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Forord  
Denne rapport er en del af pensum på 4. semester af bygningskonstruktøruddannelsen på 

VIA University College.  

Denne rapport omhandler brugen af informations- og kommunikationsteknologi i 

byggebranchen, og er henvendt til denne målgruppe.  

Tak til alle der besvarede spørgeskemaet, som ligger til grund for en del af denne rapport.  

   

Abstract 
This report is part of educational program for the construction management and 

architectural design. 

The report was made to investigate the use of digital tools in the building industry to 

exchange information and communicate among the different firms. The key areas that was 

investigated in the report was whether there were mistakes happening during the process of 

exchanging documents, and if this could be improved by using standardised solutions. 

Furthermore, the report sought to look at which tools existed as well as when the use of 

digital exchange was required.  

Firstly, the subject was examined from a theoretical standpoint and the background of the 

digital tools. Afterwards, the actual use of these tools was looked at through statistics and a 

questionnaire made specifically for this report.  

The results from the survey showed that agreements about the specific use of digital tools 

and structure were limited to the projects where it was required by law. The standardisation 

structures themselves – as well as the platform to exchange project documents digitally – 

were generally appreciated and had an overall positive effect, according to those asked.  

Statistics also made it clear that larger firms generally tended to use more digital tools. 

Overall, more than half of companies in the building industry invested in new IT-solutions in 

2015. 

The foundation to use standardised tools is fairly well established, but it would appear that 

the general usage of the tools are – to some extent – reduced to being used when it is 

required by law.  
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1. Indledning med problemformulering 
1.1 Baggrundsinformation og præsentation af emne 
Rambøll lavede i 2010 en opgørelse over fejl og mangler i byggeriet for erhvervs- og 

byggestyrelsen. I perioden 2007-2008 udgjorde fejl og mangler i byggeriet 7% af de samlede 

byggeomkostninger, mens de i perioden 2002-2003 udgjorde 4%.  

Denne opgørelse blev lavet på baggrund af 20 byggerier. Det er dermed en relativt lille 

grundlag, men deres egen vurdering af byggerierne er, at antallet af fejl og mangler er 

repræsentativt for byggeriet i Danmark generelt.  

Deres vurdering påpeger, at det især er ved ikke-støttet byggeri, at der er fejlbehæftede 

projekter. Endvidere fandt de, at der ved de 10 cases i 2007-2008, var problemer af 

organisatorisk art ved 6 af de undersøgte cases. Samlet set, var på landsplan fejl for 13,4 

mia. kr. i denne periode. (Rambøll, 2010) 

I 2013 lavede Ingeniøren en opgørelse som viste, at mængden af svigt, fejl og mangler i alt 

stort set har været på nogenlunde samme niveau siden 2005. Dog er der sket en reducering 

siden 2000, som vist på figuren nedenfor. Data blev indsamlet fra en lang række steder, 

heriblandt byggeskadefonden og ankenævnet. (Ingeniøren, 2013) 

 

Figur 1: Svigt, fejl, mangler og skader i byggeri 2000-2012 (Ingeniøren, 2013) 

Som undersøgelsen fra Rambøll viste, var der i 60% af deres cases fra 2007-2008 

organisatoriske fejl. Der er dermed værd at undersøge, om disse fejl ville kunne reduceres 

ved, at bruge standardiserede løsninger i større grad, så dokumenter fra arkitekt og rådgiver 

følger samme retningslinjer og bliver delt mellem de forskellige aktører på samme måde. 
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Det digitale byggeri er et initiativ fra regeringen, som i sin oprindelige form forløb fra 2003 til 

2007. Resultatet af projektet blev 10 bygherrekrav, som alle offentlige bygherrer skulle 

anvende fremover. (DTU, 2013) 

Målet med dette var, at anvendelsen af digitale redskaber skulle smitte af på hele 

byggebranchen for, at øge effektiviteten og reducere fejl i byggeriet. Antallet af fejl og 

mangler i byggeriet har nemlig været på nogenlunde samme niveau i flere år. (Ingeniøren, 

2013)  

For reducere fejl og mangler, og effektivisere branchen, er kravene for de offentlige 

bygherre blandt andet, at der skulle anvendes 3D-modeller og informationsdelingen mellem 

parterne skulle foregå via et projektweb. (DTU, 2013) 

Siden afslutningen af projektet, har bips – nu sammenlagt med Byggecentrum og skiftet 

navn til Molio - overtaget de oprindelige cases, og udviklet værktøjer og standarder for 

blandt andet filhåndtering og IKT-aftaler på baggrund af disse. (bips, 2016) 

