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1. INTRODUKTION
- projektets temaer

Optimering
optimere selve produktions-/udførelsesfasen indenfor byggeriet er oftest set som produk-
tivitet forstået som rationaliseringsgevinster - frem for værdiskabelse. 

Added Value
Men industrien selv er kommet et skridt videre end Toyota-modellen og anerkender be-
tydningen af added value.

Behov for evaluering
Evalueringerne letter bygherrernes arbejde med kravsspecifi kationer og dermed styrke 
deres position.

Evalueringsmodellernes svagheder
Derfor kan man overse hvilke kvaliteter der i virkeligheden er behov for (program/projekt 
bliver skåret over en standard-læst).

Omsætning af viden til værktøjer
Omvendt er der et indlysende behov for at omsætte den viden man skaffer i evaluerin-
gerne i et fremadrettet instrument. Ellers bliver den opsamlede viden ikke operationel i 
værdiskabelsen, men fungerer primært som benchmarks for byggeriets produktivitet.

Hvert projekt er særligt
Indeværende delprojekt har sat sig som det ambitiøse mål at virke hele vejen igennem 
processen – fra et muligt projekt ses til man har opført det og har et grundigt indblik i 
driften. 

Grundlaget for værdiskabelsen etableres i program- og designfasen
Interessenterne inddrages i indkredsningen af værdimålene.

værdiskabelsesmakine
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Procesplan 

Hvornår inddrages de forskellige
interessenter

Værktøjer

Hvilke metoder og værktøjer til at 
generere værdi

Udsagn

Hvilke konkrete og abstrakte mål opstiller 
interessenterne?
Hvordan prioriteres målene?
Hvordan evalueres målene?
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Søde naboer!

gode referencer

social 
balance

1. INTRODUKTION
- projektets temaer
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BRUGERNE/INTERESSENTERNE KAN OPFATTES MEGET BREDT BRUGERNE/INTERESSENTERNE KAN OPFATTES MEGET BREDT 
SOM ALLE DER HAR EN INTERESSE I DET AKTUELLE BYGGERI. SOM ALLE DER HAR EN INTERESSE I DET AKTUELLE BYGGERI. 

hvem er det der skabes værdi for
de mange interessenter

2. UDREDNING
- begreberne ’værdi’ og ’interessenter’



værdiskabelse

10. juni 2008

BRUGERE - ELLER INTERESSENTERBRUGERE - ELLER INTERESSENTER
Hvem er interessenter i den konkrete sag?
Hvilke ressourcer/forudsætninger har de?
Hvilke værdisæt har de?
1. Primære interessenter, fx: 
Beboere
Driftspersonale 
Bygherre (boligselskab)

2. Nære interessenter, fx:
Naboer/lokalområde 
Kommune
Den almene sektor

3. Ydre interessenter, fx:
Rådgivere
Udførende
Resten af verden...
Fremtiden!

  

• beboere
• driftspersonale
• bygherre/boligselskab

• naboer/lokalområdet
• den almene sektor
• kommunen

• rådgivere
• udførende
• resten af verden...
• fremtiden...

hvem er det der skabes værdi for
de mange interessenter

2. UDREDNING
- begreberne ’værdi’ og ’interessenter’
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Eksempler på forskellige defi nitioner på VÆRDIPARAMETRE i 
forbindelse med byggeri

Projekt Hus udviklingsprojekt, Thrigesvej 
Herning.Defi nitioner fra del-rapport 1
1. Arkitektur
2. Brugsværdi
3. Produktværdi
4. Teknik
5. Miljø
6. Totaløkonomi
7. Byggeprocessen
8. Anlægsøkonomi
9. Fejl og mangler
10. Hensyntagen til omgivelserne
11. Samlet værdi

Kristian Kristiansen
’Værdi og brugerorientering
- hvad er værdi i byggeriet?’
1. Bytteværdi (markedspris)  
2. Brugsværdi
3. Image værdi
4. Social værdi
5. Miljø værdi
6. Kulturel værdi

Christin Egebjerg 
’BygSol - Værdier i byggeriet - FAQ’
1. Produktionsværdier
a. orden på pladsen
b. ingen fejl og sjusk
c. læring og erfaringsudveksl.
d. trivsel, logistik, prisoptimering mm.
2. Produktværdi
a. funktionelle
b. kvalitative
c. sundhedsmæssige
d. æstetiske

2. UDREDNING
- begreberne ’værdi’ og ’interessenter’
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Arkitektonisk værdi (eller ’fysiske egenskaber’?)
(målsætninger for de æstetiske, brugsmæssige og tekniske kvaliteter 
som bebyggelsen skal tilføres)

Social værdi 
(målsætninger for beboersammensætning, kriminalitetsbekæmpelse, in-
tegration, fællesskab og image/identitet.)

