer med tre konkrete byggerier opført i 2007-2008. Hvis 

denne ydelse er nødvendig i blot tre procent (meget forsigtigt skøn) 

af de 7.000 erhvervsbyggerier, er den potentielle gevinst 50 millio-

ner kr. om året.  

Gevinsten vil tilfalde de private bygherrer. 

Gevinsten opnås primært gennem digitaliseringen, idet informatio-

nerne vil blive "født" digitale. 

Anvendelse af 

BIM-modeller 

Anvendelse af 3D-modeller (BIM) har først og fremmest stor betyd-

ning for kvaliteten af det opførte byggeri, idet de gør det muligt at 

opdage fejl tidligere i processen end under nuværende praksis. Disse 

gevinster kan henføres til såvel projekterings- som udførelsesfasen.  

Erhvervs- og Byggestyrelsens rapport "Svigt i byggeriet" opgør om-

kostninger til svigt forbundet med projekteringsfasen til ca. 312 mil-

lioner kr. årligt på danske byggerier. Hertil kommer, at omkostninger 

forbundet med svigt i udførelsesfasen beløber sig til mere end 8 mil-

liarder kr. årligt på alle byggerier. Tilsvarende udmelding kommer 

fra Statens Byggeforskningsinstitut og DTU (2007), som anslår, at 

omkostninger relateret til fejl i byggeriet beløber sig til op mod ti 

procent af branchens omsætning. COWI har modtaget tilbagemel-

dinger fra entreprenørbranchens store aktører, som nævner, at an-

vendelsen af BIM typisk halverer antallet af fejl på et byggeprojekt. 

Det er dog COWIs vurdering, at der vil være fejl i udførelsesfasen, 

som ikke direkte kan henføres til BIM. Indførelsen af den obligatori-

ske byggeskadeforsikring og anvendelsen af nye samarbejdsformer 

som OPS og partnering vil ligeledes have en effekt på antallet af 

svigt i byggeriet. Et konservativt skøn for effekten af BIM på fejl i 

byggeriet vil derfor være et gevinstspotentiale på ca. 25 procent sva-

rende til ca. 2 milliarder kr. i relation til svigt i udførelsesfasen. 

Herudover kommer gevinster i tid, print m.m. i forbindelse med en-

treprenørers og leverandørers anvendelse af de intelligente systemer.  

Som eksempel kan nævnes, at Gentofte Kommune forventer at kun-

ne spare op til 20.000 kr. til print pr. projekt, svarende til 70 procent 

af printudgifterne ved webbaseret kommunikation og filudveksling. 

Et alment anerkendt nøgletal i branchen for denne potentielle gevinst 

er 50 kr./m2, og med et samlet byggeri på ca. 7,7 millioner m2. kr. 

giver dette et samlet gevinstpotentiale på 385 millioner kr. 

Den samlede potentielle gevinst kan dermed beregnes til  2,7 milli-
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arder kr. årligt (312 millioner + 2 milliarder + 385 millioner kr.). 

Ved anvendelse af fordelingstallene for den offentlige og den private 

sektor, kan den potentielle gevinst for den offentlige sektor beregnes 

til ca.110 millioner kr., og den potentielle genvist for den private 

sektor beregnes til ca. 2.590 millioner kr.  

Derudover giver kravet om anvendelse af et standardsystem til udar-

bejdelse af 3D-modeller gevinster i forhold til at interoperabilitet. 

Denne gevinst er i dag ikke mulig direkte at kvantificere, men vil 

med baggrund i resultaterne fra internationale undersøgelser skøns-

mæssigt betyde gevinster på adskillige millioner kr. årligt. 

Bedre muligheder for tidligere samarbejde mellem forskellige fag-

discipliner og for visualisering af byggeprocessen (4D) overfor alle 

aktører er andre fordele, der vil medføre betydelige gevinster ved 

anvendelse af BIM-modeller. 

Gevinsterne indfries af projekterende og udførende og dermed i sid-

ste ende af offentlige og private bygherrer.  

Sparet arbejdstid i 

byggesagsbehand-

ling 

COWI vurderer, at 80 procent af de 60.000 byggesager om året kan 

behandles digitalt, og at kommunernes sagsbehandlere i gennemsnit 

anvender ca. 20 procent af deres tid på disse sager. Vurderingen er 

foretaget på baggrund af konkrete lean-projekter og COWIs egne 

erfaringer med byggesagsbehandling. Usikkerheden om, hvorvidt 

tallene holder, er dog forholdsvis stor.  

