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Problemområde

Digitalisering af
byggebranchen
Byggebranchen er en af de største i verden og
7% af hele den arbejdende befolkning er beskæftiget i denne branche. På trods af den stigende digitalisering, er branchen den anden mindst
digitaliserede på verdensplan (Press information,
2018).
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Dette er noget som regeringer over hele verden
er begyndt at erkende og derfor er der sat en
række initiativer ind for at afhjælpe udfordringerne og dermed øge produktiviteten.
Dog er der mange virksomheder, der stadig har
problemer med at implementere eller investere i
ny teknologi (HILTI B, 2018). Da byggeindustrien
traditionelt set er en meget siloopdelt branche,
betyder det at de enkelte virksomheder på en
byggeplads ofte optimerer processerne til fordel
for deres eget fagområde - også når det gælder
digitale løsninger (Kunde Brief).
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Indgangsvinkel

Målsætning
for projektet
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Målsætningen for dette projekt er at skabe en ny løsning i samarbejde
med Rockwool, som kan effektivisere logistikken og arbejdsgangen på
byggepladser samt lokalisere byggematerialer, efter de er leveret. Dette
kan være med til at undgå hyppige misforståelser, genleveringer samt
diskussion om skyld og omkostninger,
hvis materialer skulle forsvinde.
Projektet vil tage udgangspunkt i at
udvikle en løsning til større byggepladser, da det ofte er her, de førnævnte
problemer opstår. Konceptets første iteration har fokus på at løse de udfordringer, der opstår i overgangen mellem
fase 2: Transport og levering og fase 3:
Håndtering af materialer på byggepladsen. Anden og tredje iteration skal tage
udgangspunkt i at løse udfordringer, der
opstår i fase 3: Håndtering af materialer
på byggepladsen og fase 4: Anvendelse.

Figur 1: Faser af materialehåndtering
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Define

Udfordringer og muligheder
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Indsigter fra byggepladsen
På større byggepladser er der i nogle tilfælde op mod 2000 forskellige virksomheder
involverede i byggeprocessen fra start til
slut (Kunde Brief). Kommunikationen mellem
de mange virksomheder er udfordrende,
særligt ved modtagelse og lokalisering af
byggematerialer (Kunde Brief).

“...materialer flyttes uden koordinering og forsyningsvogne
ankommer uden tidsplan”
- Rockwool (Kunde Brief).

Samtidig fortæller en rapport fra Hilti, “Introducing asset management software for the construction industry”,
at det er et problem på byggepladserne, når materialer,
værktøj og andre enheder ikke placeres korrekt, forsvinder, stjæles eller flyttes (HILTI A, s. 5). Dette resulterer i,
at der gennemsnitligt bruges op mod 57% af den den afsatte tid på uproduktive aktiviteter som f.eks. at lokalisere
materialer, hvilket har omkostningsfulde konsekvenser for
byggeriet (Press information, 2018).
De ovenstående problemer er velkendte hos Rockwool,
men Rockwools egentlige udfordring består i, at de ikke
ved, hvad der sker med deres materialer, efter de bekræftes som leveret til byggepladsen.
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Kvantitativ
spørgeskemaundersøgelse
For at undersøge de problemer
der kan opstå under modtagelse
og organisering af materialer, er
der udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt
ud til relevante fagfolk i byggebranche. Bl.a. bygningskonstruktører, byggeledere, håndværkere
og projektchefer i byggebranchen.
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Undersøgelsen er besvaret af 25
respondenter og kan ses i Bilag 1:
Spørgeskemaundersøgelse om logistik på byggepladsen.

Nøgleindsigter

32% oplever at
leverandøren ikke ved,
hvem på byggepladsen
de skal kontakte
omkring en levering

Alle de adspurgte
anvender smartphone i
arbejdstiden
44% anvender også tablet

Smartphones
anvendes primært til
kommunikation på
byggepladsen

Figur 2: Nøgleindsigter fra kvantitative data

Alle de adspurgte
har oplevet, at
leverandøren ikke ved,
hvor de skal placere
materialerne på
byggepladsen
32% oplever det i høj grad

50% af de adspurgte
oplever problemer med,
at materialer bliver
leveret det forkerte sted
på byggepladsen
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Kvalitative interviews
For at undersøge problemstillingen nærmere, er der udført
tre semistrukturerede interviews med fagfolk med forskellige
stillingstyper i byggebranchen, herunder en byggechef, underentreprenør og en håndværker.

ROCKWOOL // ANNO

De foretagede interviews viser, at der ofte opstår problemer i forbindelse med forsinkelser af materialelevering. Når
leverancen ikke kommer på det aftalte tidspunkt, kontakter
den ansvarlige på byggepladsen ledelsen, som herefter enten kan give kontaktinformationer, eller selv tage kontakt til
leverandøren. Denne proces indeholder mange steps og kan
skabe kaos i planlægningen af ressourcer og tid på byggepladsen. “Vi ringer til leverandøren, hvor de kontakter fragtfirmaet.” fortæller Henrik, underentreprenør (Bilag 3: Interview
med underentreprenør).
Derudover udtrykker informanterne, at der ofte opstår udfordringer ved levering af materialer. Udfordringerne kan blandt
andet bestå i koordinering, placering og misforståelser, om
hvor materialerne skal placeres ved leveringen.

“Hvor skal materialerne hen, når de er blevet leveret?
Er der indhegnet? Kan lastbilen komme til? Og skal
vi bruge mandetimer for at flytte materialerne?”
- Allan, håndværker (Bilag 2: Interview med håndværker)

