
Projektet 

■ Kagshusene er opført i 1950´erne 

■ Bygherre: Postfunktionærenes andelsbolig forening – afd. / 
Kagshusene 

■ 2 etape omfatter renovering/modernisering af blok D, E, F, G samt 
indretning af fælleslokaler og fællesvaskeri i blok I. Endvidere 
forbedring af friarealer. 

■ Efter ombygning/modernisering udgør boligarealet 13.334 m2, 
heraf udgør de 3.211 m2 33 nye tagboliger de resterende m2 er 
fordelt ud på 120 lejligheder incl. udbygning af 
karnaptårne/altaner blok F og G. 

■ Udbudstidsplan for ovenstående er 22 måneder. 

■ Bemanding:  
Henrik Larsen: Projektleder 
Martin van der Watt: Projektleder 

■ Alex Petersen: Tømrerformand 

■ Kim Kirsborg: praktikant 

■ Berit Lundbjerg: Praktikant 
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      Mød en løsningsorienteret partner 

 

 

 

 
 

”Den lærende byggeplads”  
og "Den digitale byggeplads 
 
 
 

 

 

 



2 projekter på Kagshusene 

VI SKABER MERVÆRDI VED SAMARBEJDE OG  

INVOLVERING I ALLE RELATIONER 

Den lærende byggeplads Den digitale plads 

Målene for den lærende 
byggeplads er, at 
forbedre og udvikle 
metoder, processer samt 
værktøjer til: 
Ledelse 
Samarbejde 
Processer 
Organisering 
Der vil specielt være fokus 
på: 
Bygbarhed 
Effektivitet 
Trivsel 
Fælles fodslag 
Ansvarliggørelse 

 

Målene for den digitale plads 
er, at 
Optimere og strukturere  
 
Kommunikation  
Forståelse 
Information 
Involvering  
Opfølgning 
Tidsplan 
Økonomi 
Fremdrift/udfordringer 
Mangler 

 

Støttet projekt – BA fonden 
Forbedrings tilskud 

 formålet er at skabe innovation 
Rapport /evaluering 

Hoffmann Pilot projekt 



Den lærende byggeplads 

Modul 1-4 
 
Kommunikation, kvalitetssikring og sikkerhed 
 
- Forståelse for mennesker forskelligheder 
- Digital kommunikation og muligheder og øvelser i 

formidling 
- Indlæg fra kommunikations ”ekspert” Mindset 
- Indlæg fra byggeskadefonden om fejl i byggeriet 
- Indlæg fra Hoffmanns Sikkerhedsleder med 

relevante temaer 
 

10 formandsmoduler a 3,5time + 10 moduler 
for alle a 2,5time 



Den lærende byggeplads 

Modul 5-6 
 
Tidsplan, Lastplanner, bemanding og logistik 
 
- Øvelser med tidsplan ud færdiggørelser med optrap 

i svær hed 
- Endelig øvelser med tidsplan i de næste blokke 
 

 

10 formandsmoduler a 3,5time + 
10 moduler for alle a 2,5time 



Den lærende byggeplads 

10 formandsmoduler a 3,5time + 10 moduler for alle 
a 2,5time 

Modul 7-10 
 
Arbejdsoverslag, akkorder, økonomisk indsigt og 
priskuranter 
 
- Forståelse Det økonomiske i byggesagen 
- Indsigt i værktøjer til økonomistyring 
- Akkordstyring 
- Stade og rapport 
- Sjakbajsspillet 
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Den Digitale Plads 

Planlægning 

Styring Aflevering 

Drift 



Traditionel byggeplads 

 Kommunikation  

 Forståelse 

 Information 

 Opfølgning 

 Tidsplan 

 Økonomi 

 Fremdrift/udfordringer 

 Mangler/drift 

 

 Møder og information ifm. disse 

 Registreringer 

 



Digital byggeplads 

 Kommunikation  

 Forståelse 

 Information 

 Opfølgning 

 Tidsplan/Last planner 

 Økonomi 

 Fremdrift/udfordringer 

 Mangler/drift 

 

 

 

 

 Møder og information ifm. disse 

 Registreringer 

 



Kommunikation, forståelse og 
information  

■ Det digitale medie, erstatter selvfølgelig ikke den almindelige 

dialog – men formidles via det digitale medie. 

 

■ Forståelsen kommer via billeder og et kontrolleret flow til 

formænd, håndværkere, ejd. funktionærer og bestyrelser. 

 

■ Al almindelig information kommer via mail. 

 

■ Fælles information via monitor til håndværker eller via beboer-

TV og hjemmeside til beboere.  

 

■ Tegningsmateriale, notater , skitser ligger på et fælles drev, som 

kan bruges af håndværkere, rådgivere, byggeledelse osv. 

 

 

 



Den digitale plads 



Cases 

Kl. 16.16 – melding fra Bygherre 

omkring forhold i lejligheder 

Kl. 16.19 – udmelding  fra Hovedentr. 

omkring forhold i lejligheder 

Kl. 09.00-10.00 Bygherre modtager 

klarmelding omkring forhold i lejligheder 

Kl. 09.00-10.00  Hovedentr. modtager 

klarmelding omkring forhold i lejligheder 

Kl. 16.19 – Underentr.  modtager 

melding omkring forhold i lejligheder 



Tidsplan og opfølgning 

■ Dynamisk tidplan der altid er 100% opdateret 



Notes formidling, økonomi mm 

• Byggeledelsen 
• Rådgivere 
• Ejendomsfunk. 



 
Beboerinformation, involvering 
samt beboeranalyser 

■ Stor fokus på beboerinformation, med nyhedsbreve og 

varslinger 

 

 

■ Informationsmøder med beboere samt hjemmeside med data og 

input fra de digitale processer. 
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Spørgsmål 