Der er skønnet 900 sagsbehandlere på landsplan og af disse vurderes 

ca. 2 pr. kommune til i givet fald at kunne overføres til andet arbejde. 

Dette svarer til en lønudgift på 200 x 500.000 kr. = 100 millioner kr. 

+ 50 procent indirekte udgifter = 150 millioner kr. 

Gevinsten vil tilfalde kommunerne. 

Gevinsten opnås primært gennem digitaliseringen, som giver mulig-

hed for automatisk screening af byggeansøgninger, hvorved sagsbe-

handlingstiden minimeres. 

Sparet ventetid hos 

bygherren 

Effektivisering af sagsbehandlingen grundet mere fokus på de kom-

plicerede sager, da de enkle sager antages at blive behandlet automa-

tisk, vurderes at kunne nedbringe sagsbehandlingstiden. 

Beregningen er baseret på en alternativ investering af byggesummen 

til bindingen på en byggekonto. Den samlede byggesum er ansat til 

107 milliarder kr., hvoraf 27 milliarder kr. er privat nybyggeri 

(10.000 byggerier af 2,7 millioner kr.), 70 milliarder er erhvervsbyg-

geri (7.000 erhvervsbyggerier af 10 millioner kr.), og 10 milliarder er 

mindre private ombygninger og tilbygninger (15.000 om- og tilbyg-

ninger af 250.000 kr.). COWI vurderer, at renteforskellen med rime-

lighed kan sættes til 1,75 procent. Dette svarer til en potentiel gevinst 

på ca.160 millioner kr. om året. 

I 2008 udgjorde de offentlige byggerier ifølge Danmarks Statistik ca. 

315.000 m2 og de private byggerier 7.370.000 m2. På den baggrund 

vurderes den potentielle gevinst for de offentlige bygherrer at være i 

størrelsesordenen små 10 millioner kr. 
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Gevinsten vil primært tilfalde de private og offentlige bygherrer. 

Gevinsten opnås primært gennem digitaliseringen, som giver mulig-

hed for optimering af sagsbehandlingstiden. 

Usikkerheden er dog ret stor, fortrinsvis på grund af, at effekten af 

nye lovregler for byggesagsbehandling endnu ikke er set. 

Anvendelse af digi-

tale styklister 

COWIs erfaringer er, at der på et gennemsnitligt erhvervsbyggeri på 

6.000 m2 anvendes i omfanget af 80 timer til opmåling af tegninger 

for udformning af styklister til brug for priskalkulationen. Ved et 

gennemsnit på fem bydende på hvert projekt, betyder dette at én råd-

giver bruger ekstra ressourcer på beregningen, men fem bydende 

undgår at gøre foretage beregningen, hvorfor man sparer fire gange 

etablering af styklister. Ved en timepris beregnet ud fra Finansmini-

steriets anvisning giver dette en mulig gevinst på 1.000 kr./time x 80 

timer x 4 (5 bydende - 1 rådgiver) svarende til 320.000 kr. eller 53 

kr./m2. 

Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2008 bygget ialt ca. 7.7 millio-
ner m2, hvilket giver et samlet potentiale på ca. 400 millioner kr. 

årligt. 

Hertil kommer, at mere præcist udbuds- og tilbudsmateriale vil med-

føre, at bygherren får nemmere ved at overskue, hvilke tilbud der 

reelt er bedst/billigst, og at der opstår færre tvister grundet fejlopgø-

relse af mængder etc. En kvantificering af de potentielle gevinster i 

disse forbindelser kræver dog supplerende undersøgelser. 

Gevinsten vil tilfalde private bygherrer. 

Sammenlægning af 

diverse tilsyn og 

ordninger 

Tilsyn i forbindelse med ibrugtagningstilladelse, byggeskadeforsik-

ring m.m. vurderes at kunne kombineres. COWI vurderer, at om-

kostningerne til hvert af disse tilsyn vil være i samme størrelseorden 

som omkostningerne til et energimærke (5.000 kr.). Den samfunds-

mæssige udgift vurderes at udgøre 50 procent af dette beløb, svaren-

de til 2.500 kr. Hvis blot et af disse tilsyn kan spares, betyder det ved 

10.000 nybyggerier af parcelhuse og 7.000 erhvervsbyggerier en 

mulig gevinst på 17.000 x 2.500 kr., svarende næsten 45  millioner 

kr. om året. 

