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INDLEDNING
Bygherren spiller en rolle i det digitale samarbejde
Byggebranchen er i en rivende og nødvendig udviklingsproces. Aftalesystemet er under revision, og
de traditionelle ydelsesbeskrivelser og faser støtter ikke op om en agil proces, alternative samarbejdsformer og integration af ny teknologi. Over de kommende år handler det derfor om at udnytte de
mange muligheder for at optimere byggeri og drift ved hjælp af digitale værktøjer og processer.
De professionelle bygherrer kan sætte sig i spidsen for en værdiskabende udvikling og stille krav, der
integrerer digitale redskaber for at skabe bedre byggeri, smartere drift og bedre service overfor brugerne.
Men hvilke krav er nødvendige at stille, når byggeriet bliver stadig mere komplekst og metoder som
bygningsinformationsmodellering (BIM) og virtual design and Construction (VDC) 1 skal indarbejdes
effektivt i samarbejdet mellem byggeriets parter?
Denne publikation giver et bud på fælles pejlemærker og gode råd til at udvikle fremtidens digitale
samarbejde. Bag den står en række toneangivende bygherrer i Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg. Indholdet er blevet til på baggrund af bedste praksis og er inspireret af udvalgte elementer fra
integrated project delivery (IPD)2. Bygherreforeningen har gennemført projektet med støtte fra Boligfonden Kuben.
De gode råd kan ses som skridt på vejen mod at skabe bedre rammer for digitalt samarbejde. De henvender sig til både ledelse, projektledelse og digitale støttefunktioner i bygherreorganisationer, og kan
læses enten i overskrifter eller mere detaljeret, hvis der dykkes ned i de enkelte underpunkter. Rådene
kan bruges til at sikre en bedre regulering af ydelser i en ny digital verden, hvor vi endnu kun har realiseret en brøkdel af potentialerne. Bygherren kan bruge dem som inspiration til at udvikle organisation,
udbud og kontrakter - og som konkret værktøj til, at præcisere krav til de digitale processer.
De gode råd bygger videre på kravene i IKT-bekendtgørelserne for den offentlige og almene sektor og
den tilhørende vejledning. Det er krav, der allerede har bevist deres værdi i praksis3:
o IKT-koordinering
o Håndtering af digitale byggeobjekter
o Digital kommunikation og projektweb
o Anvendelse af digitale, objektbaserede bygningsmodeller i forbindelse med projektkonkurrencer, projektering og udførelse
o Digitalt udbud og tilbud, herunder udbud med mængder
o Digital leverance ved byggeriets aflevering
o Digital mangelinformation
Disse krav til informations- og kommunikationsteknologi (IKT) kan sammen med de følgende gode råd
pege i retning af en fremtidig praksis for digitalt samarbejde, hvor driften tænkes med i byggeprocessen og bygherren indgår som en proaktiv medspiller.
Helt afgørende er dog, at krav til IKT og BIM skaber værdi og giver mening. Det vil derfor være nødvendigt at tilpasse det digitale samarbejde til den enkelte byg- og driftsherres kontekst og muligheder og det enkelte byggeprojekt.
1

Der er i branchen ikke 100% konsensus om, hvad BIM og VDC dækker over. Vi tænker her BIM ind i en samarbejdskontekst,
der handler om digitale processer, som kobler data/egenskaber til de virtuelle bygningsobjekter - fra 3D (geometri) – 4D (tid) –
5D (økonomi) – 6D (Drift/FM) - 7D (bæredygtighed), og sætter således til en vis grad lighedstegn mellem BIM og VDC. Det er
her vigtigt at være opmærksom på, at hver dimension ikke bygger videre på den næste, man kan således arbejde med økonomien BIM 5D uden at geometrien er modelleret i 3D. VDC blev introduceret i DK af MTH, som et procesværktøj, hvor BIM er et
element sammen med samarbejde, metrics (hvor der måles og følges op på data) og processer, der fx integrerer lean.
2 Integrated project delivery (IPD) er en metode, der integrerer digitale redskaber i en tværfaglig samarbejdsmodel. Der er i projektet lavet en analyse af IPD og alliancemodeller, der skaber overblik over IPD ift. dansk praksis – find den her: www.bygherreforeningen.dk/vaerktojer/filarkiv/ikt
3 Se Deloitte rapport - Evaluering af lov om offentlig byggevirksomhed - Bygningsstyrelsen. I evalueringen vurderes: ”IKT-bekendtgørelserne at have øget produktiviteten i offentligt byggeri. … Evalueringen viser også, at der er forbedringsmuligheder, og
at det fulde potentiale med IKT endnu ikke er opnået. Et middel kunne blandt andet være at gøre kravene mere fleksible…”
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GODE RÅD TIL AT SKABE MERE VÆRDI I
DET DIGITALE SAMARBEJDE
Start med en stærk vision
Det er afgørende, at brugen af digitale værktøjer tager udgangspunkt i et formål, der peger ind i fremtiden. Tænk over; hvorfor det er nødvendigt at ændre arbejdsgange og procedurer? Overvej din vision
for en digital fremtid i byggeriet – og din rolle i visionen? Hvad kan motivere organisationen til at gå
nye veje?
Helt overordnet ser vi denne vision, som kan bruges som pejlemærke for professionelle bygherreorganisationer:

Vi bygger smart ved hjælp af digitale værktøjer, i en veldefineret og transparent
proces med fokus på optimering af byggeriet – i planlægningen, projekteringen og
udførelsen samt den efterfølgende anvendelse og drift af bygningen.
Bygherren involverer sig proaktivt i processen – og bruger selv digitale redskaber
ved blandt andet at tage rollen som dataejer på sig og optimere ejendomsportefølje
og bygninger i hele deres livscyklus.