Såfremt man anvender bips standard IKT-aftale, skal projektmateriale deles på et 

projektweb. Når man laver et nyt projekt, vil der som regel blive skabt en stor mængde filer, 

afhængig af projektets størrelse. For at overskueliggøre og standardisere 

dokumenthåndteringen, er det også beskrevet i IKT-aftalen, at dokumenter skal navngives 

og placeres i henhold til Publikation A104.  (bips, 2013) 

Formålet med udviklingen af værktøjer og standarder er – ligesom det oprindelige projekt – 

at gøre byggeriet mere effektivt og sikre kvaliteten. Disse værktøjer er ikke kun tiltænkt 

offentlige byggerier, men hele byggebranchen, så de samme standarder er gældende uanset 

byggeriet. 

1.2 Begrundelse for emnevalg og fagligt formål 
I forbindelse med vores eget semesterprojekt, anvender vi også en IKT-aftale og en 

dokumenthåndering. Begge dele er på baggrund af bips standarder. 

Formålet med denne rapport er, at undersøge hvorvidt brugen af standardiserede IKT-

aftaler, samt projektweb platforme og fil- og mappestrukturer medvirker til en mere effektiv 

proces, når dokumenter udveksles mellem byggeriets parter, så projekteringen af byggeriet 

kan gøres hurtigere. 

Samtidig er IKT generelt et emne, som interesserer mig, og det er et område, hvor der sker 

en stor udvikling med fx implementeringen af BIM. 
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1.3 Problemformulering 
 Opstår der fejl når dokumenter og tegninger udveksles byggeriets aktører, og er det 

muligt at forbedre processen igennem yderligere standardiseringer? 

o Hvilke værktøjer findes der til standardisering, og hvordan foregår dette i 

praksis? 

o Hvornår udveksler man materiale digitalt, og er der fordele ved dette? 

1.4 Afgrænsning 
Rapporten vil have fokus på digital udveksling af dokumenter og tegningsmateriale. Den 

primære fokus vil være omkring materiale udvekslet fra arkitekter, men den vil også kort 

komme ind på hvordan det videre bliver brugt på byggepladsen. 

1.5 Metode & Empiri 
Undersøgelsen af emnet sker på baggrund af litteratur, samt en kvantitativ 

brugerundersøgelse, med enkelte kvalitative spørgsmål. 

Ved brug af litteratur og artikler vil rapporten undersøge emnet teoretisk, og derefter 

undersøge, hvordan det faktisk foregår i praksis igennem et spørgeskema.  

Rapporten vil dermed undersøge emnet ved brug af den samfundsvidenskabelige metode.  

1.6 Rapportens struktur og argumentation 
Rapportens struktur er baseret på ”Rapportguide for Bygningskonstruktøruddannelsen VIA 

University College” version 3.  

Rapporten indeholder indledning med problemformulering, efterfulgt af et hovedafsnit og 

konklusion. 
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2. Teori 
2.1 IKT-aftalen 
IKT-aftalen søger, at implementere en større grad af digitale værktøjer på byggeprojekter. 

Aftalen er obligatorisk for offentlige og offentligt støttede byggerier. Den øgede brug af 3D 

modeller, ændrer hvordan projektet bliver konkretiseret igennem faserne. Hvor det før var 

en mere lineær proces igennem faserne, er der nu en større konkretiseringsgrad i 

dispositionsforslaget og projektforslaget.  

 

Figur 2: Konkretiseringsgaden af projekt med og uden brug af 3d modeller (Lambrecht, 2010) 

Aftalen blev lavet og brugt i et afprøvningsprojekt som den daværende universitets- og 

bygningsstyrelse stod som bygherre for. Her blev det afprøvet ved opførslen af Ringsted 

gymnasium og Kolding campus.  

Projekternes IKT-aftale blev udformet på baggrund af bips publikation ”Byggeriets IKT 

Specifikationer”. (Lambrecht, 2010) 

Den, samt en række andre cases, fastsatte standarden for implementering af digitale 

værktøjer og BIM generelt i dansk byggeri. Blandt andet blev den 27.000m2 store VIA 

Campus i Skejby opført med implementering af BIM modellering. Det skete da VIA University 

College som bygherre pålagde de bydende at bruge IKT-bekendtgørelsens byggekrav. (bips, 

2013) 
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Efter byggeriet blev færdiggjort, lavede schmidt/hammer/lassen architects - sammen med 

byggeriet andre aktører - en opfølgende erfaringsopsamling, hvor det generelt blev opfattet 

som en positiv oplevelse, at bruge 3D modeller og BIM på projektet. 

