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1. Indledning 
 
Denne rapport beskriver og dokumenterer anden fase af pilotprojektet vedrø-
rende etablering af en byggeportal for Grønland.  
 
Rapporten opstiller forslag til driftsmodeller og beskriver endvidere retningslinier 
og anbefalinger for det videre arbejde med portalen. 
 
Interessenterne skal være opmærksomme på, at en byggeportal aldrig bliver 
færdig. Der skal foregå en løbende vedligeholdelse og udvikling, for at bygge-
portalen til stadighed kan være attraktiv og dermed levedygtig. 
 
Websiten, www.byginfo.gl  er det "fysiske" resultat af pilotprojektet. I januar 
2002 blev der etableret en demoversion af portalen, som dokumenteret i rap-
porten ”Byggeportal – Elektronisk byggeteknisk videnscenter, fase 1, rev. marts 
2003”. Demoversionen er udviklet betydeligt i fase 2 og portalen fremstår nu i en 
version 1.0, der kan betegnes som driftsklar på de fleste områder. I afsnit 3 be-
skrives portalen og det udførte arbejde. Afsnit 4 beskriver den viden, der er re-
præsenteret på portalen og fokuserer på indsamling og opbygning af Grønlandsk 
bygge-erfa. I afsnit 5 skitseres modeller for den IT-mæssige og bygningsfaglige 
drift af portalen.  
 
Fase 2 har dels fortsat aktiviteterne fra fase 1, dels fokuseret på nogle særlige 
indsatsområder. Kort beskrevet har arbejdet omfattet: 
 

• Videreudvikling af portalens struktur, indhold og funktionalitet 
• Tilvejebringelse af særlige facilliter såsom nyhedsmail, diskussionsforum, 

simple projektweb løsninger og et skema til erfaringsopsamling. 
• Indsamling af personbåren erfaringsviden og dennes repræsentation 
• Opstilling og diskussion af mulighederne for drift af portalen. 
• Deltagelse på seminar i Nuuk september 2003. Dette er beskrevet særskilt 

i afsnit 2. 
• Møderække med myndigheder, landsarkiv, INI A/S, Asiaq, rådgivere og 

entreprenører i forbindelse med seminar i Nuuk, september 2003.   
 
Arbejdet har fortsat sit udgangspunkt i de langsigtede mål for etablering af byg-
geportalen som beskrevet i rapporten ”Byggeriets effektivisering" ATIP’s udvalg 
vedrørende forsøgsbyggeri, september 2002": 
 

• Bevare og vedligeholde unik viden om grønlandsk byggeri 
• Formidle let adgang til regler, normer, vejledninger og standarder 
• Lette samarbejdet mellem byggeriets parter i Grønland 
• Formidle relevant byggeteknisk viden til samfundet som helhed, herunder 

borgerne. 
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2. Resume 
 
Status for det samlede pilotprojekt pr. januar 2004 er: 
 

• Der er etableret en første version af byggeportalen, som kan tages i brug 
og dermed gavne den grønlandske byggesektor. 

 
• De i projektbeskrivelsen for fase 2 omtalte funktionalitet er implementeret. 

Der er tilvejebragt en tilnærmelsesvis udtømmende indsamling og repræ-
sentation af offentligt tilgængeligt skriftlig viden og information. Der er 
etableret god indsigt i scannings-teknologi, der kan nyttiggøres ved yder-
ligere repræsentation af materiale, der ellers kun foreligger på papir.  

 
• Portalen indeholder en begrænset mængde erfaringsviden, men strukturen 

for den videre opbygning er etableret på en form, som sikrer en fornuftig 
repræsentation af den fremtidige indsamling af erfaringer – i hvert fald et 
godt stykke frem i tiden. 

 
• Der er ikke etableret en egentlig BYG-ERFA del, portalen er forberedt, men 

der henstår udarbejdelse, herunder organisering af arbejdet med, grøn-
landske BYG-ERFA blade. 

 
• Der er beskrevet anbefalinger for det videre arbejde, og der er opstillet 

model med overordnet aktivitetsbeskrivelse for driften. 
 
I september 2003 blev afholdt et seminar om byggeriets effektivitet i Nuuk. FMRI 
har bidraget med forberedelse, præsentation og diskussion af tema 4, Byginfo.  
 
På seminaret bakkede det grønlandske byggesamfund op om projektet, jf. 
resumé og konklusioner fra seminaret (http://www.byginfo.gl/pdf/seminar 
_2003/Byggeriets  effektivitet_seminar _Nuuk_sep_03.pdf). Det blev bl.a. kon-
kluderet at: 
 

• Der i fremtiden ville kunne spares på byggeomkostningerne ved udbygning 
og brug af portalen. 

• At man ønskede en drift så tidlig som mulig efter aflevering, dvs. pr. 
februar 2004, og at denne drift skulle sikres af uafhængige, dvs. primært 
offentlige midler. 

 
Resultaterne af seminaret, og de i den forbindelse afholdte møder med en række 
relevante virksomheder/organisationer, har i høj grad påvirket arbejdet i fase 2, 
hvilket vil fremgå under de enkelte afsnit i rapporten. 
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3. Gennemgang af portalen version 1.0 
 
Portalen er udviklet i perioden juni 2003 – januar 2004, med udgangspunkt i de 
erfaringer og den behovsanalyse, der var resultatet af projektets første fase, jf. 
rapporten ”Byggeportal – Elektronisk byggeteknisk videncenter, fase 1”, der kan 
downloades fra www.byginfo.gl. Endvidere har seminaret i Nuuk, september 
2003 bidraget væsentlig til portalens indhold og de senere afsnits beskrivelse af 
byggeerfa, driftsmodeller og forankring af portalen. 
  

