




Sådan Skal du læSe ByggerietS BlockchainS ScrapBogen
Velkommen til! Du er på vej ind i en verden af blockchain i form af en 
scrapbog fra projektet Byggeriets Blockchains, der startede i 2019 og 
kørte frem til 2021. 

Først og fremmest skal du vide, at det kræver tålmodighed at blive klog 
på blockchain-teknologien. Den kan ikke forklares på en one-pager, og 
derfor sidder du med denne udgivelse i hånden. Det sagt, så har vi lavet 
den på scrapbogs-form, så du følger projektets læringskurve. Derfor 
vil der være en masse billeder fra forløbet og post-it’s med de hurtige 
facts, som du sagtens kan holde dig til, hvis du ikke er ude efter den helt 
store lektion om blockchain.

Derudover så benytter vi os af mange engelske begreber i de fleste af 
vores forklaringer. Det er, mod hvad man kunne forvente, ikke kun for at 
lyde smarte, men fordi blockchain er en forholdsvis ny teknologi, og der 
derfor endnu ikke findes danske ord for diverse termer inden for tek-
nologien. Vi har ikke valgt at opfinde termerne på dansk her. Dels fordi 
ordet blokkæde ikke lyder særlig godt, og dels fordi de fleste artikler og 
rapporter om blockchain også er på engelsk. Det vil altså sige, at hvis du 
har fået blod på tanden og vil vide mere end du kan læse dig til her, så 
er det nødvendigt at du kender til f.eks. smart contracts, proof of work 
og non-fungible tokens. 

Til sidst er der ikke andet at sige, end at du hellere må se at komme i 
gang med at læse, for teknologien udvikler sig næsten hurtigere end vi 
kan følge med. God læselyst!

► Rebekka Katrine Pallesen, Project Manager i HD Lab, projektleder 
på pionerprojektet OnSite
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ByggeBranchen halter efter med data
Byggebranchen er kendetegnet ved, at den 
er fragmenteret med mange aktører. Et byg-
geprojekt er en kompliceret proces, som ofte 
omfatter bygherrer, bygherrerådgivere, arki-
tekter, ingeniører, banker, forsikringsselskaber, 
materialeproducenter, grossister, transportører 
og fagentreprenører, inden det færdige byg-
geri kan overlades til drift. 

Den tværgående udveksling af informatio-
ner og data mellem alle disse aktører er ofte 
mangelfuld og manuel, hvilket giver anledning 
til forsinkelser, fejl og tvister. 

Den svage dataudveksling er derfor en af 
hovedårsagerne til, at produktiviteten i byggeriet 

udvikler sig dårligere end i andre brancher. Den 
er ligeledes en udfordring for byggeriets grønne 
omstilling. Det skyldes, at vi ofte mangler data 
til at spore og dokumentere materialer og pro-
cesser undervejs i et byggeprojekt, og når det 
endelige byggeri står færdigt.

Det er disse udfordringer, som danner 
udgangspunktet for projektet ”Byggeriets 
Blockchains”. I projektet har vi undersøgt om 
(og hvordan) vi med blockchain-teknologien 
kan understøtte datadeling, der skaber værdi i 
byggebranchen.

hvorfor Blockchain-teknologi?
Vi tror på, at blockchain passer godt til byg-
gebranchen. Det skyldes, at teknologien har 

EXECUTIVE 
SUMMARY

sine styrker i valideret og sikker dataudveksling 
mellem ligestillede parter. Derfor kan block-
chain-løsninger skabe øget åbenhed, spor-
barhed og accountability på tværs af siloerne i 
branchen – og dermed blive byggeriets digi-
tale superlim. 

”technology looking for a proBlem – 
and proBlemS looking for a Solution”
Det 2-årige projekt ”Byggeriets Blockchains” 
blev sat i verden i efteråret 2019. Målet var at 
blive klogere på hvad blockchain i virkelighe-
den er (Figur 1 og 2), og at udnytte teknolo-
gien til at løse konkrete problemer i byggeriet.

► Søren Cajus, Chef for Dansk Byggeindustri, 
projektleder på Byggeriets Blockchains.
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◄ Figur 1: 
Google-søgning 
af ”Blockchain”

► 
Figur 2:  

Blockchain i 
virkeligheden
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▲ Figur 3: Byggeriets Blockchains Kickoff-event 2019

”pioner”-tilgangen hand-
ler om at springe ud i 
noget nyt og ukendt 
for første gang, og der-
ved bane vejen for andre

 
ved at dele læringspunk-
ter og erfaringer. 

derfor Skal du læSe ByggerietS BlockchainS ScrapBogen
Der er meget hype og mange elendige forklaringer på hvad blockchain-teknologien er og hvad 
den kan. Man skal læse mange artikler på nettet inden det reelle potentiale begynder at bliver 
konkret og før man forstår, hvordan blockchain fungerer som database – og hvordan det kan 
anvendes til dataindsamling og dataudnyttelse.

Der er rigtig mange ”falske profeter” og ”uforberedte sportskommentatorer” i kommunikation og 
medier om blockchain. Mange artikler citerer cirkulært hinanden og genbruger figurer og defini-
tioner, uden at komme helt tæt på hvad blockchain i virkeligheden er, og det har vi forsøgt at gøre  
op med i dette projekt. 

Som del af projektet ”Byggeriets Blockchains” har vi arbejdet med 6 forskellige blockchain-cases 
med forskellige mål og anvendelser, i form af det vi kalder pionerprojekter. Gennem pionerpro-
jekterne har vi haft mulighed for praktisk at undersøge hvad blockchain-teknologi er og hvordan 
det virker. Vi har opbygget en dyb forståelse for teknologien, og gennem projektet erfaret hvor-
dan vi bedst muligt kommunikerer om teknologien, use-cases, fordele, faldgrupper, erfaringer etc. 
til resten af byggebranchen.

► Niels W. Falk, Partner og CEO i HD Lab, projektleder på pionerprojektet IoT Audit.
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PROJEKTET  
BYGGERIETS BLOCKCHAINS

projektdeSign
Forud for projektet blev whitepape-
ret ”Blockchain i Byggeriet” udarbejdet. 
Whitepaperet analyserede blockchain-tek-
nologiens potentialer i byggebranchen og 
identificerede samtidigt uløste udfordringer, 
som nemmere ville kunne løses med block-
chain-teknologi end med anden teknologi. 
Teknologi/problem-tilgangen fra whitepa-
peret har været afspejlet i projektet og været 
bærende for udviklingen af løsningerne i 
projektet. 

Projektet udvalgte ligesom whitepaperet 
helt konkrete udfordringer, som det hidtil 
ikke er lykkedes byggebranchen at løse med 

konventionel teknologi. Gennem seks pio-
nerprojekter, forsøgte vi at udvikle et proof of 
concept (PoC) og et minimum viable product 
(MVP) til de forskellige udfordringer i bygge-
riet (Figur 4). 

Fælles for løsningerne er, at de alle var baseret 
på blockchain-teknologi på den ene eller den 
anden måde. 

hvordan kan vi SkaBe værdi med 
Blockchain?
Projektet har gennem seks pionerprojekter 
undersøgt hvordan blockchain-teknologien 
kan bruges i byggebranchen og hvad der skal 
til for at blockchain-løsningerne kan komme 

Projektet blev støttet med knap 7 mio. kr. af Industriens Fond  
og omfatter følgende projektpartnere:

på markedet. De to hovedformål i projektet 
var først og fremmest at blive klogere på 
hvordan blockchain-teknologien kan anven-
des, samt hvad det kræver at udvikle en block-
chain-løsning og hvordan den bliver mest 
værdiskabende. 

Dernæst forsøgte vi at udbrede løsningerne 
gennem implementering i byggebranchen 
samt undersøgelser af hvem og hvordan løs-
ningerne skal drives i fremtiden.  

engagement og involvering 
Projektteamet har mødtes 20 gange under-
vejs for at udveksle erfaringer og har sidelø-
bende fået sparring fra et advisory board med 
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repræsentanter fra byggebranchen, forsk-
ningsverdenen og tech-industrien.

Derudover har projektteamet arrangeret en 
række konferencer, workshops og webinarer. 
Projektteamet har endvidere løbende publi-
ceret artikler om projektet på hjemmesiden 
byggerietsblockchains.dk.

projektetS faSer
Projektet har været opdelt i fire faser med 
formålet at designe en række koncepter der 
løser udfordringer i byggebranchen, men 
også bidrager til læring og praktiske erfaringer 
med blockchain (Figur 5).

• Initieringsfase: Her blev partnerne sat 
sammen i et tværgående projektteam. Vi 
satte milepæle for det samlede projekt og 
de enkelte pionerprojekter. 

• Udviklingsfase: Her udviklede vi de seks pio-
nerprojekter for at udvikle PoC’er / MVP’er 
for de konkrete blockchain-løsninger. Det 
skete i seks selvstændige teams i samarbejde 
med en række virksomheder i branchen.

• Konsolideringsfase: Her gjorde vi sta-
tus på tværs af de seks projekter for at 
opsamle erfaringer fra arbejdet med 
blockchain-teknologien.

• Acceleratorfase: Her rakte vi ud til 
relevante aktører i branchen for at 
videreudvikle og markedsmodne block-
chain-løsningerne til byggebranchen.

Initieringsfase 
Igangsættelse af 

samlet projekt

Udviklingsfase: 
Udvikling af PoC/ 

MVP-løsninger

Konsolideringfase:
Opsamling af

 erfaringer

Acceleratorfase:
Markedsmodning

af løsninger

▲ Figur 5: De fire faser i projektet Byggeriets Blockchains

Skitser eller PowerPoint 
slides der kan vise hvordan 
en løsning vil virke og se ud 

IDÉ

Simple scripts og mockups 
der viser hvordan et 

koncept vil virke i praksis 

Scripts og brugergrænseflade til 
test af de basale funktioner af 
en løsning med rigtige brugere

MVP’en med rettelser 
og tilføjelser baseret 

på brugertest

Der tilføjes ikke flere 
funktioner til løsningen, men 

de sidste fejl rettes til

Løsningen der er 
fuldt funktionel og uden 

fejl kan lanceres

proto-
type poC MVp

Alpha Beta Launch

▼ Figur 4: Eksempler på versioner af en løsning 
fra idé til lancering af det færdige produkt
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BYGGERI OG BLOCKCHAINS  
– HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN?
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Byggeri x Blockchain
Blockchain-teknologien har en bred vifte af 
egenskaber og værktøjer, men for at forstå 
hvordan blockchain-løsninger kan hjælpe 
byggebranchen, så er det nødvendigt at for-
stå, og at have overblik over byggebranchen 
som helhed og værdikæde – med fokus på 
problemer og udfordringer. Her er en ”A-Z”. 

a) mange aktører og Softwaretyper
Byggebranchen er kendetegnet ved at have et 
stort antal aktører der blandt andre omfatter 
bygherrer, arkitekter, rådgivere, ingeniører, 
banker, forsikringsselskaber, materialeprodu-
center, leverandører, entreprenører, hånd-
værkere og driftsherrer. På et byggeprojekt 
vil der ofte være mange forskellige aktører fra 
forskellige virksomheder og organisationer, 
der alle benytter forskellig praksis og software, 
hvilket ofte resulterer i udfordret samarbejde 
og lav grad af integration mellem software. 

B) miStillid og konflikter
Byggeriet er karakteriseret ved den høje grad 
af mistillid mellem parter og konflikter blandt 
aktører. Der bruges meget tid på voldgiftssa-
ger og ansvarspålæggelse ved fejl.

c) fragmenteret viden og Siloer
Udveksling af data mellem aktører er ofte 
fragmenteret hvilket betyder at der ikke er 
adgang til de samme informationer på tværs 
af værdikæden. Den mangelfulde udveksling 
skaber videnssiloer og giver anledning til 
forsinkelser og fejl.  

d) manuelt og analogt arBejde
En stor del af arbejdet og processerne i byg-
geriet er manuelle og analog hvilket ofte leder 
til fejlagtige konklusioner og i sidste ende 
lavere kvalitet af det færdige byggeri.

e) lav grad af SporBarhed
Det er særdeles svært at spore bygnings-
dele gennem et byggeprojekt, men også når 
det endelige byggeri står færdigt. Det giver 
udfordringer med både renovering, gen-
brug og afskaffelse af byggematerialer og 
komponenter. 

f) minimal indSigt og dokumentation
Der er stor manglen på data vedrørende 
bygningsdeles klimabelastning samt indsigter i 
hvilken betydning forskellige materialevalg og 
byggeprocessers har for klimaet.

Den danske byggebranche (2021) 
    ►  Er den fjerdestørste branche
► ► Beskæftiger cirka 180.000 personer foruden arkitekter og rådgivere etc.
► ► Har en årlig omsætning på cirka 290 mia. kr 
► ►  Er ansvarlig for 30% af CO2-udledningen
► ►  Står for 35% af alt affald i Danmark
► ►  Er blandt de mindst digitaliserede brancher i Danmark og EU

 
Kilder: Bygherreforeningen, Byggefakta, Regeringens Klimapartnerskaber. 
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Blockchain x Byggeri
For at forstå hvordan blockchain-teknologi 
kan løse nogle af byggeriets udfordringer, er 
det nødvendigt at forstå blockchain’s egen-
skaber og styrker, og hvilke typer af løsninger 
man kan udvikle med blockchain-teknologi. I 
forståelsen af blockchain er der en god og en 
dårlig nyhed. 

Den gode nyhed er, at man i store træk godt 
kan forstå værdien af blockchain, og hvilke 
blockchain-løsninger man kan bygge, uden at 
forstå det tekniske aspekt i dybden. 

Se på det som internettet – de fleste af os kan 
se, hvordan vi ved brug af internettet, kan løse 
en række udfordringer, og vi bruger mange 
internet-baserede løsninger i vores hverdag, 
men for de flestes vedkommende, så har vi 
ikke en dyb forståelse for hvordan internettet 
teknisk virker. Derimod har vi en forståelse for 
hvilke egenskaber og værdi internettet har, 
og derfor accepterer vi præmissen for inter-
net-baserede løsninger. Det er derfor vi starter 
med at forklare blockchain’s egenskaber og 
styrker, før vi når til det mere tekniske aspekt.

Den dårlige nyhed er, at selvom man med 
viden om blockchain’s egenskaber og styrker 
kan forestille sig konceptet for en block-
chain-løsning og de problemer man kan løse 
med den, så er det svært at bestille eller at 
bygge en blockchain-løsning uden at have 

en forståelse for hvordan blockchain teknisk 
virker. For at slutte nyhedssandwichen af med 
en god nyhed, så kan vi love, at hvis du læser 
med her, så vil du både lære om blockchain’s 
egenskaber, styrker, værdi og hvordan det 
teknisk virker.

