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Taskforce for digitalisering af byggeriet
Denne rapport er udgivet af Bygherreforeningen med støtte fra Realdania.

Rapporten er udarbejdet af Bygherreforeningen og godkendt af de 13 deltagen-
de topledere fra udvalgte byg- og driftsherreorganisationer, der har deltaget i  
taskforce for digitalisering af byggeriet ud fra et ønske om at bidrage til en digi-
tal transformation af byggeriet.

Idéudviklingen til taskforce for digitalisering af byggeriet og den efterfølgende 
tilrettelæggelse og gennemførelse af taskforce-forløbet er sket i et samarbejde 
mellem Bygherreforeningen og konsulentvirksomheden Dalsgaard & Co. A/S. 

København, december 2020
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Forord
Det daværende Transport-, Bygnings- og Boligministerium (nu Transport- og Boligministeri-
um) lancerede ”Strategi for digitalt byggeri” i januar 20191. Strategien angiver 18 initiativer, 
som hver for sig er gode tiltag, der kan skubbe byggeriet i retning af en fortsat digitalisering 
af byggeriets processer og samarbejder. Strategien kalder imidlertid på, at der samtidig 
fastlægges konkrete og handlingsorienterede tiltag for, hvordan de 18 initiativer omsættes 
til handling.

I ”Strategi for digitalt byggeri” præciseres det særlige ansvar, som byg- og driftsherrer har – 
som kravstillere og betalere – for at sætte rammer og ambition for den digitale transforma-
tion af byggeriet. For at løfte dette ansvar er det nødvendigt, at byg- og driftsherrer påtager 
sig rollen som frontløbere i forhold til fremtidens udbud, projektering, udførelse og efter-
følgende drift for at sikre en fortsat værdiskabende udvikling og digitalisering af byggeriet.

En udmøntning af strategien må nødvendigvis forankres på det øverste ledelsesmæssige 
niveau i byg- og driftsherreorganisationerne for at sikre, at strategien får den nødvendige 
gennemslagskraft, synlighed, eksekvering og dermed realisering af det potentiale, som en 
digital transformation af byggeriet indeholder.

Bygherreforeningen har på den baggrund, og i samarbejde med konsulentvirksomheden 
Dalsgaard & Co. A/S, taget initiativ til at etablere taskforce for digitalisering af byggeriet. 
Starten gik i foråret 2020 med deltagelse af 13 udvalgte topledere fra større byg- og drifts-
herreorganisationer på tværs af de forskellige segmenter i byggebranchen. 

Taskforcens arbejde blev skudt i gang med et indlæg fra boligminister Kaare Dybvad Bek. 
Ministeren opfordrede i den forbindelse taskforcen til at fremkomme med inspiration og 
anbefalinger til, hvordan en øget digitalisering kan fremme et mere bæredygtigt byggeri. 

I denne rapport sammenfattes resultaterne af taskforcens arbejde. Rapporten fremfører en 
række anbefalinger, som taskforcens medlemmer har valgt at forpligte sig til at arbejde for i 
det omfang, de er relevante for den enkelte organisations opgaver og profil, samt en række 
anbefalinger til handling i branchen generelt og på det politiske niveau for at drive den digi-
tale transformation af byggeriet.

Vi håber, at taskforcens forpligtigelse til at arbejde for anbefalingerne i egne organisationer 
vil inspirere øvrige topledere i byg- og driftsherreorganisationer til at gøre det samme. Lige-
som vi håber, at taskforcens anbefalinger til handling for branchen og det politiske niveau 
vil medvirke til en realisering af det fulde potentiale ved en ambitiøs digitalisering i alle led 
af byggeriet.

1  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, ”Strategi for digitalt byggeri”,  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, 2019

Taskforce forpligter sig  
til at drive en digital  
transformation
Alle brancher oplever en stigende digitalisering i øjeblikket. 
Hvor nogle brancher udfordres af digitaliseringen, oplever 
andre brancher vækst. I byggeriet har man generelt været 
tilbageholdende med at omfavne de teknologiske mulig-
heder fuldt ud, og det betyder, at der er et stort uindfriet 
økonomisk effektiviseringspotentiale i branchen. Ifølge un-
dersøgelser vil en digitalisering i fuld skala føre til årlige 
globale omkostningsbesparelser på op til 21% i projekte-
ring og udførelse samt på op til 17% i driftsfasen2. 

Disse gevinster kan dog vise sig at være beskedne, hvis 
man sammenligner med de potentielle sociale og miljø-
mæssige fordele, der kan leveres til grøn omstilling og res-
sourceeffektivitet. Alene i Danmark estimerer man således 
et uindfriet, samfundsøkonomisk potentiale på et anslået 
tocifret milliardbeløb årligt ved en fuld digital håndtering af 
bygninger fra vugge til grav. De største gevinster kan høstes 
ved at digitalisere drift og vedligehold samt måden, hvorpå 
man forvalter arealer på tværs af ejendomsporteføljen3. 

 
Landets byg- og driftsherrer står derfor i en central posi-
tion, når det gælder om at drive en digital transformation 
af byggeriet. Og for at frigøre potentialerne ved en digital 
transformation og skabe et solidt grundlag for et mere bæ-
redygtigt og værdiskabende byggeri4, har Bygherreforenin-
gen etableret taskforcen for digitalisering af byggeriet med 
13 udvalgte topledere (se deltagerliste side 46).

Taskforcens 13 deltagere har gennem det seneste år be-
handlet fire overordnede temaer. De fire temaer er de områ-
der, som taskforcen mener, at der er størst mulighed for at 

2 The Boston Consulting Group, “Digital in Engineering and Construction: The 
Transformative Power of Building Information Modeling”, 2016

3 COWI, ”Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav”, 2009. 

4 Taskforcens tilgang til bæredygtighed som begreb i relation til digitalisering 
har været en bred definition. Det vil sige både i forhold til miljø (beregning af 
CO2-aftryk/klimaregnskab, intelligent styring af bygninger, overblik over genan-
vendelighed af materialer etc.) , i forhold til sociale aspekter (forståelse for behov 
og adfærd, forbedret arbejdsmiljø etc.) og i forhold til optimering af økonomi 
(produktivitet, tid, spild etc.).

levere ledelsesmæssig handling inden for og derigennem 
igangsætte en digital transformation af byggeriet:

 � Det strategiske fundament
 � Nytænkning af værdikæden
 � Samtænkning af byggeri og drift
 � Bæredygtighed i brancheperspektiv

På baggrund af deres tematiserede diskussioner har task-
forcen formuleret en række anbefalinger. For at sikre, at de-
res anbefalinger fører til den ønskede transformation, har 
de 13 topledere valgt at forpligte sig til hver især at arbejde 
for anbefalingerne i deres egne organisationer.

Ved at forpligte sig til at arbejde for anbefalingerne, i det 
omfang de er relevante for den enkelte organisations op-
gaver og profil, er det taskforcens ønske, at de kan sætte 
gang i den digitale transformation samt, at andre byg- og 
driftsherrer vil følge deres eksempel. 

Derudover opfordrer taskforcen til, at øvrige aktører i bran-
chen og på det politiske niveau lader sig inspirere af rap-
portens anbefalinger. Det er håbet, at anbefalingerne kan 
fungere som udgangspunkt for, hvordan disse aktører kan 
bidrage til at udvikle branchens arbejdsmåder og rammer-
ne for disse med henblik på at opnå en digital transforma-
tion af byggeriet.

I det følgende opsummeres taskforcens anbefalinger til 
byg- og driftsherrer inden for hvert af de fire temaer. Der-
næst opsummeres taskforcens anbefalinger til handling i 
branchen og på politisk niveau.

God læselyst! 
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Forpligtelser for topledere 
af byg- og driftsherre- 
organisationer
Taskforcens medlemmer forpligter sig selv til at arbejde for 
følgende 13 anbefalinger i det omfang, de er relevante for 
den enkelte organisations opgaver og profil. Medlemmer-
ne vil dermed være frontløbere for en ambitiøs forandring 
af byggeriets processer, hvor nyskabende anvendelse af 
digitalisering er i førersædet. Formålet er at opnå en øget 
værdiskabelse og bedre styring i alle led af byggeri og drift. 
Ved at forpligte sig til at arbejde for anbefalingerne håber 
taskforcen samtidig, at andre byg- og driftsherrer vil lade 
sig inspirere og ligeledes arbejde for at følge anbefalinger-
ne i deres organisationer.

1. Det strategiske fundament

1a. Gør værdiskabelsen for dine kunder/slutbruge-
re til omdrejningspunkt for transformationen af din 
organisation

Dine kunder/slutbrugeres ønsker og behov bør være i fokus 
for transformationen af din organisation. Det kræver, at du 
forstår og løbende indhenter viden om dine kunder/slut-
brugere, så der kan opstilles strategiske mål for, hvordan 
din organisation kan tilfredsstille dem. Særligt vigtigt er det 
derfor, at du måler på effekterne fra indholdet i bygninger 
og porteføljer, dvs. på outcome/effekt frem for output/pro-

duktion. Dine kunder/slutbrugeres værdiskabelse er med 
andre ord ikke kun den færdige bygning, men den foran-
dring og effekt, som bygningen tilbyder dem, og den skal 
du have en solid viden om.

1b. Anvend transformationsledelse til at drive en 
udvikling, som giver plads til nye løsninger og an-
derledes kompetencer i din organisation

At drive en transformation af din organisation kræver nye 
kompetencer, såvel som bedre udnyttelse af eksisterende 
kompetencer. Fx kan programmører, dataanalytikere og 
samfundsvidenskabelige profiler bidrage til at binde digi-
talisering sammen med forretning. En sådan kobling kan 
dermed danne grundlag for anvendelse af nye kompeten-
cer og teoridannelser, der gør din organisation i stand til at 
indhente og analysere data og dermed at skabe nye ind-
sigter og simulere scenarier med fokus på værdiskabelsen 
ved kunder/slutbrugeres anvendelser af bygninger. Dette 
forudsætter imidlertid en systematisk indsamling af data 
på tværs af porteføljen af bygninger og projekter. Start 
derfor med at identificere, hvor der er potentialer for nye 
værdiskabende løsninger i din organisation, og rekrutter og 
udvikl nye kompetencer i henhold til disse. Endelig er en 
væsentlig forudsætning for at drive store forandringer i en 

Foto: Dorsa M
asghati
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organisation, at du vedholdende kommunikerer visioner og 
strategiske målsætninger til medarbejderne, så de løbende 
holdes tæt på forandringsprocessen.

1C. Genovervej din organisations produkter, ydelser 
og forretningsmodel i lyset af samfunds- og mar-
kedsudviklingen

Vær opmærksom på, om samfunds- og markedsudviklin-
gen kan true din organisations eksistensberettigelse. Fx 
kan ændrede behov, sundheds- og klimaudfordringer el-
ler nye teknologier betyde, at efterspørgslen ændrer sig. 
Derfor skal du tage stilling til, hvordan du kan påvirke din 
organisations konkurrenceposition/værditilbud og dens 
ydelser. I den forbindelse kan det være væsentligt at identi-
ficere konkurrenter og samarbejdspartnere samt have blik 
for, hvor du kan ensrette din organisations processer, så 
de kan digitaliseres med øget værdiskabelse og forbedret 
konkurrencekraft til følge. 