Rockwool og en rapport fra Hilti, “Introducing asset management software for the construction industry” (HILTI A,
s. 5), fremlægger, at der kan opstå problemer med at lokalisere og finde materialer på byggepladsen. Dog viser vores
interviews, at informanterne ikke oplever problemer med at
finde deres materialer, da placeringen af disse bliver planlagt
og aftalt på byggemøder. “Jeg ved hvor mine materialer er
henne. Alle mindre materialer ligger i en samlet containere
og alle faggrupper har samtidig deres egne container eller
afmærket områder.” udtrykker Allan, håndværker (Bilag 2: Interview med håndværker).
Informanterne oplever på trods af dette udfordringer mellem
kollegaer, der ikke er gode til at holde orden i tingene, eller
som ikke rydder op efter sig på byggepladsen. Dette kan
give spildtid i projektet. “I forhold til lokalisering af materialer
er det faktisk mest mellem kollegaer der opstår problemer,
hvis de åbner for nogle materialer eller rykker dem.” siger
Allan, håndværker (Bilag 2: Interview med håndværker).
Alle informanterne bruger digitale devices på byggepladsen
og primært deres smartphone. Henrik, projektchef, udtaler
derimod, “Jeg bruger min computer til at læse projektet, se
tegninger og skrive mails” (Bilag 4: Interview med projektchef). På grund af denne kommentar, vil det være oplagt at
udarbejde en løsning, som er designet til hver stillingstype,
det vil sige både til desktop og til smartphone.
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Delkonklusion
På baggrund af indsigterne kan det konkluderes, at udfordringerne på byggepladsen består
i koordinering, modtagelse og placering af materialer i forbindelse med levering. Dette skaber
misforståelser stillingstyperne imellem, og er
dermed med til at mindske effektiviteten på
byggepladsen.
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Derfor udarbejdes der i dette projekt en
løsning til Rockwool og deres kunder, som
har til formål at hjælpe med at effektivisere
arbejdsgangen på byggepladsen samt undgå
misforståelser. Hertil er det vigtigt at pointere,
at løsningen skal udvikles både til desktop og til
smartphone for at imødekomme de forskellige
led i processen og arbejdsgangen.
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Personas

Repræsentanter fra målgruppen
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På baggrund af de indsamlede indsigter, er der opstillet tre repræsentanter for målgruppen, hvortil løsningen skal tilpasses deres stillingstyper.

Jan, 45 år, projektchef

Henrik, 54 år, underentreprenør

Peter, 46 år, håndværker
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Daglige opgaver
Styre og koordinere driften og ressourcerne på byggepladsen, for at
få det hele til at gå op i en højere enhed.
Digitale devices
Bruger sin computer til at læse om projektet, se tegninger og skrive
mails. Smartphone bruges til interne aftaler og kommunikation generelt.
Arbejdsvaner

Jan, 45 år
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Projektchef på en stor byggeplads

Han kan godt lide at bruge projektstyringsværktøjer til at sætte opgaver og informationer i system. Det er vigtigt for ham at være med
til at skabe et godt arbejdsmiljø, derfor ligger hans kontor også på
byggepladsen, hvor han dagligt er i kontakt med de ansatte på hele
pladsen.
Pains
Kaos, rod og dårlig kommunikation på byggepladsen, da dette medføre skred i tidsplanen.
Pain relievers
Orden, overblik og når alt går efter planen. Dog er dette ofte ude af
hans hænder, da der er mange ansatte på pladsen, som ikke altid er
gode til at rydde op efter sig, og notere hvor de placerer deres materialer når de flytter dem.
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Daglige opgaver
Fagentrepanør ved mindre byggeprojekter og underentrepanør ved
større byggeprojekter, hvor han har ansvar for bestilling af materialer
samt koordinering af hans eget team.
Digitale devices
Bruger computer til udformning af tilbud og materiale bestilling og
smartphone til at tage billeder og generel kommunikation.
Arbejdsvaner
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Henrik, 54 år
Byggeleder i eget firma
og underentreprenør

Han bruger mest “offline” projektstyringsværktøjer i form af tavler,
kalendere og morgenmøder til at koordinere sit team. Han går meget
op i, at hans ansatte i virksomheden har et godt arbejdsmiljø og vil
gerne lette arbejdsgange i dagligdagen, hvor han særligt har fokus
på god kommunikation mellem medarbejderne.
Pains
Misforståelser mellem ansatte, overskredet tidsplaner samt fejl i leverancer af materialer. Dette er med til at forsinke processerne på
byggepladsen.
Pain relievers
Når hans ansatte overholder tidsplanen, at leverancer ankommer korrekt og rettidigt, samt at andre underentreprenører overholder deres
tidsplaner.
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Daglige opgaver
Udføre håndværksmæssige aktiviteter, og sikre at det arbejde, der
bliver aftalt på ugens byggemøder, bliver udført.
Digitale devices
Bruger smartphone til at komme i kontakt med de ansvarlige på byggepladsen eller kontrol og kvalitetssikring af materialer og arbejdspladsen.
Arbejdsvaner
Han kan godt lide, at der er orden på arbejdspladsen, både i diverse
container med materialer, men også ude på selve byggepladsen. For
ham skaber orden mere effektivitet og generelt sikkerhed.

Peter, 46 år
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Tømrer på en stor byggeplads

Pains
Hvis der ikke er orden på byggepladsen, at han skal bruge tid på at
rydde op efter andre og hvis materialer ikke kan leveres til aftalt tid.
Dette afbryder hans akkord og forringer hans løn. Derudover er det
en pain, at bruge meget tid på at komme fra A til B på større byggepladser.
Pain relievers
Orden, så han kan arbejde effektivt på pladsen og overholde tidsplanen og at leverancer leveres indenfor det aftalte tidsinterval.
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Idegenerering

Fra idé til koncept
Processen startede med et fokus på direkte kommunikation mellem leverandører og byggeansvarlige, der modtager materialer på store byggepladser. Hertil ville vi skabe et digitalt værktøj,
der kunne simplificere kommunikationen mellem
de involverede i leveringsprocessen.

Udkast til løsningens features
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Til midtvejsmødet med kunden,
blev der udarbejdet illustrationer
med løsningens features, brugerrejse samt visuelt inspirationsboard.

Figur 3: Udkast til løsningens features
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Udkast til brugerrejse

Figur 4: Udkast til brugerrejse
Figuren illustrerer leverandør og modtagers rejse med produktet.
1: leverandøren er på vej med materialer til byggepladsen. 2: Leverandøren bliver forsinket. 3: leverandøren sætte et ny
leveringstidspunkt. 4: den ansvarlige på byggepladsen får en notifikation om at leverancen er forsinket. 5: Leverandøren
kan se hvilken indgang han skal læsse materialerne af. 6: Leverandøren kan se på kortet hvor han skal læsse materialerne
af. 7: leverandøren køre ind af den rigtige indgang. 8: leverandøren læsser sine materialer af. 9: leverandør og ansvarlig på
byggepladsen godkender leveringen. 10: alle parter modtager digitale følgesedler.
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Inspirationsboard
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Delkonklusion
og forbedringer
Efter midtvejsmødet ændrede vi fokuset til
modtagelse og placering af materialer og
dermed lokalisering af disse på byggepladsen.
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Det vil sige, at fokuset for løsningen blev rykket
ind på byggepladsen, frem for primært at løse
udfordringer i Fase 2: Transport og levering.
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Prototype