▼ Figur 6: Udklip fra Satoshi Nakamoto’s 
whitepaper ” Bitcoin: A Peer-to-Peer 

Electronic Cash System” fra 2008

For at gøre en lang historie kortFor at gøre en lang historie kort
Konceptet ”blockchain” blev for første 
gang nævnt i whitepaperet ”Bitcoin: A 
Peer-to-Peer Electronic Cash System” 
af Satoshi Nakamoto i 2008, som en af 
kerneteknologierne i den første digitale og 
krypterede valuta Bitcoin (Figur 6).  
Satoshi var dengang og er stadig anonym, 
så den eller de personer der opfandt block-
chain, er til den dag i dag ukendte. 
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▲ Figur 7: Egenskaber og styrker ved blockchain-teknologien

værdien af Blockchain
”Men kan man ikke gøre det der uden block-
chain-teknologi?” er et spørgsmål vi er blevet 
stillet (og har stillet os selv) mange gange 
gennem projektet Byggeriets Blockchains, og 
svaret er ofte ”Jo, det kan man”. 

Men selvom blockchain-teknologien har en 
del egenskaber til fælles med andre tekno-
logier, så giver den selvsagt størst værdi, når 
vi benytter os af de fordele der er unikke for 
blockchain, og de elementer hvor block-
chain-teknologien er bedre end andre tekno-
logier (Figur 7). Og det er dem vi forklarer her.

den korte og kontante forklaring
I modsætningen til et centralt netværk som 
f.eks. en traditionel database, så gør det distri-
buerede netværk alle transaktioner (dem 
kommer vi tilbage til) tilgængelige for samtlige 
aktører i blockchain-netværket til hver en tid. 

Blockchain er desuden exceptionelt god til at 
håndtere komplekse datastrukturer der ikke 
nødvendigvis er ensartede, fuldstændige eller 
i samme format.

Teknologiens kryptering af data sikrer der-
udover at data kan deles sikkert og selektivt, 
samt at deltagernes identiteter håndteres og 
valideres. 

Dertil kan man i et blockchain-netværk 
undvære centrale enheder som banker og 
neutrale tredjeparter såsom advokater, når 
de ligestillede parter peer-to-peer (P2P) 
validerer transaktionerne på blockchainen. 
P2P-netværk muliggør derfor en transaktions-
model der afhænger af et sæt regler frem for 
(måske manglende) tillid mellem aktører.

Dernæst er blockchain en open ledger, der 
bedst kan beskrives som en hovedbog, der er 

Distribueret 
netværk

Distribuering 
og deling 
af data

Høj til-
gængelighed
af data

Open 
ledger

Transparent 
og valideret

data 

Validerings-
mekanismer

Håndtering af 
data i mange 
formater

Kompleks 
datastruktur

Sikker og 
selektiv 
datadeling

Kryptering 
af data

Ligestilling, tillid 
mellem og håndtering 
af mange aktører

peer-to-peer
(p2p)

Automatisering 
inden for data
og transaktioner

Smart 
contracts

Sporing af data 
på tværs af 
værdikæden

Chain of
custody

tilgængelig for alle i netværket. Den kan ses 
som en moderne og digital pendant til kirke-
bogen, hvor alle kunne får informationer om 
dåb, bryllup og begravelser i deres sogn. 

Desuden er smart contracts, der er en slags 
kontrakter på kodeform, centrale i mange 
blockchain-løsninger. Dvs. at kontrakterne i 
en løsning kan programmeres til at udføre en 
bestemt transaktion eller automatisk handling, 
hvis et eller flere kriterier opfyldes.

Derudover gør blockchain-teknologiens 
opbygning den usædvanligt god til at doku-
mentere chain of custody. Det betyder, at 
man nemt kan spore et objekt eller materiales 
ejere, historik og relateret data.

Til sidst skaber blockchain-løsninger transpa-
rent og valideret data qua den teknologiske 
opbygning og valideringsmekanismer. 
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hvad er Blockchain?
I takt med at blockchain-teknologien er blevet 
mere udbredt, og ikke længere kun benyttes 
i forbindelse med crypto-valutaen Bitcoin, 
er der kommet flere forskellige definitioner 
og forklaringer på hvad blockchain er. I det 
originale whitepaper fra 2008, der beskrev 
konceptet uden at have defineret ordet 
”blockchain”, blev det defineret således: 

►► A PEER-TO-PEER NETWORK 
USING PROOF-OF-WORK TO 
RECORD A PUBLIC HISTORY OF 
TRANSACTIONS ◄◄

For de fleste siger den originale definition ikke 
så meget om hverken hvad blockchain er, eller 
hvordan det virker, og med tiden er der blevet 
sat flere ord på definitionen. 

Hvis man googler ”blockchain definition” så 
støder man højst sandsynligt på en definition i 
denne stil:

►►BLOCKCHAIN IS A SHARED, 
IMMUTABLE LEDGER THAT FACILITA-
TES THE PROCESS OF RECORDING 
TRANSACTIONS AND TRACKING 
TANGIBLE OR INTANGIBLE ASSETS 
IN A NETWORK ◄◄

Men i denne, og de fleste andre definitioner, 
som man kan google sig til eller læse om i 
populærvidenskabelige artikler, så skal man 

kende til mindst ti fagtermer inden for block-
chain-teknologien, for at forstå definitionen. 
Og her kommer så det næste problem, for det 
kan være svært at sætte sig ind i fagtermerne 
uden at have forstået hvad blockchain er. Vi 
kalder denne problemstilling for ”Dummy-
paradokset” eller ”Måske er blockchains bare 
ikke for dummies”.

Men hvordan kommer vi så omkring dette 
paradoks? Først og fremmest har vi konklude-
ret, at det tager tid at sætte sig ind i teknolo-
gien, og at det kræver, at man arbejder med 
den, eller at man giver sig tid til at høre eller 
læse om den, og det kan du heldigvis gøre 
her. Vi starter ud med en meget kortfattet defi-
nition eller en slags beskrivelse af blockchain, 
som man kan forstå uden alle fagtermerne:  

►► EN BLOCKCHAIN KAN, HELT 
BASALT, SES SOM EN DATABASE. 
DOG EN DATABASE MED EN SPECI-
FIK STRUKTUR OG ET SÆT UBRYDE-
LIGE SPILLEREGLER. ◄◄

Okay, så der er en specifik struktur og nogle 
ubrydelige spilleregler, og dem kan du læse 
om her – vi starter med strukturen. 

Blokke og kæder
Formålet med en blockchain er at kunne dele 
transaktionsdata i et netværk af aktører, og 
strukturen er designet derefter (Figur 8 og 9). 
En blockchain opbygges ved, at data lægges 

i digitale blokke, der forsynes med et slags 
stempel, som siger noget om, hvornår blokken 
er oprettet – dvs. et timestamp. Desuden kan 
stemplet også sige noget om hvem der har 
oprettet blokken gennem et ID.
 
Blokken er derudover forsynet med to hashes. 
Den ene er blokkens unikke navn – og den 
anden er den forrige bloks unikke navn. 
Det unikke navn består af en række at tal og 
bogstaver, lidt ligesom nummerpladen på en 
bil. Ved hjælp af disse hashes kædes blokkene 
sammen efterhånden som de oprettes af 
brugerne, og der genereres en digital kæde af 
blokke = blockchain.

I vores forsimplede eksempel (Figur 9) med en 
huskøbs-blockchain starter Niels blockchainen 
med den første blok, som kaldes en genesis 
block d. 4. August 2019. Det gøres ved at 
lægge data vedrørende et hus han har bygget 
ned i blokken. Efterfølgende køber Mie huset 
af Niels, så køber Ole huset af Mie og til sidst 
køber Hugo huset af Ole. Alle disse transak-
tioner og data gemmes i blokke og blokkene 
kædes sammen med hashes fra blokken selv 
og dens forrige blok.
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Genesis block

ID og timestamp

Forrige hash Hash Kæden fortsætter hvis Hugo sælger huset

Data
Niels bygger et hus Mie køber Niels’ hus Ole køber Mies hus Hugo køber Oles hus

◄ Figur 8: Illustration af 
blockchain-transaktioner 
fra det originale whitepaper 
om Bitcoin. Her blev den 
elektroniske valuta beskre-
vet som en kæde af digitale 
signaturer

▼ Figur 9: Illustration af 
et eksempel på en kæde 
af blokke = blockchain 
(med data om huskøb og 
ejerskab)

Transaktioner handler ikke kun om penge!Transaktioner handler ikke kun om penge!
Ordet ”transaktion” stammer fra det latin-
ske transactio, afledt af transigere ’føre, 
drive igennem’, dannet af trans- og agere 
’bevæge, handle’”.

Det er godt at huske, for med blockchain  
handler transaktioner ikke altid om penge-
overførsler eller handler, men også blot om 
data der bevæger sig i netværket.
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Blockchain i tal
Alle blockchains består altså af blokke og 
kæder, men der findes et utal af forskellige 
blockchains. Nogle af de mest udbredte og 
velkendte er Bitcoin, Ethereum, Corda og 
Hyperledger. Hvordan de hver især benyttes 
til forskellige use-cases og hvad det har med 
mangoer at gøre kommer vi tilbage til. 

Nøgletallene for diverse blockchains ændrer 
sig hele tiden afhængigt af udbud, efterspørg-
sel og størrelsen af kæden der konstant vok-
ser, så længe der foretages transaktioner på 
netværket. 

I skrivende stund (15. marts 2022 kl.17.15 ), 
fylder Ethereum’s database omkring 345 GB 

og består af over 14 millioner blokke. Hver 
blok indeholder i gennemsnit 88KB i form af 
transaktioner. Kæden vokser stødt med en ny 
blok cirka hver 13. sekund, og der foretages 
omkring 48.000 transaktioner på netværket 
hver time.

Bitcoin’s database fylder til sammenligning 
omkring 458 GB og består af mere end 
700.000 blokke. Bitcoin’s blokke kan højest 
indeholde 1MB i transaktioner, men gennem-
snittet ligger på omkring 0,6MB per blok. 
Der tilføjes en ny blok til kæden cirka hver 
10. minut, og der foretages omkring 11.000 
transaktioner på netværket hver time.
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menneSker, mekaniSmer og computere
En blockchain-løsning består som udgangs-
punkt af selve blockchainen, der udvikles 
af blockchain-arkitekter. Ovenpå er block-
chain-applikationen der består af en løsning 
der interagerer med både blockchainen og 
brugerene, og den laves typisk af et team af 
applikations-udviklere. 

Brugergrænsefladen, altså det vi som menne-
sker ser når vi åbner en app eller hjemmeside, 
viser ikke nødvendigvis blockchainen. Man 
kan altså sagtens bruge en blockchain-appli-
kation, uden nødvendigvis at kunne se, at den 
kører på blockchain. 

I et blockchain-netværk defineres deltagerene 
som noder. Noderne kan være både menne-
sker, computere eller mekanismer der agerer i 
henhold til platformens spilleregler (dem kom-
mer vi til om lidt). Afhængigt af hvad det er 
for en type blockchain der er tale om, så kan 
noderne have forskellige roller. Overordnet 
set findes der to slags noder henholdsvis full 
nodes og lightweight nodes også kaldet ligt-
hweight clients. 

Alle full nodes i blockchain-netværket har 
en kopi af transaktionshistorikken for block-
chainen. Igennem bestemte full nodes, der 

Blockchain-
arkitekt

Blockchainen

Blockchain-
applikationen

Applikations-
udvikler

Lightweight nodes

Full nodes
(Validators)

kaldes validators, kan der varetages transak-
tioner ved enten at validere disse. Full nodes 
er som oftest computere og mekanismer i 
blockchain-systemet. 

Lightweight nodes har ikke en kopi af data-
basen med blokkene i, men interagerer med 
netværket gennem full nodes. Disse nodes er 
oftest mennesker der bruger blockchain-ap-
plikationen gennem en smartphone eller 
computer. Lightweight nodes modtager kun 
transaktioner der er relevante for dem og de 
står ikke for valideringen af dem eller andre 
transaktioner i netværket (Figur 10). 

Spilleregler
Videre til spillereglerne! Den første regel gæl-
der for alle typer af blockchains, og helt kon-
kret så betyder den, at man kun kan skrive og 
læse i en blockchain, hvor man i en traditionel 
database også kan redigere og slette. Således 
kan intet data slettes fra en blockchain – eller 
manipuleres. Når det sikres, at der kun skrives 
ægte og sandt data i blockchainen, ved at 
validere det, så bliver blockchainen det man i 
den verden referer til som en ”single source of 
truth”, men vi kan også kalde det for en fælles 
kilde til sandfærdigt data, som ikke kan hackes 
eller manipuleres.

► Figur 10:  
Aktører og elementer i et blockchain-netværk
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det offentlige og private er ikke kun 
noget vi har i den virkelige verden
De næste spilleregler afhænger af hvilken 
type af blockchain der er tale om, så vi holder 
lige en pause fra reglerne og dykker i stedet 
ned i hvilke typer af blockchains der findes. 
Nu er det med at holde tungen lige i munden! 

Der skelnes mellem offentlige blockchains 
hvor alle kan deltage anonymt eller private 
blockchains hvor det er ”invite only” og delta-
gernes identitet kendes. 

Desuden skelner man mellem om en block-
chain er permissionened, hvilket vil sige, at den 
har flere roller med forskellige rettigheder, 
eller om den er permissionless, hvilket betyder 
at alle deltagere har samme rettigheder.  
 
Permissioned blockchains er styret af en cen-
tral autoritær enhed f.eks. en myndighed, 
virksomhed, organisation eller et konsortium 
bestående af flere enheder. 

Enheden eller konsortiet står for adgangen 
til netværket og restriktioner af rollerne. I en 
permissionless blockchain er der ingen central 
autoritær enhed. Tilsammen giver forskellige 
kombinationer disse tre (fire) typer af block-
chains (Figur 11):

1. Privat permissioned: Består kun af 
udvalgte deltagere hvis identitet kendes. 
Deltagerene har forskellige roller og det 
er f.eks. kun den centrale enhed eller dem 
fra konsortiet bag blockchainen der kan 
validere transaktioner. Det er lidt ligesom et 
intranet, bare blockchain-ish. 

2. Offentlig permissioned: Alle der møder 
visse pre-definerede kriterier kan del-
tage anonymt i netværket og validere 
transaktioner. 

3. Offentlig permissionless: Alle kan 
anonymt deltage i netværket. Bitcoin-
netværket er et eksempel på en offentlig 
permissionless blockchain, og det betyder 

at alle kan validere transaktioner på net-
værket. Betalingen for at validere transakti-
oner sker i dette netværk i Bitcoins. Det er 
også det vi kender som Bitcoin-mining (Det 
kommer vi tilbage til). 