Økonomisk værdi  (driftsøkonomi adskilles i evalueringsøjemed)
(målsætninger for indtjening, udgifter, besparelser, totaløkonomi osv.)

Procesværdi
(målsætninger for samarbejde, læring/udvikling, ejerskab osv.)

’VÆRDIPARAMETRE’’VÆRDIPARAMETRE’

og hvad taler vi om når vi snakker værdiskabelse
er det ren økonomi eller er det noget med følelser?

2. UDREDNING
- begreberne ’værdi’ og ’interessenter’
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INTERESSENTER

VÆRDI

en størrelse der er 
spændt ud mellem værdi 

og værdi for hvem

og hvad taler vi om når vi snakker værdiskabelse
er det ren økonomi eller er det noget med følelser?

2. UDREDNING
- begreberne ’værdi’ og ’interessenter’
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PROJEKTOVERSIGT - DE TRE AFDELINGER

REMISEVÆNGET NORD

HØRGÅRDEN I & II

HELHEDSPLAN 2002

JVF. SKEMA A 2005
Facader + indeklima, gavlisolering, 
forbedring af stueetager

Tage

VVS renovering

Friarealer + belægninger

Tilvalg af altaner og franske altaner

REMISEVÆNGET ØST

projekternes indhold
kort om hvad der foregår i de tre afdelinger, kender alle dem?
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Arkitektonisk værdi (eller ’fysiske egenskaber’?)
Diversitet: forskellighed i de tre afdelinger og i de enkelte uderum
Øget Bokvalitet
Uderum til alle aldersgrupperat 
Oplevelser for den enkelte i 1:1

Social værdi 
Tryghed: fl ere mennesker i det fri
Give den enkelte beboer mulighed for at præge egen situation
Bredere beboersammensætning
Fællesskabs følelse: skabe københavns bedste boligområde for alle
Interaktion: hvor mødes vi?
Stolthed for projektet

Økonomisk værdi  
Bedre driftsøkonomi
Godt projekt for pengene
Udvidelse af rammen med huslejekroner eller ekstern økonomi

Procesværdi
Skabe indsigt
Taletid til alle 
Indfl ydelse
Gøre byggefasen til en positiv oplevelse for de der bygger og de der bor

’VÆRDIPARAMETRE’ generelt for friarealer’VÆRDIPARAMETRE’ generelt for friarealer
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TEMA: AFRIKA

TEMA: AFRIKA

TEMA: AMERIKA

TEMA: AMERIKA

Plan over friarealerne i Remisevænget Øst

TEMA: ASIEN

TEMA: ASIEN

TEMA: AUSTRALIEN

TEMA: AUSTRALIEN

TEMA: NORDEN

TEMA: NORDEN

FRIAREALERREMISEVÆNGET ØST

Forskelligheden blomstrer i Øst

Mangfoldighed som tema

Guldregn, syrener og æbleblomster! Varieret beplantning får det til at 
blomstre i de fem haverum i Remiseparken Øst. 

Hvert haverum får en terrassehave, som indbyder til ophold og leg 
for de yngste børn. Legemuligheder for de større børn kommer til at 
ligge i større afstand fra boligerne. Farverig belægning danner striber 
i det grønne og her bliver legeredskaberne placeret. De fem haverum 
forbindes med græsbælter og en lav mur, der understreger, at de fem 
forskellige haverum spiller sammen under temaet mangfoldighed. 

Hvad skal der ske?

• Der kommer nye legearealer for de større børn i 
de to legestriber
• Der kommer nye legearealer mellem blokkene for 
de små børn i tilknytning til opholdsarealer
• Der kommer nye terasser til ophold mellem alle 
blokke
• Der kommer ny smuk og varieret beplantning
• Der kommer delvis ny belysning

Remisevænget nord

Remisevænget øst 

Hørgården
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Vi har haft stor indflydelse på udearealerne, 
hvor vi har prioriteret, hvilke ting vi gerne vil 
have i området – hvor der skal være opholds- 
og legesteder, og hvor boldbanerne er placeret 
mest hensigtsmæssigt. 

