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  FORORD 

  Projektrapporteringen har ikke midtvejs fundet sin endelige form. Der teg-
ner sig dog et billede, som for nuværende ser således ud, og som midtvejs-
rapporten bygger på: 

 Projektgranskning og analyse. 

 Åbne digitale værksteder. 

 Pilotprojekter. 
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  PROJEKTGRANSKNING – EN ANALYSE AF INFORMATIONS-

TEKNOLOGIEN I BYGGEBRANCHEN 

Informationsteknologi 
IT – et naturligt værk-
tøj 

 I byggeriet i dag forefindes og anvendes informationsteknologi IT som et 
naturligt værktøj til udførelsen af arbejdet, og de fleste håndværkere an-
vender IT teknologien som et værktøj, lige som alle andre værktøjer. 

Det særegne ved IT på byggepladsen er dog, at de IT løsninger som an-
vendes er dedikerede værktøjer, der ofte er rettet mod fag eller enkelt-

funktioner i byggeprocessen. Som eksempel på et værktøj, der tidligere var 
mekanisk og optisk er teodolitten, der oprindelig var tiltænkt landmåleren. 

I dag er den en del af en total digital løsning, som rummer muligheder for 
afstandsmåling, nivellering, kabelsøgning, rørlægning ect. Og som det inte-
ressante, er blevet et fælles værktøj for alle på byggepladsen, som er kva-
lificeret i brugen af denne løsning. 

Behov for et samlet 

IT-system 

 Det meget komplekse IT forhold som gør sig gældende på byggepladsen i 

dag er, at alle de mange dedikerede software løsninger ikke umiddelbart 

kan lægges ind i et samlet IT system, der kan håndtere de forskellige data 
på en rapporteringsmæssig meningsfyld måde, så det kan bruges af alle 
involverede, dvs. bygherrer, hovedentreprenør, underentreprenør, forsik-
ringsselskab, leverandører, håndværkere, det offentlige, og beboeren. 

Samlet IT-system 
- med håndværket 
som kilde 

 Denne kompleksitet er en vedvarende udfordring for byggeriet, og vil vokse 
med BIM informationernes støt stigende atomisering (detaljering). Udvik-
lingen af nye produkter- og processer stiller nye krav, som følge af den 
voksende digitalisering, herunder ikke mindst adgangen til og forståelsen af 
informationer på mange forskellige niveauer.  

Byggeriets IT-kompleksitet, de mange forskellige deltaljer, har selve hånd-
værket som kilde. Og netop derfor skal et samlet IT-system for byggebran-
chen tage sit afsæt her – bottom up. Der er tale om emergens, som kan 
forstås som det skabende udviklingsprincip. Et begreb der forener forholdet 
mellem ontologi (væren) og epistemologi (erkendelse). På håndværker-
sprog: ”Hvad er det I vil have os til sammen at ændre (ny teknologi), og 

hvordan gør vi det bedst i fællesskab(nye kompetencer)? 

  SPROGFÆLLESSKAB 

Mange forskellige 
sprog 

 De mange forskellige ”sprog” i byggeriet fra geologi til adressedata, skal 
håndteres / bliver håndteret løbende idet de enkelte sprog også udvikler 
sig, og over tid bliver en del af det danske ”byggesprog”. 

Byggeriet udvikler sig, den vedvarende fremkomst af nye materialer, nye 
værktøjer, nye montageformer, nye organisationsformer etc. fører til nye 

ord og begreber som også skal håndteres løbende for at dokumentationen 
for det enkelte byggeri kan læses og forstås af eftertiden. 

Fælles IT-byggesprog  En forudsætning for genbrug af information på byggepladsen er, at der an-
vendes et fælles byggesprog, og at informationer som skal genbruges har 
præcis samme betydning i hele byggeprocessen! Igen en understregning 
af, at en ny teknologi rækker ud over den enkelte og faget. Og derfor bliver 
et fælles og organisatorisk anliggende, mere end personligt. 

Et fælles sprog for hele byggeriet er tilsammen et meget omfattende voka-
bularium, som meget få personer vil kunne mestre, og drage nytte af. Men 

på trods af det, er opgaven i en digitaliseret og globaliseret verden at gøre 
forsøget med at samle ’de sproglige elementer’. Bygningsreglementet er et 
bidrag til et fælles dansk byggesprog. 