4. Privat permissionless: Denne type findes i 
teorien ikke, da en blockchain kun kan være 
privat hvis en central enhed styrer hvem der 
deltager i netværket, mens det der karakte-
riserer permissionless blockchains er, at der 
ikke er en central enhed, der kan udelukke 
deltagere eller definere roller.  
 
Dog findes der hybrid-blockchains, hvor en 
central enhed styrer blockchainen, mens 
en offentlig blockchain håndterer visse af 
den private blockchains processer/transak-
tioner. I praksis er der dog tale om to for-
skellige blockchains der tilsammen benytter 
egenskaber fra både private og permissi-
onless blockchains. 
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Permissioned 

Priavt
Offentlig

Permissionless

Hybrid (  FBA)
Va
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to
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den

tit
et

Tillid til validators

Gaming
Verifikation

(  Proof of Work) (  Proof of Stake)

Forsikring
Supply chain

Afstemninger
Anti-fraud

Kvalitetssikring
Supply chain

IBM Food Trust

Enterprise (  PBFT)
Mindst transaktionsomkostning
Størst transaktionshastighed
Mindst energiforbrug
Mindst sikkerhed

Størst transaktionsomkostning
Mindst transaktionshastighed  
Størst energiforbrug
Størst sikkerhed

Mindre transaktionsomkostning
Mindre transaktionshastighed
Mindre energiforbrug
Stor sikkerhed
 

Mindre transaktionsomkostning
Stor transaktionshastighed
Mindre energiforbrug
Stor sikkerhed
 

◄ Figur 11: Blockchain-typer og karakteristika

her kommer tommelfingerreglerne
De tre (fire) typer af blockchains (Figur 11) har 
forskellige valideringsmekanismer, egenskaber 
og styrker, og derfor også forskellige oplagte 
use-cases. Her er blandt andet eksempler som 
verifikation, afstemninger, forsikring og sup-
ply-chain, men der er mange flere muligheder.

Typisk så er de afgørende faktorer når man 
skal vælge typen af blockchain til en given 
løsning:

• Hvor vigtigt det er at kende til identiteten af 
validators i netværket

• Hvor høj tillid man har/ønsker at have til 
validators i netværket

• Hvor høj en prioritet sikkerheden har
• Hvor hurtigt transaktionerne skal gå
• Hvad transaktionerne koster at gennemføre
• Hvor stort et energiforbrug valideringsme-

kanismerne har

Men hvordan vælger man så? Det kan du 
læse mere om på de kommende sider.
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at de glædeligt udfører dem. Men hvad er 
det der motiverer dem? Det afhænger af, ja 
du havde nok gættet det, blockchain-typen. 
For private permissioned blockchains kan det 
være validatorens ansvar, ry og rygte eller 
ønske om sikre valid data i blockchainen, der 
udgør deltagerens motivation for at validere 
transaktioner. 

For offentlige blockchains hvor alle kan vali-
dere udgøres motivationen af det økonomiske 
incitament. Validators i PoW og PoS bliver 
nemlig betalt i crypto-valuta for at validere 
transaktionerne og tilføje blokkene til kæden. 
Det fungerer således: Hvis du vil sende mig 
det der svarer til 100 kr i crypto-valuta, så 
sættes transaktionen i kø på netværket når du 
har oprettet den. En validator tilføjer transak-
tionen sammen med flere andre transaktioner 
til en blok, som så tilføjes til kæden og trans-
aktionen gennemføres. 

valideringsmekanismer der benyttes i block-
chainen. Mekanismerne er, i grove træk, en 
måde hvorpå man kan sige ”vi er enige om at 
denne transaktion er gyldig” eller ”vi er enige 
om at denne valide blok skal tilføjes til kæden”. 
Det gøres på forskellige måder afhængigt af 
blockchain-typen.

For private permissioned blockchains og hybrid 
blockchains bruges blandt andet mekanismen 
Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT), 
Federated Byzantine Agreement (FBA) og 
proof of authority (PoA) som har relativt lave 
transaktionsomkostninger og energiforbrug.
 
I offentlige blockchains bruges typisk enten 
proof of work (PoW) eller proof of stake (PoS) 
som har væsentlig højere transaktionsomkost-
ninger og energiforbrug.

Fælles for dem alle er, at deltagerene i net-
værket er ansvarlige for valideringerne, og 

Hvis det er vigtigt at vide hvem der validerer 
transaktioner, så vælges en privat blockchain 
typisk og hvis man har eller ønsker at have høj 
tillid til dem der validerer så vælges en permis-
sioned blockchain.

Permissionless blockchains er ofte mere sikre 
fordi der er flere noder til at validere transak-
tionerne, men det betyder også at transaktio-
nerne tager længere tid. 

Det modsatte gør sig gældende for permis-
sioned blockchains hvor transaktionerne ofte 
går hurtigere fordi der er færre noder der skal 
validere, men det betyder også at sikkerheden 
er lavere fordi risikoen for hacking og andre 
manipulationer er større (selvom den også 
for permissioned er meget lille sammenlignet 
med traditionelle databaser). 

Transaktionernes pris og energiforbrug 
afhænger begge af de typer af konsensus-/
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proof of work (pow)
I PoW kaldes en validator for en miner, f.eks. 
en Bitcoin-miner. PoW kræver at en miner 
stiller computerkraft til rådighed. 

Hvis du har læst lidt om Bitcoins, så har du 
sikkert hørt, at miners konkurerer om at løse 
”komplekse computer-pusslespil” og at vinde-
ren får lov at tilføje en blok til kæden. For hver 
blok der tilføjes frigøres crypto-valuta til mar-
kedet, og den miner der har løst ”puslespillet” 
og tilføjet blokken betales for arbejdet i netop 
crypto-valuta.

Vi forklarer en forsimplet version af ”puslespil-
let” her, men det er med at holde tungen lige i 
munden (Figur 12).

”Puslespillet” er et hash af data fra transaktio-
nerne og et tal, der refereres til som number 
used once (NONCE). Det er det tal som 
minerne skal bruge computerkraft på at finde.  
Et hash er en slags unik kode som data kan 
konverteres til ved hjælp af algoritmer. Her 
kommer et eksempel hvor vi bruger algo-
ritmen SHA-256 til at generere et hash 
bestående af 64 tal og bogstaver af ordene 
”Byggeriets Blockchain”:  

”Byggeriets Blockchains” = c2bf8d5bcdbc-
57c3599e2163c124c6a54d2435280fcafa-
a6809432f0ab6c1e6a 

Tilføjer man et tal til ordene, så ser vi, at algo-
ritmen ikke bare udskifter den første del af 
hashet, men generer et helt nyt afhængigt af 
hvilket tal der tilføjes:   

”1 Byggeriets Blockchains” = f0753e26b- 
315c1231b666bdfb2cdc73271eb4c74ff-
12b7968cb760e9a280f452 

”2 Byggeriets Blockchains” = 5ac8e1a82e-
303fa650c39767f5e40e12a58647a5abf-
baf65af32ee3cb34e938f

Det tal der skal tilføjes for at ”puslespillet” går 
op, er det tidligere omtalte NONCE. Det er 
ikke et hvilket som helst tal, men lige præcis 
det tal der giver et hash som starter med ét 
eller flere 0’er (afhængigt af sværhedsgraden 
af ”puslespillet”). 

I eksemplet med ”Byggeriets Blockchains” 
skulle vi altså finde et tal i stedet for 1 eller 2, 

der giver et hash, der starter med 0 i stedte for 
f eller 5, hvis ”puslespillet” skulle gå op, og vi 
derved kunne få betaling for at tilføje blokken 
til kæden. Vi kunne nu prøve fra en ende af 
med tallene 3, 4, 5, 6 osv. og se hvornår vi får 
et hash der starter med et 0. 

Men der er så mange tal, at det potentielt 
set kunne tage dage, hvis ikke uger eller år. 
Minerne bruger computerkraft, og derved 
går det hurtigere, men det kræver stadig stor 
computerkraft at finde det rette tal. 

Man kunne fristes til at sige, at det er som at 
finde en nål i en høstak, men det er meget 
værre. Det svarer faktisk nærmere til at give 
hele jordens befolkning hver sit tal, for deref-
ter at forsøge at finde den person som har det 
ene tal vi leder efter, for at få et hash der star-
ter med 0. Fordi alle minerne arbejder på at 
finde det samme tal på samme tid, så har vali-
dering i PoW et enormt stort energiforbrug. 

Eksempel på NONCE

Hash

Transaktion med data �Byggeriets Blockchains�

36942 +

48291b3e7b62ae3c77110e51429a2569795af8ad7d143ea52b7c0e28e2ef2caf

AlgoritmeSHA-256

�puslespil�
Byggeriets Blockchains

► Figur 12: Proof of work og crypto-mining
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proof of Stake (poS)
PoS blev introduceret som en modreaktion på 
det høje energiforbrug ved PoW. I PoS bliver 
en validator refereret til som en staker, minter 
eller forager. Det fungerer således at stakeren 
tilføjer en mængde crypto-valuta, der fun-
gerer som en slags lodsedler, til en pulje. Fra 
puljen trækkes en ”vinder” som får lov at vali-
dere transaktionen og derefter belønnes med 
crypto-valuta. En staker skal ofte leve op til 
bestemte krav for både hard- og software, og 
hvis de forsøger at tilføj uægte transaktioner til 
en blok, så kan de miste hele eller dele af den 
crypto-valuta som de har ”udlånt” til puljen.

Lukket kLub eLLer andeLsforening?
I både PoW og PoS arbejder flere parter ofte 
sammen i  såkaldte mining pools eller staking 
pools fordi det kræver for store computerkræf-
ter eller for høj startkapital for enkeltpersoner 
til at konkurrere med andre store sammenslut-
ninger. Når Ethereum som planlagt migrerer 
over til PoS skal man f.eks. smide 32ETH, der 
i skrivende stund svarer til over en halv million 
danske kroner, i puljen for at blive staker. 

Når miners eller stakers arbejder sammen i 
de såkaldte pools, kan man se det lidt som en 
andelsforening, hvor man kun i fællesskab kan 
opnå et udbytte. Samtidig har f.eks. bitcoin 
fået meget kritik for ikke længere at leve op til 
idéen om at bestå af decentrale enheder, fordi 
valideringen af transaktioner domineres af 
omkring 10 større pools.
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August 14, 2014

Certificate: 10000005

has successfully achieved the certification

Example Certificate

Jordan Smiths

CERTIFICATE OF EXCELLENCE

John Doe, Head of Examples
Technical University of Example

Blockchain-ID: c32bea

UDSTEDT DEN
14. august 2014

UDLØBER OM
Udløber ikke

Denne digitale kvalifikation er udstedt på sikker vis via Accredible, og dens oplysninger er sande.

Denne udsteder er verificeret af Accredible

Kvalifikationen er Blockchain-sikret

2014-08-14 • Kvalifikationen er udstedt
2017-09-27 • Blockchain-registrering oprettet

KVALIFIKATIONENS FULDE HISTORIK

Denne indehaver er verificeret af Accredible

Autenticiteten af denne kvalifikation kan verificeres uafhængigt. Læs mere om Blockchain-sikkerhed.

Verificering af kvalifikation
Denne Example Certificate kvalifikation er VERIFICERET

◄ Figur 13: Eksempel på  verificering af et eksa-
mensbevis gennem Accredible’s blockchain-løsning

kampen mod forfalSkning
Et eksempel på en offentlig permissionless 
blockchainløsning er det digitalt verificerbare 
eksamensbevis. Løsningen hedder Accredible 
og er bygget på Bitcoin-blockchainen. Med 
løsningen kan universiteter og andre uddan-
nelsesinstitutioner udstede eksamensbeviser 
via platformen. Platformen kan senere bruges 
af f.eks. en kommende arbejdsgiver eller 
i forbindelse med videreuddannelse, til at 
verificere at eksamensbeviset ikke er forfalsket 
(Figur 13).
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den om mango
Et eksempel på en hybrid blockchain er IBM’s 
løsning FoodTrust der er udviklet i samarbejde 
med supermarkedskæden Walmart. Formålet 
med løsningen er at opnå en bedre fødevare-
sikkerhed, ved at dokumentere forsyningskæ-
den på det frugt og grønt der forhandles.

Det er nyttigt at have bedre overblik over hvor 
varen kommer fra f.eks. hvis en kunde rappor-
terer om en mango, noget spinat eller noget 
helt tredje der har givet madforgiftning eller 
lignende. Med FoodTrust kan Walmart i løbet 
af få sekunder undersøge hvilken plantage 
den specifikke mango stammer fra, og sikre at 
alle mangoer fra den plantage bliver fjernet 
fra hylderne. Før FoodTrust, kunne det tage 
over en uge at opspore og man var nødsaget 
til at fjerne mangoer fra alle leverandører fra 
hylderne, i stedet for at nøjes med de dårlige. 
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det nye Skud på Blockchain-Stammen
Du har måske hørt om non-fungible tokens 
eller kortere NFT’er, men hvad er det nu lige 
det er? Her får du den korte forklaring:
• Non: den er nem, det betyder bare ”ikke”
• Fungible: at noget er ombytteligt – f.eks. 

penge. Hvis jeg låner 100 kr af dig i kon-
tanter, så er du ligeglad med om det er den 
samme seddel jeg betaler tilbage med, 
eller om det er en anden 100-kr-seddel

• Token: en enhed, genstand eller polet 
(f.eks. en buspolet, til dem der husker det). 
I dette tilfælde ser vi det som en digital 
genstand

NFT’erne benyttes som et digitalt bevis på at 
man er den retmæssige ejer af noget. Dvs. 
at NFT’er repræsenterer en ikke-ombyttelig 
digital genstand. At noget er ikke-ombytteligt 

kender vi f.eks. fra kunsten, hvor Leonardo da 
Vincis Mona Lisa ikke uden videre kan ombyt-
tes til Vincent Van Goghs The Starry Night, på 
trods af at de begge er malerier. 

En NFT er altså en digital genstand (token) der 
repræsenterer ejerskab af unikke objekter der 
ikke kan veksles èn til èn. Det kan være ejer-
skab af digital kunst, musik eller samleobjekter 
men også en digital repræsentation af et fysik 
objekt som f.eks. en bil eller et hus. 