3.1 Portaloversigt pr. januar 2004.  
 

 

Pr. 1. februar 2004 ser portalens menubjælke ud som vist mod-
stående. Menubjælken og ”Forside” er indgangen til portalen. Fra 
menuen er der adgang til alle dele af portalen og til søgemaskine. 
På selve forsiden vises: 

• Seneste nyt på portalen 
• Muligheden for tilmelding til Byginfo’s nyhedsmail 
• Opfordring til at bidrage til portalen udvikling gennem    
   link til erfaringsopsamlingsformular og tilbagemeldings- 
 formular. 
• Udvalgets medlemmer og aktiviteter 
 

Portalen rummer ca. 100 dokumenter fordelt på de viste ind-
gange i menuen. I bilag A er siderne under de enkelte menu-ind-
gange gengivet. 
 
Nyheder 
Nyheder er tænkt som et arkiv hvor forsidens ”Seneste nyt” 
placeres, i takt med at nyt kommer til på selve forsiden. Nyheder 
bliver således en kronologisk oversigt over de emner og doku-
menter, der er tilført siden.   
 
Regelsæt 
Rubrikken ”Regelsæt” indeholder de byggetekniske love og vej-
ledninger, der er gældende for Grønland. Dokumenterne er rubri-
ceret under: 

• Lovgivning 
• Anvisninger 
• Byggeprocessen 

 
Lovgivning indeholder enkelte danske forskrifter, som ikke er 
lovstof i Grønland, men som normalt finder anvendelse, da der 
ikke findes dækkende grønlandske regler på områderne. 
   
Anvisninger omfatter grønlandske vejledninger, informationer, 
anvisninger m.m. samt henvisninger til tilsvarende danske som, jf. 
resultaterne fra portalens fase 1, er fundet relevante for det 
Grønlandske byggeri.  
 
Under ”Regelsæt” mangler der vejledninger m.v. for forsynings-
området (vand, gas, el og fjernvarme). Byginfo har rettet henven-
delse til Nukissiorfiit (Grønlands Energiforsyning), der er hoved-
aktøren på området. Nukissiorfiit’s projekteringsvejledninger m.v. 
er under revision og forventes at kunne lægges på portalen i løbet 
af 2004.  
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Byggeerfa 
Behovsanalysen i fase 1, og tilkendegivelserne på seminaret i 
september 2003 i Nuuk, viste en stor interesse for byggeerfaringer 
og for at få gjort relevante erfaringer tilgængelige på portalen. 
”byggeerfa” indeholder tre indgange: 

• Byggeerfa 
• Erfaringer 
• Arkivet 

 
De indeholder bl.a. indeholder en formular til opsamling af byg-
getekniske erfaringer, en repræsentation af indlagte erfaringer, 
grupperet efter SfB-systemet, samt et arkiv, med tidligere rap-
porteringer vedrørende byggeerfaringer. 
Byggeerfa er behandlet særskilt i rapportens afsnit 4.  
 
Viden om 
Under ”Viden om” er der ikke noget indhold i ”Byggeri generelt” og 
”Byggetekniske løsninger”. I takt med udviklingen af byggeerfa 
kan disse områder udbygges, jf. afsnit 4. 
”Forskning og udvikling” indeholder enkelte indgange til udvik-
lingsprojekter, gennemført i 80’erne samt materiale fra seminaret 
i Nuuk.  Denne indgang er også tænkt som en mulighed til at 
sprede viden, der præsenteres på diverse møder og seminarer, til 
byggeriet parter.  
 
Opslagsværker 
Der er ikke udarbejdet materiale til punktet i øjeblikket.  
Punktet er tænkt som et sted, hvor (nye) brugere kan finde oplys-
ninger og forklaringer om særlige grønlandske byggetekniske for-
hold og emner, f.eks. piteraq-storme.   
 
Diverse. 
Indeholder: 

• Tilbagemelding - Brugerens mulighed for at kommen-
tere til portalens webmaster og evt. indsende materiale 
via formular på siden. 

• Diskussionsforum – Brugernes mulighed for fri me-
nings- og erfaringsudveksling. Forumet har været åbent 
siden fase 1, men har ikke været anvendt af brugerne i 
udviklingsperioden.  

• Links/aktører - Indeholder links og byggeriets aktører 
har mulighed for at få deres virksomhed og ydelser 
omtalt.  

• Projektweb – Enkelte har udtrykt ønske om mulig-
heden for projektwebløsninger. Der er indarbejdet to 
muligheder på portalen. En meget enkel model, hvor 
deltagerne i et projekt kan op- og downloade materiale 
til portalens server. En udvidet model hvor der er mu-
lighed for lidt flere faciliteter. Projektweb løsningerne er 
ikke udviklet i fuldt omfang. Det bør ske i et samar-
bejde med kommende brugerne, så de bedst muligt af-
spejler deres behov. 

 
Endvidere er der planer om at indarbejde en 
pris/kvalitetsdatabase for Grønlandsk byggeri, der er under udvik-
ling.    
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Der er sket en betydelig udvikling af portalen med hensyn til struktur, 
brugerflade og indhold. Samtidig med at det stadig er tilstræbt, at brugeren 
når frem til de søgte oplysninger med så få klik som muligt.  
 
Brugerønsker med hensyn til diskussionsforum, nyhedsmail og mulighed for 
at byggeriets aktører kan præsenteres på siden, er indarbejdet på portalen. 
Aktørernes ret begrænsede repræsentation på ”link/aktør-siden”, er i over-
ensstemmelse med tilbagemeldinger på seminaret i Nuuk, september 2003. 
Firmaet FMRI er indsat som eksempel på portalen, men slettes når første 
grønlandske aktør har meldt sig.   
 
Der har været kontakt til Asiaq og Bygge- og anlægsskolen/Artek for at 
undersøge samarbejdsmulighederne. Bygge- og anlægsskolen/Artek indgår i 
overensstemmelse med anbefalingerne på september seminaret, som en 
central del i portalens faglige forankring, jf. afsnit 5.4. Asiaq har udvist stor 
interesse i samarbejde, men har for nærværende ikke materiale, der kan 
gøres tilgængeligt via Byginfo. Der er indarbejdet link til Asiaq flere steder 
på portalen. 
 