Skab gode forudsætninger
Det er vigtigt, at bygherren ser de digitale perspektiver, og involverer sig proaktivt i processen. Bygherren skal selv ligesom sine samarbejdspartnere arbejde digitalt – og mod en digital fremtid.
Fremtidens digitale samarbejde vil være kendetegnet ved en række forhold, som bygherren også selv
skal kunne se sig selv i og arbejde hen imod:
•
•

•

•
•
•

Alle involverede har et digitalt mindset og forstår værdien af digitalisering.
Alle parter er en del af et team, hvor viden kommer i spil tidligt i forløbet og understøtter
brug af BIM. De tidlige faser er nøglen til godt byggeri, hvor beslutninger kvalificeres tidligere
ved bl.a. at involvere leverandører og entreprenører i projekteringen (tidlig inddragelse).
Den fælles BIM-model er platform for samarbejde og kommunikation i projektet – og et
værktøj for bygherreorganisationen og driften. Modellen er juridisk gældende og tegninger etc.
er baseret på modellen
Fokus på åbenhed og kommunikation via løbende forventningsafstemning
Driftserfaringer skal tænkes med i programmering, projektering og produktionsforberedelse
- byggeprocessen tænkes som en cirkulær, kontinuerlig proces (den cirkulære fasemodel)4.
Digitale og traditionelle byggetekniske kompetencer er integreret i byggeriets nøgleroller.

De gode råd er opdelt i tre indsatsområder
Nedenfor følger en række gode råd, der kan bruges enkeltvist eller samlet til at udvikle bygherreorganisationen og mere konkret tilpasse udbudsgrundlaget og byggeprocessen, så det understøtter digitalt
samarbejde. Hvert ’skridt’ kan bruges uanset entrepriseform - og kan tages et ad gangen, så hver bygherre tilpasser tempoet med det, der er muligt i organisationen.
De gode råd er opdelt i tre indsatsområder. Først er der krav til bygherren, derefter krav til samarbejdet og til sidst de krav bygherren med fordel kan stille til processen og resultaterne.

4

Richard Saxon er en af fortalerne for den cirkulære fasemodel. Læs mere om den og BIM processen for bygherrer i bogen:
”BIM for construction clients”
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KRAV TIL BYGHERREN
1. Vær selv digital som bygherre og kend dine behov og mål
Det er vigtigt, at bygherren involverer sig proaktivt i processen. Det kræver at bygherren har en
digitaliseringsstrategi, og også selv anvender digitale redskaber. Et vigtigt første skridt er, at tage rollen som dataejer på sig, så det bliver muligt at optimere ejendomsportefølje og bygninger i hele deres
livscyklus.
Bygherren skal kende og kunne formulere behov på både organisatorisk niveau og på projektniveau.
Først og fremmest handler det om at forme organisationen og opbygge kompetencer, så kerneforretningen og de grundlæggende operationer understøttes bedst muligt af data, det kan fx gøres ved
følgende initiativer.

1.1 Overvej hvilken digitaliseringsstrategi, der skaber værdi i bygherreorganisationen
Arbejd strategisk med digitalisering, ved fx at overveje
o
Hvor skal digitalisering støtte kerneforretningen – byggeri og drift? Og hvordan?
o
Hvordan bliver digitaliseringsstrategien konkret, så den kan tilpasses det enkelte projekt?
o
Brug fx de gode råd til at opbygge en strategi.