1d. Udvikl din organisations overordnede strategi 
og fremtidige kerneforretning med udgangspunkt i 
mulighederne for digitalisering

For at udvikle din organisation er det vigtigt, at digita-
lisering og øget dataanvendelse er en integreret del af 
strategien og det fremtidige design af alle leverancer og 
kerneprocesser i din forretning. Det er afgørende, at organi-
sationens strategier tænkes digitalt. En vigtig forudsætning 
er, at organisationen aktiverer viden og informationer, som 
dermed kan udnyttes til værdifuld datadrevet beslutnings-
støtte samt til optimerede beslutningsprocesser. Derfor er 
det nødvendigt at udvælge de centrale datasæt, der er re-
levante for dine strategiske mål. Det kræver, at du sætter 
ledelsesmæssigt fokus på data governance5, så der kom-
mer styr på opgaverne med at indsamle, kvalitetssikre, ved-
ligeholde, prioritere, analysere og anvende data. På samme 
måde bør du etablere en informationsarkitektur6 med flek-
sibel adgang til data, så organisationen kan indgå i skiften-
de samarbejder med forskellige parter og samtidig forblive 
i kontrol over data ved skift af systemer og leverandører. 
Ved at opfordre til og engagere dig i afprøvning af nye digi-

5 Data governance (datastyring) gør det muligt for en organisation at sikre, at 
der er høj datakvalitet, der understøtter dens forretningsmål. De vigtigste fokus-
områder for datastyring inkluderer tilgængelighed, anvendelighed, konsistens, 
dataintegritet og datasikkerhed. Data governance omfatter etablering af processer 
for at sikre en effektiv datastyring, så en organisations data kan anvendes af hele 
organisationen.

6 Informationsarkitektur er bestemmende for, hvordan data repræsenteres og 
struktureres, så det bliver forståeligt for din organisations behov. Informationsar-
kitektur handler således mere om, hvordan du strukturerer arbejdet med data og 
informationer, end hvordan du laver de overordnede rammer for opbygningen af 
jeres systemer.

2b. Skab retning, incitamenter og transparens i 
leverancekæden gennem anvendelse af data og 
digitale platforme7 

For at styrke grundlaget for dine projekter bør du fokusere 
på at inddrage viden tidligt i processen. Særligt vil det være 
relevant at pulje din organisations viden fra tidligere projek-
ter, så I løbende bygger videre på eksisterende erfaringer. 
Ved samtidig at efterspørge jeres potentielle samarbejds-
partneres viden, kan I sikre et endnu stærkere projektgrund-
lag. Fx vil det være muligt at identificere mulige forbedrin-
ger og skabe åbenhed om, hvilke forskellige succeskriterier 
og nøgletal, som vægter blandt samarbejdspartnerne – en 
viden som kan bruges til at skærpe din organisations 
kravstillelse, fastsætte de rette incitamenter og dermed 
udstikke en tydelig og fælles retning for alle involverede. 
For at skabe synlighed og fælles ejerskab til denne viden 
vil det være oplagt at anvende en digital platform, som alle 
parter har adgang til. Det er imidlertid også vigtigt, at du 
som bygherre tager ejerskab for den anvendte platform og 
de tilhørende data, så du får muligheden for at bygge videre 
på de erfaringer og processer, som høstes gennem projek-
tet. Digitalisering kan således bruges til at ensrette din or-
ganisations processer og overføre viden på tværs af jeres 
projekter, så data ikke blot anvendes til controlling, men til 
læring og identifikation af fremtidige problemer, løsninger 
og nye muligheder.

2c. Skab den nye leverancekæde med fokus på at 
understøtte ledelse og kultur på tværs af samar-
bejdspartnere i det enkelte projekt

De mange forskellige aktører, der er involvereret i et byg-
geprojekt, kræver en samlet og klar ledelse. Derfor bør du 
som organisation gå aktivt ind i tilblivelsesprocessen for 
det enkelte byggeri med dedikerede samarbejdspartnere. 
Du må anvende ledelsesressourcer på at præge samar-
bejdet – eller partnerskabet på tværs af projekter – ud fra 
egne strategier og visioner. I den forbindelse kan det være 
en fordel at udvælge kvalificerede samarbejdspartnere, 
der er parate til at arbejde med digitale platforme – med 
henblik på at gøre op med fastgroede mønstre og gennem 

7 Med en digital platform mener taskforcen et digitalt rum eller software, der 
giver brugerne mulighed for at samarbejde, interagere eller udveksle information 
digitalt. En digital platform skal dermed forstås som et redskab, der kan bruges i 
en specifik sammenhæng og som bygger på åbne standarder, der gør det muligt 
at ind- og udlæse information og samarbejde på tværs. 

tale muligheder i samarbejde med andre kan du hurtigere 
opnå resultater for din egen organisation. Fx kan du sam-
arbejde om anvendelse af fælles grundlag til at håndtere 
og analysere data – som grundlag for erfaringsudveksling 
og etablering af fælles minimumskrav til data – for at blive 
bedre til at kunne understøtte bæredygtig kravstillelse.

2. Nytænkning af  
værdikæden
2a. Sæt værdiskabelse i centrum for nytænkning af 
både efterspørgslen efter byggeri og samarbejdet 
med byggebranchens virksomheder

Værdiskabelse starter med at forstå kunden/slutbrugeren. 
Kundebegrebet skal dog gentænkes og udfordres for at 
sikre, at man taler et fælles sprog. Det bliver stadig mere 
vigtigt i takt med, at forskellige interessenter medbringer 
forskellige kulturer og kompetencer, når byggerier realise-
res. Det fælles sprog bør tage udgangspunkt i et fokus på 
outcome fremfor output. Med andre ord, hvordan skaber 
investeringen i bygningen mest mulig værdi. Ikke kun hvad 
angår mursten, men i særlig grad anvendelsen og oplevel-
sen. Det betyder, at flere måleparameter end blot økonomi 
er i spil. Gennem de rette data kan du foretage analyser, der 
understøtter og udfordrer beslutningerne hos dine kunder/
slutbrugere. Og gennem data kan du bidrage til at formule-
re velargumenterede business cases som grundlag for din 
organisations fremtidige ydelser. På den måde kan du gøre 
det ekstra relevant at inddrage din organisations viden tid-
ligt i beslutningsprocessen for at sikre en øget værdiska-
belse. Nytænkningen vil kunne skabe højere produktivitet, 
kvalitet og indtjening, og dermed gøre branchen mere at-
traktiv for andre profiler og kompetencer. Dette skyldes, at 
nytænkning gennem digitalisering og brug af data vil skabe 
et højere vidensniveau, som understøtter bedre og hurti-
gere (informerede) beslutninger i forretningen. Det forud-
sætter dog, at bygherren lykkes med at bringe forskellige 
kompetencer i spil og dermed skabe transparens, hvilket 
tilsammen kan understøtte udviklingen af nye forretnings-
modeller. For at lykkes skal man skabe tillid gennem æn-
dret adfærd og ved at insistere på datadrevne beslutninger. 

nyskabende samarbejder opnå markant bedre (og billige-
re) resultater. Du har dermed også ansvaret for at sikre, 
at der stilles digitale platforme til rådighed, hvor en åben 
udveksling af data mellem samarbejdspartnerne kan finde 
sted. Ligesom du har ansvaret for at sikre, at der på tværs 
af samarbejdspartnere etableres en fælles kultur omkring 
data og datavedligeholdelse, så projektet løbende bygger 
på beslutninger, som er dataunderstøttede. 

3. Samtænkning af  
byggeri og drift
3a. Udnyt digitalisering til at skabe interessesam-
menhænge mellem byg- og driftsenheder, uanset 
organisationsopbygning, til gavn for den samlede 
værdiskabelse

Der er store potentialer i forhold til forøget værdiskabel-
se og forbedret totaløkonomi for kunder/slutbrugere ved 
at samtænke byggeri og drift. Derfor bør du fokusere på, 
hvordan du på tværs af de traditionelle økonomiske, faglige 
og organisatoriske skel kan medvirke til at binde byggeri 
og drift bedre sammen. Fx kan du arbejde med at skabe 
interessesammenhænge mellem organisatoriske enhe-
der, ved at de hver især fremlægger deres pejlemærker og 
succesmål som udgangspunkt for fastlæggelse af fælles 
målsætninger. Derudover kan du indføre fælles platforme, 
som integrerer forskellige datakilder og som understøtter 
samarbejde og tværgående beslutninger på tværs af byg-
geri og drift gennem øget transparens og forbedret indsigt 
i sammenhænge om aktiviteterne i bygningernes samlede 
livscyklus og konsekvenserne for kunder/slutbrugere.

3b. Skab et højere vidensgrundlag i projektorgani-
sationen fra start gennem opsamling af viden fra 
anvendelsen af bygninger samt data om erfaringer 
fra driften til at øge værdiskabelsen

Gennem systematisk opsamling af viden om anvendelsen 
af bygninger og herunder kunder/slutbrugeres erfaringer 
med bygningerne og de valgte løsninger, kan din organi-
sation måle og følge op på bygningernes værdiskabelse/
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effekt. Dermed får I et forbedret grundlag for planlægning 
og organisering af nye projekter samt erfaringer om løsnin-
ger, som kan omsættes til valg af nye løsninger med bedst 
mulig værdiskabelse – fx i form af programkrav. Derudover 
kan din organisation analysere data fra driften og der ud 
fra specificere løsninger og tilhørende datagrundlag, som 
erfaringsmæssigt giver bedst mulig drift – og dermed to-
taløkonomi og brugeroplevelse af bygninger i anvendelse 
– fx fastlagt i en driftsstrategi. Endelig kan I ved at kombi-
nere data fra driften, data fra anvendelsen af bygninger og 
data fra andre kilder eller teoridannelser simulere effekten 
af forskellige valg og forudsige såvel værdiskabelse som 
totaløkonomi i nye projekter.

3c. Etabler en driftsstrategi som grundlag for bedre 
drift og høj værdiskabelse i bygninger gennem 
dataunderstøttelse af centrale driftsprocesser samt 
effektiv kravstillelse og kontrol 

En robust driftsstrategi bygger på et solidt datagrundlag. 
Og ved at kortlægge centrale driftsprocesser i bygning-
er og porteføljer har du et fornuftigt udgangspunkt for at 
formulere din organisations behov for data. Dermed vil du 
styrke din organisation i forhold til planlægning og budget-
tering af driftsopgaver, opsamling af relevante data fra drif-
ten og til at stille krav til driftsdata fra projekter. Derudover 
kan du ved at udarbejde business cases få overblik over, 
hvor langt det kan betale sig for din organisation at gå i 
kortlægningen af ejendomsporteføljen og registreringen af 
bygninger og materialer i digitale modeller, herunder hvilke 
fordele din organisation kan opnå i forhold til kunder/slut-
brugere samt, hvilke omkostninger det indebærer inklusiv 
udgifter til data governance. I forbindelse med etablerin-
gen af driftsstrategien bør du også tage aktivt stilling til 
kravstillelse af nødvendige driftsdata fra projekter samt 

ge op eksternt på samarbejdspartneres opfyldelse af krav, 
kriterier og fælles udvikling af nye løsninger. Digitalisering 
kan du oplagt anvende til at understøtte ’partnerskaber for 
handling’ (verdensmål 17) gennem øget transparens8.