3.2 Udviklingen fra fase 1 til fase 2 
 
Scanning af dokumenter: 
En af konklusionerne i fase 1 var, at hovedparten af de dokumenter, der 
burde repræsenteres på Byginfo, kun eksisterede i papirbårne versioner og 
ofte i kopi. Kvaliteten af dokumenter, der forsøgsmæssigt blev scannet i 
fase 1, var valgt således, at de var repræsentative med hensyn til kvalitet. 
En af konklusioner var, at det kunne lade sig gøre enten som direkte søg-
bare dokumenter i f.eks. word-format eller som pdf–dokumenter, hvor de 
scannede sider var repræsenteret som tro kopier med en ”underliggende” 
søgbar tekstdel. 
  
Gennem scanning af ca. 35 dokumenter, der omfatter mere end 1000 sider, 
har fase 2 vist, at dokumenternes kvalitet medfører, at mange ord simpelt-
hen ikke kan genkendes af scanningsprogrammerne og dermed ikke umid-
delbart gøres søgbare i fuldt omfang. En direkte søgbar genkendelse af alle 
ord, vil medføre et omfattende validerings- og korrekturarbejde, som vil 
beslaglægge mange hundrede timer for portalens ”faglige udvalg”.  Denne 
proces vil væsentligt forsinke en brugbar portal, bl.a. fordi valideringsud-
valget ikke er etableret endnu. Derfor er der valgt en scanningsmetode, der 
blev afprøvet i fase 1. Ved denne metode gengives de scannede dokumenter 
som ”billeder” med et underliggende lag af søgbare tekstdele. Det medfører, 
at dokumenterne er en tro gengivelse af det scannede materiale incl. hånd-
skrevne tilføjelser m.v.. Dermed kan dokumenterne umiddelbart anvendes 
af portalens brugere, og således ses, læses og udskrives. Men de søgbare 
tekstdele af dokumenterne er mangelfulde. Derfor er portalens søgemaskine 
også begrænset til kun at søge i portalens html sider og brugeren er henvist 
til at søge i pdf-dokumenterne enkeltvis, enten ved at forsøge med Acrobat 
Readeren’s søgefacilitet eller ved at bladre i dokumentet på skærmen. 
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Ulempen ved denne metode er, at dokumenterne fylder væsentligt mere 
end strengt nødvendigt og dermed forsinker downloadtiden. Til gengæld er 
alle dokumenterne tilgængelige og brugbare allerede nu – et forhold som 
afgørende har påvirket løsningsvalget. Valideringsudvalget kan efterføl-
gende vælge om dokumenterne skal behandles yderligere. I sådanne over-
vejelser bør indgå om ikke dette problem vil blive løst hen ad vejen, i takt 
med at nye udgaver af gamle dokumenter fremstilles.   

 
Samlet set overstiger antallet af tilgængelige dokumenter på portalen langt 
de 30 dokumenter, der var det forventede mål for fase 2.   
 

3.3 Portalens IT struktur m.m.  
 
Portalen er udviklet i Adobe GoLive version 6.0.  Portalelementer (som 
diskussionsforum, nyhedsmail, projektweb og søgemaskine) er tilkøbt fra 
forskellige software udviklere, og er tilpasset portalen. Hele portalens IT-
mæssige opsætning er traditionelt webdesign. Det vil være kendt for web-
udviklere, der umiddelbart vil kunne fortsætte udviklingen af portalen.      
 
Licenser m.v. overdrages efter nærmere aftale med Direktoratet for Boliger 
og Infrastruktur.  
 

3.4 Portalens placering, domænenavn m.v. 
 
Siden fase 1 er det ikke sket ændringer på dette område: 
 

• Domænenavnet er registreret hos TELE Greenland. 
• Portalen er placeres hos ScanNet A/S, et anerkendt og seriøs web-

hotel i DK, hvor FMRI vurderer at serverinstallationen er sikret 
fysik, logisk og administrativt svarende til principperne i DS 484, 
norm for edb-sikkerhed.  

 
Kontrakter og serviceaftaler m.v. overdrages efter nærmere aftale med 
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur. FMRI sørger for at opretholde 
portalen indtil nye aftaler er indgået. 
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4  Indsamling af viden 
 
Dette afsnit omhandler den totale indsamling af viden, information og data, som 
fremgår af portalen, version 1.0, samt vedlagte bilag A, hvor alle repræsenterede 
dokumenter er listet. 
 

4.1 Indledning 
 
Vidensindsamlingen i udviklingsprojektet (fase 1 og nærværende fase 2) 
kan groft deles op i 3 trin: 
 
Trin 1:  Metaviden, etablering af overblik over skriftlige kilder, samt rele-

vante nøglepersoner 
 
Trin 2: Indsamling af skriftlig viden, dvs. dokumenter som indeholder rele-

vant viden/information til det grønlandske byggesamfund 
 
Trin 3:  Indsamling af personbåren viden, dvs. primært erfaringsviden. 
 
Der er overlap mellem trinene, og i driftssituationen vil indsamling af alle 
typer foregå på samme tid. 
 
Metaviden blev etableret i første fase, og der henvises til rapporten dateret 
rev. Marts 2003 http://www.byginfo.gl/pdf/rapport /Rapport_final_ ver-
sion.pdf). Indsamling af konkret skriftlig viden kom også i gang i projektets 
fase 1, hvor formålet i den fase primært var, at afprøve scanningsteknikker, 
da megen viden var papirbåren.  Indsamling er foregået mere eller mindre 
kontinuert siden projektet startede i oktober 2002. I denne rapport frem-
hæves derfor primært skriftlig viden som ikke er beskrevet i den første rap-
port, og som har betydning for portalens opbygning. 