I 2008 udgjorde de offentlige byggerier ifølge Danmarks Statistik ca. 

315.000 m2 og de private byggerier 7.370.000 m2. På den baggrund 

vurderes den potentielle gevinst for de offentlige bygherrer at være i 

størrelsesordenen 5 millioner kr. 

Gevinsten vil primært tilfalde private og offentlige bygherrer. 

Gevinsten opnås primært gennem digitaliseringen grundet genbrug af 

de digitale informationer og muligheden for helhedsbetragtninger 

gennem gennemsigtigheden af oplysningerne. 

Bortfald af energi-

mærkeordning ved 

ejendomshandel 

Ifølge FEM-sekretariatet blev der i 2008 lavet ca. 70.000 energimær-

ker. Et energimærke koster typisk 5.000 kr. På grundlag af, at rådgi-

vere typisk fakturerer med en pris på ca. 2 gange lønudgiften vurde-

res den samfundsmæssige udgift til 50 procent af dette tal. Dermed 

kan den potentielle samfundsmæssige gevinst beregnes til 175-250 
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mio. kr. årligt. 

Hvis samme fordeling af offentlige og private byggerier som nævnt 

ovenfor anvendes, kan fordelingen af den potentielle gevinst bereg-

nes til ca. 10 millioner kr. for de offentlige bygherrer og  240 milli-

oner kr. for de private bygherrer. 

Gevinsten vil tilfalde offentlige og private bygherrer. 

Gevinsten opnås primært gennem digitaliseringen, fordi energimær-

kerne vurderes at kunne udarbejdes direkte på baggrund af de digita-

le informationer om byggeriet. 

Bedre  

arealudnyttelse 

Erfaringer viser, at digitalisering og space management-systemer har 

givet 5-10 procent bedre udnyttelse af eksisterende bygninger både 

hos private og offentlige bygningsejere. En forsigtig vurdering af 

effekten på landsplan for erhvervsbygninger er på 2-3 procent. Med 

udgangspunkt i oplysningen om, at der findes ca. 325 millioner m2 

erhvervsbygninger i Danmark, giver dette en mulig gevinst på 2,5 

procent = 8.125 millioner m2. Jævnfør www.oline.dk var den gen-

nemsnitlige husleje på landsplan for erhvervslejemål ca. 700 kr. pr. 

m2, hvilket giver 5,7 milliarder kr. pr. år i uudnyttet potentiale. For 

de kommunale bygninger (29,5 millioner m2) kan potentialet på sam-

me måde beregnes til ca. 500 millioner kr. årligt. 

Usikkerheden er forholdsvis stor da gevinster først høstes, når virk-

somhederne har en fuld oversigt over anvendelsen af deres ejen-

domme. 

Gevinster vil primært tilfalde offentlige og private bygherrer. 

Gevinsten opnås dels grundet den gennemsigtighed, som den digitale 

forvaltning giver mulighed for, dels virksomhedernes anvendelse af 

denne viden. 

Effektivisering af 

vedligeholdelse 

Tidligere undersøgelser har vist, at bygningsvedligehold kan effekti-

viseres med 15 procent under forudsætning af digitale bygningsdata, 

systematisk vedligehold og brug af udbud/rammeaftaler. Ifølge en 

vurdering fra DFM-nøgletal skal der i gennemsnit anvendes mindst 

130 kr. pr. m² til vedligehold, hvis bygningernes værdi skal bibehol-

des. Nogle ejere vil kunne realisere en gevinst på 15 procent, mens 

andre vil kunne få den samme gevinst i form af mindre værditab på 

bygningen.  

Med udgangspunkt i 325 millioner m2 erhvervsbygninger kan værdi-

en af denne effektivisering opgøres til 15 procent af 325 millioner m2 

x 130 kr., hvilket giver ca. 6,3 milliader kr. om året. Som ved bedre 

udnyttelse vil gevinsten alene for de offentlige bygningsejere kunne 

opgøres til ca. 575 millioner kr. om året. 

