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Indledning 
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· Hvordan ”ville” MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus 

· Byggepladslogistik generelt 

· Sikkerhed 

· Planlægning af større nybyggerier  
eller renoveringsopgaver 

· Hensyn til interessenter –  
på Kolding Sygehus i særdeleshed 
patienter, personale og pårørende 
-  ”de tre p’er”  

 

 

 



Præsentation af Kim Aage Nielsen Birkerød 
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Projektleder 

· TV2, Odense 

· Rosengårdcentret, Rød Gade 

Projektchef 

· Assens Rådhus 

· Ørstedsskolen, Langeland (OPP) 

Afdelingschef, Svendborg 

· Sundhøjskolen 

· Borgerforeningen 

Områdechef Fyn 

· Sydfyns Elforsyning 

· Senior Projektchef Kolding Sygehus (tilbud) 

 

Sideløbende karriere i Forsvaret 

 

Kim Aage Nielsen 
Birkerød 

Bopæl:  
Søndersø 

 
Rolle:    

Kundechef  
 

Anciennitet i 
 MT Højgaard: 

8 år 
 

 
 
 
 
 
 



Agenda 

27. februar 2014 5 

· Granskning 

· Beslutning 

· Tilbud 

· Film fra MT Højgaards tilbud på Kolding Sygehus 

· Udførelse (den del nåede vi desværre ikke til) 

· Afrunding 

I må gerne stille spørgsmål undervejs  
i præsentationen 



Tildelingskriterier – Kolding Sygehus 
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· 1. Pris     55% 
 
 

· 2. Projektstyring   20% 
 
 

· 3. Organisation og bemanding  15% 
 
 

· 4. Kvalitet    10% 



Fakta om projektet på Kolding Sygehus 
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· Areal: 37.000 m2 

· Her af 5.500 m2 Ombygning 

· Sygehuset i drift under byggeriet 

· Anlægstid: 2½ år 

 



Fakta - fortsat 
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 · Tilbudsperiode  

 29.05.2012 – 17.08.12 

· 2 Storentrepriser: 

· Bygningsentreprise: 550 mio.  

· Teknikentreprise ??? 

· Digitalt udbud 

· Beskrivelse af logistik 

· Beskrivelse af indretning 

Som Comwell skriver i folder: Vi vil gøre alt……. 
 
- For at bidrage til succes.  
 
Det vil vi også………. så derfor en grundig tilbuds- og granskningsproces. 



Ny masterplan – Kolding Sygehus 
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”Sygehus i drift” – og byggeri????? 
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Hvordan gransker vi sagen? 
· Udbudsmaterialet 
· Egen vurdering 
· ”Field Recce” 
· Besigtigelser 
· Interessentanalyse 
· Hensyn til ”de tre p’er” 
· Kommunikationsplan 
· Økonomi – kontra behov 
· Sammensætning af  

organisation 
 

Risiko = Økonomi 
 



Interessentanalyse 
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Kommunikationsplan - uddrag 
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Kommunikationsstrategi 
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”De tre p’er” 
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”De tre p’er” 
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· Tæt dialog med alle interessenter og bygherre 
· Skal fungere 24/7/365 
· Fokus på specielle udfordringer 

 
Adgangsveje for de tre ”p’er” 
Ambulancekørsel i byggepladsområdet 
Ombygning mens sygehuset er i drift 
Optimale etapeopdelinger for alle parter 
 

· Entydige adgangsveje 
· Tydelige informationsskilte,  

som forstås af alle (piktogrammer)  
· Producere plakater – ophænge strategisk 
· ”Interne måltavler” 
 



Naboinformation 
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En ”grøn” byggeplads – Bæredygtighed –  
eks. på reduktion af CO2 
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· Særlige varmepumper i skurvogne (reducerer strømforbrug med op til 80%) 

· Bevægelsescensorer i skurby, der tænder og slukker automatisk 

· Loft over maks. effekt på varmeapparater i containere 

· Forbud mod halogenbelysning på byggeplads 

· Energimålere installeret så unormalt forbrug opdages 

· Timer og alarm på vandforsyning, så vi bliver advaret om brud 

· Affaldssortering 

· Mulighed for ”grønt regnskab” for byggepladsens drift 

 

På Kolding Sygehus ville vores tilbudte løsninger  

samlet set have sparet 330 tons CO2 i byggeperioden  

i forhold til almindelig byggepladsdrift. 



Hvordan forbereder vi vores håndværkere 
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· Workshops 

· Id-kort 

· ”Time-out” møder 

· Folder udleveres til  

 håndværkere  

 (forventningsafstemning) 



Samarbejdets betydning 
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· Hensynet på tværs til ”de tre p’er” 

· Fælles mål 

· Kommunikation – klar og entydig organisation og kommunikationslinjer 

· Fælles forståelse/kendskab – anvende erfaring indenfor byggeri på sygehuse 
i drift 

· Sammenhold 

· Tillid. 
 

Et fælles team med gensidig respekt  

og forståelse for hinanden.  

 



Organisation for MT Højgaards bygningsentreprise - 
Kolding Sygehus 
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Kommunikationshjul 

27. februar 2014 21 

 



Projektstyring  
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Værktøjer 

· DigiTjek, BIM, TrimByg, cyklogram og SmartByg 
 

Byggeplads og logistik bemandes med en projektleder (SmartByg) 

· Daglig oprydning 

· Affaldshåndtering 

· Håndtering af materialer 

· Koordinering af kraner og materiel 

· Mønsterrunder 

· Rundering ved arbejdstids ophør 

· Logistikkoordinering 

· Booking 

 

 

 



Projektstyring  
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Hovedfokus på  
frie adgangsveje for alle –  
herunder ingen blokering af ambulanceveje 



Projektstyring 
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· Tidsstyring – er det muligt at bygge på betryggende vis????? 

· Optimal udnyttelse af materiel = billigere pris  

 

 

 

 

 

 

Bygning 9 Samlet cyklogram 



Projektstyring 
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· Samarbejde 

 

 

 

 

 

 



Projektstyring 
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Hvordan ville vi så have håndteret logistikken på pladsen? 



Film 
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Sagen er vundet – klar til start med fælles mål 
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· Udvidet fælles workshop for alle entreprenører  
(målsætning, succeskriterier, spilleregler) 

· Fælles kontorlandskab med fælles kantine for alle inkl. rådgivere letter 
samarbejde og kommunikation på tværs 

· Beslutningsliste udarbejdet i fællesskab 

· Dagligt, uformelt besøg af vores projektledelse 

· Inden etablering af byggeplads –  
møde mellem jeres driftsorganisation,  
byggeledelse og entreprenører for at  
detailplanlægge byggepladsindretning 

· For hvert delprojekt –  
opstartsmøde/-workshops for vores  
medarbejder og underentreprenører  
for forventningsafstemning  

 

 



Hvorfor…… dette arbejde på så tidligt et tidspunkt! 
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· Stærk organisation – VORES sygehus – Organisationen var klar!!! 

· Tidsplan – vi kunne have leveret til tiden! 

· Logistikhåndtering for alle – et check-in center 

· Lukket ambulancecenter 

· Kontorfællesskab for alle – ”Firma ånd” 

· 0 fejl og mangler ved aflevering 

· Og så videre 

 

 



mth.dk 

Afrunding 
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 Tak for ordet 
 Spørgsmål 
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