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FORORD
FRA SILO TIL SAMARBEJDE

7

Med teknologien som omdrejnings-
punkt er adskillige brancher blevet ramt
af dramatiske forandringer. Traditio-
nelle værdikæder er blevet udfordret,
produkter og jobtyper er helt faldet bort,
og selv hæderkronede virksomheder som
Nokia og Kodak har set deres forret-
ningsmodeller smuldre, fordi de ikke
formåede at omstille sig til den nye
virkelighed i tide. De er blevet ramt af
det, som Harvard-professor Clayton
Christensen var den første til at kalde
”disruptiv innovation.”

Nu er tiden kommet til bygge- og
anlægsbranchen. Og det er tiltrængt.
Forbedringspotentialet er enormt, og
teknologisk set er vi klar. Hvis vi er
villige til at tage et opgør med traditio-
nerne i branchen, kan vi give kunderne
flere valgmuligheder og mere værdi for
pengene, samtidig med at branchen
gøres mere profitabel og mindre risiko-
og konfliktfyldt for dens aktører.
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Farvel til en branche – og velkommen til
en samarbejdende industri

Bygge- og anlægsbranchen er notorisk
kendt for at være lavproduktiv. Det er
en branche præget af mistillid, hvor
budgetoverskridelser, forsinkelser, fejl og
mangler har været taget for givet. Samti-
dig er det en siloopdelt branche med en
fragmenteret værdikæde, hvor leveran-
dører, arkitekter, rådgivere, entreprenø-
rer og andre aktører bevæger sig i
forholdsvist autonome miljøer og subop-
timerer i stor skala – for at optimere
egen profit i en branche, hvor margi-
nerne er små.

Jeg ser et opgør med disse siloer.
Med teknologien som omdrejnings-
punkt nedbrydes de vandtætte skotter
mellem aktørerne, og vi får en ny og
mere værdiskabende rollefordeling med
kunden for bordenden.

I stedet for at tale om en siloopdelt
bygge- og anlægsbranche, der i den klas-
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siske tankegang består af arkitekter,
rådgivende ingeniører og entreprenører,
vil jeg tale om en samarbejdende bygge-
industri, som også omfatter leverandø-
rerne og de professionelle kunder. Ved
at se parterne som en samlet enhed, der
arbejder mod et fælles mål, kan vi flytte
os kvantespring frem mod at øge
produktiviteten.

Det kræver en indsats fra alle invol-
verede parter, og det kræver et opgør
med vanetænkningen, da vi  skal
nedbryde årtiers traditioner og opbygge
en ny produktiv struktur i byggeindu-
strien. Med et professionelt marked, der
samlet set udgør 175 milliarder kroner
pr. år i Danmark, er potentialet ved at
gøre industrien mere produktiv enormt.
En forbedring vil gavne alle parter og
have en positiv indvirkning på såvel
vores konkurrenceevne som på vores
velfærd.
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De første skridt

I alle de brancher, der er ramt af drama-
tiske forandringer i nyere tid, og som
har oplevet betydelige produktivitetsfor-
bedringer, har teknologi spillet en vigtig
rolle. I vores branche er teknologien
også en af forudsætningerne for at skabe
de nødvendige forandringer.

Men det er ikke teknologien i sig
selv, der skaber forandringerne. Tekno-
logien er ikke noget værd i sig selv, hvis
ikke vi har kompetencerne til forstå den,
og processerne til at udnytte den. Det er
mennesker, der skaber forandringerne,
og hvis vi skal ændre byggeindustrien
indefra, skal vi være villige til at foran-
dre os. Derfor handler denne bog ikke
kun om de nye teknologiske muligheder
inden for byggeri og anlæg, men også
om nye måder at samarbejde på, om
ledelse og om at ændre hele det mindset,
der har fastholdt branchen i lavproduk-
tivitet i årtier.
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En forudsætning for, at vi kan gå fra
lavproduktivitet til højproduktivitet, er,
at vi identificerer de faktorer, der gør
branchen lavproduktiv, og bliver enige
om at gøre noget ved dem. Barriererne
for at etablere sig i bygge- og anlægs-
branchen er få og små. Et lavproduktivt
miljø med aktører med lave kompeten-
cer har et begrænset potentiale for
udvikling. Men den professionelle
byggeindustri består i dag af veluddan-
nede mennesker med veludviklede
kompetencer. De skal bare bringes i spil.

Hver især har aktørerne flyttet sig og
løbende hævet kompetenceniveauet over
de seneste årtier, men vi har ikke
formået at omsætte det til et højproduk-
tivt miljø. Isoleret set præsterer mange
danske aktører fint på internationalt
niveau. Leverandører som Velux,
Grundfos og Danfoss er globale spillere,
danske arkitekter er internationalt aner-
kendte, vores rådgivende ingeniørhuse
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er med helt fremme, og når det kommer
til facility management, har vi ISS som
en af de helt store globale spillere.

Så når byggeindustrien stadig er
lavproduktiv, ser jeg det som et tegn på,
at vi ikke udnytter det fælles potentiale.
Formår vi at forandre industriens fælles
mindset, kan vi udnytte vores mange
forskellige kompetencer til at skabe opti-
male processer og økonomisk, socialt og
miljømæssigt bæredygtige løsninger til
gavn for kunderne, industrien og
samfundet, og dermed sikre, at vi går fra
at være lavproduktive til at være højpro-
duktive.

Siloerne mellem de forskellige bran-
cher i byggeindustrien er i høj grad med
til at fastholde os i et lavproduktivt
miljø. En del af denne bog er dedikeret
til, hvordan vi med teknologien som
omdrejningspunkt skal skabe en ny
måde at tilgå opgaverne på i fællesskab.
Når vi nedbryder grænserne mellem de
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forskellige fag, får vi bragt den relevante
viden i spil på det rigtige tidspunkt. For
eksempel skal vi ikke først trække eleva-
torfabrikanten ind, når hele huset er
tegnet færdigt, og vi bare vil have det
laveste tilbud. Han skal sidde med ved
bordet, når vi planlægger den bedste
løsning til kunden, for hans eksperter
ved mere end arkitekter og entreprenø-
rer om, hvordan man skaber det rigtige
flow af mennesker i en høj bygning og
kan tilføre unik viden til kunden. Hvis vi
fortsat ser hinanden i branchen som
”dem der leverer komponenter,” ”dem
der tegner,” ”dem der regner,” og ”dem
der bygger,” vil vi blive ved med at være
lavproduktive i mange år endnu.

Stil de rigtige spørgsmål

Kunderne spiller en væsentlig rolle i at
ændre samarbejdskulturen i byggeindu-
strien, da det oftest er kunden og dennes
rådgiver, der sætter rammerne for de
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enkelte bygge- og anlægsprojekter.
Kunderne skal efterspørge bedre og
mere værdifulde løsninger, og de skal
kræve en proces, der sikrer, at alle parter
på projektet arbejder med at optimere
den samlede løsning – og dokumenterer
det.

Efter min vurdering kan man
nemmest synliggøre den øgede værdi for
kunderne ved hjælp af teknologien. Med
blandt  andet  Vir tua l  Des ign  &
Construction (VDC) øger vi kundens
valgmuligheder, og forholdet mellem
pris og kvalitet synliggøres på en langt
mere gennemsigtig måde.

Vi aktører i bygge- og anlægsindu-
strien skal derfor hjælpe hinanden og
kunderne med at stille de rigtige spørgs-
mål, inden de begynder et bygge- eller
anlægsprojekt. Det kræver et opgør med
udbudskulturen, da jeg mener, at den
nuværende udbudskultur er med til at
fremme siloopdeling og suboptimering,
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der blot fastholder lavproduktiviteten og
giver kunderne dyrere og dårligere
projekter. Vi skal derfor i højere grad
synliggøre værdien af, at hele industrien
arbejder sammen fra første projektidé
for at levere den bedste løsning til
kunden.

Øget samarbejde kan også hjælpe os
med at lade være med at se hvert enkelt
projekt som et unika. Der spildes alt for
meget tid og bruges alt for mange kræf-
ter i industrien på at forsøge at udvikle
unikke løsninger inden for områder,
hvor der allerede findes gode og velaf-
prøvede løsninger.

Med flere gennemprøvede standard-
løsninger og gentagelser kan vi hæve
kvaliteten og effektiviteten. Vi kan frem-
stille flere delelementer på vores fabrik-
ker på tværs af industrien og derigen-
nem sikre en løbende produktudvikling,
fordi vi ikke på hvert enkelt projekt skal
opfinde nye måder at gøre tingene på.
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Det betyder ikke, at vi skal vende tilbage
til 1970’ernes kedelige modulbyggeri, og
det betyder slet ikke, at vi skal lægge
bånd på arkitekternes og ingeniørernes
kreativitet. Tværtimod.

Med øget teknologi og øget brug af
standardløsninger frigøres arkitekternes
og ingeniørernes tid til mere værdiska-
bende opgaver. I stedet for at bruge
deres kræfter på de trivielle detaljer eller
på en masse beregninger kan de bruge
deres energi på de områder, hvor der er
mest behov for kreativitet, og på at
skabe værdi for kunderne, brugerne og
samfundet. De fleste af os kender nok til,
at det er svært at være kreativ, hvis man
skal gentage den samme øvelse 100
gange på en dag. Hvis arkitekterne slip-
per for at bruge deres energi på de
detaljer, som andre aktører i industrien
har mere viden om, og som alligevel
ikke er synlige for det blotte øje, kan de
få frigivet tid og energi til at udtænke



12

D E T  E R  N U  V I  B Y G G E R  F R E M T I D E N

flere skibakker på vores forbrændingsan-
læg og på anden vis tage de næste skridt
ind i den nye, internationale guldalder,
som den danske arkitektbranche er en
del af i disse år.

Kræver en kulturændring

At ændre måden en hel industri arbej-
der sammen på kræver en større
kulturændring. Det lykkes kun med et
stærkt ledelsesfokus, hvor de medarbej-
dere, der skal udføre ændringerne i
praksis, vises vejen og den fornødne tillid
og ser gevinsterne af deres indsats. Jeg
har hørt ledere sige, at de meget gerne
vil afprøve nye udbudsformer, men når
opgaven når til medarbejderne, så bety-
der kulturen og systemerne, at medar-
bejderne gør som de plejer, fordi det er
sikkert og velkendt i en travl hverdag.
Det kan skyldes, at medarbejderne ikke
har erfaringen til at efterspørge nye
samarbejdsformer, eller at medarbejde-
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ren tænker, at hvis jeg gør, som jeg
plejer, så løber jeg ingen risiko. Derfor
er denne bog i lige så høj grad et opråb
til lederne, både i byggeindustrien og
hos offentlige og private beslutningsta-
gere, for det er her den danske udbud-
skultur defineres.  Og det er her
rammerne for byggeriet og dermed
potentialet for produktivitetsforbedrin-
ger defineres.

Hvis vi ikke selv løfter opgaven og
øger produktiviteten i den danske bygge-
og anlægsindustri, skal der nok komme
nye aktører udefra og skabe dramatiske
forandringer – stærk hjulpet af interna-
tionale investorer, der vil kræve standar-
diserede og effektive løsninger til en
fornuftig pris. Jeg ser hellere, at vi skaber
denne ændring indefra, hvor vi kan
bygge videre på vores stærke erfaringer,
kultur og de gode værdier, der er opbyg-
get gennem mange år.
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Hvis du som kunde ønsker større
realiserbarhed og valgfrihed i dit bygge-
eller anlægsprojekt og ønsker mere kvali-
tet for pengene, håber jeg, at du vil læse
med og reflektere over mine tanker.

Forandringerne kræver et opgør
med traditionerne og en fokuseret
indsats af alle parter. Rejsen er begyndt,
og vi ser allerede de første resultater. Nu
skal vi styre processen og sikre momen-
tum, så vi kan øge produktiviteten i den
danske bygge- og anlægsindustri og
sikre, at vi også i det 21. århundrede er
internationalt konkurrencedygtige.

Torben Biilmann
Søborg, september 2015
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EN BEGYNDENDE REVOLUTION I BYGGE- OG
ANLÆGSBRANCHEN
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Der er en revolution i gang i bygge- og
anlægsbranchen. Den har potentialet til
at skabe markante forbedringer i vores
bygninger og infrastruktur, og i den
måde vi arbejder sammen på. Men det
er en revolution, der på flere måder er
usynlig, fordi den er båret af digitalise-
ring, data, nye teknologier, nye måder at
samarbejde på, dele viden på og nye
måder at producere på.