Low Fidelity
Prototype
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Til midtvejsmødet blev vi bekendt men et system, udviklet af DSV, der med fordel kan bruges til løsningen.
Dette system kan vha. machine learning forudse leveringstidspunkter med en præcision på ned til 15 minutter.
Denne teknologi skal bruges til at sende en notifikation
til den ansvarlige på byggepladsen inden leverancens
ankomst, så de bedre kan planlægges.
Det er derudover muligt, for den der bestiller materialerne, på forhånd at definere hvor de skal placeres på
byggepladsen. Medarbejderne på byggepladsen skal
også kunne specificere, hvor materialer er lokaliseret,
både ved modtagelse og flytning. Herudover skal alle
de involverede kunne se hinandens kontaktoplysninger.
Til højre ses eksempler af en low fidelity prototype af
den foreløbige løsning. Hele prototypen kan ses i Bilag
5: Low Fidelity Prototype.
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Test

Ekspertinterview
og vurdering
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For at få nye indsigter til den endelige løsningen, samt få en
vurdering af de nuværende funktioner, er der foretaget et
ekspertinterview med Anders H. Laursen, Client Engagement
Manage hos RIB, der beskæftiger sig med software til byggebranchen. Han gjorde os klogere på, hvilke features han
mente, der er vigtige at fokusere på i vores prototype (Bilag
6: Ekspertinterview med Anders H. Laursen, Product Manager).
Anders H. Laursen lagde vægt på vigtigheden af, at kontaktoplysningerne er nemt tilgængelige, synlighed af materialernes placering ved ankomst til byggepladsen, samt
notifikationer omkring tidspunkt for levering. Dette har RIB
tidligere haft stor succes med blandt kunderne.

“Bare det alene, at de ved, hvem man skal
ringe til, er smart. Der har været god feedback på, at man kan se, hvem der er med til
projektet, og hvem man kan ringe til.”

Herudover mener han, at der en dårlig holdning til, hvordan
der skal samarbejdes mellem de forskellige fagruppper, og at
der derfor er behov for styring.

“Der er i min optik en meget rådden holdning
til, hvordan man samarbejder. Der er behov
for styring, og det kan helt sikkert understøttes af digitale løsninger.”
Anders understøtter yderligere vores indsigt i, at det er
vigtigt at løsningen både kan bruges på desktop og smartphone. Han tilføjer “Når jeg er ude og snakke med folk på
byggepladsen, er det computer de arbejder med. Men det
med, at man kan få en notifikation på mobilen på byggepladsen, er skide godt”.
Derudover kom han med nye forslag til prototypen, som vi
tager til overvejelse og muligvis implementerer. “Der kan
være mange underentreprenører i et byggeprojekt - så vis
at man kan invitere mange” og “...evt. brug de ting (red. funktioner som GPS, kamera mm.), som kommer gratis med smartphonen.”
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Delkonklusion

Forbedringer til
Low Fidelity prototype
På baggrund af ekspertinterviewet og de forslag der blev givet, samt egne
indsigter, vil der blive implementeret en række ændringer på prototypen.
Vi blev blandt andet gjort opmærksomme på, at der kan være mange underentreprenører tilknyttet et byggeprojekt, og det er derfor vigtigt at prototypen illustrerer, at man kan invitere flere til projektet.
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Samtidig vil vi skærpe løsningens fokus på at løse de kommunikative udfordringer, så alle tilknyttede kontakter til projektet er tilgængelige. Derfor
er der blevet taget en beslutning om at griddet og funktionen, der gør det
muligt at flytte og lokaliserer materialer, skal flyttes til næste iteration.
Dernæst skal placering af indgange i prototypen simplificeres og dermed
gøre denne proces nemmere for brugeren. Ydermere bekræftede Anders
vigtigheden af, at løsningen blev tilgængelig på både desktop og smartphone.
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Strategi

Konceptbeskrivelse
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Løsningen forbedrer kommunikationen mellem leverandøren og dem som er ansvarlige for modtagelse af materialer på store byggepladser. Løsningen skal benytte DSV’s machine learning system, som gør det muligt at kalkulere hvornår
leverancen vil finde sted med en præcision ned til 15 minutter. Denne information
skal gøres let tilgængelig for de ansatte på byggepladsen, som automatisk vil
modtage en notifikation på deres smartphone. Derudover vil løsningen også indeholde præcise informationer, om hvilken indgang på byggepladsen materialerne
leveres ved. Dette er til gavn for både leverandør og de ansatte på byggepladsen.
Ydermere vil de ansatte nemt kunne finde kontaktoplysninger på relevante personer på byggepladsen, for hurtigt at kunne agere hvis der opstår fejl, spørgsmål
eller andet. For også at skabe gennemsigtighed og overblik over byggepladsens
leveringer, får alle brugere et visuelt indblik i de planlagte leverancer og deres
placering ved levering.
Løsningen vil forkorte antallet af steps og mindske fejl og spildt ventetid ved
levering. Derudover forbedrer løsningen kommunikationen mellem faggrupper internt på byggepladsen og de forskellige underentreprenører, der er involveret i et
bestemt byggeprojekt.
Løsningen har tre forskellige brugertyper, opdelt efter hvilken funktion brugeren
har på byggepladsen. Løsningen er en software til desktop primært tiltænkt til
projektadministration og administrator og en løsning til smartphone som primært
er tiltænkt brugerne, men kan tilgås af alle.
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1. Projektadministrator Projektchef
Projektadministratoren er den, som skal oprette workspacet, dvs. selve byggeprojektet i løsningen. Projektadministratoren har til opgave at uploade plantegningen
over byggepladsen, integrere det med google maps samt markere tilhørende indgange ved at trække dem ind på plantegningen.
Herudover er det projektadministratoren, der skal invitere de involverede underentreprenører i byggeprojektet til workspacet. Projektadministratoren kan ligeledes
se alle leverancer for de forskellige faggrupper, samt en plan over hvor og hvornår
de er sat til at ankomme til byggepladsen.
2. Administrator Underentreprenører
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Administratoren skal oprette sit eget team, med de ansatte som skal arbejde
på byggeprojektet, samt oprette og godkende leverancer. Han skal derudover
få notifikationer omkring leveringer og kunne se hvilken indgang materialerne er
blevet placeret ved. Derudover kan administratoren også se alle leverancer for de
forskellige faggrupper, samt en plan over hvor og hvornår leverancerne er sat til at
ankomme til byggepladsen.
3. Brugere Håndværkere
Brugerne skal anvende løsningen til at godkende modtagelse af materialer, samt
se planlagte tidspunkter for pladsens forskellige leverancer. Brugerne modtager
ligeledes notifikationer om sit eget teams leveringers ankomst og eventuelle forsinkelser. De kan se kontaktoplysninger på samtlige involverede i byggeprojektet,
for at øge effektiviteten og skabe bedre kommunikation mellem fagområderne.
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Design