 

4.2 Skriftlig viden 
 

Portalen version 1.0 skønnes at indeholde stort set alt relevant grønlandsk 
materiale indenfor hovedkategorien: Regelsæt, dvs. love og regler, vejled-
ninger og anvisninger, bortset fra vejledninger fra Nukissiorfiit (Grønlands 
Energiforsyning), der forventes indlagt i 2004. Herudover er der lagt mate-
riale ind under ”Forskning og udvikling”. 
 
Området "Lokale forhold" indeholder link til Asiaq. Her vil man kunne finde 
forundersøgelsesrapporter, boreprofiler mm. Det er ikke p.t. muligt direkte 
at søge i Asaiq's dokumenter, idet en stor del udelukkende findes på papir 
og derfor ikke er umiddelbart tilgængelig for Byginfo. 
Der er ligeledes etableret link til polardatabasen, hvor brugerne kan finde en 
del forundersøgelsesrapporter m.v. 
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Under bygge-erfa delen skønnes det, at portalens indhold er dækkende for 
så vidt angår offentligt tilgængeligt materiale, idet der er foretaget søg-
ninger på alle relevante steder og databaser. Søgningen fra 2002 (fase 1) er 
blevet suppleret med en ekstra søgning på polardatabasen (se under porta-
lens indgang, "arkiv") samt besøg i Nuuk hos Direktoratet for Infrastruktur 
og Boliger og det tilhørende arkiv, i september 2003. Dette besøg gav føl-
gende supplerende materiale: 
 

 
 
På mødet blev supplerende lister fra bl.a. Landsbiblioteket i Nuuk gennem-
gået, og man enedes om at udvalget af referencer på portalen var dæk-
kende. 
 
Der er imidlertid ikke repræsenteret materiale fra private virksomheder, 
dvs. der er f.eks. ikke lagt "gamle sager" ud på portalen. Virksomhedernes 
arkiver må forvente at kunne bidrage med mere viden, især af kategorien: 
erfaringsviden. Det skal noteres at byggesager skal "behandles" før at man 
kan udtrække erfaringer, idet løsningsorienteret viden (dvs. oplysninger om 
hvorfor og hvordan man er nået til det dokumenterede projekt) ikke normalt 
fremgår at byggesagernes dokumenter. Endelig vil private virksomheder 
som hovedregel opfatte sit arkiv som fortrolig viden, hvilket betyder at en 
behandling og anonymisering, under alle omstændigheder, må foretages 
inden viden fra enkeltsager kan gøres offentligt tilgængelig.  
 
Under fase 2 er der skabt kontakt til private virksomheder, der åbner mulig-
hed for at deres erfaringsmateriale kan gøres tilgængeligt for portalen, i det 
videre forløb. 
 

4.3 Indsamling af personbåren viden 
 
Indsamling af erfaringsviden fra mennesker er som oftest en tidskrævende 
proces - men samtidigt er udbyttet værdifuldt.  
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Arbejde udført på DTU indenfor området vidensakvisition og udvikling af 
videnbaserede systemer har vist, at nedenstående grove model giver det 
bedste resultat.  
 
1.  Overbliks runde 
 Der gennemføres en interview runde med udvalgte "eksperter" (dvs. folk 

med solid viden indenfor området) for at skabe et overblik over viden-
området. De indledende interviews foretages på baggrund af det for-
inden indsamlede skriftlige materiale. Dette skal sikre en meningsfuld 
dialog mellem udvikler og "ekspert". 

 
 1A: bearbejdning, udvælgelse af nøgletemaer med henblik på 
  strukturerede interviews efterfølgende: 
 
2.  Detaljerede interview runde baseret på 1A. 
 Denne runde bør resultere i indsamling af konkret, løsningsorienteret 
 viden. 
 
 Der følges normalt op med supplerende interviews/opklarende spørgs-

mål, eventuelt pr. telefon. Runde 1 og 2 foregår som møder. 
 

Denne model er anvendt som udgangspunkt i nærværende opgave, hvil-
ket fremgår af nedenstående beskrivelse af de gennemførte tiltag. 

 
Overbliksrunde: 
For at skabe et overblik over emnet - grønlandske bygge erfaringer, er der 
afholdt møder med en række personer/virksomheder i forbindelse med se-
minaret i Nuuk, og et ophold i Sisimiut, uge 36 2003. 
 
Der blev afholdt møder med: 

• Jørn Hansen, Rambøll, Sisimiut 
• INI A/S, Sisimiut 
• Egil Borchersen, Artek, Sisimiut 
• Asiaq Nuuk 
• Janus Køster, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, Nuuk. 

 
Under seminaret blev der skabt god kontakt til en række personer, som var 
interesserede i portalens udvikling og herunder i at bidrage med erfarings-
viden. Denne kreds repræsenterer rådgivere (ingeniører og arkitekter) byg-
herrer og entreprenører - og er således rimelig repræsentativ for det grøn-
landske byggeri. 
 
Der blev umiddelbart efter seminaret udvalgt i alt 9 erfarne personer, der 
kunne bidrage med input til erfaringsdelen af portalen.  
 
Resultatet af overbliksrunden var primært at skabe kontakt, og bekræftelse 
på at der var masser af erfaringer at trække på. Der blev skabt et vist over-
blik over særlige problemområder, men ikke i et omfang og af en kvalitet, 
som er nødvendigt for at gennemføre strukturerede interviews. På den bag-



Fase 2 
Etablering af en byggeportal for Grønland

  

Freddy Madsen Rådgivende Ingeniører ApS  Side 12  af  51 
 

grund, og i øvrigt foranlediget af resultaterne af seminaret, gennemførtes 
næste runde, som en "blanding" af 1 og 2. 
 