Måske lyder det tosset, men tænk bare på 
samlekort, mønt- og frimærkesamlinger etc. 
NFT’er er ikke så anderledes – de er bare digi-
tale, og de har fået stor popularitet de seneste 
år. Der handles med tusindvis af NFT’er hver 
dag og der er endda eksempler på NFT’er der 
er solgt for mange millioner kroner. 
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okay, tilBage på Sporet
Der er ikke en one-size-fits-all blockchain-løs-
ning der kan løse alle byggeriets problemer, 
men løsninger hvor blockchain-teknologiens 
egenskaber kombineres, kan bruges til at 
løse en bred vifte af udfordringer inden for 
produktivitet, kvalitet og bæredygtighed når 
de rette egenskaber og udfordringer mat-
ches  (Figur 14). Det rette match er vigtigt for 
at sikre, at alle vores problemer ikke ligner 
søm, bare fordi vi står med hammeren i hån-
den – når nu vi har en hel værktøjskasse af 
blockchain-egenskaber. 

højere produktivitet
Byggebranchens mange aktører og forskellige 
typer af software kan nemt håndteres med 
det distribuerede netværk og blockchain-tek-
nologiens evne til at behandle komplekse 
og forskellige datastrukturer. Desuden kan 
byggeriets karakteristiske mangel på tillid 
imødekommes med kryptering af data og 
P2P-validering, hvor alle parter indgår i net-
værket på lige fod. Blockchain-løsninger kan 
altså skabe bedre forhold for samarbejde, 

integrationer af software og færre konflikter 
der alt sammen resulterer i højere produktivi-
tet på projekterne.   

Bedre kvalitet 
Kvaliteten af det færdige byggeri afhænger 
ikke kun af arbejdet på byggepladsen, men 
også af informerede valg og adgang til den 
rette viden i designprocessen. De fragmente-
rede data og vidensiloer kan f.eks. kommes til 
livs med en open ledger hvor alle parter kan få 
adgang til det nødvendige data. Desuden kan 
mange af de manuelle processer og analogt 
arbejde systematiseres og automatiseres med 
smart contracts.

mere Bæredygtighed 
Den manglende sporbarhed for byggemate-
rialer, som er en af de store udforinger når det 
kommer til bæredygtighed i byggeriet, kan 
afhjælpes med blockchain-teknologiens egen-
skaber inden for chain of custody. Man kan 
altså bruge teknologien til at spore byggema-
terialer på tværs af værdikæden og derved få 
et samlet billede af produktets klimapåvirkning 

i det specifikke scenarie. Udover det, så kan vi 
benytte det transparente og validerede data 
til at dokumentere og at få indblik i et projekts 
bæredygtig – eller mangel på samme.  

SchweizerknivS-reglen 
Selvom byggeriets problemer og udforinger 
er separeret til at være enkeltstående og på 
”A-Z”-form for forståelsens skyld her, så ser 
virkeligheden sjældent sådan ud. De fleste 
af de udfordringer der er sværest at løse, er 
en kombination af udfordringer, og derfor vil 
flere af blockchain-teknologiens egenskaber 
komme i spil. 

Men heldigvis passer virkeligheden godt til 
blockchain-teknologien, hvor man ofte køber 
”hele pakken”, ligesom med en schweizerkniv. 
Det giver derfor sjældent mening at udvikle en 
blockchain-løsning hvis man kun vil udnytte en 
enkelt af teknologiens egenskaber, ligesom at 
det sjældent giver mening at købe en schwei-
zerkniv, hvis man kun skal bruge proptrække-
ren eller neglefilen. Vi kalder denne pointe for 
” Schweizerknivs-reglen”. 

Derfor passer blockchain-
teknologi til byggebranchen
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C) Fragmenteret 
viden og siloerOpen ledger

Byggebranchens 
udfordringer

Blockchain’s egen-
skaber og styrker

B) Mistillid 
og konflikter

Kryptering af data

peer-to-peer (p2p)

A) Mange aktører 
og softwaretyper

Distribueret netværk

Kompleks datastruktur

D) Manuelt og 
analogt arbejdeSmart contracts

E) Lav grad 
af sporbarhedChain of custody

F) Minimal indsigt 
og dokumentationValideringsmekanismer

◄ Figur 14: Gode men ikke entydige matches 
mellem blockchain-egenskaber og udfordrin-
ger i byggebranchen
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Cases ► 

Konsolidering Kommunikation 

Forprojekt ►
► Match & Create for-
løb i BLOXHUB i 2019.

► Research, uddannelse,
inspiration og læring 

► Undersøgelse af udfordringer,
identifikation af aktører, processer
samt potentialer og detaljering af
pionerprojekter 

Pitches
Hack ►

Prejekt ►

Spin-off’s

Deep dive ► 

6 x pionerprojekter

► Strategisk starthjælp til definition af
spin-off projekter og sammensætning 
af konsortier til at drive dem 

► Korte sprints til løsning af 
mindre og specifikke mangler 
på pionerprojekterne 

BAG OM PROJEKTET  
BYGGERIETS BLOCKCHAINS
hvad ville vi?
Med udgangspunkt i spørgsmålet ”Kan block-
chain-teknologi løse nogle af byggebranchens 
hidtil uløste problemer på en bedre måde end 
anden teknologi?” var projektets formål at 
sikre en dybere forståelse af blockchain-tek-
nologien og de use-cases og udfordringer i 
byggebranchen, som den kan være relevant 
for, og i sidste ende være med til at løse. Vi 
ønskede at få den fornødne erfaring med at 

bygge blockchain-løsninger, til at kunne dele 
en række do’s & dont’s inden for udvikling af 
blockchain-løsninger, forretningsmodeller, 
planlægning af processer og sammensætning 
af blockchain-konsortier. Vi ville løbende i 
projektet involvere og kommunikere til bran-
chen omkring projektet, så de dels kunne blive 
klædt på til arbejdet med blockchain, og så 
de løsninger og koncepter der måtte blive en 
succes kunne leve videre i branchen. I sidste 

ende skulle vi efter projektet kunne svare på 
spørgsmålet ”hvordan kan vi skabe værdifuld 
datadeling med blockchain-løsninger?”. 

hvad gjorde vi?
Projektet, der stod på skuldrene af forprojek-
tet og whitepaperet ”Blockchain i Byggeriet”, 
startede ud med et deep dive i blockchain som 
teknologi, blandt andet ved at tage inspiration 
fra blockchain-løsninger i andre brancher. 
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Cases ► 

Konsolidering Kommunikation 

Forprojekt ►
► Match & Create for-
løb i BLOXHUB i 2019.

► Research, uddannelse,
inspiration og læring 

► Undersøgelse af udfordringer,
identifikation af aktører, processer
samt potentialer og detaljering af
pionerprojekter 

Pitches
Hack ►

Prejekt ►

Spin-off’s

Deep dive ► 

6 x pionerprojekter

► Strategisk starthjælp til definition af
spin-off projekter og sammensætning 
af konsortier til at drive dem 

► Korte sprints til løsning af 
mindre og specifikke mangler 
på pionerprojekterne 

Med en dybere forståelse for teknologien 
kunne case-arbejdet forfines og de udvalgte 
use-cases blev udspecificeret med input fra 
branchen. Efterfølgende startede arbejdet 
med de seks pionerprojekter, der blev kørt af 
forskellige projektdeltagere og efter forskel-
lige udviklingsprincipper. Løbende i udvik-
lingsfasen blev branchen involveret gennem 
både konferencer og pitches af projekterne. 
Efter afslutningen af pionerprojekterne blev 
der afholdt hacks, spring boards og prejekts 
hvor pionerprojekterne blev udviklet og klar-
gjort til videre projekter med aktører i bran-
chen. Gennem og efter projektet er der blevet 
delt erfaringer og ideer gennem konferencer, 
workshops, udgivelser, podcasts og artikler på 
hjemmesiden byggerietsblockchains.dk. 

hvad opnåede vi?
Gennem projektet blev der udviklet et fra-
mework til match af udfordringer i byggebran-
chen og typer af blockchain-løsninger. Disse 
indsigter kan bruges til at vurdere om block-
chain, for det første, er den rette teknologi til 
problemet, og dernæst hvordan en løsning 
skal planlægges og udvikles. 

Projektet har ledt til en række gangbare kon-
cepter, proof of concepts og minimum viable 
products med henblik på bedre kvalitet, højere 
produktivitet og mere bæredygtighed i de 
forskellige faser af et byggeprojekt. 

I løbet af projektet kunne vi konkludere, at 
det kræver et stort forarbejde og en dybde-
gående forståelse af blockchain at udvikle 

succesfulde løsninger med teknologien. 
Desuden kan vi konkludere at der ikke kan 
udfærdiges en kort liste af do’s & dont’s, men 
nærmere en liste med krav der skal være 
opfyldt og nødvendig viden inden man påbe-
gynder et blockchain-projekt. 

Denne viden er beskrevet i en række konso-
lideringsrapporter der omhandler aspekter 
inden for teknologi, proces, konsortier og 
forretningsmodeller.  

Igennem pionerprojekterne er der blandt 
andet blevet sået frø til løsninger der lever 
videre i branchen, og vi har engageret mere 
end 200 virksomheder gennem projektperi-
oden i forbindelse med projekter, workshops 
og konferencer.  
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DE SEKS PIONERPROJEKTER

Pionerprojekterne udspringer af de 
ideer til cases der blev genereret i 
forprojektet og beskrevet i whitepape-
ret ”Blockchain i Byggeriet”. En pioner 

er en der går en ny vej for første gang, og 
pionerprojekterne er, med det i mente, tænkt 
som eksperimenter, hvor det med en praktisk 
tilgang undersøges, om hidtil uløste proble-
mer kan løses på en ny måde. 

Pionerprojekterne har hver især haft en varig-
hed på et halvt til halvandet år, og har cirka 
kostet mellem en halv og halvanden million 
at udføre afhængigt af case og omfanget af 
projektet. Hvert projekt er ledet og udført af 
forskellige parter af projektteamet og med 
deltagelse fra branche igennem advisory 
boards, konferencer, workshops og webinarer. 
 
Den eksperimenterende tilgang for pioner-
projekterne har haft til formål at få afprøvet 
koncepter tidligt i processen, for at kunne 
tilpasse dem løbende eller forkaste dem, 
hvis ikke de virkede som tiltænkt. De seks 

pionerprojekter skulle hver især hjælpe med 
at svare på spørgsmålet om hvorvidt og hvor-
dan blockchain-teknologi kan bruges til at løse 
komplekse problemer inden for produktivitet, 
kvalitet og bæredygtighed i byggebranchen. 

De seks pionerprojekter der omhandler cases 
fra forskellige faser i et byggeprojekt, har 
følgende titler og temaer:

• #1 BuildTrust: Dokumenteret chain of 
custody for bygningsdele og -materialer

• #2 DigitalBEAst: Byggebranchens materia-
lelogistik på blockchain 

• #3 IoT Audit: “Spotify” for data fra IoT 
sensorer

• #4 ComeTogether: Smart håndtering af 
mødereferater og beslutningslog

• #5 OnSite: Deleøkonomisk platform for 
gule (og grønne) maskiner

• #6 BimPartner: Verificering af BIM model-
krav og -versioner 

Pionerprojekternes cases omhandler forskel-
lige udfordringer i byggebranchen og har hver 
især haft forskellige formål og forventet effekt. 
Projekternes fokusområde blev beskrevet i 
hver sin use-case og hvert projekt har afprøvet 
forskellige kombinationer af blockchain-tek-
nologi, forretningsmodel og allerede eksiste-
rende data fra byggeprojekter. 
 
Projekterne har involveret en bred vifte af 
aktører fra branchen og har fulgt seks forskel-
lige tidsplaner og metoder. Det betyder at alle 
projekterne enten har bidraget med erfaringer 
til de andre projekter, eller har benyttet sig af 
disse erfaringer på den ene eller anden måde. 

Fælles for projekterne er, at resultatet ikke er 
en teoretisk rapport, men et proof of concept 
eller en funktionel prototype og en række 
erfaringer der kunne deles med branchen. 
De seks projekters use-cases, effekt, tekniske 
løsninger, projektledere, arbejdsmetoder og 
resultater beskrives yderligere på de kom-
mende sider.
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#4 ComeTogether

#3 IoT Audit#1 BuildTrust #2 DigitalBEAst

#6 BimPartner#5 OnSite
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Hensigten med BuildTrust var at bygge 
en chain of custody for byggeriet, 
med formålet at skabe en fælles stan-
dard og platform for deling af data 

vedrørende bygningsdele mellem aktører i et 
byggeprojekt. Platformen skulle kunne bruges 
til at skabe transparens og følge hvad der sker 
med en bygningsdel: herunder beslutninger 
om bygningsdelen, godkendelser, ansvar, 
virtuel og fysisk placering etc.

Med de mange aktører, mistillid, manglende 
standardisering af informationsudveksling og 
lave digitaliseringsgrad er der et stort poten-
tiale for en løsning som BuildTrust der kan 
være med til løfte kommunikationslandskabet. 
Et sådant løft vil kunne lette beslutningspro-
cesserne og minimere fragmenteringen af 
dokumentationen for bygningsdelene.  
 
De grundlæggende udfordringer som 
BuildTrust skulle håndtere var altså den 
manglende sporbarhed af bygningsdele fra 
produktvalg til montage, brug og til sidst gen-
anvendelse (Figur 15). Populært sagt: 

►► VI VED IKKE NOK OM HVAD DER 
ER I VORES BYGNINGER OG HVAD 
DER SKER MED BYGNINGSDELENE 
UNDER PROCESSEN ◄◄
De fragmenterede data på bygningsdelsni-
veau resulterer ofte i, at der er et mismatch 
mellem de beskrevne krav og de valgte 

#1
Build 
Trust
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Bygherre DriftsherreEntreprenørProducentIngeniørArkitekt Leverandør Nedriver

produkter. Desuden kan det være svært at 
genanvende bygningsdele fra eksisterende 
bygninger, hvis ikke der er tilstrækkelig infor-
mation at finde om delen. 

Konceptet og prototypen for BuildTrust blev 
udviklet at IBM, Molio, Vilhelm Lauritsen 
Arkitekter og HD Lab. Som en start fokuse-
rede projektet udelukkende på vinduer frem 
for alle bygningsdele, for at minimere kom-
pleksitet. En stor del af projektet handlede 
om at skitsere et vindues rejse i værdikæden, 
herunder kravspecifikation, tilbud, montage, 

brug og genanvendelse gennem dokumen-
tation af produktet. Denne rejse blev derefter 
replikeret gennem en digital platform med alle 
dokumenter tilgængelige for brugerne.

BuildTrust løsningen var baseret på IBM’s 
blockchain-teknologi Hyperledger Fabric, 
Web Applikation (React JS), PDF og E-mail 
notifikationer.

Byggebranchen er karakteriseret af brede 
samarbejder på tværs af virksomheder og 
organisationer, og selvom BuildTrust ikke ser 

ud til at blive en kommercielt drevet løsning 
på lige fod med TradeLens, så er den grund-
læggende idé om at digitalisere information 
i forsyningskæder i byggebranchen med 
blockchain stadig yderst relevant. En sådan 
transformation kunne ske i en sammensmelt-
ning mellem konceptet for BuildTrust og IBM’s 
OpenBuilt, der er designet til at give virksom-
heder på tværs af det globale byggemiljø en 
mulighed for at forbinde deres nuværende 
platforme og digitale løsninger til deres part-
nere og leverandører i forsyningskæden.

