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Følgende anbefalinger er rettet mod politikere, myndigheder, virk-

somheder og organisationer der former byggebranchens rammebe-

tingelser, og er samtidig tænkt som inspiration og diskussionsoplæg 

for branchens interessenter. 

Anbefalingerne er etableret på baggrund af interviews og workshop 

med aktører på tværs af byggeriets samlede værdikæde. 

Her kan du se baggrunden og aktørerne som har deltaget i proces-

sen. Anbefalingerne er udarbejdet af Dansk Arkitektur Center og 

de enkelte deltagere er således ikke ansvarlige for formuleringer og 

anbefalinger. Læs beskrivelsen af processen. 

Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transforma-

tion, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst, eksport 

og innovation, hvis branchen tager de nye teknologier til sig. Det 

være sig teknologier, som knytter sig til alt fra bæredygtighed, 

digitalisering og samarbejde på tværs af værdikæden. Der er dog 

en række barrierer som fx traditioner og rammevilkår, som hæmmer 

branchens muligheder for at realisere de økonomiske, sociale 

og miljømæssige gevinster. Det er hovedkonklusionen på Dansk 

Arkitektur Centers analyse af mulighederne ved nye teknologier 

i byggeriet. Den gode nyhed er, at problemerne er erkendte og 

forholdsvist enkle greb kan gøre meget.
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http://www.dac.dk/media/8746097/fem_anbefalinger_til_byggebranchen-beskrivelse_af_processen.pdf


BRUG BYGNINGSREGLEMENTET SOM 
OFFENSIV INNOVATIONSKRAFT

Baggrund: Byggebranchen har erfaring med og en bred accept af, 

at Bygningsreglementet kan bruges til at skabe innovation og give 

dansk byggeri et forspring. De stigende krav til energieffektivitet i 

Bygningsreglementet har udfordret branchen på den gode måde og 

drevet udvikling af nye energi-effektive løsninger. 

Selv om barren måske er blevet sat lidt højt i BR20 har hele forløbet 

vist, at ambitiøse krav i BR kombineret med et ordentligt varsel, kan 

være en stærk drivkraft for innovation.

Motivering: Bygningsreglementet kan med fordel bruges til at 

skabe ”Den Næste Bølge” af bæredygtig innovation i byggeriet. 

Erfaringerne med krav til energieffektivitet har vist, at BR kan være 

en offensiv drivkraft for innovation, men for at skabe næste bølge 

er der brug for at udvide fokus fra energi til også at omfatte f.eks. 

sundhed, velvære, social profil og genanvendelse. 

Dette vil også hjælpe byggebranchen til at komme på omgangshøj-

de med den internationale diskussion om bæredygtighed, hvor FNs 

17 Sustainable Development Goals har sat rammen for en meget 

mere holistisk forståelse af bæredygtighed. Målene bør være ambi-

tiøse og teknologineutrale.

Der bør blandt andet ses på følgende områder:

• Hvordan kan erfaringer med DGNB og andre certificeringer 

bruges? 

 

Hvordan kan BR mere agilt afspejle teknologiudviklingen?

• Samspil med andre politiske håndtag til fremme af innovation- 

kan man skabe en push-and-pull strategi, der både lokker og 

skubber branchen? 

• Et fælles narrativ og fælles sprog om bæredygtighed i byggeri-

et, der bringer det ind i den voksende slipstrøm fra Sustainable 

Development Goals. 



Der bør blandt andet ses på følgende områder:

• Erfaringsopsamling fra arbejdet med CE-mærkningen og på 

baggrund af dette ændringsforslag til en CE-mærkning, der 

omfatter genanvendte materialer. 

• Registreringssystem af brugte materialer med mulighed for 

genanvendelse, eksempelvis med afsæt i Sveriges erfaringer 

med registrering af brugte byggematerialer.  

• Mulighederne for at etablere en markedsplads/børs til afsæt-

ning og indkøb af genanvendte materialer, som understøtter 

sporbarheden i materialerne og giver mulighed for at recirku-

lære en langt større del af brugte materialer.

LÆG VEJEN FOR MERE 
GENANVENDELSE

Baggrund: En voksende del af byggebranchen ser udbredt genan-

vendelse og cirkulært byggeri som det naturlige næste skridt mod 

større produktivitet og mere bæredygtigt byggeri. Der opleves dog 

i dag meget konkrete barrierer, i form af bl.a. mærkningsordninger 

(CE-mærkning), der gør det svært eller umuligt at give genanvendte 

materialer samme kvalitetsstempel som nye produkter. På trods af, 

at de ofte er mindst lige så gode. Genanvendte mursten er blandt de 

mest kendte eksempler. En anden barriere er adgang til genanvend-

te materialer f.eks. til vedligeholdelse og renovering af eksisterende 

bygninger. I Sverige arbejder man med at registrere mange af de 

genanvendte byggematerialer, hvilket giver langt bedre mulighed for 

genanvendelse og dermed muliggør mere effektiv vedligeholdelse 

og renovering med brug af genanvendte materialer.