Detail indsamling ("runde 2") 
Seminaret konkluderede, at en model med flere lag i portalen var ønskvær-
dig. Det vil sige, at der skal være mulighed for repræsentation af mere "løs" 
viden, populært kaldet "sumpen", samt etablering af et grønlandsk BYG-
ERFA i lighed med den danske BYG-ERFA model.  
Det blev samtidigt understreget, at en hurtig opbygning af en rimelig stor 
erfaringsmængde er væsentlig for idriftsættelsen af www.byginfo.gl således, 
at der fra start er noget at komme efter for brugerne. I modsat fald risikerer 
man at brugerne fravælger portalen. 
 
Opgaven var således, at få samlet en rimelig stor mængde relevant viden i 
en fart, snarere end en egentlig uddybning af særlige byggetekniske te-
maer. 
 
Detailinterviews kræver, at man mødes fysisk, hvilket har haft stor betyd-
ning for opgavens gennemførelse. Da man ikke lige kommer forbi eksper-
terne, og slet ikke i flere omgange pga. rejseafstande og transportomkost-
ninger, må proceduren for vidensakkvisition tilpasses så den i høj grad fore-
går pr. mail eller telefon. 
 
Alt i alt blev runde 2 defineret noget mere løst end man normalt ville have 
gjort. Eksperterne blev bedt om at "skyde mere frit fra hoften" og blot have 
for øje at den leverede viden skulle være byggeteknisk relevant.  Ideen med 
dette løse format var, at eksperterne ikke skulle låses fast i et skema eller 
mønster, men at de skulle bidrage på den form, som de selv fandt naturlig. 
Det kunne give et værdifuldt input til konceptet for portalens opbygning, da 
man som udgangspunkt bør repræsentere viden på en for brugerne naturlig 
måde, og dette skal afspejles i opbygningen af brugerfladen. 
 
Denne opfordring blev formidlet ud til de 9 "frivillige eksperter" ca. 2 uger 
efter seminaret. Det viste sig relativt hurtigt, at "det med frit fra leveren" 
havde man svært ved at forholde sig til, hvilket i øvrigt ikke er så usæd-
vanligt. En tilsvarende øvelse i Danmark har vist samme tendens - ingeniø-
rer og lignende faggrupper er ikke vant til denne arbejdsform. Derfor udar-
bejdes et skema med en vis struktur: 
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Skemafelt  Forklaring 

1.  Beskriv skade/problem (f.eks. 
 byggeskade): 

Skade 
Her beskrives kort det problem som erfarin-
gen handler om. F.eks.: råd i taglægter 

2.  Beskriv årsag(er) (primært af 
 teknisk karakter): 

Årsag 
Årsagerne kan være mange, og det kan 
være en følge af årsager. Årsagen kan være 
anvendt byggemateriale, bygningsdel, 
metode og meget andet. Årsagsfølgen til råd 
i lægterne er typisk manglende ventilation i 
tagkonstruktionen, f.eks. fordi der ikke er 
luft mellem undertag og isolering. 

3.  Hvordan afhjælpes skaden/ 
 problemet (renoveringsmetode 
 m.m.): 

Udbedring 
Beskriv eventuelle forslag til udbed-
ring/renovering.  

4.  Hvordan kunne skaden være 
 undgået (byggeteknisk løsning, 
 hvor problemet ikke opstår) 

Løsning 
Her beskrives hvordan problemet, her råd i 
trælægter, kunne have været udgået, f.eks. 
at der bør monteres afstandslister på lægter 
som sikrer udluftning af tagkonstruktion. 

Profession  

Andet   
 
Med skemaet fulgte en lille vejledning, hvor det bl.a. bliver gjort klart, at 
brugeren ikke er bundet af rækkefølgen. Det er således ikke nødvendigt 
først at beskrive skaden, hvis ens viden er forankret i f.eks. en byggekom-
ponent, eller en god løsning. 
 
Skemaets struktur afspejler den måde danske BYG-ERFA blade er opbygget 
efter, og følger en naturlig sekvens. Erfaring opstår som en observeret 
skade som man efterfølgende evaluerer med henblik på at finde årsag og 
eventuelt en mulig løsning. 
 
Det vurderes, at skemaet giver et godt udgangspunkt for indsamling af løs-
ningsorienteret byggeteknisk erfaringsviden. Skemaet har desuden den for-
del, at bidragene kan anvendes næsten umiddelbart og således ikke kræver 
bearbejdning i større omgang (se også afsnit 4.5).   
 
Omfanget af bidragene i skrivende stund er skuffende. Der blev således 
"kun" udfyldt 10 skemaer af de "frivillige” på trods af at 5 ud af 9 personer 
både mundtligt og pr. mail konfirmerede at de, inden december 2003, ville 
indsende skemaer. Skemaet blev også lagt på portalen for at gøre adgangen 
så let som muligt, og der blev rykket pr. mail og pr. telefon i flere omgange. 
Årsagerne til de manglende bidrag er kort diskuteret i næste afsnit. 
 
Heldigvis leverede en person 10 gode erfaringer, og portalens muligheder 
som erfaringsformidler kan derfor demonstreres, som gjort i version 1.0. Et 
eksempel på et udfyldt skema: 
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Skade/Problem:  Tagplader med påsvejset underpap taber underpap-
pen i visse egne i Grønland (Ammassalik) 

Årsag:      Vindpåvirkning større end klæber, finer og pap kan  
  klare 

Udbedring:        Besømning efter oplægning inden overpap  
  påbrændes. 

Løsning:           Besømning foreskrives i projektet. 
 
NYTTE: 10  KONFIDENS: 7 
 
Som det fremgår af eksemplet, er den indsendte viden både nyttig, og lige 
til at anvende for andre. Der er angivet NYTTE på 10 (skala 1-10) samt en 
KONFIDENS på 7. Konfidensen udtrykker hvor sikker indsenderen er på, at 
der er tale om et almengyldigt faktum. I det tilfælde: En rimelig sikkerhed. 
Det skal dog understreges, at det i ALLE tilfælde er brugeren/læseren, som 
har ansvaret for en eventuel anvendelse af erfaringen. 
 