▲ Figur 15:  
Et vindues rejse gennem værdikæden i et byggeprojekt
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Konceptet for pionerprojektet 
”DigitalBEAst – Byggebranchens 
Materialelogistik på Blockchain” var 
en digital pakkelabel, der hjalp til at 

styre og dokumentere materialelogistik og 
levering på byggepladsen. De nye muligheder 
for digital styring af materialer skulle inkludere 
adskillige aktører fra producent til installatør 
med henblik på øget produktivitet, højere 
fleksibilitet og en mere bæredygtig styring af 
materialeleverancer.

Det er ikke atypisk, at materialeleverancer til 
byggepladser sker på det forkerte sted eller 

på det forkerte tidspunkt, eller at de forsvinder 
eller går i stykker inden de når at blive brugt. 
Det resulterer både i udskudte deadlines for 
projektet og et unødvendigt overforbrug af 
materialer. Med tracking af materialer og leve-
rancekoordinering via den digitale pakkelabel, 
kan spild af materialer reduceres med op til 
10% og udfordringer med leveringsdetaljer 
og spildtid kan mindskes. 

DigitalBEAst var en videreudvikling af det 
svenske BEAst (Byggeriets Elektroniske 
Adfærdsstandard), hvor leverancer til byg-
gepladsen påføres en label med koder, der 

 
#2
Digital BEAst
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kan scannes for at få information om indhold 
af pakken, modtager, leveranceplacering 
eller andre anvisninger. Ved hjælp af block-
chain-teknologi gøres en tilsvarende label til 
den danske byggebranche mere dynamisk og 
nemmere at dele på tværs af aktører i bygge-
branchen (Figur 16). 

Projektlederen på DigitalBEAst Solar der 
arbejder indenfor el, VVS, industri og klima/
energi, og andre involverede parter inklude-
rede LetsBuild, SiteHub, EBK Huse, Carlsberg 
Byen og Enco. 

Projektet anvendte med stor succes både teo-
retiske og praktiske metoder i udviklingen. 
Præmissen for løsningen, arbejdsgangene 
der relaterer sig hertil og den digitale tilgang 
blev i første omgang testet på byggeprojekter 
uden blockchain, for at undersøge om ideen 
rent praktisk kunne udføres, og hvilken grad af 
digitalisering der ville være nødvendig for at 
kunne designe en blockchain-løsning.  

Den praktiske tilgang blev bakket op af en 
mere teoretisk undersøgelse af hvordan 
blockchain-løsninger og byggeriet passer 

sammen. Dette resulterede bl.a. i et whitepa-
per skrevet i samarbejde med LTI, der handler 
om hvordan der skabes levedygtige block-
chain-konsortier, tilpasset til byggebranchens 
behov og udfordringer. 

Udover at tage de første skridt på vej imod etab-
leringen af en dansk standard for koordinering 
af byggepladslogistik, med inspiration fra den 
svenske national standard (BEAst) for materiale-
logistik, så har projektet DigitalBEAst også ledt 
til ideen bag virksomheden SiteHub der leverer 
kombineret byggeplads- og materialelogistik. 

► 
Figur 16:  

Digital BEAst label på 
henholdsvis bestillings-
systemet, en leverance 

og på leveringsstedet
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Ideen bag IoT Audit var at indsamle, lagre, 
sortere og analysere data fra forskellige 
IoT (Internet of Things)sensorer gennem 
blockchain-teknologi, for blandt andet at 

forbedre bygningers performance og i højere 
grad at etablere et tilstrækkeligt datagrundlag 
for designvalg og beslutninger. 

Løsningen skulle gøre op med det faktum, at 
boligers design og arkitekten eller ingeniørens 
løfter til bygningens performance sjældent 
valideres når bygningen står færdig og tages 
i brug. 

Ideen der startede som et koncept for bedre 
udnyttelse af de data vi allerede generer, blev 

gennem projektet til en ny data- og forret-
ningsmodel som fik arbejdstitlen ”Spotify for 
IoT sensorer” (Figur 17). 

Ud over at gøre data på tværs at bygnings-
ejere, -drift, -typer, -projekter, -placering etc. 
tilgængeligt, så gør forretningsmodellen også 
op med tanken om ”sensoren som produkt” og 
flytter fokus over på de data som har værdi. 
Med data som produktet muliggør den nye 
forretningsmodel en bred vifte af use-cases 
såsom: kvalitetssikring og -dokumentation, 
performance based payments, asset manage-
ment, digitale tvillinger, automatiseret styring 
og mange flere.

#3 IoT Audit
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[{"ohms":109.122248,"antennaStrength":25,
3.896,"timestamp":"2019-11-27T13:29:29.72
"2019-11-27T13:29:29.721Ze00fce684792193e
{"humidity":80.19,"ohms":558374.835911,"a
"sensor-data","battery":4.136,"timestamp"
"transmissionId":"2019-11-27T13:25:53.512
{"temperature":10.68,"event":"sensor-data
"e00fce685340507444263d44","transmissionI
"e00fce684792193eb56e0f71","humidity":79.

IoT Audit har en teknologistak bestående af: 
• Diverse IoT sensorer: temperatur, luftfugtig-

hed, støj, partikler, bevægelse og mange 
flere. 

• IoT Sense: der er en såkaldt broker der kan 
tage input for sensorer og udvælge det 
interessante data. 

• IoT Audit blockchain-løsningen: en 
Ethereum quorum blockchain med solidity 
smart contracts blev udviklet med Microsoft 
Azure Blockchain Service. 

• IoT Audit web app: der udstiller relevant 
data fra blockchainen såsom specifikke 
payloads og hashes. 

IoT Audit er udviklet at HD Lab i samarbejde 
med Winjit, der har en bred vifte af specialister 
indenfor udvikling af blockchain-løsninger. 
En af de større arbejdsbyrder i projektet, 
udover design af blockchain-løsningen, var 
også at lave en løsning der var mulig at inte-
grere med alle typer af sensorer, kommunikati-
onsprotokoller og typer af payloads. 

De sensordata der er benyttet i projektet, er 
leveret af sensorer fra blandt andre Leapcraft, 
Shute, Rysta, Ubiqisense, IoT Denmark og 
Woodsense. Samtlige sensorproducenter 
inkl. EvenIoT, Wexøe og Sensohive har bidra-
get med erfaring og sparring gennem hele 
projektet. 

Pionerprojektet har ikke kastet et efterføl-
gende projekt af sig, da det anslås at branchen 
skal modnes i forhold til IoT før det er muligt at 
kommercialisere løsningen. Specielt derfor har 
sparring med projektpartnere været vigtigt, da 
læringen fra projektet gennem et whitepaper 
om IoT på blockchain netop skal være med til 
at modne branchen.

Whitepaperet vil kunne klæde branchen på, 
ved at vise potentialet for IoT og blockchain 
gennem cases der alle tager udgangspunkt i 
projektpartnerenes produkter eller løsninger, 
og derved viser blockchain-løsninger der 
fokuserer på værdi og use-cases med konkrete 
eksempler. 

◄ Figur 17: Fra øverst til nederst  
Woodsense sensor, sensor payload, IoT Sense og 
Microsoft Azure Blockchain Environment
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Tanken bag ComeTogether var at udvikle et 
værktøj, der kan hjælpe aktørerne i et bygge-
projekt med at skabe transparens og overblik 
over bygherrebeslutninger gennem alle faser 
af projektet. Idéen består af en fælles beslut-
ningslog på tværs af alle byggesagens parter, 
der kan skabe rammerne for tydelige og doku-
menterede beslutningsprocesser. 

Beslutningsloggen skulle således gemme 
beslutninger, tilføje aktører til digitale versio-
ner af relevante beslutninger samt forbinde og 
sortere alle beslutninger der har betydning for 
det færdige byggeris kvalitet og egenskaber.  

Overblikket og relationen mellem forskellige 
beslutninger, der er truffet gennem et projekts 
forskellige faser, skulle sikre at nye beslutnin-
ger træffes på det rette vidensgrundlag og af 
de rette aktører – og med øje for andre fag 
eller parter. Desuden kan beslutningsloggen 
bidrage til at mindske de konflikter og vold-
giftssager som karakteriserer byggebranchen, 
ved at forebygge fejl og ved at bidrage med 
den fornødne dokumentation og placering af 
ansvar når en fejl eller konflikt opstår.

Blockchain-teknologien er oplagt til at 
håndtere informationstab og fragmenteret 

dokumentation af beslutninger, da den kan 
sikre et neutralt grundlag for datadeling, hvor 
samtlige at projektets mange parter kan regi-
strere og se beslutninger. En blockchain-base-
ret beslutningslog vil kunne understøtte data 
fra mange forskellige typer af software og kil-
der såsom mails, mødereferater, fotoregistre-
ringer etc., som er typisk for byggeprojekter. 
Til sidst vil en teknologi som blockchain kunne 
understøtte skiftende ansvar og ejerskab for et 
byggeprojekt, både når projektet som planlagt 
overgår fra rådgiver og entreprenør til byg-/
driftsherre, eller hvis rådgivere eller entrepre-
nører udskiftes undervejs i projektet.

#4 Come Together



 37de seks PionerProjekter

formål var at få valideret brugerrejsen i 
beslutningsloggen, med øje for forskellige 
brugertyper og opgaver, og at få deltaljeret 
de forskellige elementer i brugerrejsen. Dette 
blev gjort gennem et sæt prædefinerede 
storyboards med plads til kommentarer og 
refleksioner fra deltagerne (Figur 18). 

Projektet har ikke kastet en løsning eller 
videre arbejde med konceptet af sig, men det 

Konceptet for ComeTogether byggede 
ovenpå eksisterende teknologi og fungerede 
som en platform, der gennem blockchain-tek-
nologi, samler de nuværende systemer, som 
de forskellige parter på projekter arbejder 
med og træffer beslutninger igennem. 
Konceptet bestod af såkaldte objektoriente-
rede referater – hvilket betyder, at der arbej-
des ud fra en forståelse af, at et referat eller 
en beslutning kan ses som et objekt, men at 
disse objekter kan eksistere i mange forskel-
lige formater dvs. de tidligere nævnte mails, 
mødereferater, fotoregistreringer etc.

Niras var projektansvarlig på ComeTogether 
der var et af mange udviklingsprojekter som 
Niras er en del af. Projektet ligger på Niras’ 
sigtelinje om at være ”next generation consul-
tancy” eller fremtidens rådgivervirksomhed. 
Projektet drager nytte af det brede felt af eks-
perter og erfaringer fra alle dele af byggeriets 
faser, som Niras er en del af igennem mange 
diverse projekter og opgaver. 

Projektet blev udviklet med SCRUM-metoden, 
som betyder, at det blev delt op i mindre 
dele, der køres som planlagte sprints, hvor der 
designes, udvikles og evalueres på projektet.

Som en del af projektet er der afholdt flere 
interne og eksterne workshops samt oplæg 
og konferencer bl.a. workshoppen ”Behind 
the screen – Beslutningslog”. Workshoppens 

betyder ikke, at problemet som projektet har 
tacklet, ikke er værd at løse – tværtimod. Og, 
det kunne sagtens gøres med en teknologi 
som blockchain, hvis de rette parter identifi-
ceres og involveres. En fremtidig løsning på 
problemet med manglende dokumentation 
for beslutninger kunne godt ligne byggebran-
chens svar på TradeLens for shippingindu-
strien eller FoodTrust for fødevarer. 

▲ Figur 18:  
Øvelse fra workshoppen ”Behind the screen – Beslutningslog” d. 27. februar 2020
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Formålet med OnSite var at udnytte 
blockchain-teknologien til at udvikle en 
deleøkonomisk platform for gule maski-
ner. Konceptet skulle fungere som en 

slags ”GoMore” for byggebranchen, hvor gule 
maskiner kunne (ud)lejes på tværs af virksom-
heder og projekter. 

Når de gule maskiner gøres tilgængelig for 
deling kan deres brugsrate, som ofte er sær-
deles lav, højnes til gavn for både ejeren af 
maskinen og klimaet. Med højere brugsrate 
og flere maskiner tilgængelige for bran-
chen, kan den samlede mængde af maskiner 

mindskes. Med et bredere udvalg af forskel-
lige maskinstørrelser, vil den rigtige størrelse 
maskine til en opgave også oftere være til-
gængelig. Når brugen af for store maskiner 
til en opgave mindskes, kan unødvendigt høje 
CO2-udslip minimeres. Til sidst kan løsningen 
give bedre indblik i brug, tomgangstid, status, 
lokation, vedligehold etc. samt bedre proces-
ser for booking og betaling.

Løsningen som bestod af en blockchain af 
typen Ethereum med solitidy smart contracts 
blev udviklet med Microsoft Azure Blockchain 
Service og bestod foruden blockchainen af en 

#
5

O
nSite

off-chain database der indeholdt alle data om 
brugere og maskiner etc. Brugerens indgang 
til løsningen var gennem en web-app med 
en brugergrænseflade der lod brugeren se 
relevante data fra blockchainen. Web-appen 
benyttede blandt andet også flere tilgængelige 
API’er (Application Programming Interface) fra 
Google Cloud Console såsom geocoding der 
f.eks. håndterer lokationen på maskinerne, når 
en bruger søger efter tilgængelige maskiner for 
en bestemt adresse eller område (Figur 19).

Projektlederen bag OnSite var HD Lab, der 
gennem projektet ønskede at undersøge 
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hvorvidt blockchain-teknologi bliver en døgn-
flue, en revolutionerende størrelse på niveau 
med internettet eller en ting midt imellem – og 
selvom konklusion ikke kunne drages på bag-
grund af OnSite udelukkende, så har projektet 
vist, at blockchain-baserede løsninger har 
potentialet til at løfte dansk byggeri, hvis bran-
chen går sammen på tværs af virksomheder, og 
former løsningerne fra idé til implementerbart 
produkt. I udviklingen af konceptet for OnSite 
har involvering af branchen været uundværlig, 

og NetHire, Barslund og GSV var, blandt andre, 
tæt på udviklingen gennem hele projektet. 

Projektet har stået på skuldrene af flere af de 
andre pionerprojekter med hensyn til erfaring 
omkring udviklingen af blockchain-løsninger, 
og blev derfor kørt som en kortere sprint med 
mulighed for at designe et mere detaljeret 
koncept og velinformeret plan for projektet.
OnSite blev i konsolideringsfasen for projektet 
destilleret til konceptet GreenMachine. Ideen 

er den samme som med OnSite, men der 
fokuseres på eldrevne maskiner, da det blev 
klart, at det fokus der er på bæredygtighed 
i byggebranchen i dag, kan være med til at 
drive ideen frem, hvis der fokuseres på grønne 
løsninger. Desuden kan GreenMachine være 
med til at drive den bæredygtige agenda 
inden for maskiner til byggeriet, ved både 
at gøre det mindre risikabelt at investere i 
eldrevne maskiner og samtidigt nemmere at 
leje maskiner med mindre klimapåvirkning.