Det samme gælder ”billedprislisten”, ”priskuranter”, diverse ”Ståbi- samlin-
ger”, diverse standardiserings institutioner, varekataloger, BIM, og web 
sider. Alle disse elementer gør det vanskeligt at udvikle og vedligeholde et 

fælles sprog på en byggeplads.  
Sprog og IT-system er i et afhængighedsforhold, og udfordringen er samti-
digt at udvikle systemisk med et fælles sprog, der for at bruge en kliche, er 
bæredygtigt. Ikke en nem opgave, men en nødvendig opgave. 
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  EN HELHEDSORIENTERET LØSNINGSMODEL 

Statslige IT-krav  Anvendelsen af IT vinder frem overalt og har et af sine udspring i stats-
lige krav. Virksomhedens kontakt med det offentlige har som mål at al 
kommunikation skal foregå digitalt via WWW. 

Den personlige ansvarlige underskrift fra virksomhedslederen, er i dag 
erstattet af en elektronisk signatur (NemID), og det er en forudsætning 
for at kunne drive en virksomhed, at virksomheden er i stand til at 
kommunikere med det offentlige digitalt.  

IT-kompetencer SMV  Det betyder at jo mindre virksomheden er, desto flere og mere omfat-
tende specifikke IT kompetencer kommer til at hvile på færre personer, 

og dermed skal enkeltmandsvirksomheden kunne ”det hele selv”. 

Det betyder at enkeltmandsvirksomheden ud over at skulle tjene penge 
på sit håndværk, også samtidigt skal kunne betjene en vedvarende 
voksende offentlig IT kompleksitet. 

Den offentlige kontrol med virksomhederne bliver som følge af digitali-
seringen mere og mere detaljeret, og det offentlige stiller i dag med 

loven i hånden krav om, at alle som leverer til det offentlige er i stand 
til at fremsende en elektronisk faktura.  

Den offentlige digitali-
seringsstrategis formål 

 Målet med den offentlige digitaliseringsstrategi er, at al dokumentation 
for en leverance – fra vugge til grav – skal eksistere på digital form, 
der er kontrolleret og defineret via lovgivning. 

Denne målsætning har til formål, at man fremadrettet kan genbruge 
alle frembragte virksomheds-og produkt data inden for alle brancher. 
Det er en udmærket ide, som på sigt vil være meget lønsom, - men 
også en ide - som forudsætter omfattende kompetencer, som for den 

lille virksomhed ikke umiddelbart og i første omgang øger indtjeningen. 

IT-Implementering 
relateret til værktøj 

 Samtidig med de øgede krav om digital indberetning, implementeres 
der IT i de forskellige værktøjer som virksomhedens håndværkere an-
vender i dagligdagen. I denne sammenhæng følger digitaliseringen den 

traditionelle håndværkertilgang, et dedikeret værktøj til en dedikeret 
opgave. 

Det betyder at der eksisterer en lang række små enkeltstående smarte 
digitale værktøjer som håndværkeren anvender i dagligdagen. Som 

eksempel anvender håndværkeren som en ganske naturlig ting en GPS 
til at finde vej, en elektronisk kørebog for at kunne registrere kørte ki-
lometer, en personlig båret Smartphone for at være tilgængelig og 
kunne kommunikere uanset hvor vedkommende befinder sig. Telefonen 
kan også anvendes som fotografiapparat til dokumentation for f.eks. en 
bygnings tilstand.  
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  SYSTEMPAKKER 

IT-løsningsmodeller  En løsningsmodel kunne være at koble en række af alle disse allerede 
eksisterende forskellige (dedikerede) IT løsninger sammen, med hen-
blik på at reducere det administrative arbejde som følge af kravet om 
fuld dokumentation. 

Disse IT pakker kan udvikles som samlede løsninger – store såvel som 
små, enkle såvel som komplekse, men fælles for dem alle er, at de bå-
de udgør en redskabspakke (værktøjskasse) og en videns- og kompe-

tenceudvikling af virksomheden i bredeste forstand. 