Disse problematikker bliver bl.a. også afdækket i Dansk Arkitektur 

Centers Innovationsprojekt Sustainable Build, som samler branchen 

på tværs for at finde nye løsninger på disse problemstillinger.

Motivering: Markedet for bæredygtige byggematerialer og kom-

ponenter oversteg 440 mia. euro i 2015. Det svarer til en vækst på 

28% fra 2013 til 2015. Europa alene står for halvdelen af markedet på 

verdensplan, og danske virksomheder har her et uforløst potentiale 

for vækst. Den danske byggebranche har en chance for at være 

foran i udviklingen af løsninger, der genanvender materialer, men 

det kræver hjælp til at bryde barriererne ned.

 

http://www.sustainablebuild.dk/


Der bør bl.a. ses på følgende områder:

• Kan krav til udarbejdelse af og brugen af totaløkonomiske 

beregninger skrives ind i AB-systemet/udbudsloven?

• 
• Hvordan kan offentlige bygherrer forene totaløkonomiske 

hensyn med år-til-år budgetter?

GIV TOTALØKONOMISKE  
BEREGNINGER MERE VÆGT

Baggrund: Udgifterne til opførelse eller renovering er en mindre 

del af de samlede udgifter ved at eje og drive en bygning over en 

årrække. I dag laves der i stort omfang beregninger af den totale 

økonomi over en længere periode, men disse lægges kun sjældent 

til grund, når en offentlig bygherre skal vælge, hvilket bud på bygge-

ri, de vælger. Den konkrete byggesum er afgørende. 

Dette kortsigtede perspektiv forhindrer ofte, at nye teknologier, der 

udmærker sig ved f.eks. at skabe besparelser på driften, vælges fra. 

Motivering: Ved at lade de totaløkonomiske beregninger have 

større vægt, når det afgøres, hvordan der skal bygges, kan offentlige 

bygherrer dels skabe betragtelige besparelser på sigt og dels under-

støtte innovation i byggeriet. 

SKAB EN KLARERE  
FORDELING AF ANSVAR

Baggrund: Det nuværende aftalesystem er omtrent 25 år gam-

mel og passer på flere områder dårligt til branchen i 2017. Konkret 

opleves det for eksempel ved, at de konkrete forhold om bygbar-

hed, pris og tidsplan først kan fastlægges, når entreprenøren er 

fundet. Alligevel træffes der beslutning om budget og udbud, før 

entreprenøren er fundet. Aftalesystemet er heller ikke indrettet til 

at tage højde for brugen af 3D-projektering. Dette potentielt meget 

effektfulde værktøj bruges derfor kun delvist i dag, og 3D-modeller-

ne bliver alligevel ofte tegnet op som klassiske 2D-tegninger med 

ekstra tidsforbrug og tab af information til følge.

Motivering: Arbejdet med at revidere AB-systemet kan blive en 

katalysator for bedre kvalitet og produktivitet i den danske bygge-

branche, hvis man vel at mærke får fastlagt principper for ansvars-

fordeling, der tager højde for branchen, som den ser ud i dag og de 

teknologier, der er til rådighed. 

Der bør bl.a. ses på følgende områder: 

• Bedre brug af 3D-projektering. Hvem har ansvaret for at 

bringe 3D-modellen op på en standard, så 2D-tegninger kan 

undværes? 

• En klarere fordeling af ansvar evt. efter princippet, at ansvaret 

for at håndtere en risiko bør ligge hos den part, der har bedst 

mulighed for at påvirke risikoen



Der bør bl.a. ses på følgende områder:

• Fælles krav til brugen af IKT og digitalisering i kommuner, 

regioner og staten herunder krav til, hvordan information ud-

veksles mellem systemer f.eks. i form af standardiserede krav 

til brugen af IFC-filer 

• Kompetenceløft eller støtte til især de mindre kommuner i 

forhold til brugen af digitale værktøjer 

• Muligheder for at skabe redskaber og værktøjer, der løfter 

vidensniveauet om mulighederne i nye teknologier hos alle 

bygherrer – ikke bare de offentlige

SKAB ENSARTET BRUG AF DIGITALE 
VÆRKTØJER PÅ TVÆRS AF LANDET

Baggrund: Selv om Danmark ikke er et stort land oplever aktørerne 

i byggebranchen store forskelle landet over i måden byggesager 

håndteres og tilladelser forvaltes på. Der ses store forskelle i især 

kommunernes kapacitet til at arbejde med nye teknologier f.eks. 3D 

projektering og andre digitale værktøjer. Dette er forståeligt, da især 

mindre kommuner ikke har mange byggesager at høste erfaringer 

fra, men alt i alt forsinker det indfasningen af de nye redskaber og 

de gevinster, der kan følge med. Flere aktører fra branchen peger på 

Norge som det gode eksempel, hvor der gælder samme regler på 

tværs af kommuner. 

