
Udbud og opfølgning 
på byggesag 



Hvem er FM Bygningsdrift 

Start Slut 



Har vi problemer med logistikken i byggeriet?  

Vi har til gengæld problemer med: 

NEJ 

• Få bygherres ønsker og mål ud i hele kæden  
• Få projekteringsledere til at forstå byggeproces og logistik 
• Forståelse for konsekvenser ved manglende fokus på proces 
• Får logistikken beskrevet ordentligt i udbuddet 
• Få entreprenøren til at leverer det de har budt på 
• Manglende eller mangelfuld planlægning 
• Manglende opfyldning på planlægning 
• Kommunikation og samarbejde 
• Praktisk styring af byggeplads 
  



Hvad gør vi så anderledes: 
Vi arbejder i øjeblikket på 5 projekter, hvor bygherre gør en ekstra indsats 
for at få et bedre projekt. 
 

1. NSH 
2. Mölndal Galleria 
3. Tivoli 
4. Fisketorvet 
5. Solna centrum  



Vi har delt vores indsats op i 6 punkter.  
1. Hvordan får bygherre ekstra værdi i hans projekt 
2. Projektering 
3. Udbud 
4. Byggeperiode 
5. Afvikling af byggeplads og indflytning 
6. Evaluering  



1. Hvordan får bygherre ekstra værdi i hans projekt 
 

• Få bygherre til at forholde sig til hvordan han ønsker processen skal være 
• Har bygherre holdning til konsekvens for 3. mand 
• Kommunikationsstrategi for bygherre ønsker 
• Sikre at det team han sætter kan løse opgaven, fokus på specialister og ikke 

firma 



2. Projektering 
 

• Projekteringsleder som leder af projektering 
• Kommunikationsstrategi for hvordan vi sikre at det er bygherres projekt som 

projekteres (intro til alle i projekteringen og hvad der tegnes) 
• Fokus på bygbarhed 
• Fokus på arbejdsmiljø 
• Projektere færdig så vi minimere LPP 
• Sikre at CAD piloter ikke projektere, men kun rentegner 
• Fokusere på det enkelte 
• Brug specialister 



3. Udbud 
 

• Informere om bygherres ønsker og forventninger (stille krav) 
• Hvordan vægtes dette i udbuddet (ej kun pris) 
• Krav på referencer og cv  
• Vælg den udbudsform som giver mest værdi 

 



4. Byggeperiode 
 

• Fokus på design af byggepladsen 
• Fokus på arealdisponering 
• Opdateret tidsplan som kan bruges som underlag for leverancestyring 
• Ingen LPP løsninger - alt planlægges 
• Opfølgning på leverancesystem så detalje planlægning sikres 
• Systemer kan ikke stå alene – der skal være mennesker bagved 
• Sikre at kommunikationen når alle på byggepladsen  

 



5. Afvikling af byggeplads og indflytning 
 

• De sidste byggepladsplaner er en afviklingsplan 
• Koordinere ved deloverdragelse 
• Håndtering af 3. mand 

 



6. Evaluering 
 

• Fik bygherre den forventet proces og værdi, både under projektering 
og byggeri 

• Hvordan oplevede 3. mand vores byggeproces 
 



Når vi siger, at byggelogistikken 
ikke virker, er det dejligt bekvemt 

for hvem er det lige, der har 
ansvaret for den? 

 
Det har vi alle og derved ingen, for man kan ikke dele ansvar 



Tak for i dag 
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