Revolutionen er også usynlig for de
fleste, fordi byggeindustriens aktører gør
for lidt for at understøtte den. Men hvis
vi griber muligheden, har vi sammen
chancen for at realisere en hidtil uset
produktivitet inden for dansk byggeri og
anlæg. Resultatet vil gavne vores
samfund via de bygninger og den infra-
struktur vi skaber, og via den samfunds-
økonomiske gevinst vi opnår ved at øge
produktiviteten i en branche, som har
afgørende indflydelse på beskæftigelsen
og rentabiliteten af samfundets investe-
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ringer. Her er det vigtigt at anføre, at
bygninger og anlæg er Danmarks vigtig-
ste aktiv, da det ifølge Boligøkonomisk
Videncenter udgør mere end 80 procent
af realkapitalen i Danmark. Griber vi
ikke bolden, risikerer vi at miste en
historisk chance for at skabe vækst og
produktivitet i dansk byggeri samt at
blive overhalet af internationale aktører
og andre industrier.

Ligesom i alle andre brancher bliver
teknologien mere og mere central for
byggeindustrien, både i produkt og i
processer. Når vi i dag opfører skoler,
hospitaler og firmadomiciler, indbygger
vi teknologi, der holder øje med energi-
forbruget og automatisk justerer det
efter forholdene. Vi bliver stadig dygti-
gere til at sørge for, at lys, varme og
ventilation automatisk tilpasser sig efter,
hvor mange mennesker, der er i lokalet,
så ventilationsanlægget for eksempel
ændrer på luftgennemstrømingen i det
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fyldte konferencelokale, og dermed
sænker CO2-niveauet, så deltagerne i
workshoppen bedre kan koncentrere sig.

I USA har jeg oplevet, hvordan folk
ved hjælp af sensorer og smartphone- og
internetbaserede gadgets gør hjemmet
mere intelligent, og hvor man løbende
kan holde sig i kontakt med hjemmet,
mens man er væk. Med de produkter
nærmer vi os en fremtid, hvor teknolo-
gien sørger for et hus, der tilpasser sig
vores behov, som dagen og året går sin
gang, og hvor for eksempel energiforsy-
ning, rengøring og til- og frakobling af
alarmsystemer ikke længere kræver vores
opmærksomhed. Sidstnævnte er alle-
rede ved at være udbredt i Danmark.

Det spændende ved den udvikling
er, at vi i stigende grad kommer til at se
teknologi som en integreret del af både
vores bygninger og vores infrastruktur.
Bygninger, der opføres med avancerede
it-systemer til drift, vedligehold og over-

16

D E T  E R  N U  V I  B Y G G E R  F R E M T I D E N

vågning, giver store besparelser på drift
og vedligehold og en langt bedre forstå-
else for totaløkonomien. Et eksempel fra
USA er Weber State University, der i
2013 var et af de første byggerier, som
fik installeret det nye operativsystem til
bygninger, BuildingOS fra Lucid Design
Group. Systemet gør det nemt for både
brugerne og de driftsansvarlige at følge
med i bygningernes løbende energi-
forbrug via smartphones, tablets og
storskærme. Ved at strømline og synlig-
gøre forbrugsdata er det blevet muligt
for universitetet at spare 33% om året
på energiforbruget. BuildingOs er langt-
fra alene i kapløbet om at levere opera-
tivsystemer til bygninger. Microsoft har i
årevis arbejdet på noget lignende, og i
de senere år har både Google og Apple
investeret massivt i dette område. De
har alle ambitioner om at eje centralner-
vesystemet i fremtidens intelligente
bygninger.
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Teknologien giver også nye mulig-
heder for infrastrukturen. Vi ser alle-
rede intelligente motorveje, der registre-
rer trafikken og omdirigerer den, så der
er flest vejbaner til rådighed i den
retning, hvor der kører flest biler. Det
skifter flere gange i løbet af dagen, og på
den måde spares anlæg af ekstra vejba-
ner.

Teknologien er allerede virkelighed
for et stigende antal boligejere og ejen-
domsadministratorer verden over. Data
og intelligente systemer er i fuld fart ved
at flytte ind i vores bygninger og veje, og
det forandrer den måde, vi interagerer
med vores bygninger på.

Det skaber værdi i form af både
besparelser og bedre anvendelse af
bygninger og anlæg. Vores bygninger
bliver smartere og mere intelligente, på
samme måde som vores mobiltelefoner
er blevet det, og som vores biler er ved
at blive det. I mange år har vores biler
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været udstyret med et operativsystem,
som værkstederne har benyttet til at fejl-
finde og optimere med. Men operativsy-
stemet har været forbeholdt mekanikere.
I de senere år er operativsystemet blevet
mere synligt i mange biler. Min bil har
fået touch-skærm, så jeg kan interagere
med den, og med automatiske bremser
og vejbaneassistent bliver bilen mere og
mere selvkørende.

Bilfabrikanterne producerer ikke
længere biler med chips, men chips med
hjul. Mange nye biler har langt over 50
mikroprocessorer, som gør bilen mere
sikker, mere effektiv og mere underhol-
dende. I det øjeblik bilproducenterne
bevæger sig mere ind på softwareområ-
det, kommer de pludselig i clinch med
de store softwarevirksomheder som
Google og Apple, der nu også eksperi-
menterer med selvkørende biler.

Ligesom bilfabrikanterne i stigende
grad indstiller sig på, at de fremstiller
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teknologi på hjul, skal vi i byggeindu-
strien forberede os på, at teknologien
fremover vil spille en langt større rolle
for, hvordan vi designer og opfører
vores produkter. Bygherrer – og samfun-
det – vil få øjnene op for de gevinster,
teknologien fører med sig. Og den dag
teknologien bliver det udslagsgivende
parameter, når et bygge- eller anlægs-
projekt vælges, må byggebranchen
forberede sig på at blive udfordret af nye
og hidtil ukendte aktører på samme
måde som for eksempel musik-, tele-,
hotel- og taxibranchen er blevet det.

Et fundament af data

Data kommer til at fylde mere og mere i
bygge- og anlægsindustrien. I produk-
terne vokser anvendelsen kraftigt, hvil-
ket blandt andet illustreres af en under-
søgelse fra det tidligere Ministerium for
By, Bolig og Landdistrikter, der viser, at
50% af Danmarks kommuner i øjeblik-
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ket arbejder med Smart City-aktiviteter,
og hovedparten af dem forventer at øge
deres aktiviteter inden for de kommende
år. Det er et signal om, at der blandt
byplanlæggere og offentlige bygherrer
allerede er fokus på, at teknologien skal
spille en rolle i fremtidens bygge- og
anlægsprojekter.

Smart Cities har potentialet til at
skabe bedre og renere energiforsyning
og mere fleksible og renere transportsy-
stemer i vores byer. Potentialet kan
indfries i takt med, at flere og flere af
vores ejendele bliver forbundet til inter-
nettet og udveksler informationer med
hinanden. Når alt fra gadelamper og
cykler til hundenes halsbånd er forbun-
det digitalt, får vi helt nye muligheder
for at interagere med byen på, digitalt,
socialt og fysisk, og vi kan bedre beregne
optimale transportveje, placeringer af
bygninger og stationer, skabe grønne
bølger i trafikken, helt nye transportfor-
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mer og meget mere. Albertslund
Kommune deltager i et eksperiment
med intelligente gadelamper, så vi er
ikke så langt væk fra, at noget af dette
potentiale sætter sit præg på vores hver-
dag.

For byggeindustrien er der to
væsentlige pointer i den observation. For
det første skal vi allerede i dag gøre,
hvad vi kan, for at vores bygge- og
anlægsprojekter kan tilvejebringe de
nødvendige data. For eksempel i form af
energiforbrug i bygninger, antal perso-
ner der transporterer sig med elevatorer
på forskellige tidspunkter, og registre-
ring af antal biler på veje og broer –
hvilket vi allerede kan i dag. Det bety-
der igen, at vi skal tænke intelligente
systemer ind i vores projekter allerede i
planlægningsfasen.

Den anden pointe er, at vi skal
opbygge kompetencerne til selv at
fortolke de data, så vi kan forbedre vores
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projekter på baggrund af den konkrete
viden, som dataene stiller til rådighed.
Vi skal ikke bare bygge, som vi plejer,
men udnytte de nye teknologiske mulig-
heder til at være på forkant.

Når vi formår at indsamle og bear-
bejde disse datamængder, lærer vi meget
om, hvordan vi skaber endnu bedre
rammer for vores hverdag. Det betyder,
at fundamentet for bygge- og anlægs-
branchen ikke længere vil være beton,
men data. Det er på basis af data, at
intelligente bygninger og veje udvikler
sig og bliver skabt, og modsat beton er
data et stof, der konstant ændrer sig. Det
stiller store krav til os i bygge- og anlægs-
industrien om at tilpasse os denne virke-
lighed. Data er en ny valuta, som vi kan
bruge til at sikre dramatisk større renta-
bilitet i projekter, det er nøglen til at
skabe bedre byggeri for bygherre og for
samfund, og til at skabe mere gnidnings-
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fri projekter med bedre samarbejde
mellem aktørerne.

Den digitaliserede byggeproces

Data kommer også til at fylde mere og
mere i udførelsen af bygge- og anlægsop-
gaver, idet processerne bliver mere og
mere digitaliserede og automatiserede.
Maskiner har i stor stil afløst rå muskel-
kraft, og selvom gravemaskinerne stadig
betjenes af mennesker, har de også fået
assistance af indbyggede GPS’er, så vi
graver bedre, hurtigere og mere præcist.

I designfasen har arkitekterne for
længe siden erstattet pen og lineal med
avancerede digitale designværktøjer.
Entreprenører anvender komplekse digi-
tale løsninger til at simulere, visualisere
og beregne gennemførelsen af projek-
terne fra start til slut, med indregning af
både tid og økonomi. Og hvor samar-
bejdet er bedst og matcher den model,
som jeg advokerer for, samarbejder
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bygherrer, driftsorganisation, entrepre-
nører, ingeniører, arkitekter og leveran-
dører også om at modellere og opti-
mere driften af bygningerne over 30 år.
Det sker blandt andet på flere af de
OPP-projekter, som vi arbejder med.

Vi har ambitioner om at integrere det
digitale byggeri i alle dele af vores

byggeprojekter. Som offentlig
bygherre vil vi gerne gå foran.

Gyrithe Saltorp, direktør i Bygningsstyrelsen

Vi er således allerede meget afhængige
af data i dag. Men potentialet er større,
hvis vi bliver bedre til at forstå, dele og
bruge data på kryds og tværs af bran-
chens parter og processer. Vi må
indstille os på at betragte tab af data
eller mangel på brug af data i byggepro-
cessen som ressourcespild, der kunne
være gået til velfærd. Vi kan ikke bygge
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fremtiden uden et stærkt fundament af
data.

I en nær fremtid vil bygge- og
anlægsprojekter blive afsluttet med, at
entreprenøren afleverer en “smart
bygning” eller en ”smart bro” til bygher-
ren. Disse byggerier er intelligente og
producerer data minut for minut. Data,
som gør livet lettere for dem, der arbej-
der eller bor i bygningen, og skaber
større rentabilitet for investorerne.

Bygge- og anlægsbranchen har
historisk været baseret på håndværk.
Men den er i stigende grad mere og
mere baseret på teknologi og data.
Denne udvikling tager fart i disse år og
kommer til at forandre industrien for
altid.

Teknologien er til at regne med

Computere er med overalt i byggepro-
jekter. Når projektet er født i kundens
hoved, starter processen på computeren.
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Når en kunde har besluttet sig for at
begynde på et projekt, er startskuddet
oftest arkitektens eller ingeniørens første
digitale streger på en computerskærm.
Men data, dokumenter og viden falder
på gulvet, hver gang de overleveres fra
en aktør til den næste i processen. Det
tab af viden og den suboptimering har
branchen levet med – og levet af indtil
nu.

Tabt viden og suboptimering.

Men det behøver ikke at være sådan.
Byggeindustrien skal skabe helt nye
rammer for samarbejdet, så vi undgår at
miste data i de traditionelle overleve-
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ringsprocesser. Hvis alle er rettidigt
med, kan alle systemer igennem proces-
sen faktisk tale sammen. Med de rette
samarbejdsformer og den rigtige struk-
tur kan leverandørens, driftsorganisatio-
nens og ingeniørernes viden indarbej-
des fra start, og arkitektens ændringer
spores direkte i entreprenørens simule-
ring og den anden vej. Gør vi det rigtigt,
kan vi hurtigt og enkelt finde frem til de
rigtige løsninger og levere enestående
resultater til vores kunder og til samfun-
det, og samtidig styrke vores internatio-
nale konkurrenceevne.

Vi skal tage teknologien til os i indu-
strien, og vi skal benytte teknologien
som omdrejningspunkt for nye måder at
samarbejde på, så det bliver os selv, der
udnytter teknologien til at skabe disrup-
tiv innovation i branchen – og ikke aktø-
rer udefra. Derfor skal vi både opbygge
en ny værdistruktur og være på forkant
med teknologien.
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En ny værdistruktur. Mange parter – ét mål.