Jan, beboer Remisevænget Øst

TIDSPLAN:
I Remisevænget Øst bliver friarealerne 
renoveret fra sommeren 2008

Remisevænget nord

Remisevænget øst 

Hørgården

Arkitektonisk værdi
+ det mangfoldige look med temaer der præger valg af beplantning og 
legeredskaber for de små

Social værdi 
+ steder for de unge, de mindre børn, opholdsteder, tryghed i bebyggel-
sen

Økonomisk værdi  
+ udvidelse af rammen med friarealer

’VÆRDIPARAMETRE’’VÆRDIPARAMETRE’

Procesværdi

FRIAREALERREMISEVÆNGET ØST
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FRIAREALERHØRGÅRDEN II

Arkitektonisk værdi
+ det grønne look i valget af de tre temaer med havet, skoven og øen i 
søen - meget nuanceret grønne gårde

Social værdi 
+ steder for leg i alle gårde, opholdsteder med leg for de mindre børn, 
tryghed i bebyggelsen

Økonomisk værdi  
+ udvidelse af rammen med friarealer

’VÆRDIPARAMETRE’’VÆRDIPARAMETRE’

Procesværdi
+ mulighed for at justere projektet både i de hvide 
felter og med ny afdelingsbestyrelse

Remisevænget nord

Remisevænget øst 

Hørgården
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Remisevænget nord

Hørgården

Grundplanerne i udearealerne 
har vi haft meget indflydelse 
på, og det gør blandt andet, at 
de høje kanter ved højhusene 
bliver gravet væk, hvilket giver 
mere tryghed.

Robert, beboer Remisevænget Nord

Arkitektonisk værdi
+ to meget forskellige gårde BYEN og BAKKELANDSKABET

Social værdi 
+ stor boldbane som mødested for de unge, opholdsteder med leg for de 
mindre børn, tryghed i bebyggelsen

Økonomisk værdi  
+ udvidelse af rammen med friarealer

’VÆRDIPARAMETRE’’VÆRDIPARAMETRE’

Procesværdi
+ mulighed for at justere projektet 
både i de hvide felter

FRIAREALERREMISEVÆNGET NORD

Remisevænget nord

Remisevænget øst 

Hørgården
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Arkitektonisk værdi (eller ’fysiske egenskaber’?)
Sammenhæng: ideen om de hvide glasbånd 
Diversitet: forskellighed i de tre afdelingermålsætninger
Bedre isoleringsevne
Fokus på byggeteknik
Bokvalitet: Værdi for de bagvedliggende lejligheder
Godt indeklima

Social værdi 
Give den enkelte beboer mulighed for at præge egen situation
Bredere beboersammensætning
Fællesskabs følelse: skabe københavns bedste boligområde for alle 
Stolthed for projektet

Økonomisk værdi  
Mindre varmeregning
Bedre driftsøkonomi
Godt projekt for pengene
Garanti på produkter

Procesværdi
Skabe indsigt
Taletid til alle 
Indfl ydelse
Gøre byggefasen til en positiv oplevelse for de der bygger og de der bor 

’VÆRDIPARAMETRE’ generelt for facader’VÆRDIPARAMETRE’ generelt for facader
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Lige nu bærer området præg 
af, at det er meget nedslidt. 
Derfor glæder jeg mig over, at 
vi får et samlet og flot resultat, 
hvor bygninger og udearealer 
bliver pæne. 

Jan, beboer Remisevænget Øst

Remisevænget nord

Remisevænget øst 

Hørgården

Arkitektonisk værdi
+ det mangfoldige look med mønstre på glas og nuancer i skodder, skod-
der som arkitektonisk element og til forbedring af indeklimaet, tilvalge-
nes mangfoldighed og de enkelte blokkes mangfoldighed

Social værdi 
+ forny din bolig som mulighed for at præge egen boligsituation

Økonomisk værdi  
+ udvidelse af rammen med vinduesudskiftning og heraf endnu bedre 
optimering på varmeregning og driftsbudget

’VÆRDIPARAMETRE’’VÆRDIPARAMETRE’

Procesværdi

FACADERREMISEVÆNGET ØST
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Remisevænget nord

Remisevænget øst 

Hørgården

Glasplade med tryk 

FACADERREMISEVÆNGET ØST

Hele verden på facaden 

Mangfoldighed som tema

Renovering af facader og gårdrum i Remisevænget Øst sker under 
overskriften Mangfoldighed. Her bevæger man sig rundt i fem 
forskellige verdensdele. Med udgangspunkt i hver sit geografiske tema: 
Norden, Asien, Amerika, Afrika og Australien bliver facaderne fonyet 
med farvede skodder, alluminiumspalder og glas. På glasset bliver der 
trykt motiver, som knytter sig til de forskellige geografiske temaer.