(Schmidt/hammer/lassen architects, 2010) 

IKT-aftalen er bygget op med en basis beskrivelse udarbejdet af bips, hvortil man vedlægger 

et projektspecifikt dokument eller laver et samlet dokument, hvor specifikationer og 

afvigelser skrives ind. 

Beskrivelsen er opdelt i 6 overordnede emner: Grundlag, digital kommunikation, CAD, 

digitalt udbud, digital aflevering og andre ydelser.  

Grundlagsafsnittet fastsætter de overordnede betingelser og aftalens gyldighed. Disse er 

fastlagt fra start af, mens de andre afsnit og punkter kræver at det aktivt vælges.  

Der ligger desuden op til, at man bestemmer en IKT-ansvarlig. Derved sikrer man sig også, at 

der er nogen som har til opgave, at aftalen overholdes. (bips, 2013) 

Ved at man som bygherre pålægger alle parter på projektet, at anvende en IKT-aftale sikrer 

man i bund og grund, at der fra start af bliver skabt en enighed omkring projektets 

grundlæggende forhold. 

I henhold til IKT bekendtgørelsen (trådte i kraft 1. april 2013), skal aftalen laves på alle 

byggerier, hvor bygherre på projektet enten er en boligforening, kommune eller region, og 

den samlede entreprisesum overstiger 20 mio. ekskl. moms. (retsinformation, 2013) 

 

Figur 3: Det samlede etageareal fordelt efter bygherre i m2 (Danmarks Statistik, 2016) 

Som vist på figuren ovenfor, er det et mindretal af byggeriet – fordelt efter etageareal - som 

bliver opført med en offentlig bygherre. Det er dermed kun et fåtal af projekter, hvor det 

faktisk er påkrævet, at følge bekendtgørelsen om IKT og dens krav. Det er samtidig også kun 

3 år siden bekendtgørelsen trådte i kraft, så det er begrænset, hvor længe det har haft tid til, 

at influere resten af byggebranchen. 
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2.2 Dokumenthåndtering 
Bips publikation A104 omhandler håndteringen af dokumenter og filer. Denne publikation 

bliver der henvist til i IKT-aftalen i afsnittet om digital kommunikation. Såfremt man ikke 

afviger fra denne, skal man dermed benytte denne struktur, når man fremsender materiale.  

A104 indeholder dels en række værdier som kan angives i dokumentets navn, og dels en 

række metadata1, som man kan forsyne sine dokumenter med – f.eks. i sidehovedet eller 

som tekstboks. (bips, 2012)  

Metadata bruges blandt også på hjemmesider, så søgetjenester kan indeksere dem, og 

princippet er det samme her.  

 

Figur 4: Metadatatekst fra referat (3. semester projekt) 

Disse værdier kan give læseren et hurtigt overblik omkring dokumentets forhold, blandt 

andet omkring dokumentets indhold, forfatter og versions ID.  

Dertil kommer de værdier som kan angives direkte i filens navn. Disse er dermed direkte 

søgbare, så brugeren i teorien hurtigt kan skabe sig et overblik og finde det korrekte 

dokument. 

Publikation indeholder nogle standardmodeller (model 1-3) for både dokumenter og 

tegninger af varierende kompleksitet. Disse kan man vælge, at bruge eller lave sin egen 

struktur, såfremt man specificerer det i IKT-aftalen. 

Afhængig af projektets kompleksitet og størrelse må man overveje om en mere detaljeret 

struktur er nødvendig.  

”Model 1 er typisk til brug på små projekter, model 2 typisk til brug på større projekter og 

model 3 (projektspecifik) typisk til brug på store og komplekse projekter med mange 

involverede parter.” 

(bips, 2012) 

                                                       
1 Data om data. Samme princip bruges også til at indeksere hjemmesider. 
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Figur 5: Mappe- og filstruktur (3. semester projekt) 

Et eksempel på de metadataværdier, som bliver anvendt kunne være C som angiver 

indholdstypen. Denne værdi bliver både brugt i mappe-navne og filnavne, og angiver 

dermed både indholdstypen og mappen.  

Den viste struktur på figur 4 er i henhold til model 1 anvist i publikation A104. På 3. semester 

skulle dokumenterne udveksles via et projektweb med en anden gruppe. Det var dermed 

relevant at bruge I-værdien som angiver projektet ID, så filerne kunne adskilles på den måde.  

