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Digitale værktøjer og 
samarbejdsformer 
- evaluering af demonstrationsprojekt Bagsværd 
Observationshjem”.
Morgenskarp - 16. november 2022
Stefan Gottlieb, BUILD
Stephan Sander - sps@vaerdibyg.dk
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Program
09.00:  Velkomst og introduktion v/ Stephan 
Sander, Værdibyg

09.05: Præsentation af rapporten “Digitale 
værktøjer og samarbejdsformer – evaluering af 
demonstrationsprojekt Bagsværd 
Observationshjem” v/ Stefan Gottlieb, 

09.40:  Spørgsmål og diskussion

10.00:  Tak for i dag
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Et branchefællesskab



We do byggeproces!
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• Der er udfordringer i byggeprocessen, 
som den enkelte part ikke kan løse alene

• Fælles dagsorden, fælles udvikling, fælles løsninger

• Best practice, anbefalinger og erfaringer 

• Fra praktiker til praktiker
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Værdibyg samler byggeriet



1 Tidsplanredegørelse

2 Kvalitet som tildelingskriterium

3 Perspektiver på faseskift

4 Kend din målgruppe

5 Vælg dit medie

6 Projektoptimering

7 Etablering af samarbejde

8 Afregning af vinterforanstaltninger

9 Rigtigt fra start

10 Brugerinvolvering

11 Effektiv Prækvalifikation

12 Driftorienteret byggeproces

13 Commissioning-processen

14 Perspektiver på renoveringsprocesser

15 Leverandør- og samprojektering

16 Inddragelse af underentreprenører

17 Afleveringsprocessen

18 Samarbejde og kommunikation i 
renoveringsprojekter

19 Brugere og beboere i renoveringsprojekter

20 Forundersøgelser i renoveringsprojekter

21 Risikohåndtering i renoveringsprojekter

22 Gode Råd i Renoveringsprocessen

23 Renoveringsstrategi

24 Dialog i udbudsprocessen

25 Udbud med forhandling

26 Brugervenlige kontrakter

27 Totaløkonomi i udbud

28 Totaløkonomiske beslutninger

29 Totaløkonomiske metoder

30 Risikostyring: Værktøjer og eksempler

31 Risikostyring på byggeprojekter

32 Risikostyring i udbud og tilbud

33 Etablering af risikostyring

34 Mediation og mægling

35 Cirkulær nedrivning

36 Udbud af nedrivningsopgaver

37 Miljøkortlægning og nedrivning

38 Strategiske partnerskaber - fra ide til kontrakt

39 Strategiske partnerskaber - samarbejdets 
gennemførelse

40 Kvalitetssikring

41 Projektgennemgang

42 Fagtilsyn

43 Dilemmaer og beslutninger 
i den cirkulære nedrivningsproces

44 Samarbejder i 
nedrivningsprojekter

45 Budgettering

46 Økonomistyring

47 Bæredygtigheds-
program

49 Projektgranskning

Hent alle vejledningerne
på www.vaerdibyg.dk

Vejledninger

https://vaerdibyg.dk/vejledning/tidsplanredegoerelse/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/kvalitet-som-tildelingskriterium/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/perspektiver-paa-faseskift/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/kend-din-maalgruppe-10-personaer-til-formidling-af-udvikling-i-byggeriet/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/vaelg-dit-medie/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/projektoptimering/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/etablering-af-samarbejde/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/afregning-af-vinterforanstaltninger/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/rigtigt-fra-start/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/brugerinvolvering/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/effektiv-praekvalifikation/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/driftorienteret-byggeproces/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/commissioning-processen/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/perspektiver-paa-renoveringsprocesser/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/leverandoerprojektering-og-samprojektering/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/inddragelse-af-underentreprenoerer/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/afleveringsprocessen/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/samarbejdeogkommunikationirenoveringsprojekter/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/haandtering-af-brugere-og-beboere-i-renoveringsprojekter/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/forundersoegelser-i-renoveringsprojekter/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/risikohaandtering-i-renoveringsprojekter/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/gode-raad-til-renoveringsprocessen/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/renoveringsstrategi/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/dialog-i-udbudsprocessen/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/udbud-med-forhandling/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/brugervenlige-kontrakter/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/totaloekonomi-i-udbud/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/totaloekonomiske-beslutninger/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/totaloekonomiske-metoder/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/risikostyring-vaerktoejer-og-eksempler/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/risikostyring-paa-byggeprojekter/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/risikostyring-i-udbud-og-tilbud/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/etablering-af-risikostyring/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/mediation-og-maegling/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/cirkulaer-nedrivning/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/udbud-af-nedrivningsopgaver/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/miljoekortlaegning-og-nedrivning/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/strategiske-partnerskaber-fra-ide-til-kontrakt/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/strategiske-partnerskaber-samarbejdets-gennemfoerelse-2/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/kvalitetssikring-2/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/projektgennemgang/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/fagtilsyn/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/dilemmaer-og-beslutninger-i-den-cirkulaere-nedrivningsproces/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/samarbejder-i-nedrivningsprojekter/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/budgettering/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/oekonomistyring/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/baeredygtighedsprogram/
https://vaerdibyg.dk/vejledning/projektgranskning/
http://www.vaerdibyg.dk/