Den nye værdistruktur skal sikre, at
vi alle arbejder sammen om at optimere
det samlede projekt – i stedet for at
suboptimere – og at alle parter tager det
ansvar og håndterer de risici, de er
nærmest til at håndtere.
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Hvis sådan en værdistruktur skal
virke, skal den understøttes af den rigtige
it-struktur og de rigtige processer.
Derfor skal vi være på forkant med
teknologien, så vi har det bedst mulige
billede af, hvordan verden kommer til at
se ud i årene fremover. Det er ikke
nødvendigvis så svært, som det lyder, for
teknologi og teknologifænomener er i
virkeligheden ganske forudsigelige, fordi
de historisk følger nogle faste lovmæssig-
heder. Blandt andet er det muligt med
stor præcision at forudsige udviklingen i
processorkraft, båndbredden i netværk
og værdien af netværk. For eksempel
tredobles båndbredden i netværk hver
12. måned. Den viden lå efter sigende til
grund for estimater på, hvornår det ville
være muligt at streame video og tv i høj
kvalitet, hvilket har betydet, at virksom-
heder som YouTube og Netflix har
kunnet planlægge deres services og time
dem til markedet, før teknologien reelt
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var på plads. Det klassiske eksempel på,
hvordan værdien af et netværk vokser, er
telefaxmaskinen, der var værdiløs i et
system med kun en bruger, men hvor
værdien vokser med antallet af andre
brugere.  Hvor den tradi t ionel le
økonomi typisk oplever faldende
udbytte, oplever teknologier underlagt
denne lovmæssighed stigende udbytte, jo
flere der benytter systemet. Inden for
byggeindustrien er jeg overbevist om, at
vi også vil opleve stigende værdi i takt
med, at vi bliver flere og flere aktører,
der kobler os sammen i nye netværk og
deler data og viden.

Disse tre lovmæssigheder er en slags
digitale naturlove, som i årtier har været
lige så forudsigelige som tyngdekraften.
Det er ikke mystik og magi. Det er mate-
matik og teknologisk logik. For bygge-
og anlægsindustrien er teknik, logik og
matematik essentielt, og vi kan bruge
denne viden og disse lovmæssigheder til
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at simulere byggeri i mange dimensio-
ner, og vi kan bruge den til at forudsige
fremtiden med.

Vi lægger vægt på, at vi med vores
samarbejdspartnere fokuserer på
opgaven og bliver effektive sammen.
Det kræver, at vi kan stole på
hinanden og lærer af hinanden hele
vejen igennem projektet.
Christian Poulsen,
teknisk direktør i Københavns Lufthavne A/S

Min forudsigelse er, at den nære frem-
tid byder på en revolution i byggeindu-
strien. Vi bliver ramt af dramatiske
forandringer. Forskellen på, hvordan de
enkelte aktører bliver ramt, afhænger af,
hvorvidt de venter passivt på at blive
ramt af forandringer eller udnytter de
muligheder, som forandringerne brin-
ger med sig.
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POINTER

Byggeindustrien bliver ramt af en teknologisk revolution, der vil påvirke både
produkter og processer.

•

Fuld udnyttelse af mulighederne i den teknologiske revolution kræver nye
samarbejdsformer.

•

Ny teknologi giver os en historisk chance for at skabe vækst og produktivitet i
dansk byggeri.

•



 



K A P I T E L  2

BLIVER BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN RAMT AF
DRAMATISK FORANDRING?
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I 1853 opfandt amerikaneren Elisha
Otis verdens første sikre elevator og blev
dermed katalysator for en revolution
inden for byggebranchen; nu gav det
pludselig mening at bygge meget høje
huse, som folk både ville bo og arbejde i.
Resultatet af Otis' nye teknologi var en
radikal forandring af måden, vi byggede
huse på, en drastisk forandring af
værdien af  ejendomsgrunde, nye
produktionsmaterialer, nye leverandø-
rer, byplanlægning, økonomi og nye
forretningsmodeller.

Elevatoren er et tidligt eksempel på
en disruptiv teknologi. Elevatoren skabte
en dramatisk forandring af den måde,
man arbejdede med byggeri på, og den
måde man tænkte bygninger på.

I det sidste årti er disruption for
alvor kommet på agendaen i virksomhe-
der verden over. Den teknologiske
udvikling udfordrer og forandrer, skaber
nye trusler og muligheder. Udviklingen
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accelererer, og det gælder i særdeleshed
den digitale og den teknologiske udvik-
ling.

Digitalisering er blevet et konkur-
renceparameter og en ny virkelighed.
Den har afviklet hele brancher og stærke
brands, som ikke forstod digitaliserin-
gens betydning, og den har skabt nye
virksomheder, der er vokset med ufatte-
lig hast. Den fysiske virkelighed har fået
konkurrence af den virtuelle virkelighed.
Den teknologiske udvikling og den virtu-
elle virkelighed påvirker alle brancher,
og mange brancher er blevet ramt af
dramatisk forandring.

For 10 år siden havde ingen i tele-
branchen forudset, at verdens stærkeste
telefonproducent, Nokia, mere eller
mindre ville gå i opløsning, fordi den
alternative computerproducent Apple
gik ind på markedet og 8 år senere
havde solgt en milliard telefoner og
overtaget Nokias position som markeds-
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leder. Og hvem havde regnet med, at et
hobbyprojekt kaldet Airbnb på syv år
skulle bygge en virtuel hotelkæde med et
højere antal daglige overnatninger og en
større markedsværdi end hotelkæden
Hilton, vel at mærke uden at eje en
eneste bygning?

Disruption kommer snigende

Disruption starter ofte i det små. Med
små teknologiske skridt, der ikke syner af
noget, men pludselig udvikler sig drama-
tisk. En udvikling, som man troede var
lineær, er måske i virkeligheden ekspo-
nentiel. Og der er en verden til forskel
på en lineær og en eksponentiel udvik-
ling. Tager du 30 lineære skridt, ender
du ca. 30 meter fra, hvor du er nu. Men
30 eksponentielle skridt svarer til 26
gange rundt om jorden. Det er vitterligt
ufatteligt. Men sandheden er, at mange
teknologiske fænomener udvikler sig
eksponentielt. For eksempel er antallet
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af “hestekræfter” i computerne fordoblet
hver 18. måned de sidste 50 år, og
udviklingen ser ud til at fortsætte mindst
10-15 år endnu. Det betyder, at compu-
terkraften gør det stadig nemmere at
implementere software, der kan under-
støtte en ny værdistruktur og gøre indu-
strien i stand til at simulere byggerierne
virtuelt, inden de opføres i praksis.

Fælles for alle de brancher og indu-
strier, der er blevet ramt af disruption,
er ,  at  kunderne får  mere magt .
Værdikæderne bliver udfordret, og de
led, som ikke giver umiddelbar værdi for
kunderne, bliver skåret fra. Digitaliserin-
gen har medført, at en lang række tradi-
tionelle gatekeepere har mistet om ikke
hele fodfæstet, så i hvert fald en god del
af det. Aviser og tv er ikke længere
nødvendige for, at virksomheder eller
politikere kan få deres budskaber ud til
forbrugerne, musikerne kan gå uden om
pladeselskaberne og distribuere deres
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produkter på anden vis, og er der over-
hovedet nogen, der stadig kan huske, at
man for ikke så mange år tilbage i tiden
var nødt til at kontakte et rejsebureau
for at købe en flybillet? Her er det værd
at bemærke, at de tre brancher ikke er
uddøde. Aktørerne kæmper for at
tilpasse sig den nye virkelighed, og de
dygtigste har fundet gode nicher.

Fra 2,7 til 2.700 valgmuligheder

Spørgsmålet er ikke, om byggeindu-
strien også vil blive ramt af disruptiv
innovation, men hvornår. Og kun én
ting er helt sikker. Kunderne vil frem-
over kræve at få langt større indflydelse
på slutproduktet, end de har i dag.

T r a d i t i o n e l t  s e t  b e s t e m m e r
kunderne overraskende lidt over den
endelige udformning af et bygge- eller
anlægsprojekt. Når arkitekten eller inge-
niøren først har præsenteret kunden for
sine visioner, er det meget få detaljer,
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der bliver ændret. Kunden finpudser
som regel kun nogle småting og føler på
den måde, at hun sætter et afgørende
præg på det endelige produkt. Studier
viser, at vi mennesker i gennemsnit kun
overvejer 2,7 valgmuligheder, inden vi
træffer en beslutning i et byggeprojekt.
Med de digitale værktøjer, vi har til
rådighed i dag, kan vi hurtigt gange det
tal med tusind. Når vi fodrer compute-
ren med alle tilgængelige data om for
eksempel jordlaget, grundvandet og de
statistiske vejrforhold og beder den fore-
slå en bygnings bedste placering på
grunden, kan den gennemgå alle alter-
nativer og præsentere os for de bedste
ud fra de givne input. Måske vil vi stadig
kun forholde os til 2,7 valgmuligheder,
men vi vil træffe vores valg på et langt
mere kvalificeret grundlag. Vi kan selv-
følgelig foretage lignende udregninger
på alle områder, som vi har data på,
inden for ethvert bygge- eller anlægspro-
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jekt.
Med den software og den computer-

kraft, der er tilgængelig i dag, er vi også i
stand til at opføre projekterne virtuelt,
inden vi opfører dem i virkeligheden.
For kunderne medfører det den store
fordel, at de får langt større indflydelse
på slutproduktet. Traditionelt set er
ændringer nemlig besværlige allerede
tidligt i processen, men med de digitale
værktøjer er det nemt at simulere, hvad
ændringer betyder for udseende, pris og
tidsplan. Ved et byggeprojekt er forde-
lene umiddelbare, for kunden kan se,
hvilken betydning for eksempel altaner,
ekstra etager, en ændret taghældning
eller en alternativ placering på grunden
betyder for æstetik, udsigt fra vinduerne
og øvrige detaljer, der afgør bygningens
salgs- eller udlejningsværdi.

Men også på anlægssiden er der
masser af muligheder for at øge værdien
ved at lade computerne simulere projek-
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terne. En bro over en motorvej kan for
eksempel udformes på mange forskel-
lige måder, og simuleringen kan vise,
om stål eller beton er den optimale
løsning, de forskellige valgs betydning
for tidsplanen, omkostningerne til den
fremtidige vedligeholdelse, trafikafviklin-
gen under opførelsen og hensynet til
sikkerheden for medarbejderne for blot
at nævne nogle eksempler.

Det moderne er også det digitale.
Derfor arbejder vi med living labs,

hvor vi kan få testet, hvilke løsninger
vi skal bruge. Og når vi er sikre,

ruller vi løsningerne ud.
Niels Carsten Bluhme,

direktør i Albertslund Kommune

De digitale værktøjer vil give kunden
friheden til at spørge, om der findes
andre og bedre alternativer til det
produkt, som arkitekten, ingeniøren eller
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entreprenøren i første omgang foreslår. I
første omgang er det nok i overkanten at
betegne dette som ”disruption” inden
for byggeindustrien. Men sikkert er det,
at når kunden først finder sig til rette i
førersædet og vænner sig til antallet af
valgmuligheder, kan det gøre op med de
faste roller i den traditionelle værdikæde
i et bygge- eller anlægsforløb. Kunderne
vil gå til de parter, der tilfører værdi til
deres projekt, og de vil i høj grad
forvente, at byggeriets parter arbejder
sammen om at tilfredsstille deres behov.
Finder de det ikke i én ”værdikæde”, vil
de hurtigt søge videre og finde en værdi-
struktur, jf. ovenfor, der kan levere det.
At det er t i l fældet ses al lerede i
Danmark, hvor flere store kunder, der
vel kan betegnes som first movers, har
bedt os om at etablere en sådan struktur
som basis for design og udførelse af
deres byggeri.
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Vinderne er i fremtidens byggeindustri

Jeg mener, at byggeindustrien skal
forberede sig på disruptiv innovation via
to spor. Og fremtidens vindere bliver
dem, som får de to spor til at mødes.