IT-pakker og kompe-

tence 

 IT-løsningerne går altid hånd-i-hånd med en samtidig videns- og kom-

petenceudvikling i alle faser af It-pakkernes ”vej ind” til virksomheder-
ne – før, under og efter: 

  1. Det gælder indledningsvis for-
udsætningsskabelsen, der 
bygger på en analyse af virk-
somhedens produktion/service 
(hvad er produktet), medar-
bejdernes aktuelle kvalifikatio-
ner (hvad kan de) og medar-
bejdernes ønskede kvalifikati-
oner (hvad skal de kunne). 

2. Det gælder selve implemente-

ringen, hvor It-teknologien 
hjælpes på vej, dels ved at 
medarbejderne bibringes de 
nødvendige kompetencer, dels 
som integreret led i implemen-
tering (læring og teknisk im-
plementering sker samtidigt i 
en organisk proces hvor læ-
ringsrummet fungerer som 
selve implementeringsplatfor-
men). 

3. Det gælder den efterfølgende 
optimering af teknologien og 
yderligere anskaffelse heraf, 
hvor der kan kobles en syste-
matisk og kontinuer lærings-
proces til (man optimerer sam-
tidig med at man lærer, samt 
at man lærer for at kunne op-
timere). 
Yderligere kan der kobles en 

egentligt innovationsproces til, 
der minder om optimeringen, 
men er mere eksperimente-
rende og kan medtage både 
brugere/kunder og medarbej-
dere, som drivkræfter i selve 
processen. 
Også her kan innovation bedst 
ske når den indlejres i et prak-
sisnært fællesskab. 

  REFERENCE-IMPLEMENTERING 

Hvad er Reference-
Implementering? 

 En referenceimplementering af alle disse små dedikerede IT løsninger 
for dataopsamling, som har til formål at dokumentere de muligheder 
som kunne følge af en praktisk sammenkobling af alle disse data, kan 
være vejen frem for byggebranchen. Projektet ’Afprøvning af digitale 

værktøjer i små og mellemstore byggevirksomheder’ leverer et bud på 
sagen. 

Med en reference implementering åbnes mulighed for at kunne doku-
mentere om ’det virker’, ’hvad der ikke virker’, og ’hvad der er muligt 
at koble sammen’, hvad skal der til for at kunne koble ’det sammen’, 
og endeligt det vigtigste – hvilke kompetencer skal der til for at kunne 
anvende, vedligeholde og udvikle en reference implementering. 

Reference-Implemen-
tering - almen praksis 

inden for håndværket 

 En reference implementering inden for håndværket er almen kendt. Det 
er almen praksis at frembringe en såkaldt mock up inden et byggeri for 

alvor går i gang, så man kan se om ’det kan lade sig gøre’, og hvordan 
’det skal gøres’ og hvilke kompetencer der skal til for at ’det kan frem-
bringes’, og hvordan ’det skal organiseres’. 

Der eksisterer således allerede en tradition for referenceimplementerin-
ger inden for byggeriet, modellen skal blot også omfatte Digitalisering 
af Byggeriet. 
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  IT – INFRASTRUKTUR FOR SMV’ER 

Afgrænsning af Midt-
vejsrapporten 

 Det er ikke en opgave for nærværende projekt at teste en reference 
implementering, men muligheden for design og model for dette har 
budt sig i et af pilotprojekterne. Det vil nærmere blive beskrevet i pilot-
projektet hos Vida byg a/s. 

Vida byg har i et længerevarende tidsperspektiv planer om at etablere 
en ISO kvalitets certificering. En del af pilotprojektet hos Vida byg vil 

omfatte en introduktion i anvendelse af den internationale standard for 
notation af forretningsmodeller og arbejdsgange BPMN. (Business Pro-
cess Modelling Notation). 

Denne notationsform er frit tilgængelig som public domæne program-
mel, og meget tilgængelig at anvende og vedligeholde som notations-
form til vedligehold og udvikling af en ISO kvalitets certificering. 

Vida byg-pilotprojek-

tets ambition 

 Det er pilotprojektets ambition at notere alle Vida bygs egne identifice-

rede arbejdsgange i BPMN i forbindelse med arbejdsgangene som følge 
af et udbud, som skal transformeres til et tilbud, og pilotprojektet vil 

dokumentere disse arbejdsgange i BPMN.  

Vida byg råder over en række særligt certificerede medarbejdere 
(håndværkere) og som et forsøg vil pilotprojektet også omfatte en illu-
stration af potentialet ved BPMN, ved at notere en enkelt arbejdsgang, 
som forudsætter certifikat. 