Styleguide
Vi har valgt at bruge Rockwools egen røde farve som signatur farve til de vigtigste
elementer i løsningen, det vil sige at den røde farve er integreret på løsningens ikoner,
knapper og i logoet. Dette er valgt for at Rockwool er repræsenteret, uden at deres
logo er direkte til stede i løsningen og at den kan identificeres med Rockwool som
afsender. Herudover er der flere byggevirksomheder, der bruger en rød farve, hvilket
ligeledes gør at brugerne i forvejen vil identificere farven med byggebranchen.
De øvrige farver er i lyse grå nuancer, for at give kontrast til den røde farve. Dette
skaber et neutralt og roligt udtryk, og dermed øges fokuset på de vigtige elementer i
løsningen. Styleguiden kan ses på næste side.
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Logo
Tanken bag vores logo er at få et robust udtryk og derfor har vi valgt en bold font.
Derudover har vi manupuleret med bogstavet “C”, for at skabe noget, der ligner en
møtrik, der skal pointere at løsningen er til byggebranchen. Ydermere har vi inkluderet
løsningens signaturfarve i logoet.
Logoet kan ses på styleguiden på næste side.
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Styleguiden

Figur 5: Styleguide
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Brugerrejse med

Figur 6: Den nye brugerrejse med WCraft
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Prototype

Clickable prototype
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På de følgende sider ses en prototype af den første iteration af den endelige løsning.
Løsningen er udviklet til desktop og android og afspejler flowet fra oprettelse af et
byggeprojekt, markering af indgange og godkendelse af en levering samt placering på
pladsen. Derudover giver løsningen mulighed for at se alle leverancer og kunne kontakte andre fagfolk tilknyttet byggeprojektet uafhængigt af stillinger og entreprenørfirma.
For at vise, hvordan de forskellige brugere kan interagere med WeCraft, er der udviklet
tre versioner af prototypen. De kan ses på følgende sider eller tilgås via disse links:
Version 1 - projektchef, desktop:
https://xd.adobe.com/view/4fb1b19d-ae2a-4542-4682-1d11f1b846d8-3980/
Version 2 - underentreprenør, desktop:
https://xd.adobe.com/view/6d72465f-e28e-48b3-69d1-418ade8eba4a-1b43/
Version 3 - underentreprenør og håndværker, smartphone:
https://xd.adobe.com/view/2315c31a-9501-4104-7a54-16b4dc5dd03c-5524/
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Version 1
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Projektchef, desktop
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Version 2
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Underentreprenør, desktop
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Version 3
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Underentreprenør og håndværker, smartphone
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Det næste skridt

Projektet i iterationer

ROCKWOOL // ANNO

Når første iteration er kommet på markedet og brugeren har
vænnet sig til den, skal anden iteration have fokus på features,
der gør det muligt at tracke samt flytte materialer på byggepladsen digitalt vha et grid som placeres over plantegningen.
Griddet inddeler plantegningen i zoner og hver zone gives et
navn. Dermed kan brugeren manuelt definere, hvilken zone materialerne placeres i, både ved modtagelse og når man flytter
på materialer. Denne feature gør, at det nu er muligt at finde
og søge efter bestemte materialer. Opgraderingen vil kræve
mere fra brugeren, så det er vigtigt, at de allerede er vant til
at bruge løsningen.
Det foreslås til den tredje iteration, at løsningen med fordel
kan kobles til byggepladsens nuværende analoge tidsplaner.
Dette kan gøres, da løsningen allerede nu giver overblik over
leveringstider og relevante kontaktpersoner i byggeprojektet.
En digital tidsplan over byggeprojektet kan være med til at
gøre processen mere fleksibel, hvis tidsplanen skrider eller der
kommer ændringer undervejs, samt hurtige opdateringer til
alle faggrupper. Herudover foreslås det, at det i løsningen skal
være muligt at integrere 3D plantegninger så evt. flere planer
bedre kan overskues.
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Opsummering

Konklusion
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For at svare på målsætningen om at skabe en ny løsning,
som kan effektivisere logistikken og arbejdsgangen på byggepladser, kan vi ud fra vores indsigter konkludere, at der er
et behov for en løsning som har fokus på overgangen mellem fase 2: Transport og levering og fase 3: Håndtering af
materialer på byggepladsen. Løsningen skal hjælpe med at
forebygge fejl og misforståelser under levering af materialer,
effektivisere arbejdsgangen på byggepladsen og forbedre intern kommunikation. Derfor har vi udviklet en prototype, der
tilgodeser dette behov og som også kan kombineres med
Rockwools ønske om en løsning, der kan hjælpe byggepladsen med at lokalisere deres materialer.
Løsningen giver mulighed for at planlægge og organisere leverancer, både ift tidspunkt og placering ved byggepladsen.
Den giver mulighed for, at de forskellige parter kan se et
overblik over egne og andres bestilte leverancer. Herudover
bruges machine learning til at sende en notifikation om leverancens ankomsttidspunkt til den ansvarlige for modtagelsen af materialerne. En anden vigtig feature for løsningen,
er muligheden for at kommunikere på tværs af fagområder
og stillingstyper, med et overblik over kontaktoplysninger

på samtlige involverede i byggeprojektet. Løsningen udfordrer derfor den siloopdelte branche og bryder med den besværlige kommunikation som de ansatte i branchen oplever.
Løsningen er delt op i iterationer for at udvikle en løsning
der er klar til at gå på markedet hurtigt, hvorefter der er
mulighed for opgradering med flere features. Dette betyder
at lokalisering af materialer på byggepladsen, altså fase 3:
Håndtering af materialer på byggepladsen og fase 4: Anvendelse, først vil blive muligt efter 1. iteration.
Selvom løsningen ikke giver en direkte indtægt til Rockwool,
kan den være med til at gøre Rockwool til en fordelagtig samarbejdspartner og styrke deres brand. Ved at tilbyde deres
kunder en merværdi og hjælpe dem med at løse de udfordringer de møder på byggepladserne, vil Rockwool placeres i
målgruppens bevidsthed som en god samarbejdspartner, der
tilbyder mere end bare isoleringsmaterialer.
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Bilag 1:

Spørgeskemaundersøgelse
om logistik på byggepladsen
Spørgeskemaet er sendt ud til relevante fagfolk i byggebranche, bl.a. bygningskonstruktører, byggeledere, håndværkere og projektchefer i byggebranchen.
Spørgeskemaet blev besvaret af 25 personer.
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I hvor høj grad oplever du problemer med:
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Til hvilket formål anvender du de afkrydsede devices på byggepladsen?
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Bilag 2:

Interview med håndværker
Navn
Allan
Alder + år i branchen
46 år, 18 år i branchen
Beskæftigelse
Stilladsmontør, skal læse til byggekoordinator til sommer. Men har også arbejdet meget
som tømrer.
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Arbejder du primært på større eller mindre byggepladser? (små er under 3 parcelhuse og større er over 3 parcelhuse)
Større byggepladser.
Hvilke ansvarsområder har du eller har du haft på en byggeplads?
Arbejdsområder, sikkerhed og generelt ansvar. Jeg har ageret som formand, og har fået
ansvaret for at arbejdet bliver udført, det vil sige at deltage i byggemøder osv.
Der er byggemøder én gang om ugen store og små byggepladser. Ledelsen sammen
med formanden for hver enkelt faggruppe.
Hvordan foregår modtagelse af materialer på byggepladsen?
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Komme i lastbiler, varevogne eller selv hentes i små biler.
Materialerne bliver transporteret rundt i manitou, terrængående trucks, Kraner osv.
Står du for modtagelse af materialer?
Ja det gør jeg og som stilladsmontør stå jeg også for pakning.
Er der problemer at finde ud af hvem der skal stå for modtagelsen af materialer?
Nej. Det er som regel den som står i nærheden, dog er det primært svendene. Ellers
skal byggeledelsen inddrages, for at undgå svind. Hver enkelt faggruppe tager deres
egne materialer.
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Vi foretog en undersøgelse, hvor vi kan se at de fleste sjældent oplever at materialer bliver leveret på den forkerte adresse. Er det også det samme du oplever?
Det giver sig selv, leveringen bliver kun leveret forkert første gang. Det er virkelig sjældent.
Hvis i oplever problemer med at materialerne ikke kommer, hvem kontakter i så
først?
Jeg kontakter byggeledelsen, hvad fanden skal jeg med mester? Jeg skal snakke med
dem som har ansvaret.
Byggeledelsen er stort set altid på pladsen, jeg går op til dem og ellers ringer jeg til
dem.
Mester underskriver bare kontrakter osv, byggeledelsen får tingene til at fungerer.
Det ville være mærkeligt for mig at kontakte min mester, med mindre at der er små
byggeprojekter. Jeg tager selv kontrol og kontakter byggelederen.
Kunne du forestille dig selv at kontakte leverandøren i tilfælde af forsinkelser
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el.l., hvis det var nemt at finde kontaktoplysninger på vedkommende?
Ja det kunne jeg godt. Det har jeg faktisk gjort tit, der har jeg fået nummeret at koordinatoren og selv ringet.
Generelt synes jeg det har været nemt at få fat i numre osv. Det er sjældent at jeg ikke
kan få fat i koordinatoren, og hvis jeg ikke kan få fat i dem kontakter jeg min mester.
APV, arbejdspladsvurdering.
Mange gange står telefonnumrene i byggeskurerne i mapper.
Hvilke udfordringer opstår der under modtagelsen af varer?
Koordinering, placering og misforståelse. Hvor skal materialerne hen når de er blevet
leveret? Er der indhegnet? Kan lastbilen komme til? Og skal vi bruge mandetimer for at
flytte materialerne?
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Når elementer bliver sparet væk, som en byggeelevator og man derfor skal tage velfungerende vinduer af for at få diverse materialer ind, er vildt frustrerende. Det kan nemlig
godt komme bag på byggeledelsen hvor materialerne skal hen.
Har du oplevet at nogle materialer ikke kom da i ventede dem, kan du fortælle
om forløbet? (gik arbejdet i stå, tog i hjem, kontakter i leverandøren, kontakter i
til jeres mester, kontakter leverandøren jer?) hvad hvis du ikke kan få fat i ham?
Ja. Hvis materialerne ikke kan leveres, sidder vi og venter og får ventepenge. Jeg har
gået og ventet på materialer, hvor vi endte med at gå hjem, det er dog irriterende at de
stadig forventer at deadlinen stadig bliver holdt. Hvis jeg er 10 dage om at lægge et
gulv og processen bliver forsinket, forventer de at jeg lægger gulv på 9 dage.
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Jeg har prøvet ikke at kunne få fat i konduktøren, hvor jeg bare kørte hjem. Jeg gider
ikke sidde og glo for mine penge.
Hvis min rekord bliver afbrudt, begynder min timeløn. Min erfaring har lært mig at en
opgave skal planlægges efter timetal og ikke dato, fordi der går meget tid til spildtid
og afbrydelser.
Hvordan finder I jeres materialer på byggepladsen?
Jeg går derhen hvor det er. Jeg ved hvor mine materialer er henne. Alle mindre materialer ligger i en samlet containere og alle faggrupper har samtidig deres egne container
eller afmærket områder.
Hvilke systemer bruger I i dag? Har I f.eks. en bestemt måde at opdele byggepladsen i zoner (som i P-hus) el.l., så det er lettere at lokalisere materialerne?
Der er så meget tyveri, så der er sjældent at materialer står frit. Derfor er det i container og på den måde opdelt. Ellers bliver områderen hegnet af.
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Hvad gør du lige nu for at holde styr på materialernes placering?
Afmærker det med numer, nogle gange er der specialnumre. Ofte er det også tydeligt
hvilke materiale der er til hvad, rockwool, tegl, cement, mursten osv.
Men det ligger blandet, jeg kan jo godt se at det ikke er mit. Det er ikke forvirrende
for jeg ved hvad der er mit. Et eksempel, er det forvirrende at finde din egen bil på en
parkeringsplads? Hvis ja, så er det måske også på en byggeplads, men det er der altså
ikke for mig.
Hvem har ansvaret for materialernes placering på byggepladsen? Er det en be-
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stemt person eller er det fælles opgave?
Det foregår på byggemødet, hvor man finder ud af sammen hvor og hvornår materialerne skal være og kommer.
Man starter med at finde ud af hvor den lille plads skal være og undersøger fundamentet osv.
De fleste materialer bliver ofte kranet op og bliver lagt på et ladetårn direkte til håndværkerne, for eksempel lægter til et tag.
Lovkrav: hvornår man har krav på en byggeelevator, det har man først krav på efter 22
meter.
Hvilke problemer oplever du til daglig i forhold til lokalisering af materialer?
Det er faktisk mest mellem kollegaer, hvis de åbner for nogle materialer og rykker dem,
eller en anden lige skal til og fjerner noget og kommer det ikke tilbage igen osv.
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Dem som leverer varen leverer det oftest, der hvor han skal.
Hvis der ikke er orden på byggepladsen giver det spildtid. Der skal være orden på en
byggeplads ellers giver det en del ekstra tid i den sidste ende.
Der hvor det er mest besværligt er på stilladser, fordi mange materialer bliver smidt af
og bliver proppet der op, så der er svært for håndværkerne at komme rundt osv.
Har du din smartphone på dig når du opholder dig på byggepladsen?
Ja som almindelig håndværker har jeg, men som stilladsarbejder har jeg ikke.
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Kunne du i din arbejdsrutine se, at der f.eks. kunne være tid til at scanne materialer ind i et system på din smartphone, så de lettere kan lokaliseres? …. Hvad
hvis det kunne spare dig for den tid, hvor du ellers skulle gå og lede efter materialerne?
Nej. Det ville kun give mening på store byggepladser hvor materialerne kan blive væk.
Men alligevel ikke, hver faggruppe ved nogenlunde hvor deres materialer er henne.
Men hvis det skulle skannes, så kunne det være fedt hvis det blev vist på en tegning
hvor vinduet skulle placeres.
Man får ikke alle materialerne til et byggeprojekt leveret på samme dag og tidspunkt.
Så cement og træ vil nok ikke blive leveret samtidig. Materialerne skal ikke opbevares
på samme tid.