4b. Skab forandring gennem motivation og udvik-
ling af tværgående kompetencer samt gennem 
udvikling af nye koncepter for værdiskabelse og 
understøttende teknologier

Ved at engagere din organisation i bæredygtighed og tage 
kampen op mod klimaudfordringerne kan du skabe rum for 
forandring. Realiseringen af ambitiøse målsætninger for 
organisationen, der understøttes digitalt, skaber motivati-
on blandt medarbejderne og giver plads til nytænkning og 
nye måder at arbejde på. I den forbindelse bør du gentæn-
ke behovet for kompetencer i organisationen med blik for 
den nødvendige kobling mellem bæredygtighed og digital 
forståelse samt investere i ansættelse af nye profiler, ak-
tivering af eksisterende kompetencer og efteruddannelse 
– og ikke mindst ved også at udfordre dig selv som leder. 
Dette udgangspunkt kan du anvende som afsæt til at udvik-
le nye servicekoncepter og til at udfordre dine kunder/slut-
brugeres traditionelle opfattelser af, hvordan de anvender 
og betaler for brugen af bygninger og tilknyttede faciliteter 
og services. Fælles værktøjer til simulering, beregning og 
opfølgning på CO2-aftryk, bygbarhed, levetid, genanvende-
lighed og andre vigtige bæredygtighedsfaktorer er strate-
gisk nødvendige og kan medvirke til at binde medarbejde-
re og samarbejdspartnere sammen samt sikre læring på 
tværs af aktører og faser. Her er der et oplagt behov for at 
anvende understøttende digitale teknologier, der udvikles 
i fællesskab med andre, og som fungerer på tværs af orga-
nisationer og virksomheder i forhold til at sikre fremdrift på 
bæredygtighedsmålene.

8 Se verdensmålene i et bygherreperspektiv.

4c. Vær udviklingsorienteret og bidrag til afprøv-
ning af digitale metoder og værktøjer for at fremme 
bæredygtighed – og del erfaringer med andre byg- 
og driftsherrer og branchen

Som byg- og driftsherre spiller du en vigtig rolle i forhold 
til at drive udviklingen af byggeriet i en mere bæredygtig 
retning. Du kan afprøve datadrevne tilgange til afdækning, 
simulering og analyse af dine kunder/slutbrugeres ønsker 
og adfærd og betydningen af disse for bygningernes bære-
dygtighedsaftryk. Med nye digitale metoder og værktøjer 
kan din organisation udfordre traditionelle måle- og opgø-
relsesmetoder, som fx klimapåvirkning målt pr. kvm, der 
ikke tager hensyn til mulige gevinster ved arealoptimering. 
Derudover kan din organisation aktivt efterspørge bedre 
data og digitale modeller fra jeres leverandører til at under-
støtte bæredygtighedsmålsætninger, herunder bedre simu-
lering af CO2-aftryk i bygninger samt højere standard for 
dokumentation leveret ved aflevering af bygninger til drift. 
I kan presse på for anvendelsen af stadigt mere digitale og 
bedre integrerede livscyklusværktøjer (LCC og LCA) og der-
igennem styrke beslutningsgrundlaget ved anvendelse af 
digitalt understøttede scenarier og simuleringer, der inklu-
derer brug af egne data og nøgletal. Særligt kan du dyrke 
renovering og om- og tilbygning af eksisterende bygninger 
som et udviklingsområde med stort potentiale. Din organi-
sation kan tage initiativ til at registrere anvendte materialer 
og løsninger for at vurdere bæredygtighed og potentialet 
for cirkulær økonomi – og herunder se bygninger som ma-
terialebanker gennem udvikling af materiale- og bygnings-
pas. Ved at være samarbejdsorienteret og dele erfaringer 
med andre byg- og driftsherrer og med branchen, hjælper 
du til en hurtigere bæredygtig omstilling gennem tværgå-
ende læring og opbygning af kompetencer fra de digitalt 
drevne udviklingsindsatser. 

indføre grundig kontrol af kvaliteten ved modtagelse af 
data fra projekter. Du bør dermed indføre systematisk op-
samling af data fra anvendelsen af bygninger i porteføljen 
for at benchmarke, identificere udfordringer, levetidsfor-
længe bygningsdele eller optimere anvendelsen i samspil 
med kunder/slutbrugere. Din organisations innovation kan 
accelereres med anvendelse af koncepter som digitale tvil-
linger, data analytics og business intelligence.

4. Bæredygtighed i et  
brancheperspektiv
4a. Integrer bæredygtighed i din organisations 
strategier og gør dem datadrevne i målsætninger 
og kriterier, så krav til både egen organisation og 
samarbejdspartnere bliver målbare 

Som byg- og/eller driftsherreorganisation bør du med ud-
gangspunkt i dine kunder/slutbrugeres behov formulere 
strategier med udgangspunkt i din egen organisations mu-
lighed for at præge en bæredygtig udvikling. Digital under-
støttelse er en integreret del af at stille krav, følge op på 
veldefinerede kriterier og dermed bidrage til udviklingen. 
Ved at tage strategisk stilling til din organisations mulig-
heder, fx med afsæt i verdensmålene og delmål under dis-
se, kan du gøre en reel forskel i forhold til det store aftryk, 
herunder klima og ressourcer, som porteføljer af bygninger 
og byggerier udgør. Derudover er det nødvendigt, at du ak-
tiverer dine kunder/slutbrugere i strategiske prioriteringer 
og udmøntning af krav og kriterier, idet bæredygtighed bør 
opfattes som en integreret del af bygningers værdiskabel-
se. Endelig kan du ved at anvende digitalt understøttede 
metoder/kriterier bedre måle såvel udgangspunkt som 
progression på de prioriterede områder – både internt i for-
hold til kunder/slutbrugere og egen organisation samt føl-

https://bygherreforeningen.dk/download/86/fns-verdensmaal/30410/bygherremanifest-til-fns-verdensmaal.pdf
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B. Branchen skal samarbejde mere datadrevet,  
hvilket kræver investeringer i digitale processer9  

Potentialet for et mere datadrevet samarbejde i bygge-
branchen er enormt. Både i de enkelte organisationer og 
i projekterne på tværs af disse. Forbedret dataforståelse 
og nye og transparente arbejdsmåder er vigtige forudsæt-
ninger for at lykkes med at optimere værdiskabelsen sam-
let set. Det gælder både på kort, men især på langt, sigt. 
Gennem et styrket fokus på data på tværs i værdikæden 
bliver det muligt at spille hinanden gode, idet bedre platfor-
me og fælles modeller giver øget viden i og bedre læring 
fra projekter. Det kræver investeringer i digitale processer, 
oprustning på understøttende kompetencer og ikke mindst 
vedholdenhed at gennemføre forandringer i samarbejds-
måder og forretningsmodeller – og dermed implementere 
strategierne på tværs af aktører. Heri indgår også øgede 
krav til IKT-infrastruktur og informationsarkitektur. Det kræ-
ver etablering af datastrategi/modeller/platforme, som 
kan understøtte de nye måder at samarbejde på. Og det 
kræver, at endnu flere virksomheder bliver digitalt parate, 
og som samarbejdspartnere er i stand til at opsamle data, 
formulere findings og er villige til at dele disse med andre. 
Endelig kræver det, at man udvikler både forretningsforstå-
else hos de medarbejdere, der råder over centrale digitale 
kompetencer, og digital forståelse hos de forretningsorien-
terede ledere.  

9 Digitale processer forstås som det at digitalisere og innovere på samme 
tid. Dermed er det mere indgribende end blot at gøre eksisterende indhold og 
arbejdsgange digitale.

Behov for handling fra 
branchen og det politiske 
niveau 
Udover de anbefalinger, som taskforcens medlemmer for-
pligter sig til at arbejde for i egne organisationer, er der for-
muleret en række anbefalinger til branchen og politikere/
embedsværk. Disse anbefalinger bevæger sig inden for 
områder, hvor taskforcen i særlig grad har brug for hjælp til 
at løfte udfordringerne med at gennemføre en digital trans-
formation. Nedenstående otte anbefalinger skal derfor ses 
som behov i form af ideer til initiativer, som taskforcen øn-
sker adresseret for at få understøttet den digitale udvikling 
i byggeriet yderligere.

A. Flere i branchen skal prioritere at arbejde ud fra 
værdiskabelse, helhedstænkning og kundefokus

Der er allerede en markant positiv udvikling i gang i byg-
gebranchen med fremtrædende aktører, der går foran med 
hensyn til digitalisering og nye samarbejdsformer. Men 

byg- og driftsherrerne ønsker flere samarbejdspartnere i 
byggebranchen, der prioriterer at arbejde ud fra værdiska-
belse, helhedstænkning og kundefokus med en vision om 
at anvende digitalisering til transformation af deres virk-
somheder. Skiftet fra et fagligt produktionsfokus til kunde-
fokus starter hos virksomhedernes topledelser og at lyk-
kes med forandringen er et fælles ansvar. Den nødvendige 
omstilling kan ingen enkeltaktør løse alene, men kræver, at 
man i endnu højere grad samarbejder på nye og mere vær-
diskabende måder. Det kræver investeringer i ny teknologi, 
men særligt nye kompetencer, ændret adfærd og procedu-
rer samt bedre incitamenter og belønningssystemer. Jo fle-
re virksomheder, der omfavner de nye forretningsmodeller, 
desto mere attraktivt bliver det for den enkelte virksomhed 
og dens medarbejdere at indgå i nyskabende og datadrev-
ne samarbejder.
 

C. Sats mere på kompetenceudvikling og  
uddannelse i branchen

Der er et stort behov for, at byggebranchen satser mere 
på kompetenceudvikling og uddannelse. Det starter hos 
lederne og deres rekruttering af forskellige typer af medar-
bejdere, der er nødvendige for at drive den digitale transfor-
mation og tilhørende forretningsudvikling. Men behovet for 
kompetenceudvikling gælder på tværs af alle typer medar-
bejdere og fagligheder, hvis digitaliseringen for alvor skal 
slå igennem. Der skal fokus på værdiskabelsen og værdi-
kædetænkningen som et grundlag for kvalificeret at efter-
spørge og arbejde med data. Der er behov for uddannelse 
og tværfagligheder, der i højere grad kan samtænke forret-
ning, byggeri/drift og data/IT. Særlig nødvendigt er det at 
koble udviklingen af digitale kompetencer på ledelsesni-
veau med fokus på bæredygtighed i byggeriet som et afgø-
rende element i værdiskabelsen. I særdeleshed må lederne 
i branchens virksomheder opfordres til at prioritere deres 
egen kompetenceudvikling, så de kan fungere som foran-
dringsagenter i egne organisationer – og ofte er opkvalifi-
cering af lederne en forudsætning for, at organisationerne 
opruster på kompetencer i øvrigt. Udfordringen kræver, at 
der udvikles mere målrettede tilbud, at flere uddannelses-
steder og universiteter prioriterer området, og at der sæt-
tes tid og midler af til kompetencemæssig opgradering i 
branchen.