2.3 Projektweb 
Ved offentlige byggerier og støttet byggeri er det et krav at blandt andet udbud og digital 

kommunikation, samt arkivering foregår digitalt.  

Det er her, at projektweb kommer ind i billedet. De forskellige tjenester fungerer som en 

fælles server for aktørerne på projektet. Brugen af projektweb er beskrevet i 4. afsnit af IKT 

bekendtgørelsen, og sætter nogle krav for bygherre og aktører, ligesom det også stiller nogle 

krav til platformens funktioner.  

Platformen skal blandt andet være sikret og kunne logge handlinger. På den måde er man 

sikret, at det kun er de rette som har adgang til projektet, og man kan til enhver tid, se hvem 

der har ændret de enkelte filer. (retsinformation, 2013) 

Dette kan dermed være en stor fordel i senere tvister, hvor man direkte i loggen kan se, 

hvem der har været ansvarlig for en evt. fejl. Samtidig er man sikret, at det kun er de rette 

personer, som har adgang til dokumenterne.  

2.4 Delkonklusion 
Det grundlag som Det Digitale Byggeri og IKT bekendtgørelsen har efterladt, giver godt 

udgangspunkt for, at udbrede brugen digitale værktøjer i byggebranchen. De værktøjer som 

er udviklet vil i princippet kunne skabe mere standardiserede projekter, som burde øge 

effektiviteten, hvis mindre tid bliver brugt på, at rette organisatoriske fejl. IKT-aftalen 

beskriver en lang række forhold som, så vidt parterne kan enes om dem, vil kunne skabe en 

samlet og homogen struktur for et helt projekt ved, at bruge bips A104 strukturen, samt de 

mange andre standardbeskrivelser.  

Projektweb-platformene, giver også mulighed for, at have et større overblik over filversioner 

og ansvarsforhold, da alt dette kan ses og læses i de logfiler, som genereres.  
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3. Praksis 
Danmarks statistik lavede i 2015 en undersøgelse af IT anvendelse i virksomheder. Der blev 

blandt andet spurgt til hvilke forhindringer, der stod i vejen for implementering af IT. 

Som det kan ses på figuren nedenfor, var prisen og tiden ret afgørende faktorer, som 

begrænsede virksomhederne.  

 

Figur 6: Barrierer for virksomhedens anvendelse af IT (Danmarks Statistik, 2015) 

Samtidig blev der også undersøgt, hvilke fordele som firmaer havde haft ved implementere 

IT igennem de seneste to år. Den største fordel var her, at de forenklede arbejdsgange og 

frigjorte ressourcer.  

Rapporten viste desuden, at blev indført nyt it-udstyr i 64% af de adspurgte virksomheder. 

Ser man isoleret på Bygge- og anlægsbranchen var de tal dog 55%, som stadig er ret meget. 

 

Figur 7: Indførelse af nye maskiner eller udstyr (Danmarks Statistik, 2015) 

  



Asbjørn Estrup Enemark Valgdelsrapport: 28-11-2016 
231526 Informations- og kommunikationsteknologi  

Side 12 af 25 
 

For at undersøge brugen af digitale værktøjer, blev der i forbindelse med denne rapport også 

lavet et spørgeskema. Undersøgelsen søgte at få svar på en række spørgsmål omkring IKT-

aftalen, publikation A104 og projektweb.  

Spørgeskemaet målgruppe var de forskellige aktører i byggeriet, dog primært 

arkitektfirmaer, som blev antaget, at værende den målgruppe med mest erfaring med lige 

præcis dette emne.  

Undersøgelsen blev dog også sendt til nogle få rådgivende ingeniører, entreprenører og 

håndværkere, i håb om at give et samlet billede af branchen. 

For at få et bredt udsnit af branchen, blev undersøgelsen både sendt til større 

arkitektvirksomheder og de helt små virksomheder. Hypotesen var, at der ved større 

virksomheder i større grad ville brugt de digitale værktøjer, som rapporten undersøger, 

mens de mindre firmaer i mindre grad ville have brugt dem. 

 

Figur 8: Fordeling af besvarelse (Bilag1, 2016) 

Undersøgelsen blev besvaret af i alt 19 personer, fra de forskellige virksomheder, med 

hovedparten værende fra arkitektfirmaer.  

Med kun 19 besvarelser, kan undersøgelsen ikke ses som værende gyldig, da det ikke giver 

et fuldt billede af branchen, men den kan være med til at påpege en tendens og give en idé 

om udbredelse af de digitale værktøjer.  

