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Projektbeskrivelse: Pejlemærker for
vidensdeling om sygehusbyggeri
1: Projektbasis
1.1: Projektidentifikation
Pejlemærke

Fælles redskaber til byggeprocessen

Projekt titel
Dato + version

19. maj 2011
Version 0.1
…
0.x frem til godkendelse.
1.0 ved godkendelse i styregruppe for vidensdelingsprojekt
1.x ved revisioner efter godkendelse.

Godkendelse

Dato for godkendelse i styregruppe for vidensdelingsprojekt

1.2: Projektansvarlige
Projektledende region
eller gruppe

Byggechefgruppen

Deltagende regioner

Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Sjælland

Projektleder

Afklares ved 1. gruppemøde

Projektgruppe

Hver region udpeger en repræsentant

Projektleder/kontaktperson kan evt. indsætte diagram med forslag til projektorganisationen.
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2: Projektbeskrivelse
Formål

Regionerne ønsker at udvikle fælles redskaber til styring af byggeprocesser. Det
kan f.eks. være fælles CAD-manual, kalkulationsmodeller til kvadratmeterpriser, økonomi- og risikorapportering, udbuds-, konkurrence og kontraktmodeller samt andre styringsværktøjer.

Mål og leverancer

Når projektet er afsluttet, er de eksisterende værktøjer afdækket og registreret
i et fælles tilgængeligt område til inspiration for alle regioner, herudover er
behovet for yderligere værktøjer blevet afdækket og udvikling af disse er aftalt
enten i fælles regi og/eller uddelegeret til en eller flere regioner.

Afgrænsning

Projektet samler eksisterende værktøjer og udvikling af yderligere værktøjer
aftales. Projektet sikrer ikke udvikling af disse ny værktøjer, men der skabes en
fælles viden hos regionerne om behovet for nye værktøjer, herunder hvilke der
kan være fælles for alle og hvilke der kan være til inspiration for alle!

Fremgangsmåde/metode Projektet skal indsamle viden om eksisterende værktøjer og med udgangspunkt i disse udvikle ideer til yderligere værktøjer.
• Indsamling af eksisterende værktøjer og redskaber fra regionerne
• Registrering og prioritering ( bedste praksis) af eksisterende værktøjer
• Etablering af fælles viden platform i lukket rum på Godt Sygehusbyggeri, hvor værktøjerne placeres til inspiration for alle regionerne
• Afholde temamøde mellem regionerne, hvor der indhentes ønsker og
forslag til yderligere værktøjer, herunder diskuteres mulighederne for
fælles værktøjer
• Registrere og aftale det videre forløb med udvikling af værktøjer og
opdatering af den fælles platform for ”værktøjs-udveksling”
Succeskriterier

Projektet er succesfuldt afsluttet når
• Regionerne via en fælles platform kan lære om og hente eksisterende
værktøjer, der er vurderet de bedste på deres respektive områder
• Vedligeholdelse og opdatering af platformen er aftalt
• Der er aftalt evt. udvikling af yderligere værktøjer

Forudsætninger og afhængigheder

Det forventes at der for projektet vil være sammenhænge til det udviklingsarbejde der pågår i blandt andet Bygherreforeningen i Danmark.

Tidsplan og milepæle

Projektets start forventes august 2011 og slut datoen for arbejdet til og med
registrering af aftale om udvikling af yderligere værktøjer forventes juni 2012.
Milepæle for projektets leverancer er:
• Indsamling af eksisterende værktøjer og redskaber fra regionerne afsluttes uge 42 ? (2011)
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Registrering af eksisterende værktøjer afsluttes uge 44 ? (2011)
Etablering af fælles viden platform i lukket rum på Godt Sygehusbyggeri, hvor værktøjerne placeres til inspiration for alle regionerne afsluttes uge 51 ? (2011)
• Afholde temamøde mellem regionerne, hvor der indhentes ønsker og
forslag til yderligere værktøjer, herunder diskuteres mulighederne for
fælles værktøjer afholdes i uge 46 ? (2011) og uge 9 ? (2012)
• Registrere og aftale det videre forløb med udvikling af værktøjer og
opdatering af den fælles platform for ”værktøjs-udveksling” i uge 17 ?
(2012)
•
•

De enkelte felter kan suppleres med bilag efter behov.
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