Den indsamlede viden kan ses på portalen under "erfaringer" eller i bilag A. 
 

4.4 Evaluering af forløb og resultater 
 
Resultaterne af fase 1 er beskrevet i rapporten fra fase 1. Her skal blot re-
sumeres at: 

• indsamlingen af metaviden anses for at være fyldestgørende 
• mulighederne for at finde flere interessante titler af Grønlandsk op-

rindelse er tilnærmelsesvist udtømte. 
 
Indsamlingen af skriftlig viden er forløbet planmæssigt, især har 
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur været meget behjælpelig. Det er 
hensigten at portalen løbende skal opdateres med nyt fra Byggemyndig-
hederne, så brugerne hele tiden har adgang til opdateret information om 
love og regler. 
 
Indsamlingen af byggeerfa er anderledes vanskelig. Der findes stort set ikke 
skriftlig viden, udover de GTO rapporter m.m., som er indsamlet og lagt på 
portalen eller som kan findes via portalens link. Det er ikke udelukkende et 
grønlandsk fænomen, at erfaringsviden primært findes i fagfolks hoveder. 
Det er først indenfor de sidste ca. 5 år, at der er kommet gang i opsamling 
og bearbejdning af erfaringer i Danmark, og resten af verdenen. Denne 
øvelse står det grønlandske byggesamfund nu overfor - og det første skridt 
er taget i forbindelse med gennemførelse af dette projekt. 
 
Som forløbet af indsamlingen af personbåren viden viser, står man imidler-
tid overfor en større udfordring. Primært fordi det er vanskeligt for travle 
personer at afsætte den nødvendige tid. Således var der kun 1 ud af 9 der 
rent faktisk ydede et reelt bidrag. De øvrige har oplyst, at debiterbare sager 
naturligt nok har højere prioritet. Flere har også anført at efteråret 2003 var 



Fase 2 
Etablering af en byggeportal for Grønland

  

Freddy Madsen Rådgivende Ingeniører ApS  Side 15  af  51 
 

et ualmindeligt travlt efterår, hvilket har påvirket deres muligheder for at 
bidrage. Men der udtrykkes en god vilje. Det er ikke kun i Grønland at barri-
erer er til stede trods god vilje, det samme er tilfældet andre steder. Gode 
mennesker vil gerne bidrage, men når det kommer til stykket, er de reelt 
nødt til at prioritere, og så vælges frivilligt arbejde fra. 
 
Der skal altså andre metoder til, hvis man gerne vil have noget værdifuldt 
implementeret indenfor en rimelig tid. En af deltagerne har forslået at man 
betalte udvalgte personer til at udfærdige skemaer. I samarbejde med eks-
perterne, er tidsforbruget skønnet til 0,5-1 time pr. skema.  Det svarer til en 
omkostning på ca. 600 DKK/ skema. 
En anden mulighed for at indfange mere erfaringsviden er at undersøge de 
hidtil "urørte" kilder, der ligger i form af sagsarkiver hos entreprenører, råd-
giver og bygherrer. En struktureret gennemsøgning af udvalgte arkiver, i 
samarbejde med en eller flere erfarne medarbejdere fra den pågældende 
virksomhed, vil givetvis kunne bidrage med værdifulde erfaringer. 
 
Brugernes egne "historier" skal ikke opgives, men det er en forudsætning at 
brugerne føler at de får noget igen - altså at det på forhånd er givende at 
besøge portalen - og at man kan se, at andre har bidraget. Kun ved at til-
byde noget, kan man forvente at brugerne "giver noget tilbage". Derfor er 
det vigtigt, at der snarest sker en opbygning af erfaringer. 
 

4.5 GL-BYG-ERFA - validering af viden 
 
I forbindelse med projektet er der etableret god kontakt med Jens 
Østergård, leder af det danske BYG-ERFA system. BYG-ERFA er velvilligt 
indstillet overfor et samarbejde, men det kræver indledningsvist, at der 
foretages en udvælgelse/markering af de BYG-ERFA blade som er gældende 
for Grønland. Denne udvælgelse kan være en opgave for et kommende vali-
deringsorgan. 
 
Proceduren for kontrol og validering af erfaringerne er, jfr. Seminaret, tænkt 
som følger: 
 

 Alt input til portalens erfa-del kontrolleres for "relevans", men der 
foregår ikke en egentlig "validering". Der foretages således ikke en 
bedømmelse/kvalitetssikring/bearbejdning af fagkyndige. Erfaringer 
er derfor til "orientering" - og en eventuel aktuel (situationsbestemt) 
vurdering af "korrekthed" må foretages af brugeren selv. 

 
 GL-BYG-ERFA blade tænkes uddraget fra "sumpen", altså "bunken" af 

kontrollerede erfaringer. Udvælgelse mv. foretages af validerings-
organet, som forventes forankret i driftsorganisationen - se under 
punkt 5. Drift.  Der kan naturligvis være andre kilder til at inspirere 
GL-BYG-ERFA blade. 
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Udover at brugerne kan indsende byggeerefaringer, via portalens skema, er 
der mulighed for at diskutere, udveksle og distribuere erfaringer gennem 
portalens diskussionsforum. Eventuelt input hertil vil naturligvis ikke blive 
kontrolleret.  
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5 Drift af www.byginfo.gl 

5.1 Indledning 
 
Dette afsnit opridser de aktiviteter, der er forbundet med driften af 
Grønlands Byggeportal, samt skitserer hvordan en sådan drift kan organi-
seres og betales. 
 
Driften var et emne, som var genstand for stor opmærksomhed på semina-
ret i Nuuk, sep. 2003. Dette afsnit er i høj grad inspireret af seminarets 
konklusioner, fordi det grønlandske byggeris opbakning er en væsentlig for-
udsætning for en succesfuld drift af portalen. 
 