Motivering: Hvis kommuner, regioner og staten kan skabe fælles 

mål og krav for brugen af digitale værktøjer, kan de dels optræde 

som mere professionelle bygherrer, og dels kan den danske bygge-

branche målrettet arbejde på at udbrede brugen af nye teknologier. 

Begge dele kan hjælpe til hurtigere at høste gevinsterne. Erfarin-

gerne fra Norge bør undersøges, og der bør lægges en plan for at få 

skabt mere ensartede forhold på tværs af kommunerne.



Resultatet af interviews og udviklingsværksted er samlet i to opsam-

linger: dette dokument (Opsamling 1), der fokuserer på anbefalinger til 

ændringer i rammebetingelserne for byggeriet og er tænkt som inspirati-

on for revision af AB-systemet, BR m.v. 

Opsamling 2 fokuserer på de områder, hvor Dansk Arkitektur Center ser 

behov for, at den danske byggebranche sammen investerer i at blive 

bedre forberedt på en teknologisk udvikling, hvor det i stigende grad 

er andre brancher og udenlandske spillere, der sætter dagsordenen. 

Opsamling 2 skal derfor også ses som en invitation til både deltagere i 

dette forløb og bredere i branchen til at være med til at løfte viden og 

kapacitet i det danske byggeri.

Udviklingsværkstedet d. 8. december var det fjerde arrangement om 

nye teknologier i byggeriet, som Dansk Arkitektur Center afholdt i 

efteråret 2016. De forudgående tre arrangementer kan ses på DACs 

hjemmeside.

På baggrund af processen fremlægger Dansk Arkitektur Center følgende 

anbefalinger. Det er først og fremmest rettet mod de politikere og myn-

digheder, der former byggebranchens rammebetingelser, men er også 

tænkt som inspiration og diskussionsoplæg til branchens interessenter. 

BAGGRUND:

Den 8. december 2016 var Dansk Arkitektur Center vært for et 

udviklingsværksted for en gruppe interessenter fra byggebranchen. 

Temaet var nye teknologier i byggeriet og hvordan de spiller sam-

men med de eksisterende rammebetingelser, som er fastlagt i bl.a. 

Bygningsreglement, Udbudsloven, AB-system m.v. 

Formålet med arrangementet var at afdække forhold, der har betyd-

ning for, hvor effektivt branchen kan omsætte teknologiske nybrud 

til større kvalitet, produktivitet og kreativitet. Arrangementet havde 

19 deltagere og byggede desuden på en forudgående runde inter-

views med 29 beslutningstagere og thought leaders i den danske 

byggebranche – se nærmere beskrivelse af processen for detaljer om 

deltagere m.v.

Det herværende dokument samler op på pointer fra diskussionerne 

blandt branchens interessenter på udviklingsværkstedet og fra 

interviews. Den er således bygget på et bredt fundament af viden, 

der er belyst fra en række forskellige perspektiver. Det skal dog 

understreges, at opsamlingen er lavet af Dansk Arkitektur Center, 

og de enkelte deltagere i værksted og interviews er dermed ikke 

ansvarlige for formuleringer eller anbefalinger.

http://www.dac.dk/media/8746085/fem_anbefalinger_til_byggebranchen-projektideer.pdf
http://www.dac.dk/da/dac-build/netvaerk/byg-netvaerk/byg-arrangementer/bygbar-arrangementsraekke/
http://www.dac.dk/da/dac-build/netvaerk/byg-netvaerk/byg-arrangementer/bygbar-arrangementsraekke/
http://www.dac.dk/media/8746097/fem_anbefalinger_til_byggebranchen-beskrivelse_af_processen.pdf
http://www.dac.dk/media/8746097/fem_anbefalinger_til_byggebranchen-beskrivelse_af_processen.pdf
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Dette dokument og anbefalingerne heri 

kan deles frit med behørig kildeangivelse. 

Kontakt gerne Dansk Arkitektur Centers 

programchef ved DAC& BUILD Mikkel 

Kragh (mk@dac.dk) eller projektleder 

Anne-Mette Hyveled (amh@dac.dk) for 

yderligere information
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