► Figur 19:  
Bruger- og dataflow 

for OnSite-løsningen
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Meningen med BimPartner var at 
udnytte blockchain-teknologi til 
at skabe en form for data-log og 
verificering af modelversioner 

inden for BIM (building information moddelin-
gen). Gennem design- og byggeprocessen i 
et projekt arbejdes der i utallige versioner af 
den samme BIM model, der deles på kryds og 
tværs af aktører og parter i projektet. Hvis der 
arbejdes i forældede versioner eller hvis en 
model ikke lever op til de krav der er blevet sat 
til detaljegraden, kan der opstå fejl som kan 
være både tidskrævende at løse, eller i værste 
fald påvirke kvaliteten af det endelige byggeri.   

BimPartner skulle således verificere model-
versionen og tjekke modellen for krav, hvil-
ket betyder at ingeniøren, arkitekten eller 
bygningskonstruktøren er forsikret om, at de 
arbejder i den nyeste model med det rette 
LOD (Level of detail).

Ideen med løsningen var, at den skulle kunne 
integreres med modelleringssoftware såsom 
Revit og at brugeren kunne få dybere indsigter 
om modellen via et webinterface. For ikke at 
overbelaste blockchainen med store og tunge 
modeller benyttedes kun den modelinforma-
tion der kunne eksporteres i json-format. 

#6
Bim  
Partner
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Projektejeren for BimPartner er Vilhelm 
Lauritzen Arkitekter, der har stor hands-on 
erfaring med BIM og IKT (Informations- og 
Kommunikationsteknologi). 

De har gode indsigter i, hvilken værdi et bedre 
overblik over versioner og krav for modeller 
kunne have, og hvordan en løsning med netop 
det burde se ud (Figur 20). 

►► DET HAR GENNEM HELE PROJEK-
TET DERFOR OGSÅ VÆRET OPLAGT 
AT SKITSERE, DESIGNE OG UDVIKLE 
LØSNINGEN SÅ VIDT MULIGT GEN-
NEM EGNE RESSOURCER. DERFOR 
VAR HELE PROJEKTTEAMET OGSÅ 
MEGET INVOLVERET I SELVE UDVIK-
LINGEN AF BLOCKCHAIN-PLAT-
FORMEN OG DERTILHØRENDE 
ELEMENTER. ◄◄ 

Projektet kunne, på sigt, sagtens udvikle sig til 
en standardløsning for branchen til at verifi-
cere og tjekke BIM-modeller for krav, men det 
kræver at projektet skitseres yderligere og at 
det besluttes entydigt hvilke behov der er til 
platformen. Det har betydning for om det skal 
være en offentlig, privat, permissioned eller 
permissionless. Til sidst ville det stille krav til 
byggebranchen om flere standarder og mere 
samarbejde på tværs.

▲ Figur 20:  
Liste over modeller og krav i det 
webinterface der blev udviklet til  

BIMPartner



Quiz: test dig selv42 

QUIZ: TEST DIG SELV
Er du blockchain master, blockchain savy 
eller blockchain dummy? Test dig selv her, 
og find ud af hvor meget du har lært indtil 
videre, og hvor stort dit læringspotentiale 
er!

01 Hvorfor hedder blockchain egentlig blockchain?
a. Fordi kæden af data er blokeret så den ikke kan hackes
b. Fordi det er en kæde af digitale blokke med data
c. Fordi makkerparret der opfandt teknologien hedder henholdsvis 

Blockster og Chainston til efternavn. 

02 Vælg (det ene/det andet) ord der gør udsagnet mest korrekt: 
En (privat/offentlig) permissioned blockchain består af udvalgte 
deltagere hvis identitet kendes. Deltagerne har forskellige (kompe-
tencer/roller) og det er f.eks. kun den centrale enhed eller konsor-
tiet bag blockchainen der kan validere (kontrakter/transaktioner). 

03 Hvilken af følgende beskriver bedst crypto-valuta?
a. Penge der kan opbevares enten fysisk eller elektronisk 
b. Valuta der kun bruges til overførsler på tværs af landegrænser
c. Digital valuta der er krypteret

04 Hvilken illustration af en blockchain er mest korrekt?

05 Rangér følgende efter mest lagringsplads: en Bitcoin blok, en 
Iphone 12 Pro, en DS ED floppy disk: 

1.  

2.  

3.  

a.

b.

c.
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06 Hvornår blev konceptet blockchain beskrevet for første gang? 
Vælg ét årstal... og ... én af nedenstående events:  
a. I 1989 ...
b. I 2008 ...
c. I 2018 ...

07 Hvad er Ethereum?
a. En blockchain
b. En crypto-valuta
c. En smart contract

08 Hvad er en NFT (non-fungible token)?
a. En digital genstand (token) der repræsenterer ejerskab af unikke 

objekter der ikke kan veksles èn til èn.
b. En fysisk genstand (token) der repræsenterer ejerskab af origi-

nale objekter der kan veksles frit mellem samtlige ejere
c. En digital genstand (token) der repræsenterer ejerskab af 

sjældne objekter der kan byttes og kopieres frit

d. ... i forb. med introduktionen af Bitcoin
e. ... i forb. med lanceringen af TradeLens
f. ... i forb. med opfindelsen af World Wide Web

09 Nævn tre af de vigtigste egenskaber ved blockchain:

1.  

2.  

3.  

10 Hvad beskriver schweizerknivs-reglen?
a. At blockchain-teknologien primært skal bruges til at løse mindre 

problemer, ligesom at en schweizerkniv f.eks. ikke bør bruges til 
at fælde et træ.

b. At man kan bruge blockchain-teknologien til at løse stort set alle 
problemer grundet de mange egenskaber som teknologien har.

c. At man primært bør bruge blockchain-teknologien hvis man har 
brug for flere af teknologiens egenskaber.

Tjek dine svar på de næste sider
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01 Hvorfor hedder blockchain egentlig blockchain?
a.  Fordi kæden af data er blokeret så den ikke kan hackes
b. Fordi det er en kæde af digitale blokke med data (Se side 14)(Se side 14)
c. Fordi makkerparret der opfandt teknologien hedder henholdsvis 

Blockster og Chainston til efternavn

02 Vælg (det ene/det andet) ord der gør udsagnet mest korrekt: 
En (privat/offentlig) permissioned blockchain består af udvalgte 
deltagere hvis identitet kendes. Deltagerne har forskellige (kompe-
tencer/roller) og det er f.eks. kun den centrale enhed eller konsor-
tiet bag blockchainen der kan validere (kontrakter/transaktioner). 
(Se side 18)(Se side 18)

03 Hvilken af følgende beskriver bedst crypto-valuta?
a. Penge der kan opbevares enten fysisk eller elektronisk 
b. Valuta der kun bruges til overførsler på tværs af landegrænser
c. Digital valuta der er krypteret (Se side 12)(Se side 12)

04 Hvilken illustration af en blockchain er mest korrekt?

05 Rangér følgende efter mest lagringsplads: en Bitcoin blok, en 
Iphone 12 Pro, en DS ED floppy disk: 

1.  Iphone 12 pro Iphone 12 pro 128-512 GB = 512000 MB128-512 GB = 512000 MB  

2.  DS ED floppy diskDS ED floppy disk 2880 KB = 2 2880 KB = 2,,88 MB88 MB 

3.  Bitcoin blokBitcoin blok 1 MB                        (Se side 16) 1 MB                        (Se side 16) 

06 Hvornår blev konceptet blockchain beskrevet for første gang? 
Vælg ét årstal... og ... én af nedenstående events:  

a. I 1989...
b. I 2008...
c. I 2018... 

(Se side 12)(Se side 12)

07 Hvad er Ethereum?

a. En blockchain          (Se side 16(Se side 16, , 2222, , 37 og 4037 og 40--41)  41)       
b. En crypto-valuta
c. En smart contract 

Ethereum er en blockchain, med smart contract funktionalitet. Dvs. at Ethereum er en blockchain, med smart contract funktionalitet. Dvs. at 
en smart contract, der kører på ehetereum, er en type af bruger på en smart contract, der kører på ehetereum, er en type af bruger på 
blockchainen. Ether eller ETH er ethereum-blockchainens (crypto)-valuta..blockchainen. Ether eller ETH er ethereum-blockchainens (crypto)-valuta..

08 Hvad er en NFT (non-fungible token)?
a. En digital genstand (token) der repræsenterer ejerskab af unikke 

objekter der ikke kan veksles èn til èn (Se side 25)(Se side 25)
b. En fysisk genstand (token) der repræsenterer ejerskab af origi-

nale objekter der kan veksles frit mellem samtlige ejere
c. En digital genstand (token) der repræsenterer ejerskab af 

sjældne objekter der kan byttes og kopieres frit

d. ... i forb. med introduktionen af Bitcoin
e. ... i forb. med lanceringen af TradeLens
f. ... i forb. med opfindelsen af World Wide Web

a.

Timestamp

Forrige hash Hash

Kæden af hashes
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09 Nævn tre af de vigtigste egenskaber ved blockchain:

Det er klart, at de vigtigste egenskaber ved blockchain handler om det Det er klart, at de vigtigste egenskaber ved blockchain handler om det 
problem man ønsker at løse. Men hvis dine svar inkluderer nogle af neden-problem man ønsker at løse. Men hvis dine svar inkluderer nogle af neden-
stående, så er det korrekt :  stående, så er det korrekt :  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (Se side 13)  (Se side 13)

10 Hvad beskriver schweizerknivs-reglen?
a. At blockchain-teknologien primært skal bruges til at løse mindre 

problemer, ligesom at en schweizerkniv f.eks. ikke bør bruges til 
at fælde et træ.

b. At man kan bruge blockchain-teknologien til at løse stort set alle 
problemer grundet de mange egenskaber som teknologien har.

c. At man primært bør bruge blockchain-teknologien hvis man har 
brug for flere af teknologiens egenskaber. (Se side 26)(Se side 26)
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tilgængelighed, automatisering, sporing, vali-
dering, håndtering eller sikker deling af data 
mellem aktører på tværs af værdikæden.
Vi skal huske på schweizerknivs-reglen når vi 
vælger at udvikle en blockchain-løsning. Det 
gør vi ved at se på den ønskede effekt og mål 
for løsningen, og vurdere om vi kommer til at 
trække på blockchain-teknologiens egenska-
ber, og om teknologien hjælper os til at nå 
vores mål bedre end andre teknologier

Desuden er det vigtigt at have overblik over 
aktører og samarbejdet imellem dem, så 
blockchain-løsningen designes til de relevante 
roller og behov. Det gør sig gældende i alle 

Der er ikke nødvendigvis en 1:1 mel-
lem fødevareindustriens FoodTrust og 
mango-case og så byggebranchen. 
Men der er en række succeskriterier og 

fokusområder der kan hjælpe byggebranchen 
med at designe værdiskabende og bæredyg-
tige blockchain-løsninger, og på sigt hjælpe 
byggeriet med at findes sin ”mango”.

Først og fremmest skal vi ikke udvikle block-
chain-løsninger til problemer eller udfordrin-
ger der ikke egner sig til blockchain. Vi skal 
altså have øje for blockchain’s egenskaber når 
vi matcher problemer med løsninger. Det er 
altså i korte træk problemer der relaterer sig til 

brancher, men specielt i byggeriet hvor der 
ofte vil være et utal af aktører der skal deltage 
i blockchain-netværket på den ene eller den 
anden måde.

Når vi har fået overblik over problemet, de 
relevante blockchain-egenskaber og aktø-
rerne i netværket skal vi vælge typen af block-
chain. Derudover er det vigtigt at gøre sig 
overvejelser om hvilke andre teknologier som 
løsningen skal integrere med, og hvilke data 
og datakilder der skal benyttes, da det har stor 
betydning for kompleksiteten af løsningen. 

Et andet vigtigt aspekt er at udvikle veldesig-
nede, intuitive løsninger, der gør det let for 
brugerne at bruge løsningen på den rigtige 
måde. En ellers god blockchain-løsning har 
selvsagt nul værdi, hvis ingen de relevante 
aktører bruger løsningen. 

Når vi allierer os med de rette kræfter til at 
hjælpe med at designe, bestille og bygge 
blockchain-løsningerne vil vores succesrate 
være langt større. Hvem de rette kræfter er, 
det afhænger af udgangspunktet. Det kan 
f.eks. være blockchain-arkitekter, eksperter 
inden for blockchain eller byggeri, jurister eller 
dem der skal udvikle applikationen.

Så hvordan ser byggebranchens ”mango” ud? 
Det er dig og resten af branchen der skal være 
med til at bestemme det – og nu har du forhå-
bentlig bedre forudsætninger for det!
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Problem/udfordring:

Navn på løsningen:

Logo hvis du vil 
være kreativ

Hvis du er nået hertil, og du ikke kun har kigget på billederne, så har du 
(forhåbentlig) lært nok til at skitsere din egen blockchain-løsning. Men 
bare rolig, vi hjælper dig lidt på vej!

▼ kan med Fordel laves til sidst, 
når koncePtet har taget Form

Beskriv det problem du ønsker at løse med 
et par ord. Det kan være fra vores A-Z over 
udfordringer i byggeriet (side 11), et andet 
problem der relaterer sig til produktivitet, 
kvalitet eller bæredygtighed eller måske noget 
helt tredje. Husk at have blockchain’s egenska-
ber og styrker i mente (Se til højre). 

Husk på at blockchain er specielt god til 
nedenstående (Læs mere på side 13):  

1. Distribuering og deling af data 
2. Håndtering af data i mange formater
3. Sikker og selektiv datadeling
4. Ligestilling, tillid og håndtering af aktører
5. Høj tilgængelighed af data 
6. Automatisering inden for data og transaktioner
7. Sporing af data på tværs af værdikæden
8. Transparent og valideret data

Hvis ikke dit problem relaterer sig til en eller 
flere af disse egenskaber, så er det nok ikke en 
blockchain-løsning du er ude efter.

Skitsér din egen 
blockchain-løsning
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Involverede/berørte aktører:  

Bygherre IngeniørArkitekt

Producent NedriverLeverandør

Driftsherre SlutbrugerEntreprenør

Kommune Investor
?

Overvej hvilke aktører der skal interagere med 
løsningen. Der kunne både være aktører der 
er involveret i, eller berørt af problemet, men 
det kan også være en aktør der skal afhjælpe 
problemet eller bidrage til at løse det. 