På visse spørgsmål er antallet af besvarelser mindre end de 19. Det skyldes, at nogle 

spørgsmål kun blev stillet såfremt den spurgte havde haft erfaring med det, og de 

efterfølgende spørgsmål dermed var relevante. (fx blev kun 9 ud af 19 spurgt om de selv 

havde udvekslet materiale via projektweb, da de resterende ikke havde brugt projektweb). 

De nedenstående afsnit omhandler de svar som kom på baggrund af undersøgelsen. 
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3.1 IKT-aftalen 
Anvendelsen af IKT-aftalen er i princippet ikke nødvendig på alle projekter, og der er da 

heller ingen af de adspurgte, som bekræftede at der blev anvendt en IKT-aftale på alle 

projekter, som det havde været med til. 

Ca. 58% svarede, at de havde anvendt en IKT-aftale på et tidspunkt, men kun når det var 

påkrævet. De resterende 42% havde ikke brugt en IKT-aftale. IKT-aftalen var i næsten alle 

tilfælde lavet på baggrund af bips publikationen.  

Der blev herefter spurgt omkring deres vurdering af aftalen i forhold til om den gav et bedre 

overblik, gjorde eget arbejde mere effektivt og reducerede muligheden for fejl.  

Vurderingen foregik på en skala fra 1 (slet ikke) til 10 (i høj grad). 

Det samlede resultat var i hvert tilfælde, at aftalen hverken gjorde det bedre eller værre. 

Resultatet var for hvert spørgsmål ca. 4.8 

Nogle meninger var overvejende negative, mens andre var ganske positive. (Bilag1, 2016)

 

Figur 9: Udsagn omkring IKT-aftalen (Bilag1, 2016) 
 

3.2 Dokumenthåndtering 
I forbindelse med spørgeskemaet, blev de adspurgte spurgt ind til brugen af bips A104 fil- og 

mappestruktur. 

Her svarede ca. 47%, at de brugte både fil- og mappestruktur, ca. 21% brugte kun 

mappestrukturen, og ca. 32% brugte ikke A104.  

Undersøgelsen viste, at 2/3 som regel anvendte de samme metadatasæt, mens det for den 

sidste 1/3 skiftede hvilket metadatasæt, der blev brugt. 

Det hyppigst brugte metadatasæt var standardmodel 1 (bips, 2012), som omkring 44% 

havde brugt. De fleste brugte ikke publikationen, fordi det var påkrævet af en IKT-aftale. 

Hernæst blev spurgt omkring en række udsagn som de adspurgte skulle vurdere deres 

enighed med fra 1 (slet ikke) til 10 (i høj grad).  

Der blev spurgt til om de syntes, at det gav et bedre overblik over egne filer og andres filer 

ved udveksling. Der var rimelighed enighed om, at det gav et bedre overblik – især under 

udvekslingen med andre. Resultat var dog kun i gennemsnit 6.8/10, så det er kun i nogen 

grad, at giver et bedre overblik.  
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Figur 10: Spørgsmål til A104 (Bilag1, 2016) 

Sidst blev de spurgt omkring, hvordan de typisk fandt frem til et dokument. Alle var enige 

om, at de kiggede efter mappens navn, og derefter kiggede næsten alle efter dokumentets 

navn. Ingen kiggede efter mappens kode, mens næsten 31% også kiggede efter dokumentets 

kode.  

Omkring 38% brugte også søgefunktionen til, at søge efter et dokuments navn, mens ca. 15% 

søgte efter dokuments kode. (Bilag1, 2016) 

 

3.3 Projektweb 
Spørgeskemaet spurgte ind til brugen af projektweb. Knap halvdelen af de adspurgte havde 

brugt en eller anden form for projektweb-platform. Det fleste af dem, der sagde ja, havde 

selv eller i firmaet udvekslet materiale via en platform.  

De adspurgte skulle herefter vurdere nogle udsagn som omhandlede deres holdning til 

projektweb. De blev blandt andet spurgt til, hvorvidt de syntes det var nemt, at navigere 

rundt og hvor gode de synes andre parter var til at bruge det.  

I alle spørgsmål lå resultatet på mellem 6 og 7, på nær de to sidste. Her blev de spurgt til, om 

de synes projektweb gjorde det nemmere, at opdage fejl og om hvor nem løsningen var, at 

bruge på byggepladsen.  