1.2 Opbyg digitale kompetencer i bygherreorganisationen
- så de er tilpasset organisationens behov og så vidt muligt integreret i projektledelsen.
o
Opbyg generelle digitale færdigheder hos bygherrens projektledere, så hver projektleder kan monitorere fremdrift og fx kvalitetssikre og foretage stikprøvekontroller samt styre
økonomi og risici med smarte digitale redskaber. Tænk afrapportering til ledelse og fx det politiske niveau med, så det er en del af den løbende kvalitetssikring og monitorering af projektets stade (jf. 1.7).
o
Lad specialister støtte projektledelsen ved udvalgte milepæle, kvalitetssikring og gradvis
oplæring. Her kan man overveje indkøb af eksterne IKT-kompetencer, hvis organisationen
ikke har tilstrækkeligt volumen til interne specialister - eller i en overgangsfase indtil kompetencerne er integreret i organisationen. Hav fx en strategi om at bruge en uafhængig IKT-leder i det indledende strategiske arbejde med at tilpasse digitale ydelser og som medspiller på
projekter (se også pkt. 2.4 og 3.1 – og evt. anbefalinger i AlmenNet’s projekt: IKT i byggeri og
drift)
o
Etablér data og asset management, så organisationen har kompetencer og ressourcer til at
modtage og vedligeholde de værdifulde data – og bringe dem i spil så ejendomsdriften også
optimeres med digitale redskaber.
Det praktiske eksempel:
I Bygningsstyrelsen (BYGST) er der opbygget et kvalitetssikrings-team med særlige kompetencer,
som bl.a. kvalitetssikrer digitale leverancer og aktivt støtter projektledelsen ved udvalgte milepæle.
BYGST gennemfører hvert år et BIM benchmark, som måler på kvaliteten af de digitale leverancer
i forhold til IKT-bekendtgørelsens krav. Hver leverance er vægtet med den værdi, den vurderes at
have for Bygningsstyrelsens projektgennemførelse og efterfølgende drift.
Læs mere: www.bygst.dk/viden-om/digitalisering-af-byggeriet
Om teamet: www.bygst.dk/organisation/udvikling-og-projektunderstoettelse
I Københavns Lufthavne (CPH), er der ansat folk med BIM og IKT ansvar for at støtte projektlederne. Desuden bliver der arbejdet med, at gøre kontrakter og udbud mere og mere præcise omkring entydige leverancer. CPH udfører granskning af projekterne og indgår i konstruktive dialoger
omkring uklarheder og mangler, fra de helt tidlige faser og frem mod aflevering.
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1.3 Tag en strategisk beslutning om at etablere en standard datamodel5 for både organisationen og for projekterne
Byg- og driftsherrers kerneforretning handler om bygninger og ejendomsporteføljer, hvor de rette
data er nøglen til at træffe velfunderede beslutninger og effektiv drift. Derfor skal datamodellen
være lavet til bygninger og baseret på de reelle behov (se pkt. 1.4 og 1.5), og ikke defineres af et
tilfældigt FM-system eller anden software. For at sikre en god datamodel, og data der kan bruges
mange år frem i tiden, bør der stilles følgende krav til datamodellen:
o
Baseret på open source, da specifikationen er tilgængelig og data kan tilgås fra andre programmer.
o
Den mest kendte datamodel, der kan opfylde disse krav, er IFC datamodellen, som også
fungerer som udvekslingsformat. Stil derfor krav om at aflevering af digitale modeller - og så
vidt muligt øvrige data-leverancer - altid skal ske i IFC format - og desuden også i originalformat.
o
I mange bygninger vil en del data til drift ligge i bygningsautomationen, her kan med fordel anvendes et åbent dataformat som BAC-net6, så driftsherren ejer data og kan flytte dem.
o
Brug en klassifikation7 til at skabe et link mellem forskellige informationskilder (fx FM-program, IFC-modeller eller regneark).
o
Minimér omfanget af ”ustrukturerede data” som pdf og tekstdokumenter. Brug fx COBie
formatet direkte eller som inspiration til at få prosatekster om drift gjort til mere anvendelige
data - som er ens for alle bygningerne i ejendomsporteføljen.
o
Datamodellen bruges som reference, når man opbygger databaser på organisatorisk niveau, og til at opbevare data på konkrete projekter og bygninger.
Det praktiske eksempel:
Når man skal opsætte sin database, bør den så vidt teknisk muligt
svare til IFC datamodellen. IFC- datamodellen er bygget op sådan, at
der øverst i datamodellens hierarki er et projekt. Derefter er der en
byggegrund, som kan have forskellige bygninger. Bygningerne kan
have et variabelt antal etager, og på de enkelte etager kan der være
et variabelt antal rum og bygningsdele. Både projekt, byggegrund,
bygninger, etager, rum og bygningsdele kan have et væld af data –
egenskaber og aktiviteter– tilknyttet. Alle disse data er organiseret og
relateret til hinanden på samme måde i hver eneste IFC fil. Der er her
tale om en konsistent og i øvrigt godt gennemprøvet datamodel for
data om bygninger. IFC datamodellen kan derfor med fordel efterlignes i andre databaser, når man skal arbejde med data om bygninger.
Læs mere om IFC formatet her: buildingsmart.org/ifc - på dansk her: bips.dk/buildingsmart-datamodel-ifc - Youtube: BuildingSMART in 4 Minutes

5

En datamodel er en abstrakt model som organiserer data-elementer, og standardiserer hvordan de relaterer sig til hinanden, og til egenskaber for fysiske forekomster i den virkelige verden. I byggerietsbegreber.dk er den defineret således: Model der definerer klasser/objekttyper med attributter og datastruktur. En datamodel vises ofte på grafisk form (klassediagram). En datamodels struktur har forskellige
kategorier af relationer (en-til-en, en-til-mange og mange-til-mange) og kan eksempelvis definere opbygningen af en database (database
design).
6 BACnet står for Building Automation and Control Networks og er den førende standard for CTS-anlæg og de samlede bygningsautomationsløsninger, og er en gratis protokol - en af mange kommunikationsprotokoller.
7 Der findes en række forskellige klassifikationer, der ofte er nationalt forankret. I Danmark har vi SfB (der fx bruges til typekodning af BIM7AA), CCS, Forvaltningsklassifikationen, i USA omniclass, GB uniclass - læs evt. mere her www.bygst.dk/videnom/digitalisering-af-byggeriet/klassifikation-i-det-statslige-byggeri/
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1.4 Investér i det rette software
Software kan understøtte bygherreorganisationen på en række områder og kan spille en afgørende rolle, når det digitale samarbejde skal fungere optimalt i praksis. Det anbefales, at
o
Bygherren stiller en projektweb til rådighed i byggeprocessen. Det sikrer ejerskabet til data,
der genereres i processen, (det er også en fordel, hvis det er nødvendigt at skifte aktører ud
under byggeprocessen), og ejerskabet til de data der efterfølgende skal bruges i driften. Derudover skaber det konsistens for projektlederen, at man anvender samme platform på forskellige projekter og bedre mulighed for monitorering af fremdrift.
o
Vær opmærksom på, at der vil ofte være behov for at overføre data mellem forskellige typer
software, og det derfor er nødvendigt med en fælles datamodel og –format.
o
Overvej hvilken udbudsportal, der bedst understøtter digitalt udbud.
o
Software, der gør det muligt at åbne og orientere sig i IFC modeller. Start evt med en gratis
viewer. Suppler gerne med software, der kan tjekke BIM-modellen for kollisioner etc.
o
Brugerprocesserne og kvalitetssikringen kan understøttes af visuelle redskaber fx virtual\augmented reality (VR og AR), hvor man kan bevæge sig rundt i 3D modellen. (kvalitet)
o
Brug software, der kobler 3D-modellen, tidsplanen og økonomien (3D, 4D og 5D). Det vil
skabe overblik og lette projektlederens arbejde idet konflikter hurtigere opdages og kan løses. Projektlederen vil også stå stærkere, når der skal træffes beslutninger og vil lettere
kunne styre økonomi, periodiseringer og anden afrapportering.
Det praktiske eksempel:
Økonomi er vigtigt, men består af forholdsvis enkle data. Det skal ikke være et økonomi-software
som styrer de øvrige data, tværtimod skal tallene "hægtes på" de bygninger og bygningsdele som
det hele drejer sig om (som egenskaber).
Bygherren kan også lade sig inspirere af flere store entreprenørers brug af VDC, hvor software er
integreret i processerne, der er standardiserede og hvor bygbarhed tænkes ind i modelleringen af
projektet8.