Den digitale 
byggeproces
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Bagsværd 
Observationshjem
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Konsortie



Projektholdet



11

Strategi for digitalt byggeri 
Initiativ 4

”…udvikle og afprøve nye modeller for 
samarbejdet mellem aktører i 
byggeprocessen og bedre udnyttelse af 
digitalisering.” 

Støttet af:
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Højt digitalt 
ambitionsniveau

Modne teknologier:

• Laserscanning og 360 registrering

• VR til bygherregranskning

• Fælles integrerede designmodeller
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Højt digitalt 
ambitionsniveau

Innovative teknologier:

• Sammenhæng mellem design og økonomi 
ved mængdeudtræk fra model

• Økonomi og modelfremdrift på 
dashboards

• Integration mellem designmodeller og 
LCA-beregninger 
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Højt digitalt 
ambitionsniveau

Indtænkt i processer og samarbejde:

• Konkurrence og udbud

• Samarbejdsaftale

• Dialog og koordinering med MPS-forløb

• Samarbejdsfase
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Om projektet
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Om projektet
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Evaluering



Stefan Christoffer Gottlieb
Seniorforsker, forskningsgruppeleder, 
BUILD
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Digitale værktøjer  og samarbejdsformer 
– evaluering af  demonstrat ionsprojekt  

Bagsværd Observat ionshjem
S t e f a n  G o t t l i e b

M o r g e n s k a r p  1 6 .  n o v e m b e r  2 0 2 2



S I D E
2 0

Agenda

Opdraget i forbindelse med evalueringen

Evalueringens design
Kapabiliteter som forståelsesramme 

Analyseniveauer

Resultater
Vurdering af kapabiliteter i projektet

Vurdering af tiltag og værktøjsanvendelse

BIM- og digitaliseringsmodenhed

Konklusioner



S I D E
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Opdraget 

Tilknyttet projektet af TBST (BPST) mhp. 
at foretage en uvildig evaluering af erfaringer og resultater

at stille erfaringer til rådighed for og anvendelse af branchen 

Metodefrihed i forbindelse med evalueringen

Ønske om at
etablere en forståelse for effekter på forskellige niveauer

se sammenhænge mellem teknologianvendelse og samarbejde

pege på generelle udfordringer i en branchemæssig sammenhæng



S I D E
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Evalueringens design:
Kapabiliteter

Kapabiliteter generelt 
Den specifikke kombination af færdigheder, kompetencer, 
rutiner, ressourcer og adfærd, der findes i en organisation, og 
som sætter denne i stand til at udføre en aktivitet på en måde, 
der leder til indfrielsen af et fastsat resultat.

Teknologiske kapabiliteter 
Evnen til at mobilisere tekniske ressourcer. 

Proceskapabiliteter 
Evnen til at tilpasse organisatoriske ressourcer og aktiviteter.

Governance-/styringskapabiliteter 
Evnen til at styre adfærd og tilpasse handlinger til udfordringer.
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2 3

Evalueringens design:
Analyseniveauer

Projektniveau
Kapabiliteter til at indfri demonstrationsprojektets effekt jf. opsatte succeskriterier (tid, pris, bæredygtighed, usikkerhed, etc.)