Effekt/mål:

Hvad gør løsningen?:

Okay, så nu har vi fundet ud af at dit problem 
meget vel kan løses med blockchain-tekno-
logi. Men før vi når til udviklingen af selve 
løsningen skal vi have beskrevet den ønskede 
effekt. Vi holder det kort (du kan altid gå til-
bage og uddybe), så du kan starte med at 
beskrive de tre vigtigste kriterier eller mål for 
din løsning. 

Tag gerne inspiration fra et eller flere af de 
seks pionerprojekter eller beskrivelsen af 
blockchains potentiale for byggebranchen 
(Side 26). Et par eksempler kunne være: 
”Bedre overblik over materialers rejse gen-
nem værdikæden, så vi kan genbruge mere”, 
”Verificering af modelversion af BIM, så vi ikke 
spilder tid på at arbejde i en forældet model” 
eller ”Korrekt data tilgængeligt på det rette 
tidspunkt, så vi kan undgå fejl, mangler eller 
dårlig kvalitet i det færdige byggeri”.

Med den ønskede effekt og blockchain’s 
egenskaber for øje, hvad er det så rent prak-
tisk at løsningen gør? 

Det kunne være på formen: ”Matcher gule 
maskiner med den rette opgave og bruger på 
tværs af ejere og virksomheder ”, ”Gemmer 
mødereferater og beslutninger i en log der 
automatisk opdaterer brugere, når der sker 
ændringer der er relevante for dem” eller 
”Samler alt relevant data vedrørende leveran-
cer på byggepladsen i en digital og dynamisk 
pakkelabel”.

Fortsæt med de tekniske aspekter på næste side
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Distribueret 
netværk

Marker på baren hvilke af blockchain’s kerneegenskaber der skal benyttes og hvor meget 

Open 
ledger

Validerings-
mekanismer

Kompleks 
datastruktur

Kryptering 
af data

peer-to-peer
(p2p)

Smart 
contracts

Chain of
custody

Kommune

Distribuering 
og deling 
af data

Høj til-
gængelighed
af data

Transperent 
og valideret

data 

Håndtering af 
data i mange 
formater

Sikker og 
selektiv 
datadeling

Ligestilling, tillid 
mellem og håndtering 
af mange aktører

Automatisering 
inden for data
og transaktioner

Sporing af data 
på tværs af 
værdikæden

Vi skal videre til de lidt mere tekniske overve-
jelser vedrørende din blockchain-løsninger. 
Du skal nemlig overveje hvilke blockchain- 
egenskaber din løsning benytter sig af. Det er 
både et dobbelttjek af om din idé rent faktisk 
egner sig til blockchain, men det er også 

nogle ting du skal kunne svare på, når du skal 
til at bygge eller bestille blockchain-løsningen. 
For selvom blockchain-teknologien på mange 
måder er fleksibel, så er de ikke det nemmeste 
at ændre på, når først de er færdigudviklede. 
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Offentlig permissioned 

Offentlig permissionless

privat permissioned 

Blockchain-type: 

Hybrid

Smartphone Computer

IoT sensorer Kunstig intelligens

?

Tech-stack:

?

Hvem skal du række ud til?:  

Blockchain-arkitekt UX’er

Blockchain-ekspert Jurist

Applikations-udvikler Konsortium

Byggefaglig person
?

Brugergrænseflade:

Hvad for en type blockchain passer bedst til 
dit problem? Du kan med fordel lige genopfri-
ske afsnittet om blockchain-typer og fordele 
eller ulemper på side (18-20) Du har nu beskrevet formålet med din løs-

ning og valgt hvilken blockchain-type du skal 
bruge. Men integrationen med andre teknolo-
gier og dine datakilder er også et vigtigt ele-
ment. Tegn derfor din tech-stack op her. Lav 
også en simpel skitse af brugergrænsefladen, 
altså det som brugerene ser når de en dag skal 
bruge din færdigt-udviklede løsning.

Dit koncept har taget form, og nu mangler 
du nok nogen til at hjælpe dig med at udvikle 
løsningen. Det kunne f.eks. være en block-
chain-ekspert der hjælper med at validere de 
forskellige aspekter af din løsning, en person 
fra byggebranchen med byggefaglig viden, 
som kan give bedre indblik i problemet og 
effekten, en UX’er der kan hjælpe med over-
vejelser i forhold til brugere af løsningen og 
design af brugergrænsefladen, partnere fra 
branchen til stiftelse af et konsortium eller 
noget helt andet.
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Teknologien inden for robotter, 
3D-værktøjer, IoT, kunstig intelligens 
og mange flere felter har udviklet sig i 
et heftigt tempo inden for de seneste 

10 år. Der er god grund til at antage at udvik-
lingen fortsætter i samme tempo eller endnu 
hurtigere de kommende år – og det samme 
gælder blockchain-teknologien.
 
fremtiden for Blockchain-teknologi
Vi er ikke de rigtige til at vurdere hvor hurtig 
og hvor omfattende blockchain-teknologi-
ens udvikling vil være. Men hvis vi kigger på 
scenariet (Figur 21) hvor teknologien går fra 
modenheds-niveau A til B på teknologiak-
sen, på x antal år, så er der allerede tydelige 
tegn på at crypto-valuta og blockchain-løs-
ninger generelt bliver mere accepterede på 
lovgivningsniveau og at de generelt set vil 
blive brugt oftere. Desuden ser det ud til, at 
blockchain-teknologien i højere grad vil blive 

brugt til at opleve, spille, arbejde, investere, 
kommunikere og handle på nye måder. Lyder 
det bekendt? Måske tænker du på internettets 
betydning for præcist det samme – og nej 
blockchain er måske ikke det ”nye internet”, 
men på nogle punkter kunne det sagtens blive 
lige så integreret i vores hverdag i fremtiden. 

crypto-valuta og defi
Formålet med crypto-valuta og decentralised 
finance (DeFi) er, ligesom med traditionelle 
penge at facilitere en handel mellem menne-
sker. Vi mennesker har handlet med hinanden 
så tidligt som 300.000 år før vores tidsreg-
ning, omend det dengang var naturalieøko-
nomi – populært sagt: byttehandler med ting 
og sager. Senere begyndte vi at bruge mønter, 
dernæst pengesedler, så kreditkort og i 2009 
crypto-valutaen Bitcoin, der siden er efterfulgt 
af tusindvis af andre. På samme måde, som 
at handelsfolk i 900-tallet accepterede at et 

Byggebranchens fremtidige brug af blockchain-løsninger 
afhænger både af teknologiens modenmed, men i endnu 
større grad af måden vi innoverer på, samt graden af 
øvrig digitalisering i branchen – og det kan du blive lidt 
klogere på her. 

▲ Figur 21: Et fremtidsscenarie hvor block-
chain-teknologien på et endnu ukendt antal af år 
bliver mere moden. Udgangspunktet for teknologi-
ens modenhed kalder vi A og det fremtidige mode-
hedsniveau kalder vi B. 
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stykke papir (ja eller, pengesedler om man 
vil) kunne udgøre værdien af fem mønter, 10 
sække korn eller en halv gris, så begynder 
både almindelige mennesker og myndigheder 
at se crypto-valuta som en accepteret måde 
at handle på. Mere end 300 millioner men-
nesker på verdensplan handler allerede med 
crypto-valuta, og mange lande er begyndt at 
tilpasse lovgivningen til en verden der (også) 
benytter sig af crypto-valuta (Figur 22).  

Blockchain Bliver hverdag
Når vi stopper med at tale om teknologien, 
så ved vi at den er integreret, og det er der 
vi er på vej hen. Ligesom at Rejseplanen og 

Spotify f.eks. er mere hverdag for os, end de 
er ”internet-baserede løsninger”, vil det samme 
ske med diverse blockchain-baserede løs-
ninger. Men hvad er næste skridt så? Arkitekt 
og professor ved Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), Nicholas Negroponte 
spåede i 1998 at:

►► “LIKE AIR AND DRINKING WATER, 
BEING DIGITAL WILL BE NOTICED 
ONLY BY ITS ABSENCE, NOT ITS 
PRESENCE.” ◄◄

Blockchain-teknologiens egenskaber inden 
for sikkerhed, transparens og automatisering 

kan i fremtiden meget vel blive et kvalitets-
stempel, der på samme måde, som digitalise-
ring kun vækker opsigt ved dets fravær.  

metaverSe & nft’er
Det vi i dag refererer til som ”cyberspace” er 
på vej mod at blive til ”metaverse”. De to kon-
cepter der begge betegner den online verden 
har meget tilfælles, men konceptet metaverse 
dækker over en mere integreret online verden, 
hvor digitale artefakter, avatarer og valuta kan 
skifte mellem forskellige platforme og ejere. 
Det giver nye muligheder for de berømte og 
berygtede NFT’er såsom Bored Ape Yacht 
Club og CryptoPunks (Figur 23 og 24). 

◄ Figur 23: Bored Ape #599 som Jimmy 
Fallon købte for næsten 7 millioner danske 
kroner i November 2021.

►  
Figur 22:  

Økonomi og han-
delsmetoder gennem 

tiden.

▼ Figur 24: CryptoPunk #4156 solgt 
for cirka 65 millioner danske kroner i 
December 2021.
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Metaverse & NFT’er
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B

A
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ambition om at dække behov i hele bygge-
riets værdikædes: bygherre, rådgiver, entre-
prenør og producenter/leverandør-ledet. 
De seks pionerprojekter har haft forskellige 
udfald. Nogle med større succes end andre. 
Og det har været en vigtig del af projektet 
at samle op på såvel gode som mindre gode 
erfaringer og resultater for anvendelsen af 
teknologien og give disse erfaringer videre 
til branchen, så byggeriets virksomheder og 
organisationer på den ene side kan undgå at 
gentage de fejl, som er blevet begået gennem 
pionerprojekternes udvikling og afprøvning af 
blockchain-løsninger, og på den anden side 
kan lære af de gode erfaringer, som er blevet 
opnået i pionerprojekterne. 

Udover de helt praksisnære erfaringer, som 
er blevet præsenteret i de forrige afsnit, har 
pionerprojekternes arbejde med at udvikle 
og afprøve teknologien også ledt frem til en 
række læringer, som det giver mening at hive 
op på brancheniveau. Særligt fire overord-
nede anbefalinger til den videre udvikling 
af blockchain-løsninger til byggeriet står 
tydeligt frem ved afslutningen af Bryggeriets 
Blockchains.

#1 fra teknologidrevet til proBlem-
drevet udvikling
Projektets udgangspunkt har som nævnt 
været teknologidrevet, men i den videre 
udvikling af blockchain-løsninger til byggeriet 
handler det om at glemme teknologien. Fokus 

Teknologi

Innovation

Fokus på problemdrevet udvikling

Bedre samarbejde mellem aktører

Brug de gode eksempler

B

A

C

Innovationen bør gå hånd i hånd med de 
nye muligheder indenfor blockchain-tek-
nologien. Med mere innovative tilgange 
kan byggebranchen udnytte blockchain til 

at løse både nuværende og fremtidige udfor-
dringer. Men hvis vi skal rykke os fra A til C på 
innovations-aksen, så skal vi begynde at se 
anderledes på måden vi innoverer på. Smith 
Innovation beskriver her hvordan nogle af de 
vigtigste pointer for fremtidens innovation 
i byggebranchen er; at have øget fokus på 
problemdrevet udvikling, bedre samarbejde 
mellem aktører og at bruge de gode eksem-
pler på blockchain-løsninger til at sætte skub i 
udviklingen (Figur 25). 

hvordan SkaBer vi innovation på 
Brancheniveau?
Byggeriets Blockchains projektet har haft en 
eksplorativ tilgang til udvikling og afprøvning 
af blockchain-teknologien. Projektets parter 
har arbejdet ud fra en tilgang, der først og 
fremmest har handlet om at anvende block-
chain-teknologien på udvalgte områder for at 
kunne forstå teknologiens potentielle værdi-
skabelse. Fremgangsmåden har således været 
en ”technology looking for a problem”-tilgang, 
der har arbejdet ud fra hypotesen at for at 
kunne forstå blockchain-teknologiens fulde 
potentiale, må vi drage erfaringer fra dens 
brug i praksis. 

De seks anvendelsesområder, omsat til seks 
pionerprojekter, har været udvalgt ud fra en 

▲ Figur 25: Et fremtidsscenarie hvor block-
chain-teknologien bliver mere moden, og hvor 
byggebranchen samtidigt bliver mere innovativ.
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skal i stedet være på at løse et specifikt og 
afgrænset problem. Desuden er det vigtigt at 
gøre sig klart fra start, hvordan anvendelsen 
af blockchain-teknologi kan løse problemet 
bedre end andre tilgængelige teknologier. 
Udviklingen skal med andre ord være pro-
blemdrevet frem for teknologi- eller data-
drevet, hvis blockchain-løsninger skal opnå 
succes. 

#2 det handler ikke om lange kæder, 
men om Stærke led
Blockchain-løsninger er karakteriseret ved 
at de kan udvides i det uendelige. Alle typer 
data og aktører kan potentielt indgå i en 
blockchain, og det kræver fokus og disciplin 
ikke at lade sig friste af denne mulighed, når 
det ubegrænsede potentiale manifesterer sig. 
Igen handler det om at fokusere ind på kerne-
problemet og de parter, der er en del af det – 
og dermed også er en del af løsningen. 

►► EN KÆDE ER SOM BEKENDT IKKE 
STÆRKERE END DET SVAGESTE LED 
OG FOR UDVIKLINGEN AF BLOCK-
CHAIN-LØSNINGER TIL BYGGE-
RIET HANDLER DET OM AT UNDGÅ 
LANGE KÆDER, MEN TIL GENGÆLD 
STARTE I DET SMÅ OG SKABE 
STÆRKE LED MELLEM DE CENTRALE 
AKTØRER I BLOCKCHAINEN. ◄◄

Blockchain-teknologien er i sin essens en net-
værks-teknologi. Det er i samarbejdet mellem 

mange aktører i komplekse netværk at anven-
delsen af blockchain har sin berettigelse. Og 
netop komplekse samarbejdsstrukturer er en 
væsentlig del af byggebranchens DNA.
Blockchain-baserede løsninger har således et 
stort potentiale til at løse nogle af byggebran-
chens største udfordringer, når det kommer 
til produktivitet, kvalitet og brugertilfredshed. 
I sidste ende handler det selvfølgelig om at 
hæve kvaliteten i vores byggerier, men vejen 
derhen, hvor blockchain kan gøre en forskel, 
er gennem optimering af det tværgående 
samarbejde i konsortiekonstellationer.

#3 det handler ikke om Store gevinSter 
men om Synlige gevinSter
Udfordringen med blockchain er at mange af 
potentialerne og gevinsterne forbundet med 

øget sporbarhed kan gemme sig i overgan-
gene mellem aktørerne i byggeriets værdi-
kæde – det er derfor heller ikke nødvendigvis 
tydeligt, hvem der har mulighed for at høste 
gevinsterne på trods af, at branchen eller 
byggeprojektet som helhed kan få stor gavn af 
at teknologien anvendes. 