1.5 Brug en standard IKT-specifikation
Tag fx udgangspunkt i en kendt standard, men tilpas IKT-specifikationen til organisationens ønsker og behov (se 1.6 og 1.7), og gør det let at indarbejde de projektspecifikke krav (se 1.8) - så
der kun stilles værdiskabende krav. Når IKT-specifikationen er på plads så husk at få den i spil,
ved at referere til den i ydelsesbeskrivelser og øvrigt udbudsmateriale.
Det praktiske eksempel:
Der er flere standard IKT-specifikationer, der alle er bygget op om ydelsesbeskrivelserne, men
med mindre forskelle. Hos BYGST har man lavet en IKT-specifikation, hvor omfang og antal henvisninger til eksterne publikationer er minimeret. Hos Molio kan man med abonnement benytte
model A (basic), B (der indarbejder en række standarder) og P (projektspecifik) 9. AlmenNet har
udarbejdet en række paradigmer i projektet: ikt-i-byggeri-og-drift. Derudover tilbyder Bygherreforeningen en simpel gratis IKT-specifikation10, der også er målrettet den almene sektor.

8

Hos MTH har de fx beskrevet 12 regler for god modelleringsdisciplin: mth.dk/Viden/Modelleringsskik
Læs om Molio’s IKT-specifikationer her: bips.dk/nyhed/nye-operationelle-ikt-specifikationer-er-udkommet.
10 Hent den her: www.bygherreforeningen.dk/vaerktojer/ikt/specifikation.
9
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1.6 Kortlæg databehovet i driften – og afsæt ressourcer til at vedligeholde data
Det er meget vigtigt at skelne mellem data til brug driften og data i byggeprocessen fx "som udført" materiale. Data til drift beskriver den information, der skal tilvejebringes for bl.a. at kunne vedligeholde og servicere bygningen til dagligt, og have økonomisk overblik - både nu og fremadrettet. I driften er der fx behov for
o
Data om tekniske installationer og fx data fra målepunkter i bygningsautomationen.
o
Data til de mest almindelige driftsaktiviteter og det nødvendige vedligehold.
o
Alle disse data kan håndteres i IFC-datamodellen, uden at der nødvendigvis findes en 3D
model.
o
Ressourcer og kompetencer til at vedligeholde og bruge data, bør afdækkes af en ”data
governance procedure”, hvor man kortlægger bl.a. ejerskab til data, datakvalitet og historik.
Det praktiske eksempel:
Driftsorganisationer kan fx kortlægge deres arbejdsopgaver, og kigge på; hvilke informationer, der
skal være tilstede for at opgaven kan løses effektivt? De bliver derefter til de data, driftsherren ønsker, og kan indgå enten i modellen, eller i en tilknyttet dataliste. På den måde sikres, at driftens
data også medtages i arbejdet med BIM-modellen - og gøres tilgængeligt.
I det endnu ikke afsluttede projekt data til drift, i Molio regi, er der gode erfaringer med at bede
driften udpege driftsaktiviteter ud fra en fagopdelt brutto liste. Dette afføder et databehov, der er
specifikt for organisations drift.

1.7 Kortlæg databehovet i ledelsen
Hvad vil ledelsen vide om ejendomsporteføljen og projekterne? Hvordan skal der afrapporteres?
Økonomiske nøgletal og status på fremdrift er data som skal kunne trækkes på tværs af flere ejendomme og projekter for at give det ønskede overblik. Disse data skal ordnes og understøttes i
samme datamodel (Se 1.3).
Det praktiske eksempel:
Byggeri København (ByK) er del af Københavns Kommune, og derfor en politisk styret bygherreorganisation. Der bygges for brugerne, og der er derfor særligt fokus på at opnå den rette kvalitet
– men inden for nogle klare rammer, der styres af tid og økonomiske hensyn. Der er netop udviklet et værdisæt for kvalitet, der stiller krav til samarbejdsprocessen og kvaliteten i det færdige byggeri. For at kunne afrapportere og følge en positiv udvikling, er det nødvendigt at monitorere og
indsamle data i byggeprocessen - og i de efterfølgende evalueringer. Data kan på den måde defineres ud fra kvalitetsparametre indenfor bl.a. bygbarhed, holdbarhed (og levetider), samt drifts- og
brugervenlighed. Det skaber fokus i byggeprocessen og mulighed for benchmarking, så man
bedre kan målrette sine indsatser og sætte ind, der hvor det skaber værdi.
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1.8 Kortlæg databehovet i projektet – de projektspecifikke krav
Databehovet i projektet ligger i forlængelse af det generelle databehov i organisationen. Her tænkes på projektspecifikke databehov ift. at skabe det bedste digitale samarbejde (ikke ift. brugerprocesser, byggeprogram etc.- selvom det spiller sammen), hvor bygherren fx kan bruge hele Punkt
3: Krav til processen og resultaterne til at præcisere de krav som er værdiskabende for gennemførelsen af det enkelte projekt.
Det praktiske eksempel:
Stil fx krav om, at en landmåler indmåler hovedpunkter ved digitalisering af eksisterende forhold.
Ved digitalisering af eksisterende installationer er en afgrænsning af omfanget vigtigt. Dette kan
gøres ved at få udarbejdet et prøveudsnit, som driftsherren skal godkende.