På gavlene vil symboler for Hjulmagerstien, Lygtemagerstien og 
Stolemagerstien vise besøgende og beboere vej. 

HVAD SKAL DER SKE?

• udskiftning af vinduer
• ekstra isolering
• nye facader med glasfelter, lodrette facadebånd   
   og skodder
• betonrenovering i stueetagen 
• forbedring af indeklimaet i midtfor lejlighederne 
• mulighed for tilvalg af altaner og/eller franske   
   altaner

AMERIKA
Blok 8, 13 vestfacader
Blok 10, 14 østfacader

NORDEN
Blok 1, 3 vestfacade
Blok 3, 5 østfacade

ASIEN
Blok 4, 9 vestfacader
Blok 6, 11 østfacader

AUSTRALIEN
Blok 2, 7 vestfacader

     Blok 4, 9 østfacader

AFRIKA
Blok 10, 14 vestfacader
Blok 12, 15 østfacader
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FACADERREMISEVÆNGET ØST

Farverige skodder 

Facaderenoveringen indeholder montering af skodder.

De er fremstillet af strækmetal og bliver sat op i forbindelse med forbedring 
af indeklimaet i midtfor lejlighederne og foran de store værelser i de store 
lejligheder. Du kan skubbe skodderne ind foran dit vindue eller ud til siden. 

Skodderne er i forskellige farver og nuancer, så blokkenen adskiller sig fra 
hinanden. Farverne følger de forskellige geografiske temaer. 

På denne planche kan du se de mange nuancer der kommer til at præge 
mangfoldigheden i Remisevænget Øst. 

De forskellige farvenuancer der kommer på skodderne

ASIEN
Blok 4, 9 vestfacader
Blok 6, 11 østfacader

AUSTRALIEN 
Blok 2, 7 vestfacader
Blok 4, 9 østfacader

AFRIKA
Blok 10, 14 vestfacader
Blok 12, 15 østfacader

Remisevænget nord

Remisevænget øst 

Hørgården
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REFERENCEFELT

TEMA: AFRIKA

TEMA: AFRIKA

TEMA: AMERIKA

TEMA: AMERIKA

TEMA: ASIEN

TEMA: ASIEN

TEMA: AUSTRALIEN

TEMA: AUSTRALIEN

TEMA: NORDEN

TEMA: NORDEN

Udførelse:
juni 2008 - september 2008

Udførelse:
marts 2008 - juni 2008

Udførelse:
maj 2008 - august 2008

Udførelse:
februar 2008 - maj 2008

Udførelse:
april 2008 - juli 2008

Udførelse:
januar 2008 - april 2008

Udførelse:
marts 2008 - juni 2008

Udførelse:
april 2008 - juli 2008

DEN GULE DØR
HER KAN DU HENVENDE DIG. 

ÅBEN KONTORTID 
ALLE HVERDAGE MELLEM 8 OG 9

ENGLANDSVEJ

Udførelse:
oktober 2007 - februar 2008

Udførelse:
november 2007 - februar 2008

Udførelse:
januar 2009 april 2009

Udførelse:
september 2008 
- december 2008

Udførelse:
oktober 2008 - januar 2009

Udførelse:
december 2008 - marts 2009

Udførelse:
november 2008 - februar 2009

HVORNÅR BLIVER MIN BLOK RENOVERET?
Her kan du se en plan over alle 15 blokke i Remisevænget Øst. 
De gule felter markerer, hvor og hvornår der bliver byggeplads. 

Renoveringen af friarealer i bebyggelsen finder sted, efter bygningerne er renoverede. 
Det vil blive fra sommeren 2008 til sommeren 2009. Vi vil orientere om dette, når ti-
den nærmer sig.

Remisevænget nord

Remisevænget øst 

Hørgården

FACADERREMISEVÆNGET ØST
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FACADERHØRGÅRDEN I  &  II

Jeg er glad for den indflydelse vi har 
haft. Vi har foreslået en masse, og der 
er blevet brugt kræfter på at indarbejde 
det i forslaget. Vi kan ikke få alt ligesom 
vi vil have det, blandt andet på grund 
af økonomien. Men det har været rigtig 
godt, at vi har haft lov til at være med.