Første spor er det kunderettede.
Som jeg tidligere har været inde på, er
det når kunderne på en nemmere måde
får et bedre produkt eller en bedre
service, at brancher eller industrier
bliver ramt af dramatiske forandringer.
Flere og bedre valgmuligheder via
Virtual Design and Construction
(VDC), som næste kapitel går mere i
dybden med, er et stort skridt i den
rigtige retning. Alle vi i byggeindustrien,
inklusive de professionelle kunder og
byplanlæggere, skal bruge vores fælles
viden om for eksempel udviklingen
inden for bæredygtighed, levetid, tilba-
gebetalingstid og hastigheden i den
teknologiske udvikling til at udføre frem-
tidens bygge- og anlægsprojekter.
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Når vi opfører bygninger i dag,
regner vi med en fysisk levetid på 100 år
og en økonomisk tilbagebetalingstid på
mellem 30 og 50 år. Derfor skal vi gøre
os umage med at forudsige forandringer
i vores levemønstre og designe vores
bygninger, byer og infrastruktur, så de
kan omstilles til en ny virkelighed.

Tænk nu for eksempel, hvis vores
biler virkelig bliver selvkørende om ti
eller tyve år. I de større byer er der krav
om etablering af et bestemt antal parke-
ringspladser i forbindelse med opførel-
sen af nye ejendomme. Derfor bliver der
bygget rigtig mange dyre parkerings-
huse  og  parker ingskældre  i  de t
kommende årti. Men hvad nu hvis vi
kommer til at bruge langt færre biler,
eller hvis bilerne selv kører til en parke-
ringsplads uden for byen og henter os
senere på dagen, når vi taster ind på
telefonen, at vi er klar til at køre hjem? I
så fald kommer vi til at stå med mange
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dyre og attraktive kvadratmetre, som vil
stå ubenyttet hen, hvis ikke vi allerede
nu tænker ind, hvordan vi bygger dem,
så de er fleksible og kan omstilles til
andre fremtidige funktioner til en over-
kommelig pris

Et andet godt eksempel er energifor-
syningen. Vi skal ikke mange år tilbage i
tiden, før det var nødvendigt med større
lagre af energi i hjemmet i form af koks,
træpiller eller olietanke. Siden 1980’erne
er gasfyr og fjernvarme blevet de domi-
nerende varmekilder, men fjernvarmen
kan hurtigt blive ramt af, at man i en
nær fremtid ikke længere ønsker at
brænde affald af i store mængder, da det
skal recirkuleres eller omdannes til gas.
Der går formentlig ikke mange år, inden
vindmøller og solceller kan fremstille
billigere energi end de traditionelle ener-
gikilder, og så vil vi stå i en situation,
hvor el, som vi tidligere har gjort alt for
at undgå at anvende til opvarmning, er
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den dominerende varmekilde. Et
byggeri, der ikke er forberedt til at
omstille sin energiforsyning til alterna-
tive energikilder, kan vise sig at være en
dårlig investering.

Kunder og investorer skal præsente-
res for muligheder for, hvordan bygnin-
ger og infrastruktur kan opføres, så det
kan omstilles til de scenarier, vi kan
forudsige ved hjælp af vores teknologi-
ske indsigt.

Det andet spor handler om måden,
vi udfører opgaverne på i byggeindu-
strien. Her griber teknologien også ind i
vores daglige processer. Industrielt frem-
stillet byggeri har allerede bevist sin
værdi for mange bygherrer, både i tid,
bekvemmelighed, økonomi og bæredyg-
tighed. Det gælder for eksempel facade-
renovering, hvor facadeelementer frem-
stilles færdige komplet med vinduer, stik-
kontakter og lister på en fabrik under
ordnede forhold, hvorefter byggesjakket
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kan skifte en facade i en lejlighed på få
timer, og dermed forstyrre beboerne
ganske lidt. Når vi kombinerer den
industr ie l le  tankegang med den
moderne teknologi, er der meget store
perspektiver.

I marts 2014 rullede en kæmpe 3D-
printer fra firmaet WinSun ind på en
byggeplads i Kina og begyndte at printe.
24 timer senere var printeren færdig og
havde printet 10 huse, imens et par af
selskabets håndværkere havde monteret
vinduer og døre. Prisen pr. bolig var
5.000 dollars. Printeren, som er et resul-
tat af 12 års teknologisk udvikling, prin-
ter med en blanding af beton, genan-
vendt byggeaffald og glasfiber, som gør
prisen pr. kubikmeter materiale endnu
billigere end beton. Husene er simple,
med rå betonvægge, men de overholder
efter sigende gældende bygningsregle-
menter.
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Jeg forestiller mig ikke, at 3D-prin-
tere i min levetid kommer til at kunne
opføre hverken hele bygninger eller
broer i en kvalitet, som lever op til nord-
europæiske krav. Men udviklingen inden
for 3D-printere kan være med til at sætte
yderligere fart i industrielt fremstillede
byggekomponenter, som kan forkorte
byggetiden på byggepladserne. Det kan
medføre mange fordele, for eksempel at
vi kan undgå arbejdsulykker, fordi flere
af de krævende processer udføres under
beskyttede forhold.

Jo mere vi industrialiserer vores
bygge- og anlægsprocesser, desto mere
kan vi benytte os af gennemprøvede
standardløsninger, så vi ikke skal opfinde
den dybe tallerken forfra på hvert eneste
projekt. Form, funktion og udseende kan
stadig være unikt for hvert enkelt bygge-
projekt og tilpasset kundens individuelle
ønsker. Men meget af det, som er usyn-
ligt for det blotte øje, kan fremstilles
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hurtigere, bedre og mere sikkert i en
industrialiseret proces. Det vil øge
produktiviteten i industrien gevaldigt,
hvilket vil komme både kunderne og
samfundet til gavn.

At der sker store teknologiske foran-
dringer i den professionelle byggebran-
che er ingen vel i tvivl om. Man tænker
måske ikke så meget over de små
ændringer, som at den traditionelle
landmåler med en pind er blevet erstat-
tet af en GPS. Men når vi ser den første
fuldautomatiske gravemaskine, vil vi nok
spærre øjnene op. Eller når vi ser en
robot på byggepladsen støbe fundamen-
tet på en ny bygning med større præci-
sion end mennesker.

Selv på forbrugerniveau sker der
store forandringer. 3D-designprogram-
met Sketchup, der oprindeligt er udvik-
let af Google, er så simpelt, at alle der
vil, har mulighed for at designe deres
eget hus. 3D-designprogrammet er inte-
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greret med åbne databaser, hvor målfa-
ste produkter fra diverse leverandører
kan anvendes i tegningerne. Det kan i
princippet betyde, at en privat familie
nemt kan designe deres eget hus og være
deres egen arkitekt. Eller at en arkitekt
på den anden side af jorden kan designe
et hus for min familie og levere målfaste
tegninger til en entreprenør her i
Danmark.

De digitale værktøjer, vi anvender i
den etablerede byggebranche i dag,
følger stort set samme principper. De er
mere avancerede og trækker på større
databaser. Men med den teknologiske
udvikling kan det ikke udelukkes, at vi i
fremtiden vil se, at langt mindre aktører
kan stå i spidsen for selv store og kompli-
cerede bygge- og anlægsprojekter. Eller
benytte disse værktøjer til at skabe en ny
type platform, som tilgodeser kundernes
behov bedre, end vi i industrien er i
stand til i dag.
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Efter min overbevisning er fremti-
dens vindere i byggeindustrien dem, der
formår at kombinere de to spor. At have
styr på de interne processer og samar-
bejdet, så bygge- og anlægsprojekterne
fremstilles hurtigt, sikkert og i høj kvali-
tet, og samtidig har en platform og en
struktur, hvor disse processer stilles til
rådighed for kunderne på en måde, så
kunderne får lejlighed til at træffe beslut-
ninger om deres projekt rettidigt og på
et oplyst grundlag.

Den platform har vi faktisk allerede
til rådighed i dag. Den hedder Virtual
Design & Construction.
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POINTER

Digitalisering forandrer byggeindustrien indefra og udefra på såvel produkt- som
procesniveau.

•

Samarbejdet i industrien bliver forandret dramatisk, fordi kunderne vil gå til de
parter, der tilfører mest værdi til deres projekter, og de vil i høj grad forvente, at
byggeriets parter arbejder sammen om at tilfredsstille deres behov.

•

Store forandringer i energiforsyning og transportformer kan medføre dramatiske
forandringer for byggeindustrien og skal tænkes ind i fremtidens byggerier allerede
i dag.

•

Fremtidens vindere stiller en beslutningsplatform til rådighed for kunderne og har
samtidig tilpasset de bagvedliggende strukturer, processer og systemer.

•



 



K A P I T E L  3

VIRTUAL DESIGN & CONSTRUCTION
DIGITALT BYGGERI FORANDRER BRANCHEN
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Kunne du forestille dig at beslutte dig
for at købe en bil, hvis køreegenskaber
du ikke kendte til? Eller hvor du ikke
havde testet andre alternativer? Svaret
er sandsynligvis nej.

Men ikke desto mindre er det den
måde, man har købt byggeri på i mange
år. Ganske vist har arkitekter og tegne-
stuer i årevis bygget modeller, så
bygherren har fået idé og begreb om
arkitektur og form. De færreste vil købe
en ny bil for flere hundrede tusind
kroner uden at have prøvet den, men
alligevel har bygherrer i årevis igangsat
byggeprojekter for millioner uden at
have det komplette billede af slutresulta-
tet, driftsomkostningerne eller prisen.
For det har ikke været teknisk muligt at
simulere resultatet på forhånd. Men det
er det i dag, og mulighederne er langt
større, end de fleste forestiller sig.

At man kan simulere bygninger i 3D
på en computerskærm, er de fleste
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bygherrer bevidste om. Ligeledes har
bygherrer stiftet bekendtskab med de
traditionelle vejledende arkitekturmodel-
ler, som arkitekter bygger på et tidligt
tidspunkt i processen.

Men mulighederne for at simulere
byggeri rækker i dag langt videre. Og for
de mange beslutninger, som bygherren
skal tage, kan denne simulering udgøre
forskellen på et tilfredsstillende projekt
og et enestående projekt. Det handler
både om forventningsafstemning, om
bygbarhed, æstetik, praktiske forhold i
forhold til fremtidig benyttelse, økonomi
i opførelsen, værdi på lang sigt og bygge-
tid.

Mulighederne opnår vi ved hjælp af
Virtual Design & Construction, herefter
kaldet VDC. Det er en metode til at
skabe og gennemtænke projekterne digi-
talt, før vi udfører dem i virkeligheden.
Det er en platform, der stiller analyser af
data og muligheder til rådighed. Og det
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er et værdifuldt redskab til at sikre et
enestående projekt, et godt samarbejde
og en god proces.

Digitale og fysiske prototyper

Intet er vanskeligere end at forstå noget,
der er uhåndgribeligt. Derfor benytter
mange brancher og industrier sig af
prototyper. Lige fra bilproducenter til
softwarebranchen er prototyper en abso-
lut nødvendighed for at sikre et godt
slutprodukt. Prototyper kan både være
digitale og fysiske, og begge dele kan
være værdifulde redskaber i komplekse
projekter.

En prototype eller model er et visu-
elt eller fysisk samlingspunkt for diskus-
sioner, drøftelser, forventningsafstem-
ning og beslutninger. Der er en verden
til forskel på at diskutere noget luftigt og
diskutere noget konkret. Derfor arbej-
der vi i byggeindustrien både med digi-
tale og fysiske modeller. Det gælder for
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eksempel 3D-printede byggemodeller,
som er præcise og robuste plasticmodel-
ler, der danner ramme for samtaler og
drøftelser om det endelige byggeri.

Når man står med en prototype eller
en model i hånden og kan sanse detal-
jerne og forstå proportionerne, har man
i ordets forstand en meget bedre føling
med byggeriet. 3D-modellerne er
nedskalerede modeller af det færdige
byggeprojekt, baseret på de eksakte
bygningsdata i computeren. Det bety-
der, at proportionerne er rigtige og
danner et præcist grundlag for at drøfte
byggeriet. Men de 3D-printede model-
ler er dog kun en meget lille del af det
store kvantespring, der ligger i VDC.

VDC simulerer totalbyggeriet

Før et byggeprojekt tager form, kan det
være svært at forestille sig resultatet og
hele processen frem mod målet. Der er
mange involverede, og der skal tages
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mange beslutninger. Derfor er det
vigtigt at have gennemtænkt det hele
ned til mindste detalje på forhånd. Det
har bare ikke været muligt før.

Men med VDC kan vi for kunderne
simulere alt, lige fra facaden, placering
af bygningen i relation til dagslyset,
udsigten fra vinduerne, til placering i
forhold til kloakering og grundvand osv.
I processen omkring opførelse kan vi
simulere selve udførelsen og logistikken
omkring den, så processen optimeres på
en sikker, bygbar og hensigtsmæssig
måde.