1.9 Opstil en helhedsorienteret business case
Vision, behov, succeskriterier og mål gøres tydelige, realistiske og specifikke (why  how) i en
business case, der både kan bruges som en del af byggeprogrammet, og som bygherrens interne
redskab til at få overblik over det væsentlige i projektet. Overvej fx,
o
Data-drevet programmering11 – så kravene i byggeprogrammet hænger direkte sammen
med datamodellen og kan følges igennem hele processen til performancetest og drift.
o
Kommuniker dine mål ud til samarbejdspartnere.
Det praktiske eksempel:
I Københavns Lufthavne (CPH) satte man et mål om at introduktionen af BIM skulle give en besparelse på 4% af projektomkostningerne. Denne gevinst blev hentet ved, gennem løbende dialog
med rådgiver, at forbedre hovedprojektet, derved blev en del problemer løst i de tidlige faser. Desuden gav udbud med mængder, der var tilknyttet en BIM model, en fordel for entreprenøren, der
kunne gå ind i projektet med en mindre risiko. Besparelsen blev opnået og dokumenteret, og er
hoveddriveren for at CPH forsætter med BIM projekterne. Beregningen er vigtig, og bruges når
tingene bliver svære og modstanden mødes.

11

Læs fx afsnittet om Briefing and BIM i bogen ’Briefing for Buildings’ af Juriaan van Meel og Kjersti Bjørkeng Størdal – eller se
Juriaans indlæg ved Bygherreforeningens sommerafslutning 2017 – præsentation som pdf
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KRAV TIL SAMARBEJDET
2. Skab optimale rammer for det digitale samarbejde i udbuddet
Det optimale samarbejde er karakteriseret ved en åben, kreativ proces, hvor kontraktformen afspejler
projektets mål og optimerer det digitale samarbejde. BIM skal bruges meningsfuldt som en fælles platform, så de menneskelige kompetencer og viden bliver optimalt suppleret med den rette teknologi.
En af de vigtigste forudsætninger for at skabe det optimale digitale samarbejde er, at sætte det rette
hold – et team, der består af rådgivere, specialister, entreprenør og evt. underleverandører. Tidlig inddragelse skaber mulighed for at få viden og kompetencer i spil på rette tid, så der undgås spild og
dobbeltarbejde i projekteringen.

2.1 Lad kontraktformen afspejle projektets mål og understøtte digitalt samarbejde
o
o
o
o

Kombinér det bedste fra forskellige organisationsformer (fx elementer fra IPD, alliancemodeller, partnering, hovedentreprise, totalentreprise, fagentreprise etc.)
Brug incitamenter, der er tilpasset projektets målsætninger og prioriteter (fx bonusmodeller
med fokus på tid, økonomi og kvalitet).
Stil krav, der skaber værdi i projektet fx brug af lokationsbaseret planlægning (se punkt 3)
Brug milepæle med klare acceptkriterier til at nå vigtige delmål i projektet – og lad betalingerne følge milepælene.

Det praktiske eksempel:
DTU har i sommeren 2016 udbudt to laboratorieopgaver (en renoveringsopgave og et større nybyggeri) som afleveres i sommeren 2019. Begge følger de nye udbudsregler,samt gældende krav
til BIM-projektering for offentlige bygherrer. Tid og økonomi repræsenterer vigtige styringsparametre i DTU’s projekter, så begge udbud afspejler en særlig interesse for 4D og 5D projektering.
Opgaverne er udbudt i konkurrencepræget dialog til 3 prækvalificerede hold. Alle hold består af
rådgivere (herunder en række specialister) og tidligt inddraget entreprenør, således at alle kompetencer for styring, koordinering og bygbarhed er med under hele forløbet.
Konkurrencepræget dialog giver mulighed for at drøfte og tilpasse udbudsmaterialet til markedets
løsninger under hensyn til opgavens intentioner. Det endelige projekt skal være koordineret og
konsistent i BIM-modellen, der er grundlaget for planlægning, kalkulationer og udførelse.

2.2 Skab gode rammer for dialog og tidlig inddragelse
o
o
o
o
o

Anvend dialogbaserede udbuds- og entreprisestrategier, fx udbud med forhandling og
konkurrencepræget dialog hhv. tidligt udbud og projektoptimering 12.
Definer allerede i udbudsprocessen, hvordan der skal samarbejdes digitalt i projektet.
Understøt indsatsen i de tidlige faser, ved fx at tilrettelægge korte intense forløb – agil tilgang/SCRUM – få fx teknikentreprenører ind tidligt
Lad honorering afspejle den optimale digitale samarbejdsproces.
Sæt det digitale samarbejde på dagsordenen, når det gode samarbejde skal opbygges i teamet – få inspiration hos Værdibyg

Det praktiske eksempel:
DTU’s projekter i konkurrencepræget dialog anvender dialogmøder til at bestemme metodik og
software, som opfylder intentionen om et koordineret projekt og udvidet brug af modellerne. Det
gælder for eksempel IT løsning til brugerprocessen, dvs. brug af 3D model (som kommunikations-

12

Læs mere om Udbud med forhandling i Bygherreforeningens publikation: DREJEBOG FOR BYGHERRER - UDBUD MED
FORHANDLING
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platform fremfor papirtryk) samt styring af dataflow fra det oprindelige program til det endelige hovedprojekt inkl. entreprenørprojektering og as built. Erfaring herfra viser, at der er behov for at
komme i dialog med branchen om metode for BIM projektering og anvendelsen af modellerne.
Dertil har DTU i dialogprocessen fokus på koordinering af projekt og funktionsudbud, såvel som
en række nyere ydelser som commissioning, IKT ledelse, bæredygtighed, arbejdsmiljø, der findes
i grænsefladen mellem projektering og udførelse. Omfang af funktionsudbud er større for teknisk
tunge byggerier, som er typisk for DTU. Her er behovet for entreprenørens kompetence og deltagelse i projektering mere udtalt. Entreprenørens projektering og forslag til tekniske løsninger kan
med fordel indarbejdes løbende i hovedprojektet.