Virksomhedsniveau 
Kapabiliteter til at overføre resultater fra demonstrationsprojektet i forretningsprocesser (fx nye ydelser eller forretnings modeller)

Brancheniveau 
Vurdering af branchens muligheder for at kunne anvende best practice fra demonstrationsprojektet, herunder rammebetingelsers 
(fx kontakter, ydelsesbeskrivelser, etc.) indflydelse herpå 
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Evalueringsmatrix



S I D E
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Resultater

Vurdering af kapabiliteter i demonstrationsprojektet

Vurdering af tiltag og værktøjsanvendelse

BIM- og digitaliseringsmodenhed
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Vurdering af kapabiliteter
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Vurdering af kapabiliteter: 
Overordnede konklusioner

Der har i overvejende grad været de nødvendige teknologiske og processuelle kapabiliteter tilstede med henblik på at 
understøtte værktøjsanvendelsen, og drage nytte af de afprøvede teknologier til at indfri projektets mål. 

Der er en tæt sammenhæng mellem teknologiske og processuelle kapabiliteter. 

Den konkrete teknologianvendelse er i høj grad afhængig af, at de rette proceskapabiliteter er tilstede.

Behov for yderligere konkretisering af, hvordan projekt og virksomhed kan lære gensidigt af hinanden.

Der er udfordringer vedr. governancekapabiliteter – særligt de formelle aftaleretlige og kontraktuelle relationer synes 
at begrænse mulighederne for drage fuld nytte af nye, innovation tiltag. 

Behov for at eksplicitere nye samarbejdsmodeller og -metoder i aftalegrundlaget, og udvikle nye udbudsformer, som kan bidrage 
til at reducere usikkerhed og risici. 

Behov for nye ansvarsmodeller og incitamenter for at ændre gamle, indgroede roller.



S I D E
2 8

Vurdering af tiltag og 
værktøjsanvendelse

Hvad har virket godt? 
Fælles integreret designmodel 

MPS-workshops

Tidlig inddragelse af udførende

Hvad har ikke virket godt?
Fastholdelse af ambition om integreret samarbejde

Træningen i nye teknologier og modeller 

Fælles integreret designmodel giver
Forbedret arbejdsflow grundet hyppige opdateringer

Tidligere input fra ingeniørerne

Effektiviseret intern koordinering i rådgiverteamet

https://www.vecteezy.com/free-vector/carrot

Integreret samarbejde kræver
Kontinuerligt understøttende arbejde

Tilstrækkelige ressourcer

Fælles incitamenter
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BIM- og digitaliseringsmodenhed

BIM-modenhed er udtryk for parters evne til at samarbejde omkring informationsudveksling – og drage nytte heraf.

Undersøgelse af modenhed i forhold til
Teknologianvendelse

Samarbejdsmodeller 

Governance
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BIM- og digitaliseringsmodenhed

Højt modenhedsniveau for processuelle og teknologiske 
kapabiliteter

Teknologi anvendes pba. en fælles og integreret strategi

Samarbejde er integreret i strategier, ledelse og fælles 
kommunikation

Lavt modenhedsniveau for governancekapabiliteter
Styring er defineret på baggrund af branchemæssige 
standarder

Behov for fælles risiko- og ansvarsdeling og transparens, 
som ligger udover konventionelle kontraktuelle forhold
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Konklusioner

Kan samarbejdsmodeller løfte digitale værktøjer til at øge effektiviteten?
Fravær af deciderede kvantitative opgørelser af besparelser, effektiviseringspotentialer m.m.

Udbredt opfattelse blandt demonstrationsprojektets parter af de positive forhold i projekteringsfasen

Teknologianvendelsen er i høj grad afhængig af, at de rette proceskapabiliteter er til stede

Kan digitale værktøjer og nye teknologier kan understøtte bedre samarbejde?
En teknologianvendelse kan ikke stå alene, men skal implementeres i tæt forbindelse med samarbejdsmetoder etc.

Behov for nye governancekapabiliteter og et opgør med branchens institutionaliserede roller og aftalemæssige forhold



Spørgsmål og kommentarer

32



Tak for i dag

33

Download rapport og vejledning på
www.værdibyg.dk/vejledninger

Bestil fysisk tryk ved
msk@vaerdibyg.dk

Tilmeld dig Værdibygs kommende 
arrangementer og projekter på 
www.værdibyg.dk/arrangementer

http://www.v%C3%A6rdibyg.dk/vejledninger
mailto:msk@vaerdibyg.dk
http://www.v%C3%A6rdibyg.dk/arrangementer
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