
Projekteringsmodel til renovering

Agilitet, samarbejde og lean



Udførelsesfasen

• 124 rækkehuse i Birkerød. Hovedentreprise

• Ny klimaskærm samt bad og køkken

Projektforløb 2017 2022

Projektets er støttet økonomisk af Grundejernes investeringsfond og Realdania 

Lean og samarbejde i renoveringsprojekter



Projektforløb 2020 2022

Projekteringsfasen 

• Ejendom med erhverv og boliger i København. Totalentreprise 

• Totalrenovering af alle lejemål 

Lean og samarbejde i renoveringsprojekter

Projektets er støttet økonomisk af Grundejernes investeringsfond og Realdania 



7 kriterier for den nye model

Man kender ikke alle udfordringer fra start

Håndtering af parallelle- og tilbageløb 

Procesoverblik for det samlede projekteringsteam 

Løbende justering af planlagte aktiviteter til faktiske forhold 

Tydelig ledelse. Hvor er vi og hvor skal vi hen?

Stor inddragelse af projektdeltagerne

Godt samarbejde i gruppen og på tværs af fag



Hvilke forbedringer ønskede projekteringsteamet?

Flow af information om den aktuelle situation gøres tilgængeligt for 
alle involverede

Øget indsigt gennem relevant inddragelse 

Et inkluderende projekteringsforløb med plads til faglig fordybelse

Et projekteringsmiljø med tæt opfølgning og behovsbestemt 
deltagelse   

Kontinuerlig håndtering af risici

Bedre indsigt i afhængigheder på tværs af fag  



programfase

forslagsfase

projekteringsfase

evt. udbud

Navigere i en kompleks renoveringsverden
Traditionel vandfaldsmodel



Navigere i en kompleks renoveringsverden
Projekteringsforløb



Samarbejde i agilt projekteringsforløb

Bygherre sætter rammer og retning

Ansvar gennem indsigt og information  

Styring. Møder, leverancer, forudsætninger, ændringer 

Risici som et vilkår. Herunder projektændringer  

Arbejdsmiljøkoordinator P 



Scrumproces Projektering
Bygherre – rådgivere – entreprenør - underentreprenør

Procesplan Arbejdsmøder Dokumentation
& Evaluering (Back-log)

Samarbejdsforløb

Procesoverblik; 
bygherre sammen 

med rådgivere og/eller
entreprenør

Bygherre

Projekteringsleder

Projekteringsteam Opstartsworkshop, spilleregler for samarbejde og opfølgning på samarbejde 

A
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D

E

F



Procesoverblik; 
bygherre sammen 

med rådgivere og/eller
entreprenør

Bygherre
A

A - Procesoverblik

• Roller og ansvar 

• Skab overblik over processen (inkl. PSS)

• Tilrettelæg aktiviteter og udarbejd tidsplaner  

• Skab overblik over interessenter og

• Etabler risikolog og hvordan der skal arbejdes 

proaktivt med risici

Her skal bygherre tage ansvar for

• Ansvarsfordeling
• Processen
• Interessenter
• Risici 
• Arbejdsmiljøkoordinering (P)  

Scrumproces Projektering



Scrumproces Projektering

E – dokumentation 
• Hvem deltager på mødet? 
• Hvem er ansvarlig for hvad? 
• Hvad er målet med sprintet?
• Forventninger til hinanden 

og leverancer
• Kvalitetssikring 

D – Scrummøde
• Gennemgang af sprint
• Hvad er sket siden sidst?
• Er der opstået nye 

forhindringer? 
• Er der afhængigheder som 

påvirker andre?
• Hvad arbejdes der med i 

det næste sprint? 

C – arbejdsmøder
• Hvem deltager på mødet? 
• Hvem er ansvarlig for hvad? 
• Hvad er målet med sprintet?
• Forventninger til hinanden 

og leverancer
• Kvalitetssikring 

Procesplan Arbejdsmøder Dokumentation
& Evaluering (Back-log)

Projekteringsleder

CB

D

E



Scrum-mødet. Hvad skal det kunne?

Scrum-tavle, hvor opgaverne 
står på Post-It 

Elektronisk Scrum-tavle



Samarbejdsforløb

Projekteringsteam Opstartsworkshop, spilleregler for samarbejde og opfølgning på samarbejde F

Scrumproces Projektering

Opstartsworkshop – sammen med 
arbejdsmiljøkoordinator P   

• Er egne roller afstemt? Er I afstemt 
omkring hinandens roller – også gråzoner? 

• Prioriteringer? 
• Hvad er vigtigt for godt samarbejde, inkl. 

PSS?
• Hvordan sikrer I at alle er ‘med’ og byder 

ind?
• Spilleregler for godt samarbejde 

Samarbejdsmåling
Overholdes spilleregler og aftaler? Undersøg i 
hvilken grad der: 

• er godt samarbejde i projekteringsgruppen?
• er god kommunikation i 

projekteringsgruppen? 
• er fremskridt i projekteringsforløbet?
• leveres den forventede kvalitet i projektet 



Procesplan Arbejdsmøder Dokumentation
& Evaluering (Back-log)

Samarbejdsforløb

Procesoverblik; 
bygherre sammen 

med rådgivere og/eller
entreprenør

Bygherre

Projekteringsleder

Projekteringsteam Opstartsworkshop, spilleregler for samarbejde og opfølgning på samarbejde 

A

CB

D

E

F

ScrumMøder
(projekteringsmøde) 

Gennemgang af ‘sprint’
Scrummøder afholdes hyppigt

Scrumproces Projektering
Bygherre – rådgivere – entreprenør - underentreprenør



Effekt af projektering med 
Scrum, lean og samarbejde
Agilt projekteringsforløb med hyppig opfølgning, 
informationsudveksling og justering i oprindelig plan

Arbejdsmiljøkoordinering P indgår i aftaler med 
bygherre/ projekteringsteam

Et projekteringsmiljø med aftalte spilleregler og afstemt 
”arbejdskultur”, som fortsætter i udførelsen      

Løbende justering af samarbejdet ud fra resultater af 
målinger og opfølgninger 



… opsamling 

Modellen er tænkt som inspiration. Anvend de byggeklodser 
der skaber værdi for den enkelte renoveringssag. Der er taget 
afsæt i en totalentreprise for privat bygherre  

Vær tydelig i roller og ansvar inden der tales proces 

Tal om arbejdskulturen og aftal spilleregler for samarbejdet 

Hyppige Scrummøder til afstemning og videndeling 

Juster planen. Involver aktørerne

Brug risici aktivt 



Spørgsmål?