2.3 Tilstræb klare ansvarsforhold, der støtter op om teamet og det digitale samarbejde
Uanset valg af entrepriseform er det vigtigt, at der fra starten, er en så klar ansvarsfordeling som
muligt. BIM-modellen er den fælles platform, hvor fagene kobles virtuelt, og det bliver tydeligt om
enderne mødes. For både at skabe klare ansvarsforhold og de bedste rammer for åben videndeling kan bygherren fx stille krav om, at:
o Ansvaret for fagmodellerne ligger hos de enkelte fag - mens ansvaret for koordinering ligger
hos projekteringsledelsen.
o Betalingsmodel er bundet op på milepæle – fx komplette digitale leverancer, forløb for performancetest etc.
o Systemleverancer og leverandørprojektering håndteres åbent, og med fokus på at undgå
spild i projekteringen – se evt. Værdibyg’s vejledning om Leverandør- og samprojektering
o Teamet allerede i udbuddet præciserer, hvem der har ansvar for håndtering af data og information management – og hvad deres kvalifikationer er. Overvej i den forbindelse en opgavebaseret definition af roller, hvor informationsbehov identificeres og kobles på de nødvendige
processer/workflows. Omfanget skal selvfølgelig afspejle projektets størrelse.
o Teamet udarbejder et grænsefladeskema med bl.a. digitale leverancer.
Det praktiske eksempel:
På DTU’s projekter skal økonomien følge det udbudte budget (target), som indeholder alle udgifter
til udførelse, projektering og entreprenørens deltagelse i projektering. Kvalitet og omfang er defineret i programmet med reference til eksisterende DTU byggerier. Den første fase er en kvalificering af projekts rammer. Ved hver efterfølgende fase kan projekteringen fortsætte under samarbejdsaftalen, eller der kan indgås bindende entreprisekontrakt. Det vil sige, at bygherren løbende
har mulighed for at indgå en aftale om totalentreprise baseret på seneste fases projektdokumentation eller fortsætte til næste fase. Sidste fase er aflevering af hovedprojekt, hvor der indgås en aftale om hovedentreprise. Er projektets udenfor den aftalte ramme, bortfalder aftalen. Kontrakterne
er alle baseret på ABR / AB eller ABT standarder.
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2.4 Skab et hold med digitalt mindset og de rigtige kompetencer
o

o
o

o

Efterspørg, at de relevante kompetencer dokumenteres og at der redegøres for, hvordan kompetencer tænkes inddraget i det digitale samarbejde. Definer fx på forhånd de væsentlige roller i
en digital byggeproces, der understøtter projektets mål. (Brug kvalificeret procesledelse – kendskab til BIM og LEAN-processer)
Indbyg særlige incitamenter til at fastholde det digitale samarbejde, fx bonus for fejlfrie digitale
leverancer eller kompetenceudvikling som en del af projektet.
Præcisér IKT-ledelse og -koordinering, så det er tilpasset projektets størrelse. Fx én IKT-leder
og flere IKT-koordinatorer for hvert fagområde på store projekter. Det er vigtigt, at IKT-ledelsen
arbejder tæt sammen med projekteringsledelsen (se 3.1).
Skab transparens og ligeværdighed ift. beslutninger, kommunikation og konfliktløsning, så samarbejdet internt i leveranceteamet og med bygherreorganisationen har de bedste vilkår. Her kan
man fx stille krav om et projektkontor og uafhængig procesledelse (se 3.1).
Det praktiske eksempel:
På DTU blev de udvalgte teams testet på deres evne og vilje til at samarbejde digitalt i dialogprocessen. Der var særligt fokus på styringsmekanismer og IT løsninger, der tilstræber en dynamisk
styring af tid og økonomi. Tidsplanen var faseopdelt med kortere respons end de sædvanlige projektfaser. Bygherren skal kunne vurdere præcision af kalkulationer og tidsplan dvs. om information
er baseret på mængder trukket af modellen (bygningsdel), erfaringstal eller nøgletal/areal (m2).
DTU arbejder med flere korte projekteringsfaser dvs. flere afleveringer og status over projektets
modeller og økonomi.
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KRAV TIL PROCESSEN OG RESULTATERNE
3. Byg smartere ved at optimere og monitorere byggeprocessen med digitale redskaber
De værdiskabende krav til byggeprocessen handler om at få de digitale redskaber og data i spil til
gavn for såvelsamarbejde som det færdige resultat. I processen skal der derfor være fokus på;
o Færdigprojektering af alle dele af byggeprojektet inden udførelse, med bygbare og
driftsvenlige løsninger. Udførelsen optimeres ved at simulere udvalgte processer virtuelt.
o Sammenhæng mellem redskaber og processer – fx dokumentation, databehov, kvalitetssikring, brug af performancetests (commissioning), digital mangelhåndtering – alt det der
sikrer aflevering af en bygning, der fungerer fra dag et.
o Værdi tænkes først. Så bliver det lettere at tilpasse teknikken – keep it simple