Digitaliseringsstyrel-
sens anbefalinger 

 Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at arbejdsgange dokumenteres via 
standarden BPMN, som er omfattet af Videnskabsministeriets rekom-
mandationer for anvendelse af XML i den offentlige forvaltning. At 

BPMN kan transformeres og umiddelbart gøres operativt via serialise-
ring fra BPMN via XPDL til BPEL er ikke en del af pilotprojektet. 

En af de helt store fordele ved at anvende BPMN til notering / doku-
mentation af arbejdsgange er, at notationen direkte kan anvendes i 
forbindelse med struktureret programudvikling, som er den software-

udviklingsplatform, som er udviklet af Jysk Teknologisk Institut, og som 
har den meget anvendelige tilgang, at alt software udvikles med ud-

gangspunkt i udfaldsrummet for en handling. 

Udgangspunktet er ”baseret på håndværkerens behov for datafangst”, 
hvorfor software udviklet efter denne metodik betyder, at håndværke-
ren tager ejerskab for det frembragte (han kan se sig selv), hvilket re-
ducerer den sædvanligvis og ofte noget besværlige implementeringstid 
til et minimum. 

De senest offentliggjorte casestudier vedrørende implementering af IKT 
og modelbaserede arbejdsmetoder og værktøjer i byggeriets faglige 

praksis viser
1
, at den største udfordring ikke ligger i brugen af ny hard- 

og software. Den ligger i implementeringen, hvor nye metoder til sam-
arbejde-og arbejdsproces forudsætter et kompetenceløft, ikke bare for 
den enkelte medarbejder, men for hele virksomheden internt, og ikke 

mindst i organiseringen af byggeriets udførelse. 

Dette betyder også, at de parter, der efterfølgende involveres, skal væ-
re rustet til at være innovative partnere, og derfor er nødt til at foreta-
ge en tilsvarende implementering af metoder og kompetencer Derfor er 
en brancherelateret systemleverance vejen frem. Og bygget op så den 
meget lille virksomhed får det produkt, som matcher hans/hendes be-
hov, uden at ’gabe over mere’ end nødvendig, og samtidig bidrager til 

og er en del af en mere samlet og kompleks løsning. 

 

                                    
1 (Bygningsstyrelsen - juni 2012). 
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  FORELØBIG KONKLUSION 

Ny IT-teknologisk æra 
- indebærer en ny 
praksis for AMU-og 
Erhvervsskolesyste-
met  

 Projektets foreløbige svar på, hvilken tænkning, metode og værktøjer, 
der bedst kan løfte de mange små og mellemstore virksomheder ind i 
en ny IT-teknologisk æra, ligger i koblingen mellem leverance, imple-
mentering, kompetenceudvikling og læring. 

For AMU-og Erhvervsskolesystemet indebærer det en ny praksis. Det 
er ikke nyttigt og brugbart for virksomheden, at ’Skolen’ stiller med 

tilbud om at kompetenceudvikle medarbejderne om IT. Det forholder 
sig omvendt: ”Hvordan kan AMU og ’Skolen’ bidrage til SMV’ernes og 
branchens innovation? Kompetenceudvikling er og bliver afgørende, 
men den skal times på en ny måde, og skal ikke stilles i første række. 

Nu som tidligere vedrørende IT-teknologi er mange af den overbevis-
ning ”At IT skaber orden”. Det forholder sig omvendt. ”IT kræver or-
den”, for at være effektiv og værdiskabende. 

Udfordringen er derfor parallel. Arbejde og samarbejde skal organise-
res og ledes på en anden måde, produktiviteten skal nytænkes, og de 
rette værktøjer vælges. Med andre ord, det er ikke frugtbart for virk-
somheden at stille med nogle få værktøjer, og spørge: ”Hvilke opgaver 
har I til mig? Nej, opgaven er defineret, og det handler om at finde de 
rette værktøjer. 

  ÅBNE DIGITALE VÆRKSTEDER 

  Partnerne Erhvervsskolen Nordsjælland og Håndværkerakademiet på 
EUC Nord holdt hver for sig åbne digitale værksteder henholdsvis 14. 
juni og 5. september 2012. Begge digitale værksteder blev åbnet ved 
organisationerne Dansk Byggeri og 3F.  