Med VDC er det muligt at afprøve
et utal af forskellige løsninger tidligt i
projektet. Hvis kunden for eksempel vil
tilføje en etage, skifte ruder, eller vælge
et andet tag, ændre facaden, eller noget
helt femte, kan vi med VDC, se hvad
det betyder for økonomien, tidsplanen
og senere driftsomkostningerne.
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Fra 3D til simulering af tid, pris og
driftsomkostninger

VDC tager simulering langt videre end
blot 3D. Vi simulerer i flere dimensio-
ner. Det betyder, at vi udover byggeri-
ets tre fysiske dimensioner tilkobler tid
og økonomi igennem hele forløbet, og
information om efterfølgende drift og
vedligehold. Fordelene ved 3D er vele-
tablerede, og det er velkendt for profes-
sionelle kunder i byggeindustrien, at de
kan få en rumlig fornemmelse af deres
projekt i samspil med omgivelserne.
Moderne software tager dette et skridt
videre, da vi nu er nået så langt med
virtual reality, at kunderne eller slutbru-
gerne, ved at holde en iPad op foran sig
eller tage specielle briller på, kan få en
fornemmelse af oplevelsen af at bevæge
sig gennem de forskellige rum.

En af de vigtigste simuleringer sker,
når vi kobler tidsplanen på 3D-model-
lerne. I forvejen arbejder professionelle
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entreprenører med lokationsbaseret
planlægning, hvor arbejdet planlægges
både i tid og lokationer, hvilket skaber
bedre flow i byggeprocessen, da over-
blikket gør det nemmere for flere fag at
arbejde simultant flere steder på en
byggeplads. Ved at koble tidsplanen på
de udførlige 3D-modeller bliver tidspla-
nerne endnu mere præcise, og softwa-
ren kan hjælpe med at optimere tidspla-
nerne yderligere. Det medfører store
fordele for de udførende entreprenører,
men de fordele smitter af på kunderne.
Byggetiden bliver kortere og kan forud-
siges mere præcist – og som det måske
vigtigste punkt, er det muligt på meget
kort tid at beregne, hvad ændringsøn-
sker undervejs betyder for byggeperio-
den.

Vi udfører også simuleringer, hvor
vi kobler både tidsplan og priser på 3D-
modellerne. I det totale VDC-projekt er
selv de mindste komponenter og
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elementer som vandhaner og dørhånd-
tag indregnet, og mængderne af for
eksempel jord, stål og beton er beregnet
nøjagtigt. Derfor bliver prisberegnin-
gerne meget præcise, og vi undgår spild
af materialer. Og hvis kunden vil have
andre vinduer eller ændre tagkonstruk-
tionen i sidste øjeblik, er det nemt at
regne ud, hvad ændringsønskerne bety-
der for prisen.

Når vi har data nok til rådighed, vil
vi også kunne indregne de fremtidige
omkostninger til drift og vedligehold.
Når vi kobler simuleringer af økonomi
på projektets 3D-model, vil vi få et helt
andet overblik over projekters totaløko-
nomi, end vi har i dag. Vi ved for
eksempel, at skoler og hospitaler skal
kunne tåle en anden form for rengøring
end et kontordomicil. Selvom vi godt
ved, at det kan betale sig at købe dyrere
kvalitetsprodukter end billige kopivarer,
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mangler vi ofte data til at kunne ramme
den perfekte balance.

De traditionelle samarbejdsformer
kan være udfordrede, når det drejer
sig om store og komplicerede
projekter. At udbudsmaterialet og
projektet er godt og gennemarbejdet
og ikke har åbenlyse fejl og
mangler, er en af forudsætningerne
for, at vi lykkes. Realistiske
tidsplaner og løsninger er helt
nødvendige, og derfor er vi
interesserede i tidlig inddragelse af
entreprenøren, for entreprenøren
repræsenterer den virkelige verden
og ved, hvad der kan lade sig gøre.
Peter Forsgrau, projektdirektør i OUH

Med fuldt implementeret VDC kan vi
simulere et bygge- eller anlægsprojekts
levetid præcist. Foreløbig har vi værktø-
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jerne til den økonomiske simulering,
hvor vi kan simulere udviklingen i tid og
økonomi i design- og opførelsesfasen,
efterhånden som projektet udvikler sig.
Og vi kan spole tilbage i tid og ændre på
bygningsparametre, tilføje og fjerne – og
spole frem i tid igen for at se, hvad det
betyder for tidsplan og økonomi.

Teknologien frigiver ressourcer

Mangelfuld simulering og manglende
data kan resultere i, at byggeprojekter
sprænger rammerne. Omvendt kan den
rigtige simulering og de rette data sikre,
at man kan tænke ud af boksen, men
stadigvæk bygge inden for rammerne.
Teknologien overtager mange af de
processer, som ingeniørerne tidligere
har brugt mange timer på at beregne.
Softwaren udfører beregningerne både
hurtigere og mere præcist, hvilket er
medvirkende til, at vi kan præsentere
kunderne for langt flere muligheder end
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tidligere, simpelthen fordi det tidligere
krævede mange mandetimer at forsøge
at beregne, hvad en ændring ville betyde
for pris, kvalitet og tid.

Fra et menneskeligt perspektiv er det
bedste af det hele måske, at det langt fra
betyder, at arkitekter og ingeniører
bliver arbejdsløse. Tværtimod frigør vi
tid fra mere rutinemæssige regneopga-
ver, og den tid kan bruges på at udtænke
kreativ arkitektur eller ingeniørkunst,
der hvor behovet for deres kompetencer
er størst. Vi kan udvikle os til at opføre
mere komplicerede konstruktioner – og
vi kan hurtigt teste de nye løsningsfor-
slag i simuleringsværktøjerne.

VDC adskiller sig altså markant fra
traditionel planlægning og projektering
ved at integrere økonomi og den efter-
følgende drift. Det giver en unik mulig-
hed for at få et klart overblik over totalø-
konomien inden byggestart – og endda
inden valg af design og løsning – såvel
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som forstå hvad små og store ændringer
betyder for projektet, og for hvad der er
bygbart, og hvad der ikke er bygbart.

En platform for forandring

Jeg tror på, at VDC er den platform,
som vil skabe en meget positiv og længe
tiltrængt disruptiv innovation i byggein-
dustrien. Vi har den nødvendige tekno-
logi til rådighed, og de første erfaringer
er gjort. Men som industri er vi endnu
ikke i stand til at stille alle platformens
fordele til rådighed for vores kunder. En
væsentlig forudsætning for at blive i
stand til det er, at vi ændrer den måde,
vi arbejder sammen på i branchen.
VDC er nemlig mindst lige så meget et
mindset, som det er en teknologisk plat-
form.

Vi skal på industriniveau forstå,
hvad VDC betyder for den måde, vi
arbejder på. Hvad det betyder for
bygbarhed, for projektøkonomi og for
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samarbejde. Og vi skal lære at bruge det
– sammen. Vi løfter ikke produktivite-
ten i branchen ved at fortsætte som
hidtil. Det har vi prøvet i mange år,
uden held.

For bygherren er fordelene åben-
lyse; langt flere valgmuligheder og bedre
indblik i byggeriets muligheder og
begrænsninger giver større forståelse for
processen, økonomien og slutresultatet.
Kort sagt, jo flere processer der er
gennemtænkte,  inden den første
maskine kører ind på byggepladsen,
desto større er sandsynligheden for, at
projektet matcher bygherrens ønsker og
afleveres uden fejl, mangler og arbejdsu-
lykker.

For industriens aktører er fordelene,
at produktiviteten øges, og at erfaring,
viden og kompetencer bringes i spil på
det rigtige tidspunkt. Men det kræver, at
vi bliver bedre til at arbejde sammen i
industrien. Ikke bare mellem faggrup-
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per, men også på teknologisk niveau.
Vores systemer skal kunne tale sammen,
så vi bliver bedre til at udveksle data.

At udveksle data og foretage bereg-
ninger handler dybest set blot om filfor-
mat og processorkraft, men ligesom i
alle andre sammenhænge afhænger det
endelige output af de input, som fødes
ind i systemet. For at få fuldt udbytte af
teknologien skal vi også forandre hele
samarbejdsprocessen.

Vi skal blive langt bedre end i dag til
at samles om fælles mål, og der skal
opbygges større tillid mellem parterne.
Siloer og suboptimering skal erstattes af
et ønske om hele tiden at hjælpe kunden
med at se muligheder, og herefter
samarbejde for at realisere kundens
endelige ønsker.

Kunden og kundens projekt skal
derfor være centrum for processen,
mens en fælles database for projektet
skal agere platform for videndeling og
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realisering. Alle parter skal føde infor-
mation ind i denne database. Den tid,
hvor det at holde på sin viden var lig
med magt og ”ejerskab” over kunden, er
slut. Fremover bliver samarbejde og
videndeling lig med magt og succes. Og
som beskrevet i kapitel 1, så stiger
værdien af et netværk, jo flere vi er med
i samarbejdet. Derfor er jeg overbevist
om, at værdien af VDC vil stige ekspo-
nentielt, efterhånden som byggeindustri-
ens parter bidrager aktivt til samarbej-
det og platformen.

Leverandørerne skal fylde databa-
sen med så detaljerede beskrivelser af
deres produkter som muligt, så alle
parter kan trække fra databasen. Arki-
tekten skal dele sit design i god tid, inden
det er helt færdigt og handlet af med
kunden, og dele det med de andre aktø-
rer, så rådgivere og entreprenører med
det samme kan byde ind med erfaringer
om bygbarhed, bæredygtighed, holdbar-
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hed etc. Især de store industrileverandø-
rer spiller en afgørende rolle for, at
VDC bliver en succes, da mængden af
komponenter er med til at afgøre antal-
let af valgmuligheder, som vi kan
præsentere for kunderne.

For de enkelte kunder er valgmulig-
heder, kvalitet, tid og pris afgørende, når
de står på tærsklen til et nyt projekt. Når
alle industriens aktører sidder med ved
bordet fra start, kan vi på kortere tid
opnå mere værdiskabende resultater,
både for os selv og for vores kunder. Når
vi har været flere projekter igennem,
oparbejder vi en aggregeret viden, der
kan udnyttes på efterfølgende projekter.
Derfor vil værdien stige, og den vil
komme både kunderne og alle aktører til
gode.
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Nye rammer for samarbejdet

At ændre den måde, vi deler viden og
informationer på i industrien tager tid.
Gamle vaner og erfaring står i vejen for
nye måder at samarbejde på. En måde
at forsøge at bryde disse vaner på er ved
at ændre de fysiske rammer. Derfor
bygger nogle af de fremmeste aktører
deciderede VDC-laboratorier, hvor
kunder, leverandører, arkitekter, rådgi-
vende ingeniører og alle øvrige parter
kan arbejde sammen på de samme syste-
mer og med fælles mål. Kreativiteten er
i højsædet. Det er tilladt at eksperimen-
tere og komme med bud på alternative
løsninger, men processen er styret og
effektiv.

Hele idéen med VDC-laboratorier
er at samle menneskelige kompetencer
og den mest avancerede teknologi på
samme sted, så det bliver muligt at simu-
lere et projekt fra start til slut med input
fra alle relevante parter. I en sådan krea-
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tiv proces er det vigtigt, at der er tænkt
nøje på alt fra faciliteringen af mødepro-
cessen til indretningen. I VDC-laborato-
rierne har parterne mulighed for at
komme hele processen igennem fra
diskussionen af den første idé til et reelt
beslutningsgrundlag for kunden i form
af et virtuelt opført bygge- eller anlægs-
projekt.

VDC-laboratorierne er ikke en
universalløsning på, hvordan vi skaber
fremtidens samarbejdsformer. Vi kan
blive klogere – eller vi kan blive overha-
let indenom af aktører, vi endnu ikke
engang har tænkt på. Men på dette
stadie er VDC-laboratorierne et symbol
på, at hvis vi skal forandre den måde, vi
arbejder på i byggeindustrien, er vi nødt
til at gøre det med et strategisk afsæt.

Der er med VDC udstukket en
retning for, hvor vi i industrien kan
bevæge os hen, og det er muligt at styre
processen i en realiserbar retning. Den
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retning fordrer samarbejde – og derfor
skal VDC-laboratorierne være åbne for
alle parter i industrien. Hvis vi ikke
arbejder sammen om at udnytte mulig-
heden og ”disrupte” os selv indefra, skal
der nok komme smarte mennesker
udefra og gøre det for os, og så risikerer
selv gamle hæderkronede virksomheder
inden for byggeindustrien i bedste fald
at blive reduceret til sekundære parter.
Formår vi derimod at arbejde sammen
inden for industrien, kan vi skabe en lille
kulturrevolution, der vil gøre kagen
både større og mere velsmagende for
alle parter – ikke alene for vores kunder,
men for samfundet som helhed.