Foto: Krisztian Tabori
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D. Skub til udviklingen ved at stille krav og  
indføre incitamenter fra politisk hold

Samspillet om værdiskabelse og de skiftende samarbejder 
gør det nødvendigt at stille klare politiske krav og indføre ty-
delige incitamenter for at undgå kollektive beslutningspro-
blemer og suboptimeringer, som ofte præger både byg- og 
driftsherrer samt byggebranchen i øvrigt. Der er behov for 
et skub til udviklingen for at stoppe diskussionen på tværs 
af forskellige aktører og tilhørende pengekasser om, hvem 
der skal tage det første skridt og bære risici og investerin-
ger. Initiativer som den frivillige bæredygtighedsklasse er 
en oplagt mulighed for med krav som omdrejningspunkt 
at skubbe til investeringer i digital understøttelse af bære-
dygtighed. Fx med et klart fokus på bygningers klimapå-
virkning. Men der er behov for flere og klarere udmeldinger 
fra politisk hold om kravstillelse, som omhandler kombina-
tioner af bæredygtighed og digitalisering. Ofte er der nega-
tive incitamenter der skal overvindes – fx styringsmæssig 
adskillelse af anlægs- og driftsmidler, paradoksproblemer 
i forhold til betaling for energiforbrug, CO2-eksternaliteter 
eller manglende belønning for arealeffektivitet – så ellers 
fornuftige business cases ikke bremses af kassetænkning. 
For at byg- og driftsherrer kan tænke langsigtet og holistisk 
i forhold til anlæg og drift, må lovgivning og forretningsmo-
deller tilpasses med blik for at skabe bedre incitamenter til 
at investere langsigtet i gode løsninger, som fremmer digi-
tal understøttelse af bæredygtighed. 

E. Benyt åbne digitale standarder og udvikl behovs-
drevne fælles krav til modeller og platforme

For at opnå højere kvalitet og lavere omkostninger i at eta- 
blere datagrundlaget for byggeri og drift – og for at hjælpe 
særligt mindre byg- og driftsherrer til at komme hurtigere i 
gang – skal der fra offentlig side tages initiativ til at sikre 
åbne digitale standarder og formulering af fælles krav til 
modeller og platforme, der konkret og målrettet understøt-
ter byg- og driftsherrers kunde/slutbrugerfokus. Det skal 
ske behovsdrevet på udvalgte områder for at muliggøre 
metode- og værktøjsudvikling inden for udvalgte proces-
ser og bygningstyper, hvor der allerede foreligger praktiske 
erfaringer, som kan danne udgangspunkt. Og det skal ske 
på minimumsniveau, så byg- og driftsherrer selv kan sup-
plere og tilpasse efter egne behov. Det kan være fælles mi-

G. Styrk forskning og udvikling som grundlag for  
optimale byg- og driftsherrebeslutninger

Der er behov for styrkelse af forskning og udvikling på en 
række områder – som spænder over digitale processer, 
bæredygtig værdiskabelse, transformationsledelse og kun-
der/slutbrugere – for at forbedre grundlaget for optimale 
byg- og driftsherrebeslutninger:

 � Der skal udvikes digitalt understøttede metoder for 
bedre simulering og dokumentation af bygningers 
bæredygtighed. Her er det oplagt at styrke grundla-
get for at arbejde digitalt med CO2-påvirkning (og 
etablering af grænseværdier) i den frivillige bæredyg-
tighedsklasse, så bygherrerne får bedre muligheder 
for at stille og forfølge krav til klimapåvirkning af 
byggerierne. Det kræver bedre sammenhæng mellem 
beregningsværktøjer og BIM-modeller, at BIM-model-
lernes funktionalitet i forhold til at generere beslut-
ningsgrundlag forbedres og at der sikres bedre data 
for materialers CO2-påvirkning, herunder udvikling af 
digitale materialepas. 

 � Der er behov for udvikling af digitalt understøttede 
metoder til mere fyldestgørende at måle bygningers 
bæredygtighed, idet det nuværende grundlag med 
påvirkning pr. kvm. er forsimplet og ikke retvisende. 
Fx bør man for kontorbygninger kunne vurdere på-
virkning pr. medarbejder eller pr. arbejdstime, og man 
kan overveje at medtage flere af de mest afgørende 
og værdiskabende faktorer, så bygninger kan måles 
i forhold til deres reelle funktioner og de miljøer, de 
opføres i. 

 � Der skal etableres en bedre kobling af datagrundlag 
med adfærdsteorier om anvendelse af bygninger. Der 
er behov for forskning på området, der kan hjælpe 
med at generere indsigter ud fra data, der kan bringes 
i spil overfor både beslutningstagere, kunder/brugere 
og anvendes til tidlig inddragelse af viden i dialogen 
med branchens virksomheder om at finde de bedste 
løsninger. Det kan fx være med henblik på bedre an-
vendelse, arealoptimering, indeklimakvalitet, totaløko-
nomi etc. Og det kan indgå i udvikling/operationalise-
ring af værdimodeller, så byg- og driftsherrer får bedre 
værktøjer til at understøtte udarbejdelsen af business 
cases, herunder også for investering i systemer og 
data til digital understøttelse af processer. 

nimumskrav for digital aflevering i form af fælles struktur 
for digitale driftsmodeller10. Det er også oplagt at under-
støtte indsatser i en kommende bæredygtighedsstrategi 
for byggeriet fx ved etablering af et fælles digitalt grundlag 
for arbejdet med den frivillige bæredygtighedsklasse (og 
verdensmål og DGNB) samt til at understøtte udvalgte for-
slag fra Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg, herunder 
intelligent styring af bygninger, lettere beregning af CO2-af-
tryk (klimaregnskab) og forbedret overblik over genanven-
delighed af materialer (bygnings- og materialepas)11. Ved 
at kombinere fælles standarder med åbne API’er, kan der 
åbnes for automatisering af processer, forbedret data- og 
nøgletalsanalyse og sikring af data governance. Branchen 
har imidlertid brug for hjælp til denne opgave, da digitalise-
ringen kræver betydelige investeringer i oprydning og struk-
turering af data, indsamling af nye data og opbygning af 
IT-systemer samt udvikling af tilhørende nye kompetencer 
i kombination med udviklingen af nye samarbejdsformer.

F. Igangsæt demonstrations- og inspirationsprojek-
ter for digital transformation

For at støtte udviklingen i branchen bør der igangsættes 
et brancheudviklingsinitiativ med overskriften digital trans-
formation. I demonstrations- og inspirationsprojekter skal 
branchen afprøve digitale metoder og værktøjer med fokus 
på transformationsledelse, bæredygtig værdiskabelse og 
kunder/slutbrugere. For at gentænke den måde vi bygger 
på og understøtte nye, værdiskabende processer, er der be-
hov for løbende at afprøve nye digitale muligheder i virke-
ligheden, at inspirere til implementering på tværs af bran-
chens virksomheder og at modne branchen ved at udpege 
digitale fyrtårnsprojekter. Det kan handle om fx grundlaget 
for bæredygtigt byggeri, dataindsamling om eksisterende 
bygningers anvendelse og performance, nye samarbejds-
modeller omkring fælles digitale platforme og digital under-
støttelse af strategisk og bæredygtig byudvikling. Initiativet 
kan oplagt gennemføres i samarbejde med Erhvervsklyn-
gen for Byggeri og Anlæg12, som forventes at arbejde for 
at fremme teknologisk udvikling på bygge- og anlægsom-
rådet, der understøtter den grønne omstilling, herunder at 
skabe inspiration og videndeling inden for blandt andet di-
gitalisering og automatisering, bæredygtigt byggeri, Smart 
City-løsninger samt nye forretningsmodeller.

10   Se forslag i rapporten ”Skab bedre drift, bæredygtigt vedligehold og opti-
male tilstandsvurderinger”, FM3/Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, 2019

11 Se forslag i rapporten ”Anbefalinger til regeringen fra Klimapartnerskabet for 
bygge- og anlægssektoren”, Regeringens klimapartnerskaber – Bygge- og anlægs-
sektoren, 2020

12 Erhvervsklyngen for Byggeri og Anlæg skal bidrage til, at erhvervsfremme-
indsatsen i byggeriet gentænkes, så det er nemt at få hjælp til at omsætte forsk-
ning til forretning eller udvikle virksomheder i fx en mere grøn eller international 
retning, Dansk Industri 2020

 � Der er behov for at finde løsninger på den manglende 
integration mellem digitale systemer – herunder også 
mellem BIM, FM-systemer og ustrukturerede data 
– som mange byg- og driftsherrer oplever som en 
hindring for at høste fordelene af digitale processer. 
Der skal findes løsninger, som får de mange øer af 
data og digitale systemer til at spille bedre sammen, 
så de i højere grad understøtter nøgleaktiviteter og 
muliggør integreret og værdiskabende dataanalyse 
hele vejen gennem bygningernes livscyklus.

H. Øg effekten af digitalisering ved større fokus på 
renovering og eksisterende byggeri

Branchens evne til at videreudvikle det eksisterende byg-
geri får med øget klimafokus endnu større betydning. Både 
klimaaftrykket og totaløkonomien kan være mere fordelag-
tigt ved renovering fremfor ved nedrivning og nybyggeri13. 
Fra offentlig side er der derfor behov for strategisk at under-
støtte en øget udviklingsindsats inden for det eksisterende 
byggeri. Det kan bl.a. ske ved at opgradere digitaliseringen 
af renoveringssektoren, som udviklingsmæssigt halter ef-
ter nybyggeri. Renovering fylder allerede meget i markedet, 
og udvikling af sektoren bliver endnu mere presserende 
med det øgede fokus på klimapåvirkning. Derfor bør der 
ske udvikling af bedre digitale metoder til modellering og 
renovering af eksisterende byggeri, så der kan foretages 
mere informerede beslutninger, bl.a. når der skal simule-
res CO2-belastning og foretages datadrevne vurderinger 
af business cases ved forskellige scenarier. Derudover vil 
udvikling af digitaliseringskoncepter til de eksisterende 
bygninger og deres anvendelse være nødvendigt for, at 
branchen kan indfri det fulde potentiale af digitaliseringen 
med hensyn til bæredygtig værdiskabelse. Det kan fx invol-
vere udvikling på områder som ressource- og forbrugsdata, 
data om arealeffektivitet, optimeringsprojekter og bedre er-
faringsopsamling fra driften til kvalificering af renovering. 
Et sted at starte den digitale udvikling på området kunne 
være i den almene boligsektor, hvor der i boligaftalen er et 
særskilt fokus på digitalisering.