Usikkerheden er forholdsvis stor, da gevinster først høstes, når der 

sker et systematisk udbud og en strategisk tilgang til området. 

Gevinster vil tilfalde offentlige og private bygherrer. 

Gevinsten opnås primært gennem en strategisk tilgang og udnyttelse 

af digital data. 
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Digitaliseringen af driftsdata er dog en nødvendighed, for at gevin-

sten kan opnås. 

Digitalisering og 

opmåling i vedli-

geholdelsesproces-

sen 

Opmåling af en bygning sker flere gange i bygningens levetid. CO-

WIs erfaringer med opmåling forud for f.eks. udbud af kommunale 

opgaver viser omkostninger på op til ca. 15 kr./m2. En opgørelse fra 

BBR (ikke fuldstændig) viser, at der findes ca. 325 millioner m2 er-

hvervsbygninger i Danmark. Af disse arealer udgør det kommunale 

bygningsareal ca. 29,5 millioner m2. Hvis man med baggrund i kom-

munernes ageren indtil dato antager, at blot syv procent af kommu-

nernes bygningsareal skal opmåles med henblik på udbud af service-

opgaver eller af andre grunde, vil det alene for kommunerne koste 

ca. 30 millioner kr. årligt for digitalisering og opmåling. Hvis det 

antages, at dette gennemsnit ligeledes er gældende for private er-

hvervsbygninger, vil det for dette område betyde en årlig gevinst på 

ca. 310 millioner kr. 

Gevinsten vil tilfalde de offentlige og private bygherrer. 

Gevinsten opnås gennem digitaliseringen, idet man sparer gentagne 

opmålinger af de samme bygninger, da man kan genbruge de digitale 

opmålinger. 

  

De fremhævede tal er samlet i nedenstående tabel 1, der er gengivet fra kapitel 
6. 

Potentielle økonomiske gevinster Offentlig 

sektor 

mio. kr./år 

Erhverv 

mio. kr./år 

Samlet 

mio.kr./år 

Digitalisering af informationer i byggeprocessen 

(erhvervsbyggerier) 

 50 50 

Anvendelse af BIM-modeller i byggeprocessen 110 2.590 2.700 

Sparet arbejdstid til byggesagsbehandling 150  150 

Sparet ventetid hos bygherren 10 160 170 

Anvendelse af digitale styklister  400 400 

Sammenlægning af diverse tilsyn og ordninger 5 40 45 

Bortfald af energimærkeordning ved ejendomshandel 10 240 250 

Bedre arealudnyttelse 500 5.700 6.200 

Effektivisering af vedligeholdelse 575 6.300 6.875 

Digitalisering og opmåling i vedligeholdelsesproces-

sen 

30 310 340 

Total 1.390 15.790 17.180 
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Bilag 4: Litteraturliste  

Følgende litteratur er anvendt som baggrundsmateriale for rapporten: 

• Juni 2008: Arbejdskraftbesparelser i offentlige byggesager"; Ansøgning til 
ABT-Fonden under Finansministeriet 

• Oktober 2004: Svigt i byggeriet – økonomiske konsekvenser og muligheder 

for reduktion; Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

• August 2004: Cost Analysis of Inadequate Interoperability in the U.S. Ca-

pital Facilities Industry; National Institute of Standards and Technology 

• Marts 2004: Analyse af den kommunale byggesagsgang; Rapport fra 
Kommunernes Landsforening 

• Oktober 2003: Optimal betalingsformidling i den offentlige sektor; En un-
dersøgelse udført af KPMG bestilt af Finansministeriet 

 

Der er desuden indhentet informationer fra Danmarks Statistik. 
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Bilag 5: Tabel- og figurliste 

Tabel 1, side 38: Potentielle økonomiske gevinster 

Tabel 2, side 42: Matrice over fordeling af gevinster mellem byggeriets aktører 

Tabel 3, side 43: Matrice over fordeling af de øvrige fordele mellem byggeriets 
aktører. 

Figur 1, side 15: Byggeriets seks faser 

Figur 2, side 16: Den mulige digitale fremtid 

Figur 3, side 27: Den mulige fremtidige byggesagsbehandling 

Figur 4, side 52: "2030 scenariet" 


