
IKT giver værdi!

”Vi er ikke underlagt kravene om IKT, men vi bruger IKT-værktøjer, 

fordi det skaber værdi. Vi definerer og stiller krav i IKT-aftalen, og 

sørger for, at alle projekter bliver sat ens op i Byggeweb Projekt. 

Det er en stor fordel med en fælles standard, skabelon og struktur - 

det sparer tid og administration. Det er faktisk helt befriende, at vi har 

taget stilling til, at alle projekter skal håndteres i Byggeweb”, fortæller 

Birgit Skanderup, som er IKT-ansvarlig i CPH. 

Digitale udbud giver store besparelser og letter processen

”Vores rådgivere er meget trygge ved at bruge Byggeweb Udbud. Vi ved 

at værktøjet giver store besparelser og letter hele udbudsprocessen. Når 

tilbudsgiverne efterspørger et dokument, skal vi kun uploade filen én 

gang, og så distribueres den automatisk ud til alle tilbudsgiverne - det er 

nemt og effektivt. Vi laver også udbud med mængder ud fra BIM-model-

len og der har vi opnået besparelser på ca. 4%.  

Københavns Lufthavn er én af Europas hurtigst voksende lufthavne 

og er Nordeuropas foretrukne trafikknudepunkt. For at opretholde 

sin position og tiltrække nye flyruter og passagerer udbygger CPH 

lufthavnen fra de nuværende godt 26 mio. til at kunne håndtere ca. 

40 mio. passagerer årligt. Det betyder, at lufthavnen skal vokse til 

næsten dobbelt størrelse - både terminaler, antallet af standpladser 

til fly og resten af lufthavnens flyområde. CPH er allerede godt i gang 

med at realisere vækstplanen og er nu påbegyndt udbygningen af 

Finger E, som er et stort projekt til omkring 3 mia. kr. 

Stor fordel når Byggeweb anvendes på alle projekter 

”Vi er en aktiv bygherre, som har klare holdninger og forventninger til 

vores byggeprojekter og samarbejdspartnere, så vi kan få det mest 

optimale projektforløb. Valg af digitale værktøjer er en naturlig del af 

denne proces. Før i tiden stod vores bygherrerådgivere og projekt-

ledere selv for valg af digitale værktøjer. Vi har valgt at lave en fast 

aftale med RIB, da det er nemt både at budgettere og administrere, 

når alle projekter håndteres på én platform”, fortæller Michael Friis 

Ørsted, Afdelingsleder i Technical Knowledge.

CPH

Som bygherre er vi især glade for, at have fuld dokumentation og overblik 

igennem hele processen”, fortæller Michael Friis Ørsted. 

Effektiv registrering af fejl og mangler & tekniske forespørgsler 

”Byggeweb Capture er et stærkt værktøj! Når man er færdig med at re-

gistrere, så er man færdig med arbejdet. Foto-dokumentation eliminerer 

tvivlsspørgsmål og der kan ikke fejes noget ind under gulvtæppet. Vi har 

hele tiden overblik over sagen og kan følge status og fremdrift. På sigt 

vil vi også bruge værktøjet til at kigge på tidligere processer og dermed 

minimere tekniske forespørgsler fremadrettet, så det er et værktøj med 

et stort økonomisk potentiale”, slutter Michael Friis Ørsted. 

”Vi er meget tilfredse med Byggeweb”

”Helt generelt er vi meget tilfredse med Byggeweb-værktøjerne. Vi 

har en fast rådgiver fra RIB tilknyttet, som er hurtig til at hjælpe, når 

vi har spørgsmål eller brug for vejledning. RIB er en samarbejdspart-

ner, som lytter til vores behov og ønsker. Hvis vi har brug for hjælp til 

systemet, så bruger vi RIB’s manualer, hvor man finder mange gode 

råd”, fortæller Birgit Skanderup. RIB har et gratis support univers på 

rib-software.dk med Help Center, instruktionsvideoer, manualer mv. 

Lokation: København
Kundetype: Privat    
Vækstplan: ”Expanding CPH” over de næste 25 år

Fremtidig kapacitet: Ca. 40 mio. passagerer årligt

Arbejdspladser i anlægsperioden: 12.500 

Nye arbejdspladser efterfølgende: 16.000

Investering: Ca. 20 mia. kr., hvilket er et af Danmark-

historiens største privatfinansierede anlægsprojekter“Vores rådgivere er meget trygge ved at bruge 
Byggeweb Udbud. Vi ved, at værktøjet giver 
store besparelser og letter hele 
udbudsprocessen”.

- Michael Friis Ørsted, CPH