Begge værkssteder sluttede med orientering om, at der i Nordjylland 

og Nordsjælland ville blive rundsendt spørgeskema til udvalgte virk-
somheder, og at der begge steder skulle afvikles 2 pilotprojekter, som 

beskrives efterfølgende. 
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Fotos fra de åbne digi-
tale værksteder 

 Begge åbne digitale værksteder var indrettet så virksomhederne kunne 
komme i dialog med IT-leverandørerne, og selv teste produkterne. 
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  PILOTPROJEKTER 

Spørgeskemaunder-
undersøgelserne 

 Af spørgeskemaundersøgelserne fremgår det, at: 

 Langt de fleste virksomheder er interesserede i at deltage i et pilot-
projekt (ca. 90%) 

 Administrationen internt i virksomheden er i høj grad digitaliseret 

 Tilbudsgivning foretages traditionelt, det samme gælder mangelaf-
hjælpning 

 Byggestyring er overvejende traditionel uden brug af digitale værktø-
jer 

 Enkelte virksomheder skiller sig ud ved at bruge C5, Easy Time og 
Ipads. 

 Som barriere angives manglende tid til at sætte sig ind, hvilke IT-
muligheder der findes, og indtrykket er også, at det er dyrt at anskaf-
fe og bruge. 

 Flere ønsker hjælp til at komme i gang. 

Generelt  I det nordjyske er fornemmelsen at tingene skal kunne betale sig eller 
direkte være påtvunget, før interessen for digital udvikling får fodfæ-
ste. 

I Nordsjælland forholder det sig omvendt, ikke generelt, men i et af 
pilotprojekterne, hvor virksomheden Vidabyg ønsker at gå meget læn-

gere end pilotprojektet kan rumme. Her er Erhvervsskolen Nordsjæl-
land ’stået på’ og medvirker så langt det er muligt inden for projektets 
rammer. Endvidere at være behjælpelig med at søge fondsstøtte så 
Vidabyg kan komme i mål med sine ambitioner.  

Derfor vil denne virksomhed præge både midtvejs- og slutrapport, i 
det opstarten er den samme for den lille såvel som for den mellemsto-
re byggevirksomhed. Det hele starter med en screening af, hvad der 

produceres og hvordan det gøres, samt i hvilken grad der er vilje til 
vækst og udvikling. 

Nordjylland 
 

To virksomheder har som pilotprojekt digital kvalitetssikring med Fo-
todok. Det gælder murerfirmaet Brdr. Sommer og Tømrerfirmaet Ul-
rich Bisgaard. I sidstnævnte virksomhed kobles et AMU-kursus på om-
kring kvalitetsbevidsthed. 

Nordsjælland 
 

Her har begge pilotprojekter valgt Den digitale Skurbog. Det drejer sig 
om Entreprenør Ejvind Larsen & Søn og benævnte Vida byg. 

Ejvind Larsen & Søn ønsker en form for digitaliseret kommunikation 
mellem hjemmevirksomhed og den store slamsuger, samt digital time-

registrering koblet til Visualiseringsprogram fra dansk Byggeri. 

Foto: 
Indkørslen til Ejvind 
Larsen & Søn 
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Vida byg  
Nedenfor vises i udsnit en dokumentoversigt, som vil danne grundlag 

for BPMN i Vida byg. 
 

 

 

Vida bygs administra-

tive flow 

 
Nedenfor vises endvidere virksomhedens administrative flow for deres 
forretningsområder fordelt på 

1. Service. 

2. Mindre entrepriser. 

3. Større entrepriser. 
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Vida byg IT-pakke til 

referenceimplemente-

ring 

 
Nedenfor vises design af IT-pakke til referenceimplementering for 
SMV’er i byggeriet med Vidabyg som prototype 

1. Det øverste flow viser en almen byggesag fra start til slut 

2. De med blåt markerede felter viser Den digitale Skurbogs integrering 
i Vidabygs organisation for såvel administration og udførelse 

3. De med gråt markerede felter er nyskabelser f.eks. app der er koblet 
til Skurbogen udelukkende med en simpel tidsregistrering. Husets di-
gitale logbog som burde følge enhver byggesag, og www. som sikrer 
adgang til såvel intranet som internet 

4. Den store udfordring handler om at få ’det hele til at spille sammen’. 

5. Perspektivet for Vidabyg er en fremtidig ISO Certificering. 
 

 

 

 