Fra vores samarbejde med interna-
tionale spillere i blandt andet USA og
Tyskland ved jeg, at vi teknologisk set er
godt med i Danmark på nuværende tids-
punkt. Hvis vi fortsætter vores momen-
tum, har vi en mulighed for at blive
internationalt konkurrencedygtige inden
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for dette område, og dermed gøre hele
den danske bygge- og anlægsindustri
mere konkurrencedygtig. Det vil hjælpe
os både internationalt og på hjemme-
markederne.

Men kunderne spiller også en
væsentlig rolle for at ændre samarbejdet
mellem aktørerne og skabe den opti-
male platform i form af samarbejdet
omkring VDC. Kunderne skal spørge
på helt nye måder, og det kræver et
opgør med den danske udbudskultur.
Det handler næste kapitel om.
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POINTER

VDC giver bygherrerne mulighed for at sammenligne en række alternative
løsningsforslag rettidigt og på et oplyst grundlag – det giver større valgfrihed og
mere værdi.

•

VDC giver bygge- og anlægsindustrien værktøjet til at samarbejde om at optimere
projekterne, og dermed øge værdiskabelsen for bygherrerne og for samfundet –
samtidig med, at parterne øger egen profit.

•

Værdien af VDC stiger, når flere aktører deltager i samarbejdet.•
VDC giver den danske bygge- og anlægsindustri en mulighed for at øge vores
konkurrenceevne internationalt.

•

Teknologien vil frigive ressourcer, så kompetencerne på tværs af industrien kan
komme i spil.

•

VDC har potentialet til at skabe disruptiv innovation i bygge- og anlægsindustrien.•



 



K A P I T E L  4

BEHOV FOR MERE SAMMENHÆNG OG SAMARBEJDE

51

For nogle år siden kørte der en tv-
reklame for sparepærer, hvor en kunde
skulle købe en pære. Ekspedienten gav
kunden to valgmuligheder; en dyr og en
billig. Kunden bad om den billigste,
hvorefter ekspedienten sagde noget i stil
med, at så skal du have den her, og tog
den dyre. Selvfølgelig med den let
forståelige morale, at sparepæren er
billigst i længden. Den samme analogi
kan overføres til bygge- og anlægsindu-
strien, hvor ”sparepære-konceptet” ikke
helt er slået igennem endnu.

For som man spørger, får man svar,
og desværre bliver der alt for ofte spurgt
forkert, når både offentlige og private
bygherrer vil opføre nye projekter.
Måden at spørge på er rodfæstet i den
danske udbudskultur, som ifølge min
overbevisning er med til at fastholde
lavproduktiviteten i byggeindustrien.

VDC vil gøre det nemmere at stille
de rigtige spørgsmål, men det kræver en
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kulturændring, hvor vi i industrien skal
gå forrest og vise kunderne, at det beta-
ler sig at spørge anderledes. Til det har
vi også brug for modige kunder, der tør
gå forrest og udfordre de fasttømrede
vaner i byggeindustrien.

Flere i industrien vil muligvis føle sig
stødt af de følgende afsnit. Men jeg
mener, at hvis vi vil forbedre produktivi-
teten og indtjeningen i vores industri og
samtidig give vores kunder mere værdi
for pengene, er vi nødt til at gøre op
med mange af de uhensigtsmæssigheder,
der har præget den gamle branche.
Derfor er vi også nødt til at få uhensigts-
mæssighederne frem i lyset.

Modsat mange andre industrier er
der som tidligere omtalt endnu ikke en
sammenhængende værdikæde og slet
ikke en værdistruktur i byggeindustrien,
hvor processerne hænger optimalt
sammen, og hvor aktørerne samarbej-
der om at nå et fælles mål og deler data
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og viden, som vi burde. I dag er vi
endnu ikke en industri, men en branche,
der er opdelt i siloer.

Det resulterer alt for ofte i subopti-
mering hos arkitekterne, de rådgivende
ingeniører, entreprenørerne og leveran-
dørerne. Alle ønsker størst muligt afkast
til sig selv, upåagtet at det sker på
bekostning af de andre aktører og helhe-
den. For eksempel har den rådgivende
ingeniør ikke det store incitament til at
”ofre” 100 timer mere på at lave nogle
ekstra beregninger, der måske kunne
spare projektet for en million kroner i
omkostninger til stål og beton, som
bygherren kunne bruge på at betale for
den smukke og robuste klinke, som arki-
tekten har foreslået. Ingen vil tage
ansvar, og derfor skubbes omkostnin-
gerne rundt, og det ender med en ringe
løsning eller konflikt.

Konsekvensen er, at silotankegan-
gen koster kunden såvel penge som tid
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og kvalitet. Opdelingen i siloer fratager
kunden muligheder for at blive forelagt
alternative løsninger, som måske både er
bedre og billigere. Samtidig bliver en
masse data og informationer tabt på
gulvet mellem de forskellige aktører. Det
går ud over kvaliteten, tidsplanen og
prisen – og i et større perspektiv er det
også med til at forringe den danske
konkurrenceevne.

Skal kunderne have mere og bedre
byggeri for pengene, og skal vi hæve
produktiviteten i branchen, skal vi
ændre væsentligt i den måde, vi agerer
på: udbudskulturen og samarbejdsfor-
men skal sikre rettidig anvendelse af
kompetencer, og at vi arbejder sammen
mod et fælles mål – med størst mulig
brug af data.
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Samarbejdsaftaler skaber bedre byggeri

Blandt de mest progressive bygherrer er
det de senere år blevet mere populært at
indgå samarbejdsaftaler, hvor bygher-
ren arbejder sammen med arkitekt,
rådgivende ingeniør og entreprenør om
at optimere projektet i fællesskab, og
først indgår en kontrakt, når alle parter
er enige om byggeriets udformning, at
projektet er bygbart, og om hvem der
har ansvar for hvad. På den måde
indgår erfaringerne fra de relevante
parter, når forskellige løsningsforslag
vendes, og alle parter har nikket til
projektet og hinanden, inden bygherren
låser sig fast på en løsning. Fremover
skal leverandørerne også sidde med ved
bordet, og der vil ikke blive skelet til
fagbetegnelser. Vi vil blot se os selv som
en byggeindustri, der på bedst mulig vis
løser en opgave for en kunde. Samar-
bejdsaftaler sikrer bygherren det bedste
fra såvel totalentrepriser som hoveden-
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trepriser, idet han kan være med i detail-
projekteringen og stadig have én leve-
randør, som er ansvarlig for den
samlede entreprise, inklusive design.

Den model står i skarp kontrast til
den traditionelle danske udbudskultur,
hvor bygherren går til en arkitekt, som
tegner et drømmehus. Herefter hyrer
bygherren en rådgivende ingeniør, som
gransker arkitektens tegninger og deler
projektet op i en eller flere entrepriser,
der hver især beskrives så detaljeret som
muligt. Herefter udbydes disse entrepri-
ser i licitation til entreprenørerne. Vi
kalder det for papkasseudbud, fordi
beskrivelserne ofte er så udførlige og
omfangsrige, at de bliver båret rundt i
papkasser, og fordi formen er lukket og
uden involvering eller dialog. Når licita-
tionsmaterialet er udførligt beskrevet fra
rådgivernes side, levner det ikke plads
til, at entreprenørerne og leverandø-
rerne kan bringe deres erfaringer i spil.
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Gode idéer og forslag til, hvordan
projektet kan forbedres, risikerer ofte at
falde uden for de svarmuligheder, der
levnes plads til i licitationen, og de
værdiskabende processer udebliver.
Værst af alt er det, når entreprenøren
eller leverandøren har forslag til oplagte
forbedringer af totaløkonomien ved for
eksempel at optimere energiforbruget
eller forlænge levetiden ved at anvende
alternative materialer. For selv om det
er økonomisk fordelagtigt for bygherren
og giver mening i et samfundsmæssigt
perspektiv, så levner udbudsformen ikke
plads til at kigge på langsigtede økono-
miske gevinster, da det vil betyde, at
prisen for at opføre byggeriet bliver
dyrere, og entreprenøren eller leveran-
døren dermed valgt fra. De udførlige
beskrivelser åbner også for en række
konflikter, når projektet går i gang, og
virkeligheden ikke passer med beskrivel-
serne.
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Totaløkonomi er et væsentligt element i
at øge produktiviteten

Det entydige fokus på etableringspris i
den danske udbudskultur har været med
til at fastholde et lavproduktivt miljø
med mange tvister og lave indtjenings-
margener i bygge- og anlægsindustrien i
årevis. Samtidig har store dele af de
opførte byggerier for høje drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger, fordi der
fra kundens side er fokuseret entydigt på
etableringsprisen. I krisetider har vi set
selv de store entreprenører byde på
projekter med en pris og en risikomodel,
hvor sandsynligheden for at afslutte
projektet med et overskud på forhånd
har været lig nul. Pengene skal tjenes
andre steder, og derfor granskes udbuds-
materialet for at finde fejl og huller, så
gevinsten i stedet kan tjenes hjem på
ekstraarbejde. Entreprenørerne ved, at
det stort set er umuligt at tage højde for
alle små detaljer i et stort projekt på
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forhånd, og der kalkuleres med, at
gevinsten hentes hjem på ekstraarbejde.

Vi ser gerne, at vores
samarbejdspartnere er med helt fra
starten. Fra idé til færdigt projekt. Vi
inddrager gerne entreprenøren på et
tidligt tidspunkt, men det kræver, at
entreprenøren kan rådgive på lige
fod med andre samarbejdsparter og
ikke bare en entreprenør, der skal
bygge et hus.
Michael Bruhn, direktør i PFA

Denne tendens til at hente gevinsten på
ekstraarbejdet har været med til at fostre
en kultur præget af mistro og mistillid,
og hvor alt for mange projekter er endt i
en voldgift for at få afgjort, hvem der var
økonomisk ansvarlig for ekstraregninger.

Når parterne har samme mål om et
godt resultat og arbejder projektet igen-
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nem i fællesskab inden licitationen,
mindsker det risikoen gevaldigt for, at
der mangler simple detaljer som et
undergulv eller grus under parkerings-
pladsen i udbudsmaterialet. Det bliver
win-win i stedet for et spil, hvor parterne
spiller sig ud imod hinanden. Faktisk
kan alle disse problemer løses ved at
arbejde sammen og gøre det på en fælles
digital platform, der sikrer, at viden og
data ikke tabes, men tværtimod opsam-
les og bygges ovenpå eksisterende data
fra andre projekter, så vi hele tiden forø-
ger vores viden.

Ét stort eller mange små udbud?

Som bygherrerådgiver kan der være
mange fordele ved at dele et udbud op i
så mange entrepriser som muligt. Det
giver en større styringsopgave, større
ejerskab over projektet og medfører
tættere kontakt til kunden. Blandt de
offentlige bygherrer er der forståeligt
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nok et stort ønske om at bruge lokale
virksomheder fra det område, hvor
projektet skal opføres, og det kan tilgo-
deses ved, at opgaverne deles op i
mindre entrepriser. Samtidig er teorien,
at de mange mindre udbud giver en
mere gennemsigtig prisstruktur, da stort
set hvert enkelt delelement i det samlede
projekt bliver prissat og udsat for
konkurrence – hvilket som udgangs-
punkt medfører lavere pris.

Med mange entrepriser kommer
også mange snitflader, og i store bygge-
og anlægsprojekter er disse snitflader
flydende. Når opgaven er vundet på ren
pris, der måske kun lige akkurat får det
til at hænge sammen for entreprenøren,
gælder det om at få den snitflade så
langt over på egen banehalvdel som
muligt. Og hvis to eller tre parter deler
den samme snitflade, og alle forsøger at
stoppe ti meter før midterlinjen, opstår
der et ingenmandsland.
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I dette ingenmandsland skal rådgi-
verne nu til at granske deres tegninger,
projektere projektet om og forhandle
med entreprenørerne om, hvem der
udfører det overlappende arbejde. Det
koster mange uproduktive styrings-,
arkitekt- og ingeniørtimer, som bygher-
ren skal betale for, og selv om det er i
dette felt, at entreprenøren kan hente
sine ekstra penge, medfører det også
frustrationer og omkostninger hos entre-
prenørerne. Det koster penge og admi-
nistrationstimer, og det påfører byggesa-
gen en række omkostninger, som på
ingen måde er med til at øge kvaliteten i
byggeriet eller produktiviteten i samfun-
det.

En væsentlig del af de enorme
budgetoverskridelser, vi ser i offentlige
byggeprojekter, skyldes for mange snit-
flader og manglende kontrol over dem.
Der er ikke taget højde for dem i
budgetterne, og hver gang der opstår et
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problem af den kaliber, koster det mere i
omprojektering, forhandling og bygge-
styring end selve udførelsen af arbejdet.
Samtidig bliver udførelsen også dyrere,
end hvis den var indregnet i den oprin-
delige entreprise, hvor løsningerne
kunne være optimeret sammen med de
øvrige konstruktioner, da entreprenøren
har alle muligheder for at udnytte, at
bygherren er nødt til at købe ydelsen hos
ham.