Driften er også blevet debatteret med de frivillige eksperter, og ved de af-
holdte møder. Det udtrykkes klart, at en varig drift, og at en garanti herfor, 
er af stor betydning for omfanget af videns bidrag. Sagt på en anden måde, 
man vil gerne hjælpe til, hvis man kan være sikker på at indsatsen ikke er 
spildt. 
 
Driften kan deles i to hovedelementer, nemlig "IT drift" og "byggefaglig 
drift". 
 

5.2 IT drift 
 
Drift af server  
Den IT tekniske drift af portalen omfatter, hvad der normalt ydes af en ud-
byder af webhoteller:  
 

• Plads til rådighed på en server 
• Stabil drift (god oppetid) 
• Adgang til at køre relevante applikationer  
• Et godt sikkerhedsniveau for så vidt angår leverandørens fysiske, 

logiske og administrative rutiner, jf. f.eks. DS 484, Norm for edb-sik-
kerhed 

 
Derudover bør det sikres at udbyderen: 

• har en politik for webhotellet, der udelukker mindre seriøse webste-
der 

• er anerkendt som seriøs leverandør af ydelsen 
 

 
Webdesign 
 
Til leverandører af design og daglig drift af portalen bør kræves: 
 
• Erfaring med webdesign 
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• Erfaring med opsætning, udvikling og kobling af databaser og til-
svarende til websider. 

• En anerkendt seriøs leverandør af ydelsen 
 
Ydelserne ”drift af server” og ”daglig drift (webdesign)” er standard ydelser, 
som mange firmaer kan levere.   
 
Ydelserne kan placeres hos en enkelt leverandør eller hos adskilte leve-
randører.  
   

5.3 Byggefaglig drift 
 

Den faglige drift af portalen omfatter, så at sige, det redaktionelle indhold af 
websiderne. Den faglige driftsorganisation skal sørge for at brugerne tilby-
des opdateret information i en ordentlig kvalitet, og at viden mv. er kon-
trolleret og valideret efter f.eks. den procedure som beskrevet i afsnit 4. 
 
Driften kan deles op i daglig drift (webmaster funktion m.m.) og udvikling. 
 
Daglig drift  
Typiske opgaver for den daglige drift er: 

• Overvågning af hvad der rør sig i byggebranchen og som bør repræ-
senteres på portalen 

• Ajourføring og opdatering, f.eks. af nye regler og anvisninger 
• Vedligeholdelse og indlægning af nye erfa input eller andet materiale 

fra brugerne 
• Understøttelse af valideringsudvalg 
• Udsendelse af nyhedsmail 
• Understøttelse af portalens projektweb 

 
Den daglige drift tilser at proceduren for erfa bidrag sættes i gang, dvs. at 
erfa kontrolleres og lægges ud på portalen under den korrekte indgang.  
Endelig er relevant nyhedsformidling en vigtig løbende driftsopgave. 
 
Mails besvares, og links og andre faktuelle oplysninger vedligehol-
des/opdateres. Missionen for den daglige drift er altså at vedligeholde og 
opdatere den "ramme" som portalen udgør - dvs. i hovedsagen de eksiste-
rende menu indgange og faciliteter. 
 
Udvikling  
De faglige udviklingsopgaver kan omfatte: 
 

• Uddybning af de emner, som ved driftens start, enten er tyndt repræ-
senteret eller mangler. Her kan nævnes uddybning af særlige ind-
satsområder, samt udvælgelse og repræsentation af danske vejled-
ninger m.m., som kan anvendes under Grønlandske forhold 

• Ajourføring og revision af portalens grønlandske anvisninger og 
vejledninger, der i mange tilfælde er mere end 20 år gamle. 
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• Etablering af GL-BYG-ERFA. 
• Udvikling af projektweb-løsninger. 
• Indarbejdelse af pris/kvalitetsdatabase. 
• Udvikle portalen til at understøtte undervisning (f.eks. fjernundervis-

ning) og forskning indenfor arktisk byggeri. 
• En fortsat udvikling af portalens struktur, virkemåde, brugerinterface 

så både indhold og virkemåde er på linie med den til enhver tid gæl-
dende teknologi og viden.  

 

5.4 Model for driftsorganisation 
 

Der etableres et uafhængigt sekretariatet bestående af en leder, og 1-2 
medarbejdere.  Sekretariat varetager den daglige drift, herunder samar-
bejde/styring af eventuel IT-leverandør, samt igangsætter og deltager i den 
fortsatte udvikling af portalen, som ovenfor skitseret. 
 
Seminaret, og løbende sonderinger, peger på at der er bred støtte til at 
dette sekretariat placeres ved Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut, der har et 
relevant fagligt miljø. 
 
Der tilknyttes en bestyrelse/styregruppe, som består at repræsentanter for 
brancheorganisationer, samt hjemmestyret. Det bør også overvejes jfr. 
kommentarer fra seminaret i Nuuk at inddrage arbejdstager organisationer 
(SIK).  
 
Styregruppen nedsætter et byggekyndigt underudvalg - et validerings-
udvalg, som har ansvaret for lødigheden af det publicerede materiale. Den 
daglige leder bør være født medlem af dette udvalg. Der tilknyttes fag-
redaktører i nødvendigt omfang. 

 

5.5 Økonomi 
 

Udgifterne til det faglige sekretariat skønnes at være ca. 1.2 mio. kr./år. 
Dette dækker lønninger til 2 fuldtidsansatte, kontor og IT-udgifter, rejser 
mv. 
 