3.1 Hold fokus på ledelse, koordinering og styring af processer13
De rette kompetencer skal involveres og spille sammen – stil fx krav:
o Projekteringsledelsen og IKT-ledelsen varetager koordineringen af projektet som helhed hele projektet og projekteringen – især ift. entreprenører og leverandørers projektering.
o Ved større eller komplekse projekter bør der udpeges en BIM-koordinator for hvert fagområde, også for byggeledelsen
o Fællesmodellen bruges på de ugentlige byggemøder og til opfølgning på tekniske forespørgsler.
o Teamet præciserer, hvordan de koordinerer opgaver og leder processer.
o Konsistens- og kollisionskontrol bruges aktivt i alle relevante faser, så der foreligger et
bygbart projekt ved byggestart.
o Etablering af et fælles projektkontor - enten et fysisk projektkontor eller et (delvist) virtuelt
forum, for at udnytte ressourcerne bedst muligt, brug af specialister, internationale teams osv.
o Lad den part lede processen, der har de stærkeste styringskompetencer, og brug fx en
uafhængig procesleder til at facilitere udvalgte delprocesser (fx sprints). En uafhængig facilitator/motivator, kan mere uformelt følge op på teamets performance og gøre konflikter konstruktive.
o Tilrettelæg korte forløb / ”Sprints” – inviter det eller de udvalgte team(s) ind i nogle uvante
rammer, der sikrer et opgør med traditionelle roller. Hold fx workshops/’sprints’ (over en eller
flere dage) med præcise temaer: Proces og planlægning – Koncept/design – Byggeplads og
logistik – etc.
Det praktiske eksempel:
På 48 timer lykkedes det team ’cool, calm and connected’, bestående af Niras, MTH og Juul og
Frost, at designe, projektere, tilrettelægge og prissætte et kulturcenter, som en del af en BIM-konkurrence. Forinden havde de brugt 48 timer på at planlægge samarbejdet med en procesplan ned
i halve timer. Det gav komplet overblik over kompetencer og klare aftaler om, hvordan der skulle
udveksles og koordineres. Benspænd var bl.a. forskelligt software, forskellige lokationer og to
sprog. Konklusionen er, at man kan nå meget langt på 48 timer med holdånd - og når alle kender
deres roller, så der kan arbejdes parallelt. Læs mere her: www.niras.dk/bimkonkurrence-ansporertil-samarbejde-paa-tvaers-af-brancher/

13

I rapporten INSPIRATIONSOPLÆG TIL BYGGERIETS AKTØRER - BYGGERIETS VEJE TIL FREMTIDENS RÅDGIVNINGSYDELSER er der en række anbefalinger til ledelse og styring i byggeprocessen.
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3.2 Stil klare tekniske krav til data
Det skal være tydeligt, hvad data skal bruges til samt hvem, der leverer og modtager data – og
hvornår i processen data skal i spil. Et generelt "informationsniveau" er ikke nok, men kan bruges
som inspiration. Se fx Danske ARK og Fri’s tillæg til Ydelsesbeskrivelserne: 8.4 Digital Projektering, Molio informationsniveauer og Digital Konvergens’ Level of detail (LOD)14.
Stil fx krav data, om:
o Hvilke bygningsdele (objekter), der skal modelleres, og i hvilken grafisk detaljeringsgrad
o Hvilke egenskaber, der skal sættes på bygningsdelene, dvs. hvor detaljerede er data
o Hvilke (drifts) aktiviteter, der skal sættes på bygningsdelene
o Data som Ifc objekter, Ifc Properties og Ifc Processes for at sikre, at data er ens og ligger i
samme felter hver gang.
Det praktiske eksempel:
Dårlig datakvalitet kan få store praktiske og økonomiske konsekvenser, fx ved manglende eller
upræcise registreringer. Københavns Lufthavn (CPH) stiller derfor krav om en specifik egenskab
på alle bygningsdele (objekter) ved bl.a. registrering og digitalisering af eksisterende forhold.
Egenskaben hedder InformationAccuracy, og den angiver hvorvidt bygningsdelen er modelleret ud
fra eksisterende tegningsmateriale, eller om den er opmålt på stedet.

14

Digital Konvergens har taget udgangspunkt i Molio/cuneco’s generelle informationsniveauer, og konkretiseret det i en Modelleverancespecifikation.
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Kvalitet – Økonomi – Tid
For at gøre det enkelt for bygherren at involvere sig i processen, har vi valgt at fokusere på bygherrens overordnede styringsparametre kvalitet, økonomi/risici og tid/proces/performance. Bygherren skal via enkle krav til processen skabe det nødvendige ’pull’ og aktivt efterspørge BIM-genereret output. Konkrete redskaber kan være views, analyser, scenarier for totaløkonomiske beslutninger og lignende, der kan kvalificere processen. Data, der kan oplyse bygherren og skabe
værdi i projektet, er et væsentligt omdrejningspunkt for det digitale samarbejde. De udvalgte områder kan monitoreres som løbende opfølgning i processen.
Bygherren behøver derfor ikke besidde alle digitale kompetencer, men kan efterspørge fx en konsekvensberegning ved ændringer.
Det praktiske eksempel:
I Byggeri København er der indgået to strategiske partnerskaber, med et ønske om bl.a. at forbedre samarbejdet i byggeprojekterne og optimere på hhv. kvalitet, økonomi, og tid. I denne forbindelse er der udarbejdet et digitalt aftalegrundlag, som er gældende for samtlige projekter i partnerskaberne. Aftalegrundlaget udstikker generelle retningslinjer for digitale processer. Hermed er
forventninger til det digitale samarbejde afstemt ved partnerskabernes opstart. Potentialer i denne
fremgangsmåde er fx prisvalidering gennem mængdeudtræk, samt bygbarhedsanalyser gennem
modelkontrol.

3.3 Optimér kvaliteten med digitale redskaber (3D, 6D og 7D)
o

o

o

o

Afhold brugergennemgange – hvor brugerne bliver klædt på og deres viden kommer tidligt i
spil, så de kan være med til at kvalitetssikre indretning og bygningsdrift. Fx ved hjælp af virtual
reality (VR) (i en "VR-cave" med VR-briller etc.), augmented reality (AR) eller "gamification".
Læg tekniske gennemgange, kvalitetskontroller og granskninger i tidsplanen. Vis fx
driftsfolkene rundt i de tekniske fagmodeller tidligt i forløbet, så de kan være med til at kvalitetssikre de tekniske løsninger. Afhold først virtuelle gennemgange og senere fx gennemgange med AR i byggeriet, når det er under udførelse.
Brug simuleringer, scenarier og dataanalyser til at arbejde helhedsorienteret med bl.a. totaløkonomi, energi, indeklima og optimering af slutproduktet. Digitale redskaber kan kvalificere
bæredygtigt design (7D) og til at afprøve alternative løsninger. Stil fx præcise krav til simulering og visualisering af udvalgte driftssituationer, design for disassembly, byggepladslogistik
og/eller en virtuelle stadeopgørelser.
Præciser forventninger til afrapportering, kollisionskontrol og -analyser i de forskellige
faser, og brug dem aktivt til løbende opfølgning.