I dag handler det om at udnytte
andres viden bedst muligt i forhold
til udfordringerne på det enkelte
projekt, og her er det ofte en fordel
at ophæve gængse faggrænser.
Jens Nyhus, adm. direktør i Carlsberg Byen

Mange af disse problemer kan overkom-
mes ved at udlicitere opgaverne i
samlede totalentrepriser i stedet for i
opdelte mindre fagentrepriser. Dermed
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er totalentreprenøren ansvarlig for snit-
fladerne og for det økonomiske ansvar
forbundet med at håndtere dem, hvilket
står i modsætning til de omkostninger,
der pålægges bygherren, når rådgiverne
skal rette op på mangler eller misforstå-
elser forårsaget af snitflader og de efter-
følgende omkostninger forbundet med
at udbedre dem. Også den lokale
arbejdskraft kan blive tilgodeset på
denne måde, da store totalentreprenø-
rer typisk benytter mindre underentre-
prenører til mange af de fagspecifikke
opgaver, og her giver det altid god
mening at kigge lokalt, dog med den lille
klausul, at kvalitet i udførelsen er vigti-
gere, end hvor i landet underentrepre-
nøren har registreret sit CVR-nummer.

På store projekter som for eksempel
hospitalsbyggeri eller anlæg af motor-
veje skal mange delopgaver udføres
adskillige gange i løbet af byggeforløbet.
Derfor kan der høstes mange effektivi-
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tetsgevinster ved at lade den samme
entreprenør stå for arbejdet – metoden
forfines, der anvendes standardiserede
og testede løsninger, og antallet af fejl
minimeres.

Men hvis vi virkelig vil  hæve
produktiviteten i bygge- og anlægsbran-
chen og få mere kvalitet for pengene,
skal vi gå skridtet videre og kigge på,
hvilke udbudsformer der er de mest
hensigtsmæssige.

Udbud med fokus på funktioner

En udbudsform, der ofte er hensigts-
mæssig, er funktionsudbud, der for tiden
vinder indpas inden for en række offent-
lige serviceopgaver. I et funktionsudbud
opstilles en række mål for, hvilke krav
projektet skal opfylde, i modsætning til
de traditionelle udbud, som beskriver,
hvordan den udbudte opgave skal løses.

Et klassisk eksempel på forskellen er,
at det traditionelle udbud kan beskrive,
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at græsset skal slås en gang hver anden
uge, mens et funktionsudbud stiller krav
om, at græsset må være 3 cm højt.
Hensigten med begge udbudsformer er
den samme. Men funktionsudbuddet
levner plads til, at leverandøren kan
bruge sin viden og erfaring på at løse
opgaven bedst muligt. For eksempel kan
en facility management-virksomhed
med et funktionsudbud vælge at inve-
stere i forskning og efterfølgende
beplantning af græs, der vokser lang-
somt, og derfor kun skal slås en gang om
måneden.

Den type udbud fostrer kreativitet,
innovation og løbende forbedringer,
fordi der ligger et indbygget incitament
til at løse opgaven på den smartest
mulige måde og til at blive ved med at
proces- og produktoptimere. På bygge-
og anlægssiden ser vi den slags udbud
inden for vedligehold af veje, og vi ser
det til dels inden for OPP-tanken, hvor



59

B E H O V  F O R  M E R E  S A M M E N H Æ N G  O G  S A M A R B E J D E

der blandt andet er bygget en håndfuld
skoler i Offentlig-Privat Partnerskab.

På de skoler, der er opført i OPP,
står entreprenøren typisk sammen med
en partner også for drift og vedligehol-
delse af byggeriet i 25 år. Det giver inci-
tament til at benytte materialer af høj
kvalitet, for eksempel gulve og vægge,
der er mere slidstærke og kan tåle daglig
rengøring uden at blive medtaget. Mate-
rialerne kan være dyrere i indkøb, men
giver en billigere totaløkonomi over
skolens levetid.

Langt flere bygge- og anlægsprojek-
ter kan med fordel udbydes som funk-
tionsudbud. De største og mest profes-
sionelle private bygherrer i dag tager
allerede entreprenørerne med på råd i
god tid og kræver samarbejde mellem
alle involverede parter om at sikre den
bedste løsning i forhold til fremtidige
behov. Her kan vi som samfund øge
afkastet betydeligt af vores offentlige
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investeringer, hvis offentlige bygherrer
også bliver dygtigere til at beskrive
forventningerne til en kommende skole,
en bro, en vej eller et hospital, og så
levne større spillerum til byggeriets
parter om, hvordan opgaverne skal
løses.

Det vil samtidig have den gavnlige
effekt, at aktørerne sammen får incita-
ment til at være innovative. Alle led i
værdikæden får bedre spillerum til at
være kreative og nytænkende. Det åbner
for forskning i nye metoder og nye
materialetyper. Kigger vi historisk på
dansk industri, har vi for eksempel inden
for pumper, vinduer og isoleringsmateri-
ale været godt med herhjemme. De
traditionelle udbud medfører risiko for,
at denne udvikling går i stå, da alt for
mange delelementer er beskrevet ned til
mindste detalje, og entreprenører og
leverandører ikke bliver belønnet for at
være innovative.
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Funktionsudbud vil også være med
til at øge samarbejdet, da en succesfuld
besvarelse af et funktionsudbud kræver,
at alle væsentlige parter arbejder
sammen mod et fælles mål og håndterer
de risici og muligheder, der er i projek-
tet. Det vil give muligheder for at opnå
store gevinster, der kan anvendes – dels
som konkurrencekraft ved at give store
dele af gevinsten til bygherren for at
sikre, at ordren kommer i hus – men
også ved at beholde noget af gevinsten
for sig selv, så de involverede virksomhe-
der kan forske i videreudvikling af de
anbefalede løsninger. I sådan et samar-
bejde vil VDC-simuleringer være ideelle
til at skabe den optimale besvarelse af
funktionsudbuddet.

Der er derfor god sammenhæng
mellem VDC-tankegangen og overgan-
gen til funktionsudbud.
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Er vi klar, når kunderne spørger rigtigt?

Som jeg indledte kapitlet med, får man
svar, som man spørger. Som industri
skal vi være klar til at give et godt svar,
når en offentlig kunde en dag spørger os,
hvordan byggeindustrien kan hæve
læringsniveauet i folkeskolen mest ratio-
nelt, i stedet for at spørge os, hvad det
koster at renovere skolen eller bygge en
ny. Jeg er sikker på, at hvis vi gør op
med silotankegangen og deler al vores
viden og erfaring, vil vi kunne samle og
anvende de kompetencer, der skal til for
at besvare dette spørgsmål med løsnin-
ger, der ligger på et niveau, der er
væsentligt højere end det, der ses i dag.

Inden for det offentlige vil der være
store samfundsgevinster at hente ved at
stille de rigtige spørgsmål og tilrette-
lægge udbuddene, så de rette kompeten-
cer kommer i spil på rette tidspunkt, og
så der tænkes langsigtet og helhedsorien-
teret.
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Udbudsformerne må følge med
tiden og matche den kompleksitet og de
muligheder, der er i et moderne og
stadigt mere digitaliseret samfund.
Derfor er det min opfattelse, at det
offentlige har en forpligtigelse til at gå
forrest og være med til at understøtte de
produktivitetsfremmende tiltag, der er så
nødvendige for, at vi kan bryde 20 års
produktivitetstørke i den danske bygge-
og anlægsbranche – og få skabt en
produktiv bygge- og anlægsindustri.
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Udbudsformerne er afgørende for, hvilke muligheder bygge- og anlægsindustrien
har for at sikre værdiskabelse og produktivitet i projekterne, så vi kan bryde 20 års
produktivitetstørke.

•

Totalentreprise, funktionsudbud og samarbejdsaftaler er tre udbudsformer, der
kan understøtte samarbejdet og øge produktiviteten i industrien.

•

VDC-simuleringer bliver platformen for samarbejdet omkring fremtidens
totalentrepriser, funktionsudbud og samarbejdsmodeller.

•

Helhedsorienteret tilgang giver kunden øget værdi – derfor er totaløkonomi vejen
frem.

•

Som industri skal vi hjælpe hinanden med at sikre, at vores kunder stiller de rigtige
spørgsmål.

•
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FORANDRING KRÆVER LEDELSE
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Vi er gode til at bygge i Danmark. Og vi
kan blive endnu bedre. Digitaliseringen
har allerede forandret byggeriet. Men vi
udnytter kun en brøkdel af de mulighe-
der, som digitaliseringen åbner for.

Med standardløsninger og for
eksempel industrielt fremstillede facader,
som i høj grad har vundet indpas i
renoveringsprojekter herhjemme, kan vi
komme noget af  den manglende
produktivitet til livs.

Men den største gevinst – ikke
mindst i forbindelse med digitaliserin-
gen – ligger i et mere åbent samarbejde
mellem industriens parter. I den tradi-
tionelle proces inden for byggeriet bæres
tegninger og idéer fra silo til silo mellem
arkitekter, bygherrer, ingeniører, entre-
prenører og leverandører. Hver eneste
gang projektet overleveres fra den ene
part til den anden, går der viden, infor-
mationer og data tabt.
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En væsentlig barriere for produktivi-
tet i vores industri er parternes mang-
lende evne til at samarbejde og udveksle
og overlevere data. Hos alle parter fore-
går arbejdet i dag på en pc, og når vi
når dertil, hvor alle er indstillede på at
dele data på tværs af databaser og dele
deres information frit med hinanden,
kan vi hente betydelige gevinster.

Det giver god mening at samle
relevante kompetencer omkring

bordet fra starten – og her spiller
entreprenøren naturligvis en central
rolle med den praktiske erfaring og
viden om økonomi, planlægning og

bygbarhed.
Erik Skotting, teknisk direktør i Metroselskabet

Vi har værktøjerne i dag, men selvom
der mangler efterspørgsel og incitamen-
ter, venter vi ikke. Såvel det offentlige
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som det private bruger store summer på
bygge- og anlægsopgaver hvert år, så
kommer det ud fra et samfundsmæssigt
perspektiv os alle sammen til gode, hvis
vi øger produktiviteten i branchen. MT
Højgaard har en række erhvervs-PhD’er
ansat, som har skabt grundlaget for
analyser, som har klarlagt nogle meget
tydelige produktivitetsmæssige fordele
på de projekter, som benytter IKT-afta-
ler. IKT-aftaler specificerer, hvordan
det digitale samarbejde skal foregå på
kundens projekt. De indledende øvelser
er dermed gjort, men vi er stadig på
kravlestadiet i forhold til de gevinster,
som fuld implementering af VDC-tanke-
gangen giver.

I virkeligheden er den største forhin-
dring nok den naturlige menneskelige
modvilje mod forandringer. Ikke mindst
fordi de forandringer, som videndeling
af denne karakter fører med sig, kan
rokke gevaldigt ved de roller, som
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byggeindustriens parter hidtil har indta-
get.

Ligesom de store klassiske aktører i
bilbranchen gør klogt i at frygte Google
og Apple, fordi bilen formentlig ender
med blot at være en teknologisk del af et
avanceret infrastruktursystem, er arki-
tekter, ingeniører og entreprenører nødt
til at kigge ud i fremtiden og forsøge at
spå om, hvem der kommer til at være
fremtidige bygherrers foretrukne samar-
bejdspartner. Hvem skaber hvilken
værdi for kunden?

Helt sikkert er det, at kunderne vil
have flere og klogere valgmuligheder.
Og det kan industriens aktører give dem
i dag ved at dele informationer med
hinanden. Når data om leverandører-
nes vinduer, pumper og ventilationsan-
læg er fuldt opdaterede, kan arkitekten
hente disse objekter ind i sit tegningsma-
teriale. Tekniske beregninger bliver
nemmere at udføre, når alle informatio-
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ner om komponenterne er konstant
opdaterede og vedligeholdt, og entrepre-
nørerne sørger for, at databaserne kun
indeholder komponenter, hvor kvalite-
ten lever op til kundens krav.

Hvis den ene part ændrer på en
komponent, eller hvis arkitekten skifter
vinduestyper, slår det straks igennem på
alt tegningsmaterialet hos alle parter, og
den økonomiske konsekvens bliver tyde-
lig. I hele den indledende fase bliver det
derfor langt nemmere at sikre, at projek-
tet både er bygbart og kan realiseres
inden for kundens budget, da priser
kobles på elementerne.

Der er store besparelser at hente,
hvis vi kan have tillid til hinanden.
Michael Bruhn, direktør i PFA

På den ene side er der her tale om
lavpraktisk dataudveksling. Men på den
anden side er der tale om, at vi som
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parter i byggeriet skal til at fordele opga-
verne anderledes imellem os.

