CPH Go
Fra start stillede bygherre krav om brug af Byggeweb i udbudsmaterialet, og Byggeweb har således dækket hele byggeprocessen fra udbud over projektering og udførelse til aflevering.
Byggeweb Projekt har fungeret som samarbejdsplatform ifm.
opførelsen af lavprisfingeren CPH Go i Københavns Lufthavn,
hvor Brdr. A. & B. Andersen (BRA) var totalentreprenør. Da
BRA kun havde ca. 10 måneder til at bygge lavprisfingeren, lå
projekteringen meget tæt op af produktionen. ”Her har Byggeweb
været et godt værktøj til registrering af alle dokumenter og aftaler
i byggeprocessen og samtidig fungeret som en fælles kommunikationsplatform for alle projektets parter. Det har været med til at
sikre et højt informationsniveau,” fortæller Jette Stein, projektkoordinator hos BRA.
Store besparelser på print og porto
”I forbindelse med tilbudsgivning fra entreprenøren, har tilbudsgiverne logget ind og herefter selv downloadet og printet de dokumenter, som de har fundet nødvendige for at kunne udarbejde
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» Vi har haft en positiv oplevelse og synes,
Byggeweb Projekt er et rigtig godt værktøj til at holde
styr på alle dokumenter i byggeprocessen.

støtte og hjælp af RIB, som også var hurtig til at melde tilbage,
hvis vi havde spørgsmål til systemet og dets funktioner.”

tilbuddet. Hver enkelt underentreprenør blev tildelt en mappe,

Positiv oplevelse med Byggeweb

hvor tegninger og øvrige dokumenter for den enkelte entreprise

”Vi har haft en positiv oplevelse og synes at Byggeweb er et

blev uploadet af underentreprenøren selv. Det har betydet store

rigtig godt værktøj til at holde styr på alle dokumenter i bygge-

besparelser på vores print- og portoudgifter, og vi har ikke haft

processen. Ligeledes sikres et godt kommunikationsflow på

brug for at oprette papirarkiver i samme omfang, som på vores

tværs af faggrupperne. Men værktøjet gør det som bekendt ikke

øvrige projekter,” fortæller Jette Stein.

alene. For at sikre effektiv og ensartet kommunikation kræver
det fortsat disciplin fra alle parter i projektet, og at alle er indstil-

God støtte fra RIB igennem processen

let på at bruge Byggeweb Projekt aktivt – dels at alle relevante

”Mappestrukturen var opsat på forhånd, men den kan organiseres

dokumenter bliver uploadet rettidigt og uden forsinkelse, men

individuelt til det enkelte projekt, og oprettelse af nye mapper er

også at brugerne vænner sig til at finde og printe projektdoku-

meget enkelt. RIB har stået for al projektadministration, og når vi

menterne selv”.

havde brug for ændringer i mappestrukturen undervejs, fik vi god
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