Danish Crown
Da Danish Crown skulle opføre verdens mest avancerede
slagteri i Horsens valgte de at anvende Byggeweb Projekt,
som platform til formidling og dokumentation af byggeriet. Med
Byggeweb Projekt kunne Danish Crown bevare overblikket over
byggesagens store mængder af data.
Fordele og økonomiske gevinster
Danish Crown havde hørt om de fordele og økonomiske besparelser, som man kunne opnå ved at anvende digital byggestyring.
De kiggede sig derfor om efter en løsning, som ville give dem
overblik, sikkerhed og effektiv udveksling af byggesagens mere
end 10.000 filer. Valget blev Byggeweb fra RIB, som havde og
stadigvæk har den mest gennemtestede og udbredte projektweb
på markedet. RIB kunne tilbyde fuldt overblik, markedets bedste
datasikkerhed, samt effektiv og kvalitetssikret håndtering af byggesagens tegninger og dokumenter – helt ud til de udførende.

Lokation: Horsens, Danmark
Projekttype: Slagteri
Areal: Ca. 78.300 m2
Kapacitet: 75.000 slagtesvin pr. uge

» Martin Djørup, Danish Crown:

Byggesum: Ca. 2 mia. kr.
Bygherre: Danish Crown

» Der arbejdes altid på de nyeste dokumenter,

Arkitekt: Arkitema

hvilket har været altafgørende for at undgå fejl i

Rådgivende ingeniør: COWI A/S

byggeriet.

Endvidere blev der afholdt undervisnings sessioner for de
Alting fungerede!

brugere, som skulle anvende Byggeweb Projekt, hvilket havde til

I starten var projektingeniør Martin Djørup bekymret for, om

formål at give alle et fælles udgangspunkt at starte på,” udtaler

brugerne ville kunne betjene sig selv uden problemer, og om den

Martin Djørup.

automatiske print-distribution ville fungere. “Alting fungerede! Alt
har fungeret til alles tilfredshed,” fortæller Martin Djørup.

Hurtig adgang til alt relevant materiale
Der er adgang til samtlige tegninger og dokumenter i nyeste

Fælles spilleregler

version på mindre end et minut. Der arbejdes altid på de nyeste

“Ved opstarten af projektet stod det klart for os at en vigtig

dokumenter, hvilket har været altafgørende for at undgå fejl i

parameter for en succesrig afvikling af udvekslingen stod og

byggeriet. Brugerne ser og har kun adgang til det, de lige netop

faldt med en nøje planlægning af de procedurer, som dagligdags

har brug for. Alle byggesagens tegninger og øvrige dokumenter er

udveksling byder på. Derfor blev der internt i huset udarbejdet

tilgængelige for de rette personer døgnet rundt – uanset hvor de

en manual, som skulle dokumentere de spilleregler, der var nød-

befinder sig. Når tegningerne er lagt ind i Byggeweb Projekt og er

vendige på projektet. For at sikre sammenhæng i projektet blev

frigivet, distribueres de i samme øjeblik automatisk til de aktuelle

RIB på konsulent-basis inddraget i dette planlægningsforløb.

brugere.
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