ROCKWOOL // ANNO

Hvad kunne du forestille dig ville virke?
Opgaven er svær. Jeg tror ikke at en digital løsning vil hjælpe byggebranchen.
Kan arbejdsbyrden hjælpe ved at introducerer en digital løsning på en byggeplads, det
tror jeg ikke. Det er sjældent at jeg oplever problemer, så skal det være fordi at byggekoordinatoren ikke er særlig god.
Holde styr på hvad? Så skal det være fordi at det skal mindske svind? Som tømrer ved
jeg hvor mine materialer er.
Løse ventetiden? En dårlig koordinator og byggeledelse giver automatisk en dårlig arbejdsplads. Kan man digitaliserer et rodehovede?
Jeg har svært ved at se en effektivisering med en digital løsning i byggebranchen.
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Digital tidsplan? Vareleverancer osv. Data direkte til alle håndværkerne.
Oplever du sprog som en barriere på byggepladsen?
Ja. Akademiker til håndværker. Polakker til dansker.
Specielt i faresituationer, jeg kan ikke råbe pas på, for de forstår ikke hvad jeg siger.
Hvilke digitale værktøjer bruger du til daglig?
Ikke noget. Ellers er der min mobil så jeg kan ringe til mester.
Hvordan vil du indføre noget digitalt i en verden som ikke er digital. Definer digitalt?
Måske er det Byggekoordinatoren der har behov for en digital løsning. De er vant til
den elektroniske dagligdag. Manden på gulvet får tingene til at ske, men han har ikke
ansvaret. Jeg er ligeglad, jeg skal bare bygge og lave mit arbejde.
Når du modtager materialer, hvem flytter dem så hen til containerne?
Lærlingen. Vognmanden dumper bare materialerne af.
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Han finder plads formanden, som fortæller hvor materialerne skal hen, afhængig om de
skal bruges med det samme eller om det skal hen og stå til senere.
Hvordan får du kontakt til levering manden eller til levering firmaet? Han køre
jo lastbil, så han kan vel ikke snakke i mobil eller skrive?
Hvis kl er 9 og varerne ikke er der kontakter jeg lederen som ringer til levering firmaet.
Vi ringer først når forsinkelsen er stor, om de er 30-60 min forsinket gør ikke det store.
Så går vi bare igang med at rydde op på pladsen eller noget andet.
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Vi kontakter ikke chaufføren.
Hvordan underskriver du at du har modtaget materialerne? Hvad skriver du
under på og hvordan håndteres det?
Det er både digitalt og analogt. Men det er ikke altid at vi skriver under.
Vi ved godt hvem vi skal henvende os til.
Bliver du kontaktet af leverings firmaet om at de er forsinket? Og er det chaufføren
eller firmaet?
Det er forskelligt. nogle gange er det firmaet, nogle gange er det chaufføren og nogle
gange er det os.
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Personligt tilhørsforhold, kunderne må ikke snakke med chaufføren, da de måske kan
foretrække en chauffør, på et tidspunkt vil alle så have en enkelt chauffør og det bliver
noget rod for levering firmaet, fordi én chauffør ikke kan leverer 5 forskellige leveringer
kl 9 om morgenen.
Hvis der kommer flere forskellige vare/materialer i én levering, hvordan bliver det
så håndteret?
Det gør der ikke. Det er yderst sjældent at man oplever sådan en levering og specielt
ikk til store byggepladser fordi der godt kan komme op til 2-3 lastbiler med samme
materiale.

81
Bilag 3:

Interview med underentreprenør
Navn
Henrik
Alder
54
Beskæftigelse
Eget tømrerfirma, byggeleder, bygningskonstruktør