Per, beboer Hørgården

Arkitektonisk værdi
+ det grønne look med beplantninger, skodder som arkitektonisk ele-
ment og til forbedring af indeklimaet, tilvalgenes mangfoldighed nuancer 
i Hørgården I & II

Social værdi 
+ forny din bolig som mulighed for at præge egen boligsituation

Økonomisk værdi  
+ udvidelse af rammen med altaner til alle midtforlejligheder
+ udvidelse af rammen med vinduer

’VÆRDIPARAMETRE’’VÆRDIPARAMETRE’

Procesværdi

Remisevænget nord

Remisevænget øst 

Hørgården
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Med baggrund i identiteten 
”Byen” har vi til møderne 
påpeget, at det er vigtigt at 
tænke på lyset. Det er blevet 
til ”byens lys” på facaderne. 

Robert, beboer Remisevænget Nord

FACADERREMISEVÆNGET NORD

Arkitektonisk værdi
+ det urbane look med belysning, højhus markering og kontraster, skod-
der som arkitektonisk element og til forbedring af indeklimaet, tilvalge-
nes mangfoldighed

Social værdi 
+ forny din bolig som mulighed for at præge egen boligsituation

Økonomisk værdi  
+ evt. udvidelse af rammen med vinduesudskiftning og heraf endnu bed-
re optimering på varmeregning og driftsbudget

’VÆRDIPARAMETRE’’VÆRDIPARAMETRE’

Procesværdi

Remisevænget nord

Remisevænget øst 

Hørgården
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INTERESSENTER

VÆRDI

en størrelse der er 
spændt ud mellem værdi 

og værdi for hvem

og hvad taler vi om når vi snakker værdiskabelse
er det ren økonomi eller er det noget med følelser?

2. UDREDNING
- begreberne ’værdi’ og ’interessenter’
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VÆRDIMÅL INTERESSENTER

1. Primære interessenter, fx: 
Beboere
Driftspersonale 
Bygherre (boligselskab)

2. Nære interessenter, fx:
Naboer/lokalområde 
Kommune
Den almene sektor

3. Ydre interessenter, fx:
Rådgivere
Udførende
Resten af verden, fremtiden, den glo-
bale virkelighed

HVORDAN?VÆRDIPARAMETRE

værdikort skabelon

Arkitektonisk værdi 
målsætninger for de 
æstetiske, brugsmæssige 
og tekniske kvaliteter 
som bebyggelsen skal 
tilføres

Social værdi 
målsætninger for bebo-
ersammensætning, kri-
minalitetsbekæmpelse, 
integration, fællesskab og 
image/identitet.

Økonomisk 
værdi 
målsætninger for indtje-
ning, udgifter, besparel-
ser, totaløkonomi osv.

Procesværdi
målsætninger for samar-
bejde, læring/udvikling, 
ejerskab osv.
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VÆRDIMÅL INTERESSENTER

1. Primære interessenter, fx: 
Beboere
Driftspersonale 
Bygherre (boligselskab)

2. Nære interessenter, fx:
Naboer/lokalområde 
Kommune
Den almene sektor

3. Ydre interessenter, fx:
Rådgivere
Udførende
Resten af verden, fremtiden, den glo-
bale virkelighed

HVORDAN?

Bedre indeklima
Superdør
skodder
opdateret ventilation
kampagne om at åbne vinduer
markiser

VÆRDIPARAMETRE

værdikort - undervejs indledende dialog

Arkitektonisk værdi 
målsætninger for de 
æstetiske, brugsmæssige 
og tekniske kvaliteter 
som bebyggelsen skal 
tilføres

Social værdi 
målsætninger for bebo-
ersammensætning, kri-
minalitetsbekæmpelse, 
integration, fællesskab og 
image/identitet.

Økonomisk 
værdi 
målsætninger for indtje-
ning, udgifter, besparel-
ser, totaløkonomi osv.

Procesværdi
målsætninger for samar-
bejde, læring/udvikling, 
ejerskab osv.

U2
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VÆRDIMÅL INTERESSENTERVÆRDIPARAMETRE

1. Primære interessenter, fx: 
Beboere
Driftspersonale 
Bygherre (boligselskab)

2. Nære interessenter, fx:
Naboer/lokalområde 
Kommune
Den almene sektor

3. Ydre interessenter, fx:
Rådgivere
Udførende
Resten af verden, fremtiden, den glo-
bale virkelighed

HVORDAN?

