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KORT OM PROJEKTET BYGGERIETS 
BLOCKCHAINS



Hvad er projektet
Byggeriets Blockchains? 

• Støttes med 6,6 mio. kr. fra Industriens Fond i løbet af
2019-2021

• Formål: Sporbarhed, kvalitet og bæredygtighed 

• Undersøgende design – er blockchains den bedste
teknologi?

• Bredt case-samarbejde med virksomheder på tværs af 
værdikæder

• Accelerere udnyttelsen af teknologi med fokus på use cases

• DI Byg er ankerorganisation, og projektet drives sammen
med de øvrige projektdeltagere

BYGGERIETS Blockchains – datadeling der skaber værdi



Projektnavn Formål

ComeTogether Bygherrebeslutninger:
Etablering af fælles datamodel for bygherrers beslutningsplaner. Skal sikre enighed om hvilke 
beslutninger, der er truffet af hvem og hvornår

Digital BEAst Materialelogistik:
Etablering af standard for koordinering af leverancer af byggematerialer i byggeprocessen

BuildTrust Tracking af materialer:
Etablering af standard og platform for at datadeling for konkrete bygningsdele (fx et vindue). 
Det kan skabe sporbarhed og styrke cirkularitet

IoT-Audit Forbundne sensorer:
Anvendelse af blockchains til dataopsamling af IoT-data. Det kan optimere bygningers 
driftsperformance

Onsite Joblog
Etablering af fælles block-chain-platform for deleøkonomi med ”gule maskiner”

BIMPartner Deling af BIM-objekter
Sikre valideret og gennemsigtig opdatering af BIM-modeller

BYGGERIETS Blockchains – datadeling der skaber værdi

Seks cases (værksteder)



Sådan styres projektet

BYGGERIETS Blockchains – datadeling der skaber værdi
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Timeline – hvor er vi henne?

BYGGERIETS Blockchains – datadeling der skaber værdi



BYGGERIETS Blockchains – datadeling der skaber værdi

Deltagende virksomheder



BYGGERIETS Blockchains – datadeling der skaber værdi

Byggerietsblockchains.dk LinkedIn netværksgruppe

Sådan kan I følge med:



Beslutningsplaner understøttet af BlockChain
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Salman Pey 
Stig Brinck
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Dilemma
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Beslutningslogs
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Møde referater – objektorienterede og intelligente





Alle gule sedler om El på projekt XX

Historik og sporbarhed



Hvorfor blockchain til beslutningslog?



Firma A Firma B

Firma C Firma D

Blockchain 
Projekt 1

Blockchain
Projekt 2

Blockchain
Projekt 3



“Øget værdi i driften gennem
platformsdeling af

sensordata*”

IoT Audit

*fra internetforbundne sensorer



Værdien af IoT/sensordata

Dokumentation
Konkret information om en bygningsdel- eller bygningsinstallations 
tilstand uden menneskelig inspektion

Real-time data
Konstant datastrøm, (næsten) så ofte det ønskes, med mulighed for 
lagring af data i skyen

Performance 
Reelt data om en bygnings indeklima, energi og brug da ”computere lyver 
mindre end mennesker”     



Værdien af IoT/sensordata + optimeret dataindsamling

Hardware
Batterilevetid i sensorer 
matcher ikke bygnings-levetider. 
Lavere dataopsamlingsrate efter 
et specifikt regelsæt giver 
længere batterilevetid.

Software
Mangel på standardisering af 
payloads, protokoller og 
dashboards gør dataind-
samlingen besværlig. Forskellige 
sensorer skal sende data til ét 
system.   

Dataudnyttelse
Der er ofte en lav data-
opsamlingsrate, -deling eller 
kommercialisering af 
sensordata. Sensordata skal 
være produktet frem for 
sensoren.  
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Værdien af IoT/sensordata + optimeret dataindsamling + blockchain



Værdien af IoT/sensordata + optimeret dataindsamling + blockchain + en platform

IoT/sensordata

Optimeret dataindsamling

Blockchain

Platform til deling af sensordata



Usecases

Kvalitetssikring
Automatisk kvalitetssikring og 
dokumentation heraf for bygninger og 
bygningsdele f.eks. ved 1-års og 5-
årsgennemgang. Her f.eks. måling af 
træets fugtighed for at undgå 
fugtskader.  

Performance-based payments
Smart contracts efter princippet 
performance-based payments hvor der 
betales for det bygningen leverer frem 
for det der blev lovet, simuleret eller 
antaget for byggeriets opførelse. Her 
f.eks. sammenligninger med dagslys. 

Bygningsanalyser 
Analyser på egne eller andres bygninger 
og bygningsdele til design eller 
optimering af egen bygning eller 
forbedring af performance inklusiv 
automatiseret styring af lys, ventilation 
mm.



http://byggerietsblockchains.dk/artikel/iot-audit/
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BIM Partner
Blockchains, kvalitet og brugertilfredshed i byggeriet – 29.09.2020



”Så trykker man bare 
på en knap!”



Kilde: KPMG 2019



Underperforming projects



Udgangspunkt
Bæredygtige beslutninger
Understøtte bæredygtige 
beslutninger i processen

Højere kvalitet
Levere bygninger med højere 
kvalitet

Simuleringer & Analyser
Grundlag for avancerede 
simuleringer 

Verificeret data
(God data)



BIMBlockchain &
Smart Contracts

Verificering af data

Verificeret BIM God data

+ = →



Anvendelsesmuligheder

Verificeret BIM
Model kontrol
Kontrollere om modellen lever op til de krav 
der er stillet i kontrakten med bestiller

Verificering af data
Tydeliggør hvilke data der er verificeret 
og kan anvendes på en bygningsdel

Change Log
Med en streng af verificerede modeller kan 
man udtrække data om bygningsdelen 
placering og detaljering i løbet af et projekt



Hvor er vi

Afklaring og omfang Værksted Afprøvning / Udvikling



BIM

Blockchain

Verificering af data

Compliancy
checker
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Verificeret BIM

”Smart Contracts”

Kontrakter 
og aftaler





Tak for i dag

Gense arrangementer på invitationslinket 

Læs mere på ByggerietBlockChain.dk

Deltag i Stay Behind om 2 minutter