Det praktiske eksempel:
I stedet for at stille krav om rumtegninger af særlige rum - fx laboratorier – stil så i stedet krav om
tidligt at få modelleret de særlige rum med alt inventar og alle synlige installationer, også EL-udtag. Invitér brugerne til møde i en VR-cave eller få modellen lagt på VR briller. Erfaringsmæssigt
kan det virkelig betale sig, for brugerne har som regel en del rettelser og ændringer, som ville blive
langt dyrere at få ind senere i processen. Desuden kan de fleste brugere bedre forstå en 3D model end 2D tegninger, så misforståelser undgås.
Kvalitetssikrings-teamet I BYGST har publiceret en oversigt over typiske projekteringssvigt, der
kan være med til at reducere antallet af fejl i projekterne. Denne oversigt er adresseret i en BIMkontekst af BIM Equity: bimequity.dk/typiske-projekteringssvigt, der supplerer med flere gode råd
til at øge kvaliteten af IFC-modellerne, fx ved at bygherre gennemfører stikprøvekontroller ved en
række digitale leverancer.
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3.4 Brug digitale redskaber til økonomi- og risikostyring (5D)
Skab sammenhæng mellem økonomi og risikostyring, ved at arbejde med:
o Udbud på mængder – her skal tilbudslisten15 være digital, og helst i XML format, så den kan
hentes direkte ind i entreprenørernes kalkulationssoftware (hvis de har et – alternativt kan
man lave tilbudslisten i excel). Tag også stilling til om mængderne skal opgøres til bestemte
milepæle.
o Klassifikation er nødvendig, når mængderne skal følges og opgøres som en del af budgetopfølgningen.
o Under alle omstændigheder er det nødvendigt at angive hvordan mængderne er opmålt16.
o Bygningsdele, der ikke er med i modellen, skal beskrives i tilbuds- og afregningsgrundlag
(TAG), hvor de kan prissættes eller det præciseres, at de skal være indeholdt i entreprenørens tilbud - fx kabler, tagpap, søm/skruer etc.
o Dynamisk budgettering på mængder/bygningsdele fx vha. successiv kalkulation og økonomiske analyser.
o Proaktiv og digital håndtering af risici. Udvalgte risici kan fx prissættes som optioner i udbudsmaterialet eller der kan konkurreres på risikohåndtering, ved at lade det være et tildelingskriterium.
o Sikkerhed og sundhedsrisici skal reduceres ved at teste og formidle udførelsesprocesser
virtuelt til de udførende, før man bygger – og ift. driftspersonalet som en del af overleveringen
(eller som en del af commisioning-processen).
Det praktiske eksempel:
Integration af BIM og projektstyring giver stærke redskaber til at reducere risici, styre omkostninger og optimere tidsplaner i komplekse bygge- og anlægsprojekter. Exigo kan fx dokumentere en reduktion på 20% af de uforudsete omkostninger alene ved hjælp af uafhængig kollisionskontrol på et projekt for Bygningsstyrelsen. Derudover arbejder de løbende med helhedsorienterede risikoanalyser, hvor bl.a. udbud med mængder kræver kvalitetskontrol for ikke at
udgøre en risiko i projektet.

3.5 Monitorér tid/proces/performance løbende (4D)
o
o
o
o

o

Optimér planlægning og projektering optimeres ved at koble LEAN og BIM med lokationsbaseret planlægning
Brug simuleringer af byggetakt / tidsmæssige analyser til at skabe tryghed for, at tidsplanen kan overholdes - eller til at sikre tidlig og hurtig løsning af udfordringer.
Vær opmærksom på at alle bygningsdele skal være færdigprojekteret inden udførelse.
Indarbejd performancetests17 i tidsplaner, dels som tid afsat til test, dels som kritisk vej i tidsplanen for etablering af forsyninger og færdigmontering af tekniske anlæg, så de er klar i tide
til kodning af bygningsautomation og de egentlige tekniske tests.
Tænk dokumentation af kvalitetssikring (KS), materiale til drift og vedligehold (DV) og bygningsautomation som data, der hænger sammen, og få del-afleveringer lagt ind i tidsplaner.

Det praktiske eksempel:
På DTU CAS arbejder de mod en ”virtuel byggeplads” som køres synkront med den virkelige byggeplads (når fundamentet er støbt, er DV materiale og tegninger også modtaget i den virtuelle
byggeplads). Ved digital aflevering gennemføres en løbende aflevering, så materialet løbende
kommer i hus og kan kvalitetssikres undervejs, det giver større kvalitet i det afleverede og betyder,
at der kun mangler få detaljer ved afleveringsfristen.
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Se fx det gratis digitale onlineredskab tilbudslister.dk
Opmåling af BIM-modeller kræver klare opmålingsregler. Digital Konvergens har taget udgangspunkt i Molio/cuneco’s generelle informationsniveauer, og konkretiseret det i en Modelleverancespecifikation.
17 Performancetests er en række krav og metoder udviklet af Bygningsstyrelsen, som samlet set sikrer at de tekniske anlæg
fungerer ved afleveringen. Kan ses som en del af eller alternativ til Commissioning. Se også krav i nyt BR om test af tekniske
anlæg.
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