Bedre indeklima skodder
opdateret ventilation
(kampagne om at åbne vinduer)

værdikort - resultatet af dialogen, valg af hvordan

Arkitektonisk værdi 
målsætninger for de 
æstetiske, brugsmæssige 
og tekniske kvaliteter 
som bebyggelsen skal 
tilføres

Social værdi 
målsætninger for bebo-
ersammensætning, kri-
minalitetsbekæmpelse, 
integration, fællesskab og 
image/identitet.

Økonomisk 
værdi 
målsætninger for indtje-
ning, udgifter, besparel-
ser, totaløkonomi osv.

Procesværdi
målsætninger for samar-
bejde, læring/udvikling, 
ejerskab osv.

U2
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VÆRDIMÅL INTERESSENTER

1. Primære interessenter, fx: 
Beboere
Driftspersonale 
Bygherre (boligselskab)

2. Nære interessenter, fx:
Naboer/lokalområde 
Kommune
Den almene sektor

3. Ydre interessenter, fx:
Rådgivere
Udførende
Resten af verden, fremtiden, den glo-
bale virkelighed

HVORDAN?

U2

VÆRDIPARAMETRE

overblikket: ”værdifuld”

Arkitektonisk værdi 
målsætninger for de 
æstetiske, brugsmæssige 
og tekniske kvaliteter 
som bebyggelsen skal 
tilføres

Social værdi 
målsætninger for bebo-
ersammensætning, kri-
minalitetsbekæmpelse, 
integration, fællesskab og 
image/identitet.

Økonomisk 
værdi 
målsætninger for indtje-
ning, udgifter, besparel-
ser, totaløkonomi osv.

Procesværdi
målsætninger for samar-
bejde, læring/udvikling, 
ejerskab osv.

Bedre indeklima 
Mindre drift- og vedligehold
Bedre dagslysforhold i den enkelte 
lejlighed
Udvidelse af udeareal til den enkelte 
bolig
Differentierede huslejer
Frihed til at præge egen bolig
Ønske om mangfoldighed 
Bedre opholdsmuligheder i det fri
Indsigt i processen
Spare på varmen i den enkelte bolig
Længere levetid på bygningerne
Større fugleliv - mangfoldig økosystem
Bedre mulighed for sociale relationer
Lokal identitet
Forbedret image
Reducering af krimininalitet
Mere tryghed
Skabe ejerskab til friarealerne ”min 
have”
Forbedre Legemuligheder for børn
Super udfoldelsesmuligheder for unge
Drift - mere grønt mindre skrald
Kend din Nabo (sammenhængskraft)
Bedre kendskab til lokalområdet 
Skabe sammenhæng på tværs af afde-
lingerne
Skabe mulighed for at påvirke proces-
sen for drift og beboere
Optimere projekterne ved fokus på 
samarbejdsformen
Bedre udnyttelse af lokalviden

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
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VÆRDIMÅL INTERESSENTER

1. Primære interessenter, fx: 
Beboere
Driftspersonale 
Bygherre (boligselskab)

2. Nære interessenter, fx:
Naboer/lokalområde 
Kommune
Den almene sektor

3. Ydre interessenter, fx:
Rådgivere
Udførende
Resten af verden, fremtiden, den glo-
bale virkelighed

HVORDAN?

U2

Bedre indeklima 
Mindre drift- og vedligehold
Bedre dagslysforhold i den enkelte 
lejlighed
Udvidelse af udeareal til den enkelte 
bolig
Differentierede huslejer
Frihed til at præge egen bolig
Ønske om mangfoldighed 
Bedre opholdsmuligheder i det fri
Indsigt i processen
Spare på varmen i den enkelte bolig
Længere levetid på bygningerne
Større fugleliv - mangfoldig økosystem
Bedre mulighed for sociale relationer
Lokal identitet
Forbedret image
Reducering af krimininalitet
Mere tryghed
Skabe ejerskab til friarealerne ”min 
have”
Forbedre Legemuligheder for børn
Super udfoldelsesmuligheder for unge
Drift - mere grønt mindre skrald
Kend din Nabo (sammenhængskraft)
Bedre kendskab til lokalområdet 
Skabe sammenhæng på tværs af afde-
lingerne
Skabe mulighed for at påvirke proces-
sen for drift og beboere
Optimere projekterne ved fokus på 
samarbejdsformen
Bedre udnyttelse af lokalviden

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

VÆRDIPARAMETRE

Arkitektonisk værdi 
målsætninger for de 
æstetiske, brugsmæssige 
og tekniske kvaliteter 
som bebyggelsen skal 
tilføres

Social værdi 
målsætninger for bebo-
ersammensætning, kri-
minalitetsbekæmpelse, 
integration, fællesskab og 
image/identitet.