13 Rambøll, ”Analyse af CO2-udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg”, 
Renovering på Dagsordenen, 2020
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Fire temaer danner  
grundlaget for den  
digitale transformation

I det følgende præsenteres opsamlingerne fra de fire ud-
valgte temaer, som taskforcens arbejde har været centre-
ret omkring. Temaerne har været anvendt som struktur for 
arbejdsmødernes gennemførelse.

Opsamlingerne indeholder en række nedslag, der bør læ-
ses som baggrund for og som supplement til de forskellige 
anbefalinger, som taskforcen har forpligtet sig til, og til de 
anbefalinger, som taskforcen har fremført som ønsker og 
behov til branchen og politikerne. Opsamlingerne afspejler 
drøftelserne på de fire tematiserede arbejdsmøder. 

De fire temaer afspejler områder, som for den øverste le-
delse i byg- og driftsherreorganisationerne rummer både 
væsentlige muligheder og store udfordringer i forbindelse 
med en digital transformation af byggeriet. Parallelt med 
de fire temaer har taskforcen arbejdet med to tværgående 
temaer, som begge indgår i alle temadiskussionerne som 
et fælles fundament. De tværgående temaer har således 
været et tilbagevendede element i diskussionerne for at 
fastlægge, hvilke ledelsesmæssige og organisatoriske for-
hold samt meningsfuldt datagrundlag, der gør sig gælden-
de i relation til hvert af de fire overordnede temaer.

Foto: Thom
as Peham

Visualisering af de fire temaer, der er behandlet gennem taskforcens møderække. På tværs af de fire temaer er to tværgående temaer 
diskuteret. De to temaer er særligt udvalgt til at gå på tværs, fordi de ses som nødvendige for lederne at tage stilling til, uanset hvilket 
tema eller hvilken udfordring, der skal behandles.

1. STRATEGISK
FUNDAMENT

Hvordan kan   
nytænkning af forret-

ningsmodeller,
samarbejdsmodeller 

og værdiskabelse 
 katalyseres gennem en 
digital transformation?

2. NYTÆNKNING 
AF VÆRDIKÆDEN

Hvad skal der gøres op 
med og hvordan ser 

fremtidens værdikæde 
ud i det digitale  

 byggeri?

LEDELSE, ORGANISERING, KOMPETENCER OG KULTUR

Hvilke forudsætninger skal topledelsen opfylde i egen organisation for at skabe inspiration og  strategisk retning på 
den digitale dagsorden i forhold til ledelse, organisering, kompetencer og kultur?

MENINGSFULDT DATAGRUNDLAG

Hvordan kan bygherrer bidrage til bredere opsamling, analyse og udveksling af data, som gennem fælles struktur 
 anvendes meningsfuldt på tværs af branchens aktører til at skabe indsigter som grundlag for  beslutning, læring og 

udvikling mod øget værdiskabelse i byggeriet?

3. SAMTÆNKNING AF 
BYGGERI OG DRIFT

Hvordan kan digital-
isering disrupte den 
traditionelle linære 

tankegang og medvirke 
til øget værdiskabelse i 

et totaløkonomisk
perspektiv?

4. BÆREDYGTIGHED I 
BRANCHEPERSPEKTIV

Hvad er krav og  
 forudsætninger for  

digitalisering som en 
løftestang for et bære-

dygtigt byggeri?
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1. Det strategiske  
fundament 
1.0 Hvilken rolle spiller du  
 i samfundets udvikling?

Alle professionelle byg- og driftsherrer bør forholde sig ho-
listisk til samfundets udvikling, herunder hvordan man som 
organisation skaber positiv værdi ud fra de skiftende behov 
og dagsordener, som driver udviklingen. Bæredygtighed ud-
gør en central og aktuel samfundsdagsorden og må derfor 
indgå som en strategisk overvejelse for byg- og driftsher-
rerne. Med bæredygtighed som en central agenda – såvel 
økonomisk og politisk som i civilsamfundet – kan organi-
sationens stillingtagen til scenarier inden for den ramme 
udgøre en stresstest af organisationens forretningsmodel 
og eksistensberettigelse og dermed en gentænkning af vi-
sion og mission og eventuelt en ny strategi.

Strategiske overvejelser: 
 � Hvilken samfundsmæssig kontekst opererer din 

organisation i? 
 � Hvordan bidrager din organisation til samfundets 

udvikling og værdiskabelse?
 � Hvilke trusler udgør samfundsudviklingen for din 

organisation (transitionsrisici)?
 � Hvordan kan digitalisering og nytænkning af din 

organisation og dens aktiviteter bidrage positivt til 
samfundsudviklingen? Og kan din digitaliseringsstra-
tegi øge din organisations positionering og dermed 
handlekraft og -muligheder?

1.1 Hvordan forstår du din slutbrugeres  
 værdioplevelse?

Fremtidens byggeri og infrastruktur skal kunne tilgodese 
en lang række behov, som i stigende grad går på tværs af 
det digitale og fysiske. Derudover skal det kunne håndtere, 
at det, der er et behov i dag, skifter til at være noget andet i 
morgen. I stigende omfang vil det være nødvendigt at kun-
ne skabe rum for paradokser som online tilstedeværelse 
og individuelle fællesskaber – hvor traditionelle fællesska-
ber videreudvikles med brug af fælles digitale løsninger, og 
hvor man kan være til stede i samme rum både fysisk og 
digitalt14.  

For at byggeriet kan imødekomme sådanne behov, er lø-
bende opsamling af viden om slutbrugernes adfærd afgø-
rende. Det er dermed ikke nok alene at forstå sine nærme-
ste kunders behov. Man er i særlig grad nødt til også at 
have viden om sine slutbrugere, og hvad der skaber værdi 
for dem. Digitale værktøjer kan være et middel til at skabe 
denne forståelse og viden. Ved at måle på sin egen orga-

14 På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) vælger mange studerende at være 
tilstede i bibliotek og fællesarealer, mens de modtager auditorieundervisning 
som streaming. Umiddelbart kunne man tro, at de lige så godt kunne blive 
hjemme, men ’stedets ånd’ gør, at de lærer bedre på DTU end hjemme, selvom 
undervisningen er digital. Som bygherre skal DTU forstå de nye samværsformer 
og bruge disse til at kundetilpasse deres produkter. Risikoen er imidlertid, at 
kundetilpasningen kan være for detaljeret og dermed ikke fleksibel i forhold til 
skiftende behov. Derfor skal man som bygherre være opmærksom på at fortolke 
brugerønskerne i et langsigtet og generisk perspektiv og oversætte disse til 
løsninger i de fysiske rammer. 

Foto: Sim
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nisations interaktion med kunder og slutbrugere, kan man 
tilpasse sine ydelser til deres behov. Det vil sige en tilgang, 
hvor man udvikler sine egne modeller og koncepter, og 
som kræver, at man er skarp på, hvem kunder, slutbrugere 
og øvrige nøgleinteressenter reelt set er. 

Et alternativ til at indhente egne data er at støtte sig til 
adfærdsteori for at skabe forståelse for sine kunder og 
slutbrugere. Adfærdsteori vil typisk være dannet ud fra et 
større og mere generisk datasæt, som er bearbejdet og 
kondenseret af forskere. Deres resultater vil kunne anven-
des som grundlag for, hvordan man kan tilpasse eller ud-
vikle sine ydelser. Dermed kan man indhente meget viden 
om sine strategiske muligheder – og fravalg – uden selv at 
foretage målinger. 

Strategiske overvejelser:
 � Hvem er din organisations primære kunder, sekundæ-

re kunder og slutbrugere?
 � Hvordan forstår du dine kunders ønsker og slutbruge-

res behov?
 � Hvordan opfatter dine kunder og slutbrugere din 

organisations ydelser?
 � Findes der egnet adfærdsteori, du kan anvende, eller 

skal din organisation indhente egne data?
 � Hvordan skaber du rum for paradokser, som kræver 

nytænkning, i din forretningsmodel? 

1.2 Hvad er dit produkt og din  
 forretningsmodel i fremtiden?

I de kommende år vil der blive efterspurgt produkter, der til-
byder langt mere værdiskabende services, herunder vil der 
komme et øget fokus på de forretningsmæssige processer 
og mulighederne for at skabe relationer med kunder/slut-
brugere, samarbejdspartnere og serviceleverandører, end 
der tidligere har været. Det stiller krav til, hvad et byggeri 
skal kunne, men i særdeleshed også til, at man genover-
vejer, hvad man som byg- eller driftsherre skal levere af 
produkt og ud fra hvilken forretningsmodel. Forståelsen af 
kunder/slutbrugere samt forandringer i deres efterspørg-
sel kan være udgangspunktet for produktudvikling, mer-
salg og nye tilpassede serviceydelser. Viden om kunder/
slutbrugere kan omsættes til og er en forudsætning for at 
kunne levere rådgivning til dem. 

Ændringer i efterspørgslen afspejler, hvad der udgør leve-
dygtige produkter og dermed forretningsmodeller. I takt 
med, at produktet og efterspørgslen skifter karakter, øges 
konkurrencen også potentielt ved, at nye konkurrenter kan 
melde sig på banen. Det kan både være aktører inden for 

samme branche og andre spillere, der er i stand til at dis-
rupte det marked, som organisationen opererer i, herunder 
destruere værdien af de kompetencer som organisationen 
besidder ved, at de nytænker produktet og forretningsmo-
dellen. En lang række ydelser kan i den forbindelse blive 
automatiseret eller overtaget af ny teknologi. Derfor kan 
det vise sig at være særdeles sårbart, hvis man ikke formår 
at omstille sit produkt og sin forretningsmodel. 

Af denne grund er det nødvendigt, at man tager stilling til, 
hvordan man kan tjene sine kunder og slutbrugere bedst 
muligt, og om det ændrer på, hvad der reelt set er ens egen 
organisations kerneydelse samt, hvad der er de konkur-
rencemæssige fordele ved organisationens produkt og 
forretningsmodel. Fx om COVID19-krisen kan have varige 
konsekvenser for behovet for traditionelle kontorpladser, 
digitale mødefaciliter, efterspørgslen efter traditionelle ho-
teller eller indretningen af plejehjem og boliger. De mest 
bæredygtige kvadratmeter er dem, man ikke bygger. Derfor 
findes der også bæredygtige gevinster her ved at gentænke 
sin forretning og dens produkter.

I lyset af aktuelle forandringer bør det også overvejes, om 
man skal tilbyde flere eller færre ydelser og dermed ændre 
på de kompetencer, man har i sin egen organisation. Alter-
nativt kan man indgå partnerskaber o.l. som sikrer, at man 
kan levere på en bredere vifte af produkter, slanke organi-
sationen eller udvikle nye forretningsmodeller i samarbej-
de med andre spillere. 

Strategiske overvejelser:
 � Hvad gør din organisations nuværende produkt og 

forretningsmodel sårbar?
 � Hvad forstår du ved produktet og forretningsmodellen 

i dag, og er de levedygtige fremover?
 � Hvordan ændrer efterspørgslen sig, og hvad er det, 

din organisation producerer og sælger i fremtiden?
 � Hvem er din organisations konkurrenter, og hvem kan 

disrupte din organisations produkt og forretningsmo-
del?

