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Kystdirektoratet fik til opgave at rydde sidste del af Skallingen for 
miner, som blev udlagt under 2. verdenskrig af den tyske hær. 
På trods af at de tyske tropper selv ryddede langt den største 
del af Skallingen efter krigen, var der et areal på ca. 2,5 km2, der 
ikke blev ryddet færdigt og forblev afspærret.

Byggeweb Udbud anvendt i alle tre faser

Bascon A/S assisterede Kystdirektoratet med bygherrerådgiv-
ning i forbindelse med udbud og gennemførelse af mineryd-
ningsopgaven. I alle tre udbudsfaser har Bascon A/S valgt at 
anvende Byggeweb Udbud til at håndtere det digitale udbuds- 
materiale, da Skallingen ved Esbjerg skulle rydes for miner. 

Nemt og overskueligt på tværs af landegrænser

”Vi har haft gode erfaringer med Byggeweb Udbud,” fortæller 
Torben Sigurdsson fra Bascon A/S og fortsætter: ”Det har sikret 
nem håndtering af udbuddene i alle tre faser, og den online 
adgang via Internettet har været en stor fordel, da vores tilbuds-
givere har været spredt geografisk i henholdsvis Danmark, 
Tyskland, Holland og England.” Byggeweb Udbud distribuerede 
alt udbudsmateriale digitalt og forankrede kommunikation på 
tværs af landegrænser og faggrupper.

Mine Clearance

» Torben Sigurdsson, Bascon:
 » Vi har især været glade for, at det hele kører af sig 

selv, og at nye versioner og opdateringer af materiale 
automatisk sendes ud til tilbudsgiverne, når vi uploa-
der dem.

Digitalisering af udbud giver store besparelser

Med den digitale håndtering af udbuddene er der opnået store 
besparelser på flere områder. Torben Sigurdsson fortæller, at 
der først og fremmest er sparet betydelige print- og distributions-
omkostninger ved at udbyde projekterne digitalt, men også 

besparelser i både tid og administrative ressourcer igennem 
hele håndteringen af udbuddene: ”Vi har især været glade for, 
at det hele kører af sig selv, og at nye versioner og opdaterin-
ger af materiale automatisk sendes ud til tilbudsgiverne, når vi 
uploader dem”.
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