Det kræver tillid mellem parterne på
projekterne, at man vil dele sine infor-
mationer også på et tidligt stadie. Til
gengæld åbner det for store effektivise-
ringsmuligheder hos alle parterne i
bygge- og anlægsindustrien. Arkitekten
kan stort set i første hug sikre sig, at
huset er bygbart og kan realiseres inden
for kundens budget, så ingeniøren og
entreprenøren sparer mange runder
med omprojektering, tilbageløb og nye
kalkulationer, som enten koster kunden
flere penge eller tærer på de i forvejen
små marginer. De største fordele tilgår
kunderne, da konkurrencen mellem de
mange parter i industrien vil sikre, at en
betydelig del af gevinsten anvendes til af
forbedre konkurrencekraften. Der bliver
langt flere valgmuligheder, risikoen for
budgetoverskridelser minimeres, projek-
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tet bliver bygbart fra start, og tidspla-
nen bliver realistisk.

Højere produktivitet  og mere
innovation i byggeindustrien handler
ikke alene om programmer, hardware
og data-flows. Gennem de seneste år har
hver enkelt aktør i værdikæden haft et
stærkt fokus på at udvikle egne kompe-
tencer, produkter, processer og teknolo-
gier som et middel til at sikre større
produktivitet. Det har givet noget, men
det er begrænset, hvor meget mere den
enkelte aktør kan skære til. Samtidig
skaber den enkeltes egen effektivisering
uhensigtsmæssigheder hos andre delta-
gere i værdikæden. At effektivisere og
simplificere processer ét sted risikerer at
skabe kompleksitet et andet sted. Det
nødvendige paradigmeskift i branchen
kræver af den grund i særdeleshed også
et fokus på at udvikle adfærd, mindset
og samarbejde i industrien.

68

D E T  E R  N U  V I  B Y G G E R  F R E M T I D E N

Industrien har allerede flyttet sig

Vi kan selvfølgelig blive ved med at
effektivisere inde i vores særskilte siloer –
men kun gennem øget åbenhed, nysger-
righed og helhedsforståelse kan vi for
alvor skabe forandringer i branchen. Vi
må ikke vente på, at en udefrakom-
mende disruption tvinger os til at tænke
vores industri forfra. Vi skal være
modige og nysgerrige nok til selv at
skabe en disruption – en forandring –
som vi selv styrer og ikke bliver styret af.

Denne forandring skal drives på to
niveauer: der skal skabes en sammen-
hæng i de enkelte organisationer og på
industriniveau.

Først og fremmest skal vi som indu-
stri forstå, at vi i grunden er et samlet
system og ikke særskilte, uafhængige
parter. Ordet system stammer fra græsk
og betyder ”en helhed sammensat af
flere dele”, eller ”at stå sammen”. Et af
kendetegnene ved et system er, at de
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forskellige dele har en indre sammen-
hæng og relationer. Denne sammen-
hæng bindes sammen af kommunika-
tion. Gennem bedre kommunikation
skal vi som industri styrke vores tillid til
hinanden og vores samarbejdsformer.
På den måde kan vi gentænke, hvordan
en byggeproces fungerer fra start til slut.

I den enkelte organisation kræver
det, at topledelsen udvikler strategier og
forretningsmodeller baseret på fremsy-
nethed og sand innovation frem for
snæversynethed og traditioner. For om
få år vil branchens historiske traditioner
og spilleregler være en saga blot. Inden
for industrien skal vi vænne os til, at
vores strategier og forretningsmodeller
interagerer med de andre parters på nye
måder. Vi skal se vores produkter og
services i et samfundsperspektiv, hvor vi
forsøger at være på forkant med udvik-
lingen. Nogle aktører vil sikkert over-
leve ved fortsat at levere nichekompo-
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nenter. Men vil man sidde i førersædet,
skal strategien rumme produkternes livs-
cyklus fra de første spæde tegn på at nye
behov opstår i samfundet, til påvirknin-
gen af totaløkonomien i en mangeårig
driftssituation.

Men en forandring i strategi er ikke
nok. Et nyt mindset, der fokuserer på
samarbejde og nytænkning,  skal
gennemsyre organisationen. Det skal så
hurtigt og kraftfuldt som muligt udfolde
sig i hele organisationen.

Hastighed og vedholdenhed er
nødvendige for at tydeliggøre vigtighe-
den. I den proces er værdier og kultur
centrale acceleratorer, men også poten-
tielle stopklodser, som topledelsen skal
påvirke i den rigtige retning. Medarbej-
dere skal belønnes for at indgå i nye
samarbejdsformer og dele deres viden
med andre aktører, og for eksempel
inden for de offentlige forvaltninger skal
der skabes råderum til at forsøge sig
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med nye udbudsformer. Samtidig skal
det sikres, at virksomhedens ledere i
øvrigt har det nødvendige spillerum, de
rette kompetencer og ikke mindst den
rette indstilling til at forandre. Åbenhed
og evnen til at udtænke og gennemføre
forandringer af både teknisk og organi-
satorisk karakter vil være nøglekompe-
tencer hos byggeindustriens ledere.

Det vil være en stor forandring.
Både på industriniveau, på organisato-
risk niveau og på det personlige niveau
gælder det, at udviklingen vil være et
farvel til noget kendt – og et goddag til
noget nyt, som vi endnu ikke helt ved,
hvordan ser ud.

Forstå forandringens byggeklodser

Alle former for forandringer går igen-
nem de samme fire faser. Det starter
med benægtelse. Hele VDC-tankegan-
gen, som den er præsenteret her i bogen,

70

D E T  E R  N U  V I  B Y G G E R  F R E M T I D E N

kan meget vel mødes med en hoved-
rysten.

Det næste element er modstand. Det
er også en naturlig del af den foran-
dring, vi står over for. For alle vil det
kræve mod og en ekstra indsats, som vi
på kort sigt godt vil være foruden, men
som på lang sigt er uundgåelig. Vores
unikke mulighed ligger i at vælge at være
proaktive frem for at blive dikteret til at
være reaktive.

Den tredje fase er nysgerrighed og
udforskning, og det er min ambition
med denne bog at skabe en nysgerrig-
hed, udforskning og fælles bevægelse hen
mod en byggeindustri, der i højere grad
bidrager til Danmarks samlede vækst og
udvikling.

Den sidste fase er engagement og
commitment. I min egen hverdag
møder jeg flere og flere medarbejdere,
der er ekstremt engagerede og commit-
tede til at gøre VDC til platformen for
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fremtidens byggeindustri. Men vi vil
have flere med. Vi ønsker at skabe en
industri, der gennem fælles engagement
og commitment vil være præget af
samarbejde, kommunikation, udnyttelse
af de digitale muligheder, øget produkti-
vitet og ikke mindst bedre løsninger til
vores fælles kunder.

Vi må være bevidste om, at det ikke
vil være en lineær bevægelse fra A til B.
Det vil være en proces, hvor der skal
eksperimenteres, og hvor vi fra tid til
anden vil opleve udfordringer og tilba-
geslag.

På den måde er det tydeligt, at vi
ikke kun forandrer industrien gennem
teknologi. Teknologien er et værktøj og
en fælles referenceramme, som vi skal
iscenesætte korrekt. Og hvis teknologien
er vores hammer, er vi som industri,
som organisationer, som ledere og som
medarbejdere armen der skal løfte,
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svinge og sende hammerens energi mod
et fælles mål.
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Forandring kræver ledelse, idet vi skal bryde med en vi-gør-som-vi-plejer-kultur og
etablere en ny produktivitetsorienteret kultur.

•

Forandring kræver, at vi håndterer den modstand, der altid er mod forandring,
blandt andet ved at belønne medarbejdere for at forsøge at gå nye veje.

•

Forandring kræver en vision – i denne sammenhæng en vision om at blive mere
produktivitetsfremmende.

•



 



EFTERSKRIFT
SAMMEN SKABER VI EN HØJPRODUKTIV BYGGEINDUSTRI
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Der skal fire ting til for gå fra en lavpro-
duktiv bygge- og anlægsbranche til en
højproduktiv bygge- og anlægsindustri:
Teknologi, samarbejde, nye udbudsfor-
mer og ledelse.

Teknologi

Potentialet i den teknologiske udvikling
er endnu ikke indfriet i den traditionelle
bygge- og anlægsbranche. Men teknolo-
gien har vi til rådighed, og med VDC,
hvor vi simulerer alle byggeriets faser,
har vi den teknologiske platform til at
forøge produktiviteten markant.

Samarbejde

Teknologien gør aldrig en forskel i sig
selv, og det kræver nye samarbejdsfor-
mer at udnytte teknologiens potentiale.
Det kræver også et opgør med de tradi-
tionelle roller i branchen. Vi skal
nedbryde siloerne mellem de forskellige
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fag og aktører og dele data og viden på
helt nye måder. Vi skal se os selv som en
samlet industri, der arbejder mod fælles
mål om at skabe bedre projekter for
vores kunder. Det kan vi gøre samtidig
med, at vi minimerer risici og omkost-
ninger for os selv og for samfundet.

Nye udbudsformer

Samarbejdet skal også omfatte kunder
og beslutningstagere. Den danske
udbudsform er med til at fastholde bran-
chen i lavproduktivitet, og mens flere af
de største professionelle bygherrer er
begyndt at kigge på samarbejdsmodel-
ler og funktionsudbud, så er der stadig
alt for mange danske bygge- og anlægs-
opgaver, der bliver udbudt i ren priskon-
kurrence. For at opnå forbedringerne
skal vi som industri hjælpe kunderne
med at stille de rigtige spørgsmål, så
vores viden og erfaring kan forbedre
kvaliteten og totaløkonomien i deres
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projekter og samtidig øge produktivite-
ten. Det vi l  være en gevinst  for
kunderne, for industriens parter og for
samfundet.

Ledelse

At ændre alt fra rollefordelingen i indu-
strien til udbudsformerne kræver mod,
vilje og ambition om forandring. Det
lykkes kun med stærk ledelse. Ledere i
industrien og hos private og offentlige
bygherrer skal opfordre deres medarbej-
dere til at afprøve nye udbudsformer og
til at turde indgå i nye samarbejdsfor-
mer. Og lederne skal være klædt på til at
møde den modstand, der altid er mod
forandringer.

Fremtidens vindere

Fremtidens vindere i byggeindustrien
bliver dem, der formår at kombinere
disse elementer og stille en effektiv
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beslutningsplatform til rådighed for
kunderne, samtidig med at der er styr på
de bagvedliggende strukturer, systemer
og processer. VDC kan meget vel vise
sig at være værktøjet, der samler indu-
strien og stiller den platform til rådig-
hed for kunderne, som i samspil med
nye udbudsformer vil bidrage til, at
kunderne får glæde af øget produktivitet
i vores industri.

Værdien af VDC stiger, når vi
samarbejder, og det sker med stærk
ledelsesmæssig opbakning. Derfor
ønsker jeg med denne bog at invitere
alle bygge- og anlægsindustriens aktører
til at deltage i samarbejdet og udnytte
teknologiens muligheder, så vi kan løfte
produktiviteten i en industri, der ikke
har set nævneværdige produktivitetsstig-
ninger i snart 20 år.



 



 



OM FORFATTEREN
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Torben Biilmann er adm. koncerndirek-
tør i MT Højgaard-koncernen og en af
de ledende kræfter i at forandre bygge-
branchen.

Torben Biilmann startede karriere-
ren hos det daværende Rasmussen &
Schiøtz (senere NCC) som projektleder i
1984. Her skabte han solide resultater,
der medførte løbende forfremmelser,
frem til han i 2006 blev udnævnt til
administrerende direktør for NCC
Construction Danmark og medlem af
NCC’s koncernledelse.

I 2012 tiltrådte han stillingen som
adm. koncerndirektør i MT Højgaard,
hvor han blev sat i spidsen for en stor-
stilet turnaround. Her er det lykkedes
ham at få vendt den uholdbare udvik-
ling og levere stabile resultater på kun
tre år.

Han er medlem af DI’s Hovedbesty-
relse, DI’s Forretningsudvalg og DI’s
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udvalg for erhvervspolitik, samt formand
for DI's specialudvalg for Byggepolitik.

Torben Biilmann har igennem hele
sin karriere aktivt søgt at udvikle bygge-
og anlægsbranchen. Han har løbende
opdateret sine strategiske kompetencer
med uddannelser på IMD og INSEAD,
hvorfra han har hentet inspiration til
nye samarbejdsformer, produktivitets-
fremmende initiativer, teknologi og
ledelse.

Portrætfoto: Thomas Hommelgaard



 