 � Hvilken betydning har bæredygtighed for fremtiden af 
din organisations produkt og forretningsmodel? 

 � Hvor kan din organisation indgå i partnerskaber frem 
for at skulle udvikle/drive alt selv?

1.3 Hvordan skaber du et meningsfuldt  
 styrings- og datagrundlag?

Digitaliseringen spiller en nøglerolle i forhold til at kunne 
håndtere den omskiftelige fremtid, vi bevæger os ind i. Et 
meningsfuldt og velstruktureret styrings- og datagrundlag 

er en afgørende forudsætning for at kunne udvikle sine 
processer som byg- og driftsherreorganisation. Og hvis 
digitaliseringen for alvor skal flytte noget i byggeriet og i 
bygningerne, skal man være meget bevidst om, hvordan 
man indsamler data og til hvad. Derudover skal man vurde-
re, hvilket kvalitetsniveau man kræver samt, hvordan man 
vedligeholder og anvender data. 

Data får først værdi ved konkret anvendelse, så det forud-
sætter en kritisk stillingtagen til data governance. Det kræ-
ver en grundig business case at vælge sit datasæt, så det 
matcher det styringsbehov og den udviklingsretning man 
har i sin virksomhed, sin forretningsmodel og sine produk-
ter. Der er nemlig betydelige omkostninger forbundet med 
at indsamle og vedligeholde data og dermed behov for en 
fælles forståelse af, hvad der skal til for at opretholde en 
seriøs data governance – og gerne med afsæt i strategien 
– samt, hvilket system og hvilken data, der er fordelagtig/
meningsfuld i den sammenhæng. Af denne grund er det 
væsentligt at vide, hvad man skal bruge data til, hvor den 
kommer fra, hvordan man strukturerer den og med hvilket 
formål samt, hvem der er ansvarlig. Ensretning af proces-
ser, styringsmekanismer og tilhørende data vil ofte være en 
forudsætning for digitaliseringen – og ofte gælder at ”less 
is more” i forhold til mængden af de nødvendige data.

Det vil i mange tilfælde være nødvendigt med en velbeskre-
vet informationsarkitektur i organisationen, der er koblet 
med dens strategi. Og som gerne bygger på åbne og vel-
dokumenterede formater, så det er muligt at foretage en 
fleksibel udvikling af datagrundlaget og målrettede appli-
kationer i samarbejde med skiftende partnere. Formålet 
kan være at skaffe bedre beslutnings- og styringsgrundlag, 
herunder KPI’er, som kan bidrage til gennemsigtighed og 
troværdighed. Her kan det fx handle om at opnå et bedre 
match mellem øgede behov og presset økonomi med hen-
syn til anvendelse af bygningsarealer. Eller det kan handle 
om at måle på eksisterende anlæg for at træffe de mest 
optimale beslutninger, herunder at nyttiggøre historiske 
data. Det kan give stor værdi at anvende disse data, lige-
som nyttiggørelse af ustrukturerede data gennem fx big 
data, kunstig intelligens eller machine learning kan give 
værdi. Fremtiden kan derfor ligge i linked data og fletning 
af forskellig data – i egen organisation, statslige data (fx 
BBR, GIS etc.) – og benchmarking med andre byg- og drifts-
herrer. 

Strategiske overvejelser:
 � Hvilke data er nødvendige for at kunne styre og udvik-

le din organisations kerneforretning? 
 � Hvordan arbejder din organisation udviklingsoriente-

ret med data og applikationer, herunder med anven-

delse af eksisterende eller historiske data?
 � Hvilke fordele kan du opnå med mere datadrevne 

processer og styringsgrundlag?
 � Hvad er din organisations ”exit-strategi” for at få data 

ud af de fagsystemer og applikationer, de ligger gemt 
i?

 � Hvad er din organisations business case for data, og 
hvilke anvendelser måler du på? 

 � Hvordan indsamler og vedligeholder din organisation 
data?

 � Hvordan sikrer du, at de eksisterende processer og 
data er dokumenteret og opdateret?

 � Hvilke beslutninger skal du understøtte med data i din 
organisation?

 � Hvordan varetager du forandringsprocessen mod en 
mere datadrevet organisation?

1.4 Hvordan skaber du som leder  
 rum for forandring?

Den omskiftelighed, der forventes at kendetegne fremti-
dens byg- og driftsherreorganisationer, stiller store krav til 
ledelsen og til organisationens kompetencer. Digitaliserin-
gen skal forankres i organisationen, og det fordrer, at den 
understøttes ledelsesmæssigt og med tilstrækkelige digi-
tale kompetencer. Som leder skal man skabe rum for, at 
organisationen kan udvikle sig ud fra ændrede behov og 
sikre, at medarbejderne klædes på og motiveres til omstil-
ling i lyset af denne omskiftelighed. 

Det er transformationsledelse, som kræves, og det inde-
bærer, at man formår at skabe mening og formål for sine 
medarbejdere. Eksempelvis vil man skulle forklare, hvorfor 
driftsafdelingen ikke alene har ansvaret for et fysisk aktiv 
i form af en måler, men at de nu også har ansvaret for den 
data, der er tilknyttet. Dermed skal man ændre driftsfolke-
nes mindset, så de bliver klar over, at målerdata, er ligeså 
vigtig som selve måleren. Denne type forandring vil kunne 
møde modstand, fordi man på nogle punkter bryder med 
medarbejdernes autonomi, når man kommer med en data 
governance tilgang, hvor man beder medarbejdere om at 
dele viden frem for at have monopol på den. Den væsentlig-
ste ledelsesmæssige nøgle til at få nye processer indført er 
derfor at myndiggøre medarbejderne og gøre det tydeligt, 
hvad de får ud af det. Og hvis man starter med at kortlæg-
ge medarbejdernes viden, inden man eksempelvis indkø-
ber software, er man godt på vej. 

I den forbindelse skal man også turde uddelegere beslut-
ningskompetencer og acceptere, at den konstante om-
skiftelighed, hvor alt er i bevægelse, kan gøre det svært at 
vælge den rette løsning fra starten. I stedet for at bruge tid 



22 Taskforce for digitalisering af byggeriet | 23

på at perfektionere er man derfor nødt til fokusere på at 
skabe gode processer, hvor man løbende kan afprøve flere 
løsninger og justere undervejs alt efter, hvilke løsninger, der 
fungerer bedst. 

Som leder bør man derfor være opmærksom på den træg-
hed, som en moden organisation i sig selv indebærer. Der 
vil være behov for at supplere organisationen med nye 
kompetencer, så man lettere omfavner digitalisering og 
teknologi i konstant udvikling. Man må drive/arbejde på 
en stor kulturforandring og eventuelt matchende beløn-
ningssystemer, der motiverer den enkelte medarbejder til 
at prøve nyt og bidrage til udviklingen af nye løsninger. Som 
leder må man fastlægge målsætninger, som understøtter 
udviklingen og animerer til at tage kalkulerede risici. Og 
man må sætte mål for måling af succes, som understøtter 
den udvikling, man ønsker. Fx ved at gøre det tydeligt, hvor 
lidt/meget en medarbejder behøver at flytte sig for at opnå 
en værdiforøgelse gennem digitalisering.

Den traditionelle lederrolle er også udfordret, hvis man ta-
ger behovet for transformation alvorligt. Det allervanskelig-
ste som leder er at udfordre og supplere sig selv og som 
en del af den organisatoriske struktur. Ledelsen kan derfor 
overveje at ansætte transformationsprofiler til hjælpe med 
at drive udviklingen, at oprette sounding boards, som sup-
plerer egne profiler, eller at etablere organisatoriske enhe-
der med særlige opgaver og frihedsgrader som modspil til 
den etablerede ledelse og organisationens logikker.

Strategiske overvejelser:
 � Hvordan skaber du forandring som leder?
 � Hvad betyder transformationsledelse for dig?
 � Hvordan ændrer du strukturen i din organisation, så 

udfordring af vanetænkning er mulig?
 � Hvordan udfordrer du din organisation til at rykke 

hurtigere på beslutninger? 
 � Hvilke nye kompetencer skal du supplere din organi-

sation med?
 � Hvordan overvinder du som leder egne begrænsnin-

ger og vanetænkning?

1.5 Hvor ser du behovet for optimering?

Digitalisering kan være en genvej til at optimere bygning-
ernes anvendelsesgrad og i særdeleshed deres perfor-
mance, tekniske drift og vedligeholdelsesbehov. Ved at 
registrere en ejendomsportefølje og opsætte målepunkter 
kan man opbygge et grundlag for arealoptimering, multi-

funktionalitet og lignende strategier. Besparelserne kan 
give økonomisk råderum og frigøre midler til fx velfærd og 
bæredygtighed eller til at levere bedre opfyldelse af behov 
til kunderne og til at give slutbrugerne bedre oplevelser. 
Det kræver imidlertid en informationsarkitektur, hvor ved-
ligeholdelsesprogrammer, CTS-anlæg, rengøringsprogram-
mer o.l. kan tale sammen, og at man har taget stilling til, 
hvordan man sammensætter det komplekse datagrundlag. 

Derudover kræver det topledelsesfokus at drive sådanne 
forandringer igennem i organisationen og i forhold til inte-
ressenter. Et forbedret og afklaret datagrundlag samt kun-
stig intelligens kan være et middel til at skabe mere viden 
om anvendelsen af eksisterende bygninger, herunder mu-
lighederne for flerbrugeradgang og alternativ anvendelse. 

Der er også gode muligheder for at give bedre sikkerhed 
og kontrol i anvendelsen af bygninger og infrastruktur gen-
nem anvendelsen af digitale metoder baseret på sensorer 
og algoritmer. Derudover kan man med digitalisering skabe 
et mere præcist billede af behovet for istandsættelse og 
planlægge arbejdet mere detaljeret, hvilket kan nedbringe 
tomgangsperioder i forbindelse med genudlejning i leje-
mål, som fraflyttes. 

Endelig kan man benytte digitalisering til bedre eksekve-
ring af projekter og eliminering af spild i byggeprocesser-
ne. En forbedret styring af byggeprojekter vil i sidste ende 
give mere præcise leverancer og reducerede omkostninger, 
som kan omsættes til en lavere husleje eller større råde-
rum til bæredygtige tiltag o.l. Typisk vil næsten halvdelen af 
udgifterne i en byggesag komme fra andet end de direkte 
håndværkerudgifter. Dermed er der også et stort potentiale 
for at eliminere spild i administrationen og styringen af pro-
jekterne. Der er med andre ord mange muligheder for at få 
mere for pengene. 

Strategiske overvejelser:
 � Hvor kan optimering af processer frigøre midler til 

bl.a. bæredygtighed?
 � Hvad er ledelsesopgaven i at opnå bedre udnyttelse 

af bygninger og infrastruktur?
 � Hvordan kan din organisation anvende optimering til 

at opnå øget indtjening til samfundets gode og ud fra 
dine slutbrugeres behov?

 � Hvad skal der til for, at din organisation kan levere 
mere for de samme penge?

