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For en årrække siden blev Byggeweb implementeret, som 
digitalt koncept i dele af Lejerbos organisation som afløsning for 
en lang række manuelle arbejdsgange i forbindelse med projekt
arbejde. Grundet Lejerbos gode erfaringer med RIB’s løsninger 
udbredes konceptet nu i hele organisationen for at sikre effektiv 
projekthåndtering ved opførsel og renovering af Lejerbos boliger. 
Det indebærer, at den store mængde nybyggeri, renoveringer 
samt moderniseringsopgaver fremover udelukkende håndteres 
via Byggeweb.

Argumenter for valg af Byggeweb som digitalt koncept

Udviklings og byggechef Ulrik Steen Jensen, fortæller, at Lejer
bo har valgt at implementere Byggeweb, som digitalt koncept, ud 
fra en række forskellige overvejelser: “Primært har specielt en lo
gisk opbygget brugerflade samt et højt sikkerheds- og stabilitets-
niveau været tungtvejende argumenter i vores valg af digitalt 

Lejerbo

» Ulrik Steen Jensen, Lejerbo:
 » Primært har specielt en logisk opbygget brugerflade 

samt et højt sikkerheds- og stabilitetsniveau været 
tungvejende argumenter i vores valg af digitalt koncept.

koncept. Med valget af RIB, som samarbejdspartner, forventer 
vi en større vidensdeling i hele organisationen for så vidt angår 
byggerelaterede aktiviteter, samt en digital arbejdsplatform, der 
understøtter de kommende projektstyringsværktøjer, der på sigt 
implementeres i Lejerbo.”

Byggeweb Projekt sikrer optimal projektstyring

RIB gør det enkelt og alle løsninger er samlet på én digital plat
form. Lejerbo anvender Byggeweb Projekt til at effektivisere og 
kvalitetssikre al kommunikation og dokumenthåndtering mellem 
Lejerbo og byggeprojekternes parter. Én platform sikrer en åben, 
ensartet og struktureret samarbejdsform, samt optimal vidensde
ling på tværs af byggeri, geografi og faggrænser.

Aftalen udvides med projekthjemmesider

Lejerbo har igennem årene hyppigt anvendt projekthjemmesider, 
som kommunikationskanal til at informere en bred skare af både 
beboere, lokalområde, og øvrige interessenter i forbindelse med 
opførsel eller renovering af byggerier. Som noget nyt er Byg
geweb Projekthjemmeside blevet en fast del af firmaaftalen, da 
værdien i at være tæt på brugerne betyder, at Lejerbo løbende 
kan informere om, hvordan det enkelte byggeri skrider frem, 
eventuelle gener for beboerne, tidshorisont for byggeriet mv. 
Det gør det både nemt og hurtigt at informere en bred skare af 
interessenter.

Lokation: Valby, København
Kundetype: Privat
Antal projekter i Byggeweb: Ca. 100
Antal ejendomme: Administrerer mere end 37.000 
almene boliger


