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Følgende projektideer skal ses som invitation til myndigheder, 

organisationer og virksomheder for at løfte den danske 

byggebranches kapacitet og brugen af nye teknologier med henblik 

på at øge produktivitet, innovation, kvalitet, vækst og eksport. 

Projektideerne 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 processen. 

Projektideerne 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 

transformation, 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 f.eks. 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


Hvordan skaber det værdi? Bygherrer – også de små – kan med 

større viden om nye teknologiske muligheder blive bedre rustet 

til samarbejdet med rådgivere og entreprenører. Entreprenører og 

andre teknologi-leverandører får på deres side et sted, hvor de kan 

præsentere deres løsninger. Endelig kan selve arbejdet generere 

nyttig viden f.eks. om, hvorvidt BR, brandregler eller andre ramme-

betingelser danner barrierer for ny teknologi.

STATE-OF-THE-ART BIBLIOTEK

Beskrivelse: En samling af beskrivelser af teknologiske løsninger 

inden for hvert af hovedområderne for byggeri fra fundering til tag-

konstruktion. State-of-the-art biblioteket skal hjælpe især bygherrer 

og rådgivere til at få mere og sammenlignelig viden om nye tekno-

logiske muligheder i byggeriet, så de i højere grad kan efterspørge 

og bruge innovative løsninger. Bibliotekets samlinger af løsninger 

kurateres af et hold fageksperter, ud fra et forud defineret sæt kri-

terier til, hvilken information, der er afgørende for at kunne vurdere 

løsninger på de enkelte områder. Biblioteket opdateres løbende.

Baggrund: Byggeriets interessenter (inklusive bygherrer) har i 

forbindelse med interviews og på udviklingsværkstedet gentagne 

gange peget på, at især bygherrer men også rådgivere mangler 

viden om mulighederne i de nye teknologier. Derfor efterspørger og 

bruger de dem ikke, og derfor får de ofte ikke markedets bud på den 

bedste løsning, men kun den billigste af de gængse løsninger. 

Hvordan skaber det værdi? Rapporten vil skabe en større forud-

seenhed i den danske byggebranche om trends, den bør kende og 

forholde sig til. En stor del af denne effekt kommer direkte gennem 

arbejdet med at lave rapporten, dels gennem dataindsamling og inter-

views, dels via survey, der i sig selv er et stærkt værktøj til at sprede 

viden. Datagrundlaget danner også mulighed for at lave en internati-

onal udgave af rapporten, der kan bruges som spydspids, når repræ-

sentanter for den danske byggebranche optræder internationalt.

ÅRLIG DISRUPTIVE TRENDS-RAPPORT

Beskrivelse: En årlig rapport, der fokuserer på de internationale 

teknologi- og samfundstrends, vurderes til at kunne få stor betyd-

ning for byggebranchen. Rapporten beskriver et udvalgt sæt trends, 

der hovedsageligt vil have deres rod uden for byggebranchen. 

Hovedvægten i beskrivelsen er på, hvordan de kan påvirke bygge-

sektoren. Trends vurderes samtidig i forhold til deres potentielle 

gennemslagskraft og relevans for byggesektoren. Data til dette fås 

fra en international spørgeskemaundersøgelse med beslutningsta-

gere og thought leaders i og uden for byggebranchen. Ved at lave 

en bredere og international survey kan vi få flere lag af viden f.eks. 

om forskelle i vurdering af trends’ betydning fra land til land og fra 

branche til branche, og hvordan f.eks. den danske byggebranches 

vurdering af en trend adskiller sig fra en international ”baseline”. 

Baggrund: Den danske byggebranche beskrives ofte som kon-

servativ og langsom til at tilpasse sig. I både interviewrunde og 

på udviklingsværkstedet var der en udpræget opfattelse af, at 

branchen ikke var ”i førersædet” i forhold til udvikling og brug af nye 

teknologier i byggeriet. Stærke trends kom blandt andet fra teknolo-

gifirmaer som Google, Amazon og Uber. 



Hvordan skaber det værdi? Projektet samler dels nye erfarin-

ger og viden om samarbejdsformer, der kan inspirere den danske 

byggesektor, dels skaber den netværk mellem den danske sektor 

og nogle af de mere innovative aktører internationalt. Endelig vil 

projektet gennem sin ambassadør-forpligtelse sikre, at resultaterne 

udbredes og diskuteres bredt i branchen.