 � Hvordan kan du opnå bedre styring og sikkerhed i din 
organisations byggeprojekter?
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2. Nytænkning af  
værdikæden
2.0 Hvordan nytænker du værdikæden?

Udgangspunktet for den typiske værdikæde er en byg- eller 
driftsherrerolle underlagt en overordnet ledelse i moder-
organisationen, som definerer retningslinjer og bevilger 
ressourcer til projekterne. Dette kan imidlertid udfordre 
byg- og driftsherreorganisationerne og betyde, at de kom-
mer for sent ind i beslutningsprocesserne til at kunne kva-
lificere behovet eller påvirke projektet med deres viden. I 
så fald har det konsekvenser for deres muligheder for at 
skabe langsigtet værdi, og det kan fastlåse samarbejdet 
med leverandørerne. Hvis kommunikationen med den over-
ordnede ledelse bliver envejs, kan det betyde, at byg- og 
driftsherreorganisationerne bliver degraderet til at være en 
servicefunktion, der blot leverer foruddefinerede løsninger 
frem for at skabe reel værdi via deres ekspertise. 

Nytænkning af værdikæden må derfor i højere grad have 
fokus på ”værdiskabelsens værdikæde” – at lede opad 
mod moderorganisationen og påvirke beslutningsproces-
serne mod maksimal værdiskabelse. Det kræver, at byg- og 
driftsherrerne taler ind i moderorganisationen med relevant 
viden. Det kan fx være ud fra en stor mængde opsamlet 
data om brugernes adfærd, som kan medvirke til at styr-
ke beslutningsgrundlaget og dermed værdiskabelsen for 
organisationen. Eller det kan være opsamlede driftsdata 
som input til strategier for ejendomsporteføljen, viden om 
brugernes mere eller mindre erkendte behov eller indsigter 
i byggeriets faktiske anvendelse og mulige processer. Den-
ne viden skal være til stede som beredskab og kan bringes i 
spil før der træffes beslutning om, hvorvidt der er behov for 
et byggeri, eller om det aktuelle behov kan løses på andre 
måder. 

Udfordringen er imidlertid, at byg- og driftsherrer ofte 
mangler kompetencer til både at være proaktive i forhold 
til at understøtte strategier og til at bringe den relevante 
viden i spil. Det bør derfor overvejes, hvordan man som 
byg- og driftsherreorganisationer kan opbygge kompeten-
cer til at indgå i en forretningsmæssig og strategisk dialog 
om, hvordan man i højere grad kan bidrage til den samlede 
organisations værdiskabelse. Bl.a. ved at fokusere på at 
supplere de traditionelle (bygge)kompetencer med andre 
kompetencer inden for fx kommunikation, samfundsviden-
skab, dataanalyse o.l. i forskellige faser. Men også ved at 
være opmærksom på, i hvilke projekter og sammenhænge, 
der er reel mulighed for at drive en transformation i mål. 
Umiddelbart kræver det en vis skala, og derfor vil store 
projekter eller porteføljer være bedst egnede til at sikre, at 
både forudsætninger og rammer for at tænke nyt er til ste-
de, og indsatsen dermed kan skabe en reel effekt.

Strategiske overvejelser:
	 Har du og din organisation de rette kompeten-

cer?
	 Har du og din organisation det rette netværk til at 

understøtte jeres udvikling?
	 Skal du tilknytte eksperter til at supplere dine 

egne og organisationens kompetencer?
	 Hvordan definerer du værdiskabelse i din organi-

sation?
	 Hvordan etablerer du viden i byg- og driftsherre-

organisationerne, som er relevant i forhold til mo-
derorganisationens strategiske målsætninger? 

	 Hvordan får du taletid og manøvrerum i forhold 
til den øverste ledelse, så din organisation bliver 
inddraget i de tidlige og værdiskabende overve-
jelser?

Foto: Thom
as Peham
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2.1 Hvordan skaber du værdi i byggeriet  
 på længere sigt?

Digitaliseringen øger mulighederne for at skabe viden om 
slutbrugerne ved at indhente data og afdække erfaringer 
med forskellige løsninger, nuværende adfærd og frem- 
tidige behov. Dermed bliver det muligt at definere et mere 
fyldestgørende billede af slutbrugerne og deres reelle be-
hov samt, hvilke udfordringer, der ønskes løst. 

For at skabe værdi i byggeriet på længere sigt, er det væ-
sentligt, at denne viden bliver en del af de tidligste beslut-
ningsprocesser. Derfor skal man som byg- og driftsherre 
kunne lede opad i organisationen og beskrive, hvad der 
kan skabe værdi i forhold til organisationens strategiske 
mål og aktuelle udfordringer – fx gennem en beskrivelse 
af forskellige scenarier og business cases i de tidlige fa-
ser (se værdikæden i model 1). Tilsvarende er det vigtigt 
at sikre gode processer med brugerne og den nødvendige 
opbakning fra interessenterne. Bl.a. ved gennem data at 
synliggøre overvejelser, ønsker og behov for på den måde 

Model for nytænkning af 
værdikæden
For at byg- og driftsherreorganisationer kan indtage 
en mere proaktiv rolle og bidrage til værdiskabelsen 
ved at bringe deres viden om brugernes behov eller 
byggeriets drift, anvendelse og processer i spil, er 
der behov for nytænkning af værdikæden. 

En mulig vej er at opsamle data systematisk og ud-
arbejde scenarier eller business cases med anbe-
falinger og optioner som grundlag for beslutninger. 
For at dette kan lade sig gøre, skal der være fokus 
på at forstå slutbrugeren og på outcome (effekten) 
fremfor output (produktion) – dvs. ikke kun i forhold 
til mursten, men i forhold til anvendelsen/oplevel-
sen af byggeriet. 

Det kræver et andet mindset og flere måleparame-
tre end et snævert fokus på byggeriets økonomi. 
Samtidig betyder det, at byg- og driftsherreorgani-
sationerne skal kunne analysere og konkretisere 
data, så der ud fra denne viden kan formuleres, hvil-
ke udfordringer, der skal leveres løsninger på, for at 
skabe værdi. 

at skabe tryghed og gennemsigtighed hos de involverede 
parter. I denne sammenhæng kan et solidt datagrundlag bi-
drage til, at de ellers bløde værdier og behov, som brugerne 
giver udtryk for, kan synliggøres og konkretiseres overfor 
beslutningstagerne.

For at kunne tale ind i den overordnede ledelses overvejel-
ser er det nødvendigt med analytiske og samfundsfaglige 
kompetencer, som kan kobles op på den digitale udvikling i 
organisationen og oversætte denne til en strategisk og for-
retningsmæssig kontekst. I den sammenhæng er det først 
og fremmest væsentligt at lytte til de medarbejdere, der har 
kendskab til organisationens kerneforretning og digitalise-
ring, for at etablere grundlaget for at optimere den digitale 
udvikling. Herefter vil man ofte kunne lade sig inspirere af 
andre brancher eller ansætte utraditionelle profiler og kom-
petencer – også anciennitetsmæssigt – som kan tilføre 
nye indsigter. På den måde vil det blive muligt at italesætte, 
hvor den reelle værdiskabelse ligger i projekterne og der-
med have bedre mulighed for at lede opad og påvirke be-
slutningsprocessen.

Strategiske overvejelser:
 � Hvordan kan du opsamle og analysere data og bringe 

din organisations viden i spil – datadrevet og verifi-
cerbart – over for beslutningstagere og den øvrige 
organisation?

 � Hvordan bliver du proaktiv i at identificere optime-
ringsmuligheder med effekt for den samlede organi-
sations økonomi?

 � Hvordan kan du fokusere på behov og væsentlige 
udfordringer frem for på en fysisk løsning i din orga-
nisations indledende dialog med brugere, overordnet 
ledelse og øvrige interessenter?

 � Hvordan bliver du og din organisation en overbevi-
sende leverandør af både viden fra læring af indhø-
stede erfaringer og med relevante bud på fremtidige 
scenarier og konsekvenser på sigt – med afgørende 
relevans for de valg, som skal træffes?

 � Hvordan kan din organisations budskaber formule-
res, så de bliver forståelige og brugbare på tværs af 
faggrupper og organisationsniveauer?  

 Model 1: Bud på ny værdikæde

Modellen viser, hvordan den nye værdikæde kan se ud. I stedet for, at beslutningen om byggeri bevæger sig ned gennem organisa-
tionens hierarki, vil data og viden om den langsigtede værdiskabelse være i centrum for beslutningen om, hvorvidt der skal bygges. 
Samtidig vil kunden/slutbrugeren spille en langt større rolle i værdikæden – og processen vil løbende køre igennem dem for at sikre, at 
løsningen imødekommer nye eller ændrede behov.

Model 0: Værdiskabelsens værdikæde

Modellen beskriver, hvordan man kan sætte kundens behov i 
centrum for formuleringen af projektets beslutningsgrundlag. 
Modellen kan derfor betegnes som en metode til at definere 
et projekts værdiskabelse og går dermed forud for ledelsen af 
værdikæden (se model 1).
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2.2 Hvordan leder du leverancekæden?

Et byggeprojekt består af en række aktører, som samles 
om et fælles mål i en begrænset periode. I den periode kan 
byggeprojektet på mange måder betragtes som en virk-
somhed (se leverancekæden i model 2). Derfor skal det 
også ledes og drives som en, og det kræver, at man som 
bygherre går aktivt ind i tilblivelsesprocessen for det enkel-
te byggeri med fokus på at udøve den fornødne ledelse og 
oparbejde en fælles kultur og samarbejdsform. Som byg-
herre bør man dermed overveje at påtage sig en større risi-
ko ved at tage ansvar for processen og sikre, at alle aktører 
spiller ind. Og særligt hvis man ønsker at udfordre de etab-
lerede forretningsmodeller i branchen. Digitalisering kan i 
den sammenhæng bidrage til, at man som bygherre kan 
styre processen og gennem digitale platforme sørge for, at 
der er mulighed for en åben udveksling af data samt udvik-
ling af en fælles kultur i det enkelte projekt, hvormed den 
potentielle risiko kan afbødes eller omsættes til en gevinst.

Bygherren har initiativretten både i forhold til at sætte det 
rigtige hold og finde potentialer for udvikling i branchen, 

samarbejdet på tværs i leverancekæden. Og netop her kan 
digitale processer bidrage til at professionalisere og foran-
dre, hvis man gennem dem kan skabe synlighed om parter-
nes incitamenter for derigennem at skabe fælles sprog og 
mål i forhold til løsning, men også i forhold til den ønskede 
værdiskabelse og brugeroplevelse. I den forbindelse kan 
samarbejdspartnerne også gøre sig til ved at byde ind med 
transparens og tillid.   

Strategiske overvejelser:
 � Hvordan følger du udviklingen i markedet og identifi-

cerer de mest relevante aktører som samarbejdspart-
nere, der kan bidrage til øget værdiskabelse?

 � Hvordan kan du med digitalisering understøtte udvik-
lingen af den fremtidige leverancekæde?

 � Hvordan kan du arbejde mere fokuseret med at skabe 
incitamenter for alle involverede, som styrker teams 
og partnerskaber?