Her var resultat at 

projektweb hverken gjorde 

det bedre eller dårlige at 

finde fejl. Ligeledes var det 

heller ikke meget let, at 

bruge løsningen på 

byggepladsen, men heller 

ikke besværligt. (Bilag1, 

2016) 

Figur 11: Udsagn om projektweb (Bilag1, 2016) 
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3.4 Delkonklusion 
Ud fra spørgeskemaets besvarelser, står det klart, at IKT-aftalen kun bliver brugt, når det er 

påkrævet på et projekt. Det giver god mening, da IKT-aftalen introducerer kompleksiteten på 

et projekt, da der skal bruges flere kræfter på organisation for alle parter på projektet. 

Derudover skal der også købes adgang til en projektweb-platform.  

Den generelle holdning var, at aftalen ikke hjalp med, at skabe bedre overblik og gøre 

arbejdet mere effektivt.  

Holdningen til brugen af A104 fil- og mappestruktur var derimod mere positiv. Nogle brugte 

kun mappestrukturen, til helt overordnet, at strukturere deres projekt, men de fleste brugte 

begge dele. Grunden til, at nogle udelukkende benytter mappestrukturen kan være, at det er 

nemt, at implementere samtidig med, at hurtigt giver en grundlæggende og overskuelig 

struktur.  

Den generelle mening om A104 var, at det var med til, at skabe bedre overblik både på egne 

projekter og ved udveksling af materiale.  

Til projektweb var ligeledes en positiv holdning, hvor alle udsagn blev vurderet over middel. 

Dog var der mindre enighed om, hvorvidt platformene var nemme at bruge på 

byggepladsen, og hvorvidt det gjorde det nemmere, at opdage fejl.  

Det kan skyldes, at det er sværere, at se fx en plan på en tablet i forhold til i papirformat, 

hvor man kan nemmere kan skabe sig et overblik over hele planen på én gang.  

Fælles for arkitektvirksomhederne og de rådgivende ingeniører var, at hovedparten havde 

anvendt IKT-aftale og publikation A104. Ingen af de adspurgte håndværkere, havde brugt 

nogle af de undersøgte emner. 

Undersøgelsen fra Danmarks Statistik peger på, at der bliver investeret i digitale løsninger, 

da mere end halvdelen af virksomhederne har investeret i nyt IT-udstyr i 2015. 
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4. Konklusion 
Igennem rapporten er det blevet undersøgt, hvorvidt de opstår fejl, når materiale udveksles. 

Det viste sig, at der i 60% af de cases, som Rambøll undersøgte i perioden 2007-2008, var fejl 

af organisatorisk art. Herunder kunne blandt andet være udvekslingsprocessen og den 

digitale kommunikation.  

I teorien er der et godt grundlag - skabt af Det Digitale Byggeri og bips – til at bruge digitale 

værktøjer på byggeprojekter. IKT-aftalen, samt bips publikation A104 danner et godt 

udgangspunkt til, at standardisere og effektivisere, så processen med, at udveksle materiale 

foregår nemmere og med færre problemer. Hertil kommer de mange andre 

standardbeskrivelser og modeller, der er lavet, som eksempelvis standarder for 

arbejdsbeskrivelser.  

Ligeledes findes der mange forskellige projektweb-platforme, som kan bruges af 

byggebranchen.  

I praksis viste det sig – på baggrund af spørgeskemaet – at IKT-aftalen som regel kun bliver 

brugt ved offentlig eller støttet byggeri. Det sker altså primært, der hvor det er påkrævet. 

Det kan ikke konkluderes, at digital udveksling af dokumenter ikke finder sted, selvom der 

ikke er en konkret aftale på plads.  

Den generelle holdning til IKT-aftalen, var da også ganske middelmådig. Det var hverken 

positivt eller negativt, når aftalen blev brugt.  

Anderledes var det, når man kiggede på brugen af bips A104 og projektweb. Her var det 

samlede resultat, at begge dele var en fordel, da det både hjalp med et bedre overblik og 

bedre udveksling af materiale.  

Det kan dermed fastlås, at blandt de adspurgte, var den digitale udveksling af 

projektmateriale positivt. Dog hjalp det ikke med bedre formidling på byggepladsen, ligesom 

det heller ikke gjorde det nemmere at finde fejl i materialet.  

Undersøgelsen fra Danmarks Statistik af brugen af IT i virksomheder, viste at der i store 

virksomheder, var en større tendens til at investere i IT-udstyr. Det bekræfter dermed 

hypotesen om, at der var en forskel på store og små virksomheder. Det gav dermed mening, 

at sende spørgeskemaet til virksomheder af forskellig størrelse, for at få et større udsnit af 

byggeriets samlede brug og holdninger til de digitale værktøjer.  