FACT-FINDING MISSION OM NYE  
SAMARBEJDS- OG AFTALEFORMER

Beskrivelse: Et netværksbaseret projekt, der dels producerer en 

hvidbog om danske og internationale erfaringer med nye sam-

arbejds- og aftaleformer, dels sender et hold af interessenter fra 

den danske byggebranche på ”fact-finding mission”. På missionen 

mødes de med virksomheder og myndigheder med erfaringer i at 

organisere byggeri på nye måder, og kan supplere hvidbogens kon-

klusioner med egne observationer. Ved hjemkomst har delegationen 

til ansvar at give deres viden videre i et sæt anbefalinger og ved at 

fungere som ambassadører for projektets resultater. 

Baggrund: Byggebranchen er kendetegnet ved en lang og 

kompleks værdikæde, hvor mange aktører løser meget specifikke 

opgaver. Denne organiseringsform har en tendens til, at overblikket 

og ansvaret for den samlede proces forsvinder i de mange snitfla-

der mellem de forskellige aktører. For nylig har vi set forsøg med 

partnerskabsbaserede modeller for at skabe bedre samarbejde, men 

dette er blevet kritiseret for risiko for monopolisering og ensretning 

af byggeriet. Internationale erfaringer fra blandt andet Manchester 

forsøger at modvirke disse risici ved en mere differentieret model, 

der også kan gøde vækstlaget i branchen. I Australien og Finland er 

der desuden gode erfaringer med den såkaldte ”alliance contrac-

ting” model, der binder alle parter sammen i en ”musketer-ed” for at 

skabe fokus på den samlede kvalitet frem for silo-tænkning.



Hvordan skaber det værdi? Drejebogen er tænkt som et værktøj 

og en inspirationskilde for ledere og medarbejdere i alle dele af 

byggeriet. Fokus vil være på, hvordan man kan håndtere problemer 

på en måde, der bevarer fremdrift og kvalitet i byggeprojektet.

DREJEBOG FOR DEN GODE  
PROCES – PÅ TRODS

Beskrivelse: Baseret på eksempler på byggesager, der er endt godt 

trods problemer undervejs i processen, udarbejdes en ”good-prac-

tice” samling for, hvordan man kan bevare fremdrift og kvalitet i et 

byggeprojekt, også når tingene går skævt.

Baggrund: Interviews og udviklingsværkstedet viste en meget 

udbredt frustration med, at grundlaget for et byggeri ofte ikke er 

stærkt nok, når entreprenøren skal byde eller i gang med byggeriet. 

Alligevel ender mange byggesager faktisk godt. Projektet ønsker 

at samle erfaringer ud fra perspektivet om, hvordan man holder et 

projekt på sporet, når der er modgang.

STANDARD FOR UDVEKSLING  
AF DATA GENNEM IFC-FILER

Beskrivelse: Den danske byggebranche kan på tværs af fag-

grænser definere et bud på, hvordan data udveksles bedst mellem 

forskellige faggruppers foretrukne digitale værktøjer. Arbejdet tager 

udgangspunkt i det tværgående IFC-format og sigter mod at lave en 

lettilgængelig manual for, hvordan egenskaber for de enkelte dele 

og elementer i et byggeri beskrives i dette format.

Baggrund: Byggebranchens digitale redskaber er kendetegnet ved, 

at de typisk er tilpasset en enkelt faggruppes opgaver. De forskel-

lige programmer kan udveksle data gennem IFC-formatet (kan 

sammenlignes med PDF-formatet for tryksager og grafiske arbejde). 

IFC-formatet kan i princippet rumme meget detaljerede data om et 

byggeri, men det bruges ret uensartet i branchen. Resultatet er, at 

det, der kunne være en gnidningsløs overlevering af data og viden 

mellem faggrupper, ofte bliver et tidskrævende detektiv og oversæt-

telsesarbejde med stor risiko for tab af viden.

Hvordan skaber det værdi? En ensartet brug af IFC-formatet vil 

katalysere en bedre brug af digitale værktøjer og vil kunne spare tid 

og samtidig sikre mod en del fejl og mangelfuld information.



Resultatet af interviews og udviklingsværksted er samlet i to opsam-

linger: dette dokument (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 ud-

vikling, hvor det i stigende grad er andre brancher og udenlandske 

spillere, der sætter dagsordenen. 

Dette dokument 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.

Opsamling 1 fokuserer på anbefalinger til ændringer i rammebetin-

gelserne for byggeriet og er tænkt som inspiration for revision af 

AB-systemet, BR m.v.. 

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 har Dansk Arkitektur Center samlet 

følgende bud på initiativer, som kan løfte den danske byggebran-

ches kapacitet til at identificere og bruge nye teknologier til at øge 

produktivitet, kvalitet og kreativitet.

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 inter-

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

belyst fra en række forskellige perspektiver. Det skal dog understre-

ges, 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/8746091/fem_anbefalinger_til_byggebranchen-anbefalinger.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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