Der skal desuden afsættes et beløb til ekstern bistand (f.eks. fagredaktører, 
forfattere af GL-BYG-ERFA blade), skønsmæssigt 300.000 kr./år 
 
Indtægterne forventes primært at være offentligt tilskud. Det er bredt til-
kendegivet, at man ønsker et solidt offentligt engagement, som skal sikre så 
bred en tilslutning som mulig - og dermed opnår man den størst mulige 
samfundsøkonomiske gevinst.  En konklusion på seminaret var, at samfun-
dets gevinst ved en velfungerende portal kunne måles i pct. af byggeriets 
omsætning - dvs. et forsigtig skøn på årlig gevinst som resultat af bedre 
adgang til byggeviden er 5-10 mio. kr. Da langt den største bygherre i 
Grønland er det offentlige, vil en sådan gevinst primært komme det offent-



Fase 2 
Etablering af en byggeportal for Grønland

  

Freddy Madsen Rådgivende Ingeniører ApS  Side 20  af  51 
 

lige til gode, hvilket jo også peger på det rimelige i en offentlig finansiering - 
i hvert fald i en årrække. 
 
Andre indtægtsmuligheder er reklame/annoncering, brugerbetaling, bidrag 
fra brancheorganisationerne, samt salg af projektweb-løsninger. Det skøn-
nes at projektweb-løsninger er et område, der kan udvikles i løbet af det 
første driftsår. Samlet set vurderes det, at indtægter fra disse aktiviteter 
kan indbringe i størrelsesordenen 50.000 kr. Det forudsætter dog, at 
projektweb-løsninger udvikles og vinder indpas i det grønlandske byggeri. 
 
Brugerbetaling i form af abonnementer, som f.eks. det danske BYG-ERFA, er 
en mulighed, men først når GL-BYG-ERFA er etableret i et rimeligt omfang. 
Da det tager tid at opbygge erfa sider (i DK produceres ca. 20 pr. år) kan 
man ikke forvente indtægter herfra i de første 3-5 år af driftsperioden, og i 
øvrigt kan man have sine tvivl om, hvor meget en sådan ordning vil kunne 
bidrage med. I Danmark betaler brugerne ca. 3 mio. kr. fordelt på ca. 4000 
abonnementer. Der er adgang til mere end 220 erfa blade. Da antallet af 
potentielle abonnenter i Grønland kun er en brøkdel af de danske, vil der 
være grænser for, hvor meget der kan tjenes på en sådan ordning i 
Grønland. Det skal samtidig noteres, at abonnements ordninger kræver en 
hel del administration, og det vil medvirke til at mindske 
indtægtspotentialet. 
 
Brancheorganisationer har udtrykt vilje til at støtte driften, mod at med-
lemmerne ikke skal betale, f.eks. til en ERFA abonnements ordning. Det 
skønnes at bidrag på 200.000-300.000 kr. i alt pr. år (i en periode) er reali-
stisk. Disse midler kunne f.eks. anvendes til betaling af særlige udviklings-
opgaver. 
 
En foreløbig konklusion er at man i hvert fald i en periode må sikre en støtte 
til driften fra det offentlige på 1.5 mio. kr./årligt og en supplerende støtte 
fra brancherne på 200-300.000 kr. årligt til de mere langsigtede udviklings-
orienterede opgaver. 

 

5.6 Andre finansierings modeller. 
 

Der kan tænkes andre modeller end den ovenfor skitserede. 
 
En mulighed er en ren kommerciel portal, finansieret ved annoncering og 
brugerbetaling. Udgifterne vil være uændrede, dvs. der skal sælges annon-
cer, abonnementer, projektweb-løsninger m.m. for kr. 1.5 mio. årligt. Med 
ca. 50.000 indbyggere skønnes markedet i Grønland for begrænset til, at en 
sådan model kan anses for realistisk.  
 
En mere realistisk model er finansiering ved en afgift på byggekontakter. En 
afgift på f.eks. 0.5% vil indbringe ca. 2.5 mio. kr. årligt - og dermed sikre 
både driften af portalen, samt midler til udvikling.  
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6. Konklusioner og anbefalinger: 
 
Der er skabt en portal med information, faciliteter og en struktur for den frem-
tidige vidensopbygning, der afspejler brugernes ønsker til indhold og faciliteter.  
 
Portalen giver et godt udgangspunkt for den videre opbygning af et webbaseret 
byggeteknisk videnscenter i Grønland, der udover relevant skriftlig materiale, 
også omfatter grønlandske BYG-ERFA-blade, projektwebløsninger, adgang til 
pris/kvalitetsdatabaser og mulighederne for at udføre brugerundersøgelser, be-
hovsanalyser m.v.  
 
For at få portalen sat i drift skal der iværksættes følgende aktiviteter:  
 

•  Etablering af en driftsorganisation 
•  Tilvejebringes finansiering i størrelsesordenen kr. 1.75 mio. pr. år. 

 
For at sikre at portalen placerer sig centralt i det grønlandske byggeri skal  
den daglige drift igangsættes hurtigst muligt. Erfaringsopsamling, udvikling af  
BYG-ERFA og projektweb-løsninger samt ajourføring af grønlandske anvisninger  
og vejledninger, skal prioriteres højt i det første driftsår. 
   
Under udviklingsarbejdet har flere tilkendegivet deres interesse i udviklingen af 
erfaringsopbygning og følgende tilsagn kan nyttiggøres umiddelbart: 
 

•  Opsamling af erfaringer via en gennemgang af Permagreens sagsarkiv, 
hvor sagerne er påtegnet erfaringer i forbindelse med projekternes gen-
nemførelse.  

 
•  Grønlandske eksperters udarbejdelse af erfa-skemaer.  
 
•  Gennemgang af danske BYG-ERFA blade med henblik på at udvælge dem, 

der er særligt relevante i Grønland. 
 
I øvrigt anbefales det, at andre udviklingsaktiviteter, f.eks. Pris-
/kvalitetsdatabase og erfaringsopsamling/formidling af partnering projekterne så 
at sige "indlejres" i portalen, som et minimum med løbende rapportering til bru-
gerne.  
 
Det anbefales at portalens indgår i de fremtidige udviklingsprojekter, så porta-
lens rolle, som et naturligt samlingspunkt for udviklingen af det grønlandske 
byggeri, sikres. 
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