Spørgeskemaets størrelse er dog stadig så lille, at der ikke kan konkluderes noget konkret 

resultat ud fra den. 
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6. Bilag   

6.1 Bilag 1 – Spørgeskema 
*Hvad er din rolle i byggeriet? *Anvender du bips A104 fil- og/eller mappe-struktur? 

Ingeniør Ja, men kun mappestrukturen 

Ingeniør Nej, jeg bruger ikke A104 

Håndværker Nej, jeg bruger ikke A104 

Arkitekt Ja, både fil- og mappestruktur 

Arkitekt Ja, både fil- og mappestruktur 

Entreprenør Ja, både fil- og mappestruktur 

Entreprenør Ja, både fil- og mappestruktur 

Arkitekt Ja, både fil- og mappestruktur 

Arkitekt Ja, men kun mappestrukturen 

Arkitekt Ja, både fil- og mappestruktur 

Arkitekt Ja, både fil- og mappestruktur 

Arkitekt Ja, men kun mappestrukturen 

Arkitekt Ja, både fil- og mappestruktur 

Håndværker Nej, jeg bruger ikke A104 

Håndværker Nej, jeg bruger ikke A104 

Arkitekt Nej, jeg bruger ikke A104 

Ingeniør Ja, men kun mappestrukturen 

Arkitekt Ja, både fil- og mappestruktur 

Arkitekt Nej, jeg bruger ikke A104 

  

* Obligatorisk Ja, men kun mappestrukturen = 4 /21% 

 Ja, både fil- og mappestruktur = 9 / 47% 

 Nej, jeg bruger ikke A104 = 6 / 32% 
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*Anvender du altid samme kode til dokumenter, eller 
skifter den afhængig af projektet? 

Hvilken kode 
anvender du 
mest? 

*Anvender du A104, 
fordi det er påkrævet af 
IKT-aftalen? 

    Nej 

      

      

Som regel samme kode I_C_N Nej 

Det skifter meget hvilken kode, der bruges K_C Ja 

Det skifter meget hvilken kode, der bruges   Ja 

Det skifter meget hvilken kode, der bruges I_K_C_N Ja 

Som regel samme kode   Nej 

    Nej 

Som regel samme kode I_C_N Nej 

Som regel samme kode   Nej 

    Nej 

Som regel samme kode I_C_N Nej 

      

      

      

    Nej 

Som regel samme kode I_C_N Ja 

      

   

Som regel samme kode = 6 / 66%  Ja = 4 / 31% 

Det skifter meget = 3 / 33%  Nej = 9 / 69% 

   

 

*Synes du, 
at det giver 
et bedre 
overblik 
over jeres 
egne filer? 

*Synes du, 
at det 
giver et 
bedre 
overblik 
når filer 
udveksles 
med andre 
parter? 

*Hvordan finder du typisk et bestemt dokument? *Hvor meget tid 
bruger du på, at 
navngive et 
dokumenter? 

7 7 
Jeg finder frem til den korrekte mappe ud fra 
mappens navn Under 30 sekunder 

        

        

7 5 
Jeg kigger efter dokumentets navn;Jeg finder frem 
til den korrekte mappe ud fra mappens navn Under 30 sekunder 
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6 7 

Jeg kigger efter dokumentets navn;Jeg kigger efter 
dokumentets kode;Jeg finder frem til den korrekte 
mappe ud fra mappens navn;Jeg søger i hele 
projektmappen efter dokumentets navn Under 30 sekunder 

4 4 
Jeg kigger efter dokumentets navn;Jeg finder frem 
til den korrekte mappe ud fra mappens navn Under 30 sekunder 

6 7 

Jeg kigger efter dokumentets navn;Jeg kigger efter 
dokumentets kode;Jeg finder frem til den korrekte 
mappe ud fra mappens navn;Jeg søger i hele 
projektmappen efter dokumentets navn Under 30 sekunder 

7 8 
Jeg kigger efter dokumentets navn;Jeg finder frem 
til den korrekte mappe ud fra mappens navn 

Mindre end 15 
sekunder 

7 7 
Jeg kigger efter dokumentets navn;Jeg finder frem 
til den korrekte mappe ud fra mappens navn 