Økonomisk 
værdi 
målsætninger for indtje-
ning, udgifter, besparel-
ser, totaløkonomi osv.

Procesværdi
målsætninger for samar-
bejde, læring/udvikling, 
ejerskab osv.

overblikket: ”værdifuld”
hvilke værdier?
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VÆRDIMÅL INTERESSENTER

1. Primære interessenter, fx: 
Beboere
Driftspersonale 
Bygherre (boligselskab)

2. Nære interessenter, fx:
Naboer/lokalområde 
Kommune
Den almene sektor

3. Ydre interessenter, fx:
Rådgivere
Udførende
Resten af verden, fremtiden, den glo-
bale virkelighed

HVORDAN?

U2

Bedre indeklima 
Mindre drift- og vedligehold
Bedre dagslysforhold i den enkelte 
lejlighed
Udvidelse af udeareal til den enkelte 
bolig
Differentierede huslejer
Frihed til at præge egen bolig
Ønske om mangfoldighed 
Bedre opholdsmuligheder i det fri
Indsigt i processen
Spare på varmen i den enkelte bolig
Længere levetid på bygningerne
Større fugleliv - mangfoldig økosystem
Bedre mulighed for sociale relationer
Lokal identitet
Forbedret image
Reducering af krimininalitet
Mere tryghed
Skabe ejerskab til friarealerne ”min 
have”
Forbedre Legemuligheder for børn
Super udfoldelsesmuligheder for unge
Drift - mere grønt mindre skrald
Kend din Nabo (sammenhængskraft)
Bedre kendskab til lokalområdet 
Skabe sammenhæng på tværs af afde-
lingerne
Skabe mulighed for at påvirke proces-
sen for drift og beboere
Optimere projekterne ved fokus på 
samarbejdsformen
Bedre udnyttelse af lokalviden

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

VÆRDIPARAMETRE

Arkitektonisk værdi 
målsætninger for de 
æstetiske, brugsmæssige 
og tekniske kvaliteter 
som bebyggelsen skal 
tilføres

Social værdi 
målsætninger for bebo-
ersammensætning, kri-
minalitetsbekæmpelse, 
integration, fællesskab og 
image/identitet.

Økonomisk 
værdi 
målsætninger for indtje-
ning, udgifter, besparel-
ser, totaløkonomi osv.

Procesværdi
målsætninger for samar-
bejde, læring/udvikling, 
ejerskab osv.

overblikket: ”værdifuld”
værdifuld for hvem?
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VÆRDIMÅL INTERESSENTERVÆRDIPARAMETRE

1. Primære interessenter, fx: 
Beboere
Driftspersonale 
Bygherre (boligselskab)

2. Nære interessenter, fx:
Naboer/lokalområde 
Kommune
Den almene sektor

3. Ydre interessenter, fx:
Rådgivere
Udførende
Resten af verden, fremtiden, den glo-
bale virkelighed

HVORDAN?

Arkitektonisk værdi 
(målsætninger for de 
æstetiske, brugsmæs-
sige og tekniske kvali-
teter som bebyggelsen 
skal tilføres)

Social værdi 
(målsætninger for 
beboersammensæt-
ning, kriminalitetsbe-
kæmpelse, integration, 
fællesskab og image/
identitet.)

Økonomisk værdi 
(målsætninger for 
indtjening, udgifter, 
besparelser, totaløko-
nomi osv.)

Procesværdi
(målsætninger for 
samarbejde, læring/
udvikling, ejerskab 
osv.)

lande-temaer på facader•

Forny din bolig - tilvalg af altaner      
og franske altaner

•

nye vinduer•

Opdateret ventilation•

Skodder•

kvalitetsmaterialer - garantier•

ekstra isolering•

Bedre indeklima 
Mindre drift- og vedligehold
Bedre dagslysforhold i den enkelte 
lejlighed
Udvidelse af udeareal til den enkelte 
bolig
Differentierede huslejer
Frihed til at præge egen bolig
Ønske om mangfoldighed 
Bedre opholdsmuligheder i det fri
Indsigt i processen
Spare på varmen i den enkelte bolig
Længere levetid på bygningerne
Større fugleliv - mangfoldig økosystem
Bedre mulighed for sociale relationer
Lokal identitet
Forbedret image
Reducering af krimininalitet
Mere tryghed
Skabe ejerskab til friarealerne ”min 
have”
Forbedre Legemuligheder for børn
Super udfoldelsesmuligheder for unge
Drift - mere grønt mindre skrald
Kend din Nabo (sammenhængskraft)
Bedre kendskab til lokalområdet 
Skabe sammenhæng på tværs af afde-
lingerne
Skabe mulighed for at påvirke proces-
sen for drift og beboere
Optimere projekterne ved fokus på 
samarbejdsformen
Bedre udnyttelse af lokalviden

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

• U2

overblikket: ”værdifuld”
- redskab til evaluering, hvordan måler vi og hvem skal måle?
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Synes du indeklimaet i din bolig (varme, fugt, træk) er blevet anderledes? 