 � Hvilke digitale løsninger kan din organisation anvende 
til at skabe synlighed omkring målsætninger og kom-
munikere resultater på tværs?

 � Hvilke data vil være relevante for din organisation at 
inddrage og måle samarbejde og værdiskabelse på?

2.3 Hvordan udfordrer du den  
 traditionelle fasemodel?

Det er en udfordring i forhold til udvikling og læring på 
tværs af projekter, at mange bygherrer arbejder med skif-
tende rådgivere og entreprenører. Dertil kommer, at den 
traditionelle fasemodel lægger op til, at hver aktør først le-
verer bidrag til projektet fra den relevante fase (se traditio-
nel fasemodel i model 3). Ved hvert faseskift risikerer man 
derfor ved overlevering til en ny part at tabe viden foruden, 
at man ikke får den aktuelle parts erfaringer bragt i spil til-
strækkeligt tidligt. 

Den traditionelle fasemodel udfordres i stigende grad af 
behovet for frontloading af information i projekterne. Ek-
sempelvis fra en systematisk indsamling af driftsdata. 
Ligeledes vil man som bygherre have bedre mulighed for 
at overveje alternativer, hvis man tidligt deler overvejelser 
med markedets aktører, og herunder er opmærksom på, 
hvilke nye spillere og kompetencer, som kan bidrage. Di-
gitale processer kan være et middel til at understøtte, at 
relevant viden opsamles i bygherreorganisationen og deles 

Model 2: Bud på ny leverancekæde

Modellen beskriver, hvordan bygherren er placeret i forhold til opgaven med at oversætte kunden/slutbrugeres behov til en løsning i 
form af byggeri. For at forløse behovet kan byg- og driftsherrerne trække på en pulje af kompetencer, hvor særligt analytiske kompeten-
cer spiller en væsentlig rolle i at forstå brugeres behov og tilrettelægge en passende løsning. Byg- og driftsherrerne opgave er således 
at sikre, at alle relevante leverandører kan byde sig til undervejs i projektet, når deres specifikke kompetencer er nødvendige.

Model 3: Bud på ny fasemodel

Modellen viser, hvordan den nye fasemodel kan forstås som cirkulær. I centrum er data og viden om behov. Rundt omkring bevæger 
byggeprojektets sig fra idé til udførelse i konstante læringsloops, hvor viden udveksles og konkretiseres løbende.

som kan understøtte den ønskede værdiskabelse. Det 
starter imidlertid med at identificere de rigtige samarbejds-
partnere, som kan bidrage til et velfungerende team eller 
partnerskab. Af denne grund er bygherrens evne til løben-
de at danne netværk og sondere markedet for interessante 
samarbejdspartnere en vigtig del af opgaven. Udfordringen 
kan dog være fastlåste handlemønstre og protektionistiske 
tilgange blandt en del af markedets aktører. Derfor er det 
vigtigt at melde klart ud – eller lave et udbud med en in-
citamentsstruktur, der virker rigtigt – at man har et ønske 
om dedikerede samarbejdspartnere, som er indstillede på 
at blive udfordret i vante forestillinger. Til gengæld vil de få 
mulighed for at komme i gang med nye forretningsmodel-
ler med fokus på højere produktivitet, kvalitet og indtjening. 

Selv med en grundig forberedelse kan det imidlertid være 
udfordrende at komme rigtigt fra start i det enkelte projekt 
– særligt i forhold til at onboarde nye medarbejdere – for-
di alle involverede virksomheder har deres egne målsæt-
ninger og KPI’er. Hvis man som bygherre har en viden om 
de individuelle KPI’er, kan man i højere grad skabe nogle 
incitamenter, der fastlægger en fælles retning for projekt-

BYG-/DRIFTSHERRE
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på tværs af projekter og aktører. Ved at arbejde mere sy-
stematisk kan bygherren i højere grad bygge på erfaringer 
og data, ligesom der kan skabes grundlag for indsigter og 
læringer på tværs af aktørerne i projekter og dermed sikres 
fremskridt i forhold til værdiskabelse. Digitale processer 
kan bidrage til professionalisering og forandringer, som det 
ses i nogle af de nyere projekter, hvor samarbejdet er cen-
treret omkring én fælles datamodel15, som bygherren har 
gjort det muligt for alle at arbejde i gennem hele projektet. 
Det stiller imidlertid krav til en disciplineret, kompetent og 
konsekvent bygherre. 

For bygherren gælder det derfor om at gøre op med etable-
rede systemer og eksekveringsmodeller for i stedet at foku-
sere på at systematisere digitaliseringen og brugen af data, 
så der skabes et højere vidensniveau i projektorganisa- 
tionen, som kan understøtte bedre og hurtigere beslut-
ninger, og som tillader nye processer og strukturer. Hos 
bygherren kræver det, foruden et stærkt teknisk grundlag, 
en evne til at facilitere informerede eller ”faktualiserede” 
beslutninger i projektet, så der sikres et transparent forret-
ningsgrundlag for alle involverede. 

Strategiske overvejelser:
 � Hvordan kan du og din organisation udfordre etable-

rede samarbejds- og fasemodeller, så der kan opnås 
bedre frontloading af information? 

 � Hvordan definerer din organisation et tydeligt frirum 
for rådgivere og entreprenører præget af fælles værdi-
er transparens og ”faktualiserede” beslutninger?

 � Hvordan sikrer du, at alle aktører spiller kvalificeret 
ind i fælles modeller og informerede beslutninger?

 � Hvordan gør du op med de eksisterende strukturer og 
processer i din egen organisation, så I selv formår at 
leve op til intentionerne i samarbejdet?

2.4 Hvordan sikrer du en åben  
 og konsekvent ledelse?

Vejen til åben og konsekvent ledelse i projekterne starter 
hos ledelsen af byg- og driftsherreorganisationerne. Kun, 
hvis man formår at praktisere det i egen organisation, kan 
man forvente at få resten af værdikæden med (se model 
1). Hjemmearbejdet omfatter fastlæggelse af et strategisk 
grundlag – i dialog med den øverste ledelse og de vigtigste 
interessenter – hvor der defineres en vision for organisati-
onen og fremtidsbilleder om dens værdiskabelse. Det stra-
tegiske fundament udgør således en ufravigelig rød tråd i 

15 En datamodel er en abstrakt model, som organiserer dataobjekter og som 
ensretter, hvordan de relaterer til hinanden og til den virkelige verdens objekter 
(definition fra byggerietsbegreber.dk). En datamodel er derfor nyttig, når en orga-
nisation skal arbejde med data i mange forskellige softwares og sammenhænge, 
idet den kan bruges til at sørge for, at data er så ens som mulig.

byg- og driftsherreorganisationerne og deres projekter. Alt 
for ofte bruges der imidlertid ikke tilstrækkeligt tid på at 
informere og implementere strategiske beslutninger. Le-
delsen skal derfor både evne at sætte retningen, men også 
at følge op på, at den bliver fulgt (ledelse og management).

Erfaringen er, at der med fordel kan anvendes mange res-
sourcer på at tilrettelægge og planlægge projektet ud fra 
forskellige scenarier i de tidlige faser. Dette både for at sik-
re, at der sker en forventningsafstemning med moderorga-
nisationen om, hvilke udfordringer, der skal løses, og med 
de involverede aktører om, hvordan det er muligt at løse 
dem. Digitalisering og dataunderstøttede systemer kan 
hjælpe til at synliggøre forventningerne og dermed skabe 
tryghed hos de involverede parter om, hvordan de kan bi-
drage til værdiskabelsen. I den sammenhæng er der også 
et stort potentiale i at ensrette processerne, så de kan gen-
tages på tværs af forskellige projekter med digital under-
støttelse, frem for løsningerne, der i stedet bør etableres til 
hvert af de enkelte projekters målsætninger.

Værdiskabelsen er derfor ikke blot i bygningen (output), 
men i indholdet og de aktiviteter og effekter den skal un-
derstøtte som service (outcome). Arbejdes der systema-
tisk med mere holistiske business cases og de tilhørende 
eksternaliteter gennem ensrettede processer, kan værdien 
øges væsentligt, når løsningerne i de enkelte projekter skal 
udtænkes. 

Strategiske overvejelser:
 � Har du det strategiske grundlag og ledelsen på plads i 

din egen organisation?
 � Hvordan formidler du visioner og strategiske beslut-

ninger i organisation og projekter?
 � Hvordan sikrer du autonomi og opfølgning i udvik-

lingsinitiativer?
 � Hvordan skaber du dedikation fra de involverede aktø-

rer til din organisations målsætninger?
 � Hvordan udfordrer du dig selv, dine ledelseskolleger 

og projektledere?

2.5 Hvordan opbygger du organisationens  
 datagrundlag?

Byg- og driftsherreorganisationernes datagrundlag må op-
bygges ud fra overvejelser om, hvad man vil opnå i henhold 
til strategiske prioriteringer og samspillet med moderor-
ganisationens øverste ledelse. Her bør man starte med at 

kortlægge egne processer og behov. Det kan eksempelvis 
være at behovsbestemme ud fra driftsstrategi- og erfarin-
ger. Et næste skridt vil være at gøre relevant data med den 
rette kvalitet tilgængelig for samarbejdspartnere som led 
i at optimere processer og værdiskabelse i projekter på 
tværs af leverancekæden. Digitalisering og aktive strategi-
er for data har potentialer både i forhold til monitorering 
af behov og værdiskabelse hos brugere og kunder – og i 
mønstergenkendelse, der kan bidrage til grundlag for bedre 
samarbejde om nye værdiskabende løsninger med leveran-
cekædens øvrige aktører.

Ud fra kortlægningen af de vigtige processer kan der de-
fineres business cases for, hvad det vil koste at etablere 
og vedligeholde datagrundlaget på udvalgte områder samt, 
hvilket afkast det kan give i forhold til øget værdiskabel-
se eller optimering og besparelser. Økonomisk optimering 
vil i mange tilfælde være en vigtig driver – eksempelvis til 
at kunne foretage benchmarking – eller identifikation af 
fleksibilitet til bedre udnyttelse af bygninger. Men der kan 
også være andre målsætninger som bedre kvalitet, øget 
gennemsigtighed, sikre troværdighed osv. Ofte er byg- og 
driftsherren aktøren med det lange sigte og vil derfor i man-
ge tilfælde have en interesse i dataejerskab, der kan følge 
bygningernes livscyklus. Denne udvikling ses afspejlet i 
udviklingen af digitale tvillinger16, der samler data omkring 
bygninger og deres funktion og anvendelse. 

Brugervenlighed er helt afgørende for at komme i mål med 
business casen. Hvis brugerne skal gøre en indsats for at 
levere input eller omlægge eksisterende rutiner, er løsnin-
gerne nødt til at være relativt intuitive. I nogle tilfælde vil 
det være en overvejelse, om det er værd at opbygge eget 
system eller rette processen til efter eksisterende syste-
mer. I andre tilfælde vil det være muligt gennem fx soft-
warerobotter, machine learning og big data at gøre det