ROCKWOOL // ANNO

Arbejder du primært på større eller mindre byggepladser? (små er under 3 parcelhuse og større er over 3 parcelhuse)
Jeg arbejder primært på mindre byggepladser, men jeg har tidligere arbejde på mellemstore byggepladser. fx et sygehus i Grønland.
Hvilke ansvarsområder har du eller har du haft på en byggeplads?
Byggerleder (den der står for at organisere det) fagentrepriseleder,
Hvordan foregår modtagelse af materialer på byggepladsen?
Hvis det er fagentreprise, er det hver virksomhed der bestiller varer. (det er oftest
sådan jeg arbejder)
Står du for modtagelse af materialer?
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Det er mig der står for at bestille varer, men oftest er det en på byggepladsen der står
for modtagelse af materialer.
Er der problemer at finde ud af hvem der skal stå for modtagelsen af materialer?
Nej, det synes jeg faktisk ikke rigtig. Det er ofte sådan at der er en der er ansvarlig, det
er formanden for shacket. han er udvalgt til at holde styr på varer modtagelsen, og skal
være der når materialerne kommer. hvis det er lidt større byggeprojketer, er det ofte
byggelederen der er ansvarlig.
Vi foretog en undersøgelse, hvor vi kan se at de fleste sjældent oplever at materialer bliver leveret på den forkerte adresse. Er det også det samme du oplever?
Der sker, men ikke ofte. Det kan fx være hvis der bare er et bogstav forkert i en adresse.
Hvis i oplever problemer med at materialerne ikke kommer, hvem kontakter i så først?
Vi ringer til leverandøren, hvor de kontakter fragtfirmaet. Det gælder om at få det bedste kontakt, gerne nr på chauffør.
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Kunne du forestille dig selv at kontakte leverandøren i tilfælde af forsinkelser
el.l., hvis det var nemt at finde kontaktoplysninger på vedkommende?
De (de ansatte på byggepladsen) ringer også selv nu. Det er holdlederen der ringer.
(ham der er udvalgt til er udvalgt til at have styr på leverancen.
Hvilke udfordringer opstår der under modtagelsen af varer?
Beskadiget. man tager et billede og sende det ind. ansatte sende til ham og så sender
videre. Det kan også være at de ikke kommer til tiden.
Har du oplevet at nogle materialer ikke kom da i ventede dem, kan du fortælle
om forløbet? (gik arbejdet i stå, tog i hjem, kontakter i leverandøren, kontakter i
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til jeres mester, kontakter leverandøren jer?)
Leverandøren glemmer at ringe om at han er forsinket, og de ansatte stod klar på pladsen fra morgenstunden. De kunne ikke få fat på leverandøren, og han kom først kl 14,
hvor de ansatte var gået hjem. Så blev leverandøren sur, da de ikke var der til at tage
imod materialerne - så kommer der en sag om hvis ansvar der er, og hvornår de så skal
leveres.
Hvordan finder I jeres materialer på byggepladsen?
Det er ikke rigtigt et problem hos os.
Hvad gør så lige nu for at holde styr på materialernes placering?
Der er et bestemt sted, hvor de skal afleveres. Det skal gerne være så tæt på som hvor
de skal bruges.
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Har du din smartphone på dig når du opholder dig på byggepladsen?
Ja det har jeg
Kunne du i din arbejdsrutine se, at der f.eks. kunne være tid til at scanne materialer ind i et system på din smartphone, så de lettere kan lokaliseres?
Måske. kan ikke se hvordan man skulle kunne gøre det. kan være behovet kommer mere
og mere. stjæler. fx velucs vinduer bliver til stjålet. det er derfor også vigtigt at de bliver
leveret korrekt -- ikke afleveret rigtigt. fragtmændene får ligesom tilladelse til at sætte
det et sted, for så har du frataget sig ansvaret.
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Bilag 4:

Telefoninterview
med projektchef
Navn
Henrik
Alder + år i branchen
45, 30 år i branchen
Beskæftigelse
Projektchef, Det vil sige at jeg styre hele byggeriet.
Jeg er altid på byggepladsen og har en skurvogn som kontor.
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Arbejder du primært på større eller mindre byggepladser? (små er under 3 parcelhuse og større er over 3 parcelhuse)
På større byggepladser.
Hvilke ansvarsområder har du eller har du haft på en byggeplads?
Min stilling indebærer at alle under entreprenørerne komme på de rigtige tidspunkter,
med de rigtige materialer til den rigtige pris.
Hvad er en entreprenør? Det kan være en vvs’er mester, murermester, tømrermestre
osv. Jeg snakker med alle medarbejdere som er på pladsen, da der også er min arbe-

85
jdsplads, men hvis der er et problem ringer jeg til deres mester. Jeg observerer og
diskuterer ikke på byggepladsen.
Hvordan foregår modtagelse af materialer på byggepladsen?
Nogenlunde fornuftigt hvis folk høre efter. Materialer bliver nogle gange leveret om
natten eller tidlig om morgen når folk ikke er mødt ind, hvilket godt kan give nogle
problemer. Leverandørerne ved derfor ikke hvor de skal stille materialerne og derfor
stiller de dem bare. Der giver ofte karos. De følger heller ikke anvisninger som de har
fået. (leverandørerne, under entreprenørerne) Kommunikationen er svær, når den bliver
taget over telefonen.
Der er et kort ude foran en byggeplads.
De fleste tænker: det er kun mine varer som kommer, men hvis alle tænker sådan, kommer der derfor mange materialer på samme tid.

ROCKWOOL // ANNO

Står du for modtagelse af materialer?
Nej, jeg står for anvisningen. Hvor de skal være på pladsen. Afhængig af tid på ugen
og hvilket i hjørne. Det er her som også opstår problemer.
Er der problemer at finde ud af hvem der skal stå for modtagelsen af materialer?
Nej.
Vi foretog en undersøgelse, hvor vi kan se at de fleste sjældent oplever at materialer bliver leveret på den forkerte adresse. Er det også det samme du oplever?
Nej det synes jeg ikke. Den ligger nok på en 4 ud af 5. Det er overhovedet ikke tit.
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Hvis i oplever problemer med at materialerne ikke kommer, hvem kontakter i så
først?
Jeg kontakter mine underentreprenører, de kontakter så leverandøren som kommer
med en forklaring.
Jeg ringer ikke selv til leverandøren.
Kunne du forestille dig selv at kontakte leverandøren i tilfælde af forsinkelser
el.l., hvis det var nemt at finde kontaktoplysninger på vedkommende?
Jeg ringer ikke selv til leverandøren.Dog hvis det er materialer som jeg selv bestiller, for
eksempel betonelementer, ville jeg selvfølgelig selv kontakte leverandøren.
Det er altid på mail!
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Hvilke udfordringer opstår der under modtagelsen af varer?
Hvis de ikke bliver leveret til tiden, kan godt blive forskudt dage, hvilket er frustrerende.
Har du oplevet at nogle materialer ikke kom da i ventede dem, kan du fortælle
om forløbet? (gik arbejdet i stå, tog i hjem, kontakter i leverandøren, kontakter i
til jeres mester, kontakter leverandøren jer?) hvad hvis du ikke kan få fat i ham?
Det var blevet bestilt nogle vindueselementer som skulle komme fredag kl 9 om morgenen, her fortalte jeg at hvis de ikke kom senest kl 14 ville byggepladsen lukke. Jeg
tog hjem kl 14. Da leverandøren så kom senere om aftenen, var der tilfældgivis en
anden fagguppe entrepanør og åbnede byggepladsen for leveringen af vinduer. Det
resulterede i, at der var vinduer over det hele. Det tog 5 gange så lang tid at få styr på
og kostede 2 dage i byggetiden.
Hvordan finder I jeres materialer på byggepladsen?
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Der bliver læset materialer af ved diverse fagruppers containere og ellers bliver de enkelte entreprenører kontaktet og fortæller hvor materialerne skal placeres.
Hvad gør i lige nu for at holde styr på materialernes placering?
Vi prøver at få dem delt ud der hvor de skal bruges. Just in time byggeri så vidt muligt.
Hvem har ansvaret for materialernes placering på byggepladsen? Er det en bestemt person eller er det fælles opgave?
Det har jeg. Det er noget som bliver aftalt og planlagt på byggemøderne. Men det er
ikke mig som modtager materialerne.
Hvilke problemer oplever du til daglig i forhold til lokalisering af materialer?
Der oplever jeg ikke nogle problemer. Jeg høre ikke om noget.
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Har du din smartphone på dig når du opholder dig på byggepladsen?
Ja.
Kunne du i din arbejdsrutine se, at der f.eks. kunne være tid til at scanne materialer ind i et system på din smartphone, så de lettere kan lokaliseres? …. Hvad
hvis det kunne spare dig for den tid, hvor du ellers skulle gå og lede efter materialerne?
Nej det kan jeg faktisk ikke se. Hvordan skulle den fungere?
Hvad kunne du forestille dig ville virke?
Hvis den blev registreret og der kom nogle gps koordinater, det ville nok være smart så
man kunne tracke den.
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Oplever du sprog som en barriere på byggepladsen?
Ja rigtig meget. Vi tager fat i det pågældende firma og beder sende en person som kan
oversætte det til dansk/engelsk.
Dansk overenskomst. Så de ikke bliver underbetalt.
Hvilke digitale værktøjer bruger du til daglig?
Jeg bruger min computer til at læse projektet, se tegninger og skrive mails. Desuden
bruger jeg min mobil som oftest bliver brugt til lokale aftaler.
Er du/branchen klar til at anvende denne løsning?
Der mange forskellige platforme allerede i byggebranchen, som for eksempel byggeweb og iprojekt bliver der arbejdet meget på. Det er nogle platforme som alle entreprenørerne som bliver koblet op på. Det fungerer godt. Det er internt mellem entreprenørerne og ellers arbejder vi med mail lister.
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Hvorfor tror du at leveringer nogle gange bliver forsinkede?
Leverandørerne vil ikke have huller i deres og derfor over booker de leveringerne, hvis
de har lastbiler holdene på pladsen koster det dem penge
Eller at der er problemer på den første byggeplads som skyder hele deres rute og derfor kommer for sent til næste byggeplads.
Det er ofte betonelementer og vinduer (Stm vinduer og Velfac vinduer) som står for
deres egen levering ellers leverer Stark tømmerhandel og carl ras leverer skure.
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Bilag 5:

Low Fidelity Prototype
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Byggechefens flow gennem prototypen set fra smartphone
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Underentreprenørens flow gennem prototypen set fra smartphone
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Håndværkerens flow gennem prototypen set fra smartphone
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Bilag 6:

Ekspertinterview med Anders
H. Laursen, Product Manager
Ekspertinterviewet med Anders H. Laursen, Client Engagement Manage, Product
manager, laver software til byggebranchen
Vi vil gerne lave et produkter som kunderne efterspørger. Det er problemer der ude i
byggebranchen, f.eks på byggeriet af det nye hospital i Herlev - Her er der problemer
mellem fagrupperner. Der er i min optik en meget rådden holdning til, hvordan man
samarbejder. Der er behov for styring, og det kan helt sikkert understøttes af digitale
løsninger.
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Alle projektlederne gør det på deres egen måde og hvorfor så ikke prøve at gøre det
lidt smartere og undgå problemer.
Hvorfor fokusere Rockwool på dette problem? - hvis de har leveret nogle materialer er
deres opgave jo færdig.
Det findes for en anden virksomhed, Saint Gobain der lave det samme bare med gips.
Det er en stor fransk virksomhed der laver gipsplader. Når gipsplader normalt leveres
til byggeriet, er der en stor efterbehandling. Saint Gobain har lavet et produkt/ydelse,
hvor de modtager en model af byggeriet og derefter alver alle gipspladerne, så de er
tilpasset til hvert rum. Herefter laver de en tidsplan og leverer det løbende til byggeri-
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et. Hvis der er bestemt plade der går i stykker, leveres den i den næste levering.
Har i fundet ud af hvem i vil sælge det til, hvem skal læsningen henvende sig til?
burgere og store byggepladser
Rockwool skal være med i koordineringen og få plantegningen af byggeriet. (lidt lige
som Saint Gobain)
Der er mange der tilbyder isoleringen, men hvis rockwool kan komme med en løsningen
der hjælper kunderne med at planlægge og hjælper med det hele, så begynder man
at blive en god samarbejdspartner. Og rent tilfældigt har man et produkt der hedder
Rockwool
Det der sker tit ved store byggepladser, at når entreprenøren byder på det (byggeprojektet), får han en masse materialer og skal finde ud af hvad der koster.
I Saint Gobain er de inde som en underrådgiver, hvor de både giver en god pris og
vejleder den.
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Det er godt hvis det er samme platform, og evt samarbejde med Saint Gobain. Hvor alt
bliver samlet i jeres app.
Jeres app gør det at den formidler og koordinere.
Når jeg er ude og snakke med folk på byggepladsen, er det desktop de arbejder med.
Det med, at man kan få en notifikation på mobilen på byggepladsen er skide godt.
Jeg tror det med at oprette og plantegninger på desktop.
Husk på, at når i laver noget her, er der størst værdi på store byggepladser.
Der kan være mange underentreprenører i et byggeprojekt, så vis at man kan invitere
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mange.
Det er godt hvis man nede i kæden kan se hvem der er kontaktperson, også nedefra
og opad i kæden.
Der sidder en mand og holder øje med hvem der kommer ud og ind. Han er ofte first
piont of contact. Det vil være smart hvis han kan gå ind og se at en bestemt leverance
er til f.eks Lars. Man hjælper ham og også alle dem på byggepladsen, at de kan blive
notificeres.
Hvis i skal hjælpe mere, skal der være en ydelse fra rockwool hvor de skal gå ind og
tilbyde en ydelse.
Jeg tror man skal ind og lave nogle større aftaler fx med ntc for at pushe det ud. jeg
tror ikke man kan få det ud nede fra.
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Bare den alene: at de ved hvem man skal ringe til, er smart. Der har været god feedback
på, at man kan se hvem der er med til projektet og hvem man kan ringe til. Der er et
problem.
Når du har et byggeprojekt, er entreprenørerne kun interesseret i at tjene penge. Alle
ved, at der er 100 mio i budget, men der er 10 mio ekstra, hvor entreprenørerne kæmper
om at få fat i dem. De bedste byggerier er der hvor fagfolkene arbejder sammen om
projektet.
folk skal tage ansvar for hvad de laver.
EVT brug de ting som kommer gratis med smartphonen.