For at komme godt i gang med implemen-
teringen af blockchain-teknologi og skabe 
en bevidsthed om dens potentielle værdi-
skabelse, handler det således om at finde de 
steder, hvor teknologien kan skabe synlige 
gevinster, som nogen også kan eje.  
Det er i sidste ende de synlige gevinster, der 
afgør om der i fremtiden bliver investeret i den 
udviklingsindsats, som branchen står overfor i 
forhold til blockchain-teknologi. 
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Digitalisering i byggebranchen kom-
mer ikke af sig selv, bare fordi block-
chain-teknologien bliver mere moden. 
Men det er faktisk også værd at 

arbejde aktivt for at fremme den. Ikke mindst 
fordi byggebranchen er en af de mindst digi-
taliserede brancher, men også fordi en mere 
digital branche vil give større potentiale for 
skalering og udnyttelse af blockchain-løsnin-
ger. Modsat kan vi, hvis vi ikke forbedrer os, 
i værste fald gå glip af værdifulde løsninger, 
fordi vi simpelthen ikke er digitaliserede nok til 
at lege med. 

Men hvad skal vi så gøre for at komme med 
på vognen? Heldigvis kun tiltag der, også 
uden blockchain, vil gavne produktiviteten, 
kvaliteten og bæredygtigheden i branchen.
Tilbage til fremtidsscenariet der nu er blevet 
tredimensionelt, og viser et optimistisk men 
ikke urealistisk scenarie hvor blockchain-tek-
nologien bliver mere moden og vi samtidigt 
bliver bedre til at innovere og højner bygge-
branchens digitaliseringniveau. Så hvis vi skal 
rykke os fra A til D på digitaliserings-aksen, så 
er der nogle helt centrale tiltag inden for basal 

Teknologi
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B
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digitalisering, data og automatisering som vi 
skal fokusere på (Figur 26). 

#1 fra analog til digital
Vi skal først og fremmest digitalisere mange af 
de analoge processer i byggeriet, for selvom 
vi arbejder med både 3D-modellering og 
mange forskellige typer af software gennem 
byggeriets faser, så har fysiske tegninger og 
manuelle processer stadig en langt større rolle 
i byggeriet end i andre brancher. Det resul-
terer ikke kun i fejl og misforståelser, men de 
fysiske tegninger og andre analog processer 
integrer også dårligt med både blockchain og 
andre digitale løsninger. 
 
#2 data og datakilder
Dernæst skal vi bliver bedre til at opsamle og 
arbejde med data f.eks. med IoT sensorer, 
hvis vi skal udnytte blockchain-løsningernes 
potentiale til det fulde. Hvis vi har de rette 
data, så muliggør blockchain-teknologien en 
håndtering og deling der kan hjælpe os til at 
blive klogere på status quo og samtidigt få 
indblik i hvordan vi kan forbedre os. 

▼ Figur 26: Et fremtidsscenarie hvor  
blockchain-teknologien bliver mere moden, 

og hvor byggebranchen samtidigt bliver mere 
innovativ og mere digital.
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er vi kommet for Sent? 
Byggebranchen har højst sandsynligt ikke kurs 
mod metaverset på samme måde som andre 
brancher, i hvert fald ikke lige foreløbig, for 
vi skal trods alt stadig bruge bygninger i den 
fysiske verden. Vi behøver nok heller ikke at 
spejde efter den nye construction-crypto-coin 
eller NFT bygningsdesigns. 

Men vi kan alligevel godt bruge block-
chain-teknologien til at løse nogle af de 
problemer fra fortiden, som stadig hjemsøger 
byggebranchen,og nogle af de problemer 
som vi allerede nu ved, at vi vil støde på i 
fremtiden. 

Mange andre brancher er allerede oppe i høj 
fart på digitaliserings- og blockchain-sporet, 
og hvis vi skal indhente dem, så skal vi snart ud 
af starthullerne.

Men kan vi så nå det? Ja det kan vi godt, for 
selvom byggebranchen er kendt for at være 
meget traditionel og ikke særligt nytænkende, 
så har vi set andre brancher gøre det. Tag bare 
eksemplet med naturalideøkonomien der blev 
til mønter, så til sedler, dernæst kreditkort og 
til sidst crypto-valuta. Der er altså håb forude. 
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#3 automatiSering og integration
Til sidst, så er det vigtigt at vi er ambitiøse 
omkring automatisering og integration af 
planer, opgaver og data på tværs både faser 
i byggeriet, men også fag og f.eks. tidsplan-
lægning og budgettering. Her er blockchain 
exceptionelt god, så der er altså ingen grund 
til at give fortabt på forhånd. 
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VÆRKSTED FOR NFT’ER

Selvom byggebranchens blockchain-løsninger 
nok ikke vil være centreret omkring NFT’er i 
den nærmeste fremtid, så er de et godt og 
håndgribeligt sted at starte, hvis man vil øve 
sig lidt på blockchain. 

Du kan se det som en mulighed for at øve 
dig på noget nyt, uden at det er vigtigt 
eller har fatale konsekvenser hvis det fejler. 
Forhåbningen er, at når du mestrer block-
chain for sjov, så bliver det også nemmere 
at se mulighederne for blockchain, og at 
benytte teknologien i et forretningsmæssigt 
perspektiv.

Det første du skal gøre er at spidse en blyant 
eller finde din yndlingskuglepen frem. Nu kan 
du med fordel holde et par sekunders kreativ 
tænkepause, og derefter tegne skitsen til den 
NFT du vil lave. Der ingen regler og du kan 
tegne alt fra et selvportræt til en tegneseriefi-
gur eller noget helt tredje (Se side 25 hvis du 
skal have genopfrisket hvad en NFT er). 

Velkommen til NFT-værkstedet. Her kan du prøve kræfter med at lave en NFT  
– du får selvfølgelig alt den hjælp du skal bruge. 

Tegn din skitse her:
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Den digitale pendant til gallerier og museer 
er online markedspladser og platforme, 
f.eks. OpenSea eller Rarible, hvor NFT’er kan 
udstilles og handles med. For at udgive og 
udstille din skitse som NFT skal den tilføjes 
til en kollektion på en markedsplads eller 
platform. Til dette formål har vi lavet kollekti-
onen ”Byggeriets Blockchains” på platformen 
OpenSea. For at blive en del af denne kollek-
tion skal du tage et billede af din skitse når 
du har lagt sidste hånd på værket. Billedet af 
skitsen skal du sende, ved at scanne nedenstå-
ende QR-kode. (Kollektionen er åben for nye 
værker frem til September 2022.) Gennem 
linket i QR-koden kan du også se rejsen fra 
håndtegnet skitse til NFT på platformen. 

Når du har sendt din skitse og den er blevet 
udgivet som NFT i kollektionen ”Byggeriets 
Blockchains” på OpenSea, så kan du se den 
ved at scanne ovenstående QR-kode. 

Mens du venter, eller hvis du mangler inspi-
ration, så kan du tjekke de andre NFT’er fra 
projektet ud via samme QR-kode.
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BYGGERIETS BLOCKCHAINS  
I TAL OG BILLEDER

Kommunikation og interaktion med bran-
chen har været et vigtigt succeskriterie 
gennem hele projektet. Dels for at vali-
dere løsningerne i projektet, men primært 

for at dele vores læringer med branchen, og på 
den måde forhåbentlig så frø for nye måder at 
tænke på og give en forståelse for hvordan block-
chain kan bruges i byggebranchen.

Gennem projektet har vi inviteret branchen til 
mere end 30 events i form af workshops, konfe-
rencer, webinarer og paneldebatter (Figur 27). 
Desuden har vi engageret vores industry advisory 
board løbende gennem hele processen (Figur 28)  

På projektets netværksgruppe på LinkedIn har vi 
omkring 350 medlemmer og de daglige besø-
gende på siden inkluderer ingeniører, økonomer, 
forretningsudviklere og vidensinstitutioner med 
flere.

På projektets hjemmeside, der i skrivende stund 
har haft over 12.000 besøgende, har vi publiceret 
omkring 50 artikler, der tilsammen har haft mere 
end 20.000 visninger. I artiklerne har vi svaret på 
hvad blockchain er, hvad erhvervslivet kan bruge 
teknologien til, om svaret altid er blockchain, hvor-
dan man kombinerer teknologien med IoT, digitale 
tvillinger og meget mere (Figur 29).
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▼ Figur 29: Projektets hjemmeside: Byggerietsblockchains.dk

▼ Figur 28: Bootcamp og pitch for projektets advisory board, september 2020

► Figur 27:  Behind the scenes med 
Solar og Digital BEAst, Juni 2020
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DELTAGERE I PROJEKTET

2021.AI
3dbyggeri
5E Byg
AAK Bygninger
Aalborg Universitet
Aarhus Kommune
ACB Consulting
Advokatfirmaet Poul Schmith, 
Kammeradvokaten 
ÅF Buildings Denmark
AF Gruppen
AFRY
AG Consulting
Ajour System 
Akf Holding 
Altan.dk

ARDEX SKANDINAVIA
ARKINORD arkitekter
Arkitema Architects 
Art-Tek Ingeniør Rådgivning
ATP Ejendomme
Axis 
Axla
BAM Danmark
BAUHAUS
Beecon
Banedanmark
Better Solar Nordic
BIM Shark 
Bjarke Ingels Group
BLOXHUB
Boliggården
BoxStation
Bravida
BriefBuilder
Brøndum
Bruun & Hjejle 
BuildingSMART
Buro Happold 
Business Aabenraa
By og Havn 
BYG FYN 
Byggeriets Uddannelser
Bygkontrol
Bygningsstyrelsen

C-Raadgivning 
C. F. Møller Architects
CACommunications
CASA
Caverion
Celsa Steel Service
Center for Halmbyggeri
CG Jensen
CloudMaps
CN3
Constructa
Copenhagen Business School
Copenhagen Metro Team 
CopenX
COWI 
Cxweb 
Dalsgaard & Co. 
Dalux
Dana Lim
Danmarks Tekniske Universitet
DBI – Brand og sikring
Dansk Standard
Danske Arkitektvirksomheder
Danske Byggecentre
Danske Tegl
Dantherm
DELTA Teknisk Isolering
Det Kgl. Bibliotek
Digitaliseringsstyrelsen

DLA Piper
Domina
DSB
DSV
EBH Byg
Egernsund Wienerberger
Enco VVS og Sprinkler
Enemærke & Petersen
Klostergården
Entreprenørfirmaet Nordkysten 
Epiito
Erik Arkitekter
ETA-Danmark 
evenIoT
Fink Byg 
Fog Bruun Brand Consulting
Frederikssund Erhverv
fsb
GAP Entreprise
Green Building Council Denmark
Green Island
GSV Materieludlejning
Hartmann Consulting
Halsnæs Kommune
HD Lab
HelloAgent
Henning Larsen Architects
Hetag Tagmaterialer
HHM

Projektets resultater kunne ikke 
være opnået uden den store 
opbakning fra branchen. Derfor 
skal der lyde en stor tak til virksom-
heder, organisationer og institutio-
ner der på den ene eller den anden 
måde har deltaget eller vist inte-
resse. Her er et lille udpluk af alle 
dem der har været med i pioner-
projekterne gennem workshops, 
konferencer, webinarer eller via 
vores netværksgruppe på LinkedIn: 
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Hilti Danmark 
Hillerød Kommune
Hiveonline
HJ Huse
HK Byg Enteprise
HMC Byg & Anlæg
HOFOR 
HT Consulting
i4 Technology
IBM
IDA Energi
Infarm 
Innovation Center Denmark
Insight Events
JFP Murer & Tømrer
JJW Arkitekter 
Juul & Nielsen
Kameo
Kemp & Lauritzen
Kiwa Inspecta Danmark
Københavns Ejendomme og Indkøb
KEA 
Københavns Erhvervshus
Københavns Kommune
Københavns Lufthavne 
Københavns Universitet
Kosmos DK Holding 
Kvadratum 
LeanDesign 
LetsBuild Denmark
LINK Arkitektur 
LM Byg 

Lomwas
Lundgrens
Make:net
Mangor & Nagel
Microsoft
Mikkelsen Arkitekter
Modus+ 
MOE 
Molio
Molt Wengel
Molteo Nordic 
MT Højgaard 
NCC
Netcompany
Nethire
Next Dimension
Niels Nielsen Consult 
Niko-Servodan
NIRAS
Nordic Waterproofing 
Nordsjællands Hospital – Hillerød
Norisol
Norskov Consulting
Norstad 
NREP 
NTI
Nuuday
OptimumIT
Private Asset Systems (PAS)
Per Aarsleff 
Perfekta PR
Persequor

Peter Jahn & Partnere
Phønix Tag Materialer
Pihl & Søn 
Plastmo 
PLH Arkitekter 
Proces Arkitektur
Rambøll Danmark 
Region Sjælland
RIB Software Nordic
Ringsted Sygehus
Riwal Danmark
Rockwool International
Roskilde Kommune
Roskilde Universitet
Saint-Gobain Denmark 
Sanistål
Scherfig og Partner
Schmidt Hammer Lassen 
Architects
Schneider Electric
Sensohive Technologies
SHUTE Sensing Solutions
Siemens 
Signal
Silkeborg Kommune
Sjællands Universitetshospital
Slagelse Erhvervscenter
Smith Innovation 
SoftwareONE Denmark
Solar
Strunge Jensen 
SustainSolutions

Sweco
Syddansk Universitet
Taasinge Elementer
TDC
TechTV
Teknik- og Miljøforvaltningen
TEKNIQ Arbejdsgiverne
Teknologisk Institut
Telenor
TH Holding
Tivoli 
Trafikstyrelsen
Transportministeriet 
Tryon Holding 
UbiqiSense
Udenrigsministeriet
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Valcon
VELFAC
Vestas
VIA University College
Vilhelm Lauritzen Arkitekter 
VITA Ingeniører
Wennerth Wood Trading
Wexøe
WindowMaster International
Winjit
Woodsense
Zealand – Sjællands 
Erhvervakademi 
Zeso Architects
Züblin



kolofon
Denne scrapbog er udgivet af Dansk Industri, og skrevet på baggrund af 
projektet Byggeriets Blockchains der kørte i 2019 – 2021. Projektet der 
havde til formål at undersøge brugen af blockchain-teknologi i bygge-
branchen blev støttet af Industriens Fond og ledet af DI Byggeri. 

HD Lab er hovedforfatter til denne scrapbog, med sparring fra delta-
gende parter. 

Forfatter: Rebekka Katrine Pallesen, HD Lab 
Tryk: Stibo Complete A/S 
100.04.2022
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