Bruger du uderummene mere eller mindre end du gjorde før? 

Synes du at uderummene er blevet grønnere? 
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3. OPERATIONEL DEL 
- værdiskabelse i byggesagens fase A

Hvor kan vi skabe værdi i fase A? 
vi sikrer at grundlaget/afsættet for projektet er korrekt. Dermed arbejdes der i den 
rigtige retning og med det rette fokus.
Der opsættes mål for processen.
Forventninger indkredses og formuleres.
Mulige virkefelter/indsatsområder indkredses. 
Rådgiverne gives ny indsigt (brugernes viden) der sætter dem i stand til at afsøge 
emnerne korrekt.
Brugerne gives ny indsigt (rådgivernes viden) der sætter dem i stand til at prioritere 
emnerne.
Prioritering diskuteres og foretages tidligt i forløbet så forventingerne til, hvad der 
kan lade sig gøre, afstemmes hurtigst muligt.
Valg af udbudsform

Værktøjer til værdiskabelse i fase A:
Kick off workshop/drømmeværksted
Beboerorienteringer
Happenings
Udstillinger

1. MILEPÆL: IDÉKATALOG
2. MILEPÆL: BYGGEPROGRAM - UDBUD I PARTNERING

•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

BYGGEPROGRAM PROJEKTERING UDFØRELSE DRIFT OG
ERFARINGER
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3. OPERATIONEL DEL 
- værdiskabelse i byggesagens fase B

Hvad er særligt ved fase B?
Dispositionsforslag, Projektforslag, forprojekt, Hovedprojekt, Udbud

Hvor kan vi skabe værdi i fase B? 
Ideerne gives form
Formen justeres I samarbejde med interessenterne.
En arkitektonisk helhedstænkning introduceres og udvides med en social og økono-
misk viden og en lang række indsatser
De nye reviderede forventninger afdækkes

Værktøjer til værdiskabelse i fase B:
Visualiseringer
Orienteringer
Udstillinger
Arbejdsgrupper
Prioriteringspil
Økonomi for beboere

1. MILEPÆL: DISPOSITIONSFORSLAG
2. MILEPÆL: PROJEKTFORSLAG
3. MILEPÆL: HOVEDPROJEKT - REFERENCEFELT

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

BYGGEPROGRAM PROJEKTERING UDFØRELSE DRIFT OG
ERFARINGER



værdiskabelse

10. juni 2008

3. OPERATIONEL DEL 
- værdiskabelse i byggesagens fase C

Hvad er særligt ved fase C?
Det er der alle idéerne bliver til virkelighed og hvor tanker endelig får form.

Værktøjer til værdiskabelse i fase C:
Beboerorienteringer - kommuikation generelt
Happenings
Udstillinger
byggeplads+

1. MILEPÆL: AFLEVERING

•
•
•
•

BYGGEPROGRAM PROJEKTERING UDFØRELSE DRIFT OG
ERFARINGER
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VÆRDIMÅL INTERESSENTER

1. Primære interessenter, fx: 
Beboere
Driftspersonale 
Bygherre (boligselskab)

2. Nære interessenter, fx:
Naboer/lokalområde 
Kommune
Den almene sektor

3. Ydre interessenter, fx:
Rådgivere
Udførende
Resten af verden, fremtiden, den glo-
bale virkelighed

HVORDAN?VÆRDIPARAMETRE

værdikort skabelon

Arkitektonisk værdi 
målsætninger for de 
æstetiske, brugsmæssige 
og tekniske kvaliteter 
som bebyggelsen skal 
tilføres

Social værdi 
målsætninger for bebo-
ersammensætning, kri-
minalitetsbekæmpelse, 
integration, fællesskab og 
image/identitet.

Økonomisk 
værdi 
målsætninger for indtje-
ning, udgifter, besparel-
ser, totaløkonomi osv.

Procesværdi
målsætninger for samar-
bejde, læring/udvikling, 
ejerskab osv.