Mindre end 15 
sekunder 

8 9 

Jeg kigger efter dokumentets navn;Jeg finder frem 
til den korrekte mappe ud fra mappens navn;Jeg 
søger i hele projektmappen efter dokumentets 
navn;Jeg søger i hele projektmappen efter 
dokumentets kode Under 30 sekunder 

8 8 

Jeg kigger efter dokumentets navn;Jeg kigger efter 
dokumentets kode;Jeg finder frem til den korrekte 
mappe ud fra mappens navn;Jeg søger i hele 
projektmappen efter dokumentets navn Under 30 sekunder 

6 7 
Jeg kigger efter dokumentets navn;Jeg finder frem 
til den korrekte mappe ud fra mappens navn Under 30 sekunder 

8 8 

Jeg kigger efter dokumentets navn;Jeg kigger efter 
dokumentets kode;Jeg finder frem til den korrekte 
mappe ud fra mappens navn;Jeg søger i hele 
projektmappen efter dokumentets navn;Jeg søger 
i hele projektmappen efter dokumentets kode Under 30 sekunder 

        

        

        

6 7 
Jeg kigger efter dokumentets navn;Jeg finder frem 
til den korrekte mappe ud fra mappens navn 

Mindre end 15 
sekunder 

6 8 
Jeg kigger efter dokumentets navn;Jeg finder frem 
til den korrekte mappe ud fra mappens navn Under 30 sekunder 

        

    

Gns. Gns.  Gns. 

6.6 7.0  26.5 sek. 
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*Anvender I IKT-aftaler på alle projekter? *Er IKT-aftalen udformet på 
baggrund af A102 (IKT-
standardbeskrivelsen) 

*"IKT-aftalen giver 
mig et bedre 
overblik" 

Nej, kun når det er påkrævet En gang imellem 4 

Nej, kun når det er påkrævet Ja, altid 5 

Nej     

Nej     

Nej, kun når det er påkrævet Ja, altid 5 

Nej, kun når det er påkrævet En gang imellem 5 

Nej, kun når det er påkrævet Ja, altid 4 

Nej, kun når det er påkrævet Ja, altid 7 

Nej     

Nej, kun når det er påkrævet En gang imellem 3 

Nej, kun når det er påkrævet Ja, altid 6 

Nej     

Nej, kun når det er påkrævet Ja, næsten altid 5 

Nej     

Nej     

Nej     

Nej, kun når det er påkrævet Ja, altid 5 

Nej, kun når det er påkrævet Ja, næsten altid 4 

Nej     

   

Nej, kun når det er påkrævet = 11 / 58% Ja, altid = 6 / 55% Gns. 

Nej = 8 / 42% Ja, næsten altid = 2 / 18% 4.8 

 Engang imellem = 3 / 27%  
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*"IKT-aftalen gør mit 
arbejde mere 
effektivt" 

*"IKT-aftalen reducerer 
muligheden for fejl" 

*Har du brugt 
projektweb-
løsninger? 

*Har du/I selv udvekslet 
materiale via 
projektweb? 

4 4 Ja Nej 

5 5 Nej   

    Nej   

    Nej   

4 5 Ja Ja 

5 5 Ja Nej 

6 5 Ja Ja 

4 5 Nej   

    Nej   

3 4 Ja Ja 

7 6 Ja Nej 

    Nej   

5 5 Ja Ja 

    Nej   

    Nej   

    Nej   

4 5 Ja Ja 

5 4 Ja Ja 

    Nej   

    

Gns. Gns. Ja = 9 / 47% Ja = 6 / 66% 

4.7 4.8 Nej = 10 / 63% Nej = 3 / 33% 
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*"Det var nemt at 
navigere rundt og 
finde de dokumenter 
jeg skulle bruge" 

*"De andre parter var 
gode at bruge 
projektweb" 

*"Platformen 
fungerede altid som 
den skulle" 

*"Projektweb gjorde 
projektet mere 
effektivt" 

5 3 4 7 

        

        

        

7 5 6 8 

5 7 5 5 

7 8 8 7 

        

        

7 6 9 9 

8 9 10 9 

        

9 6 9 7 

        

        

        

5 6 7 6 

6 4 8 6 

        

    

Gns. Gns. Gns. Gns. 

6.5 6 7.3 7.1 
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*"Projektweb gjorde det nemmere at opdage 
fejl" 

*"Det var nemt, at bruge løsningen ude på 
byggepladsen" 

4 5 

    

    

    

5 5 

4 4 

6 6 

    

    

7 5 

9 7 

    

6 4 

    

    

    

4 5 

5 6 

    

  

Gns. Gns. 

5.5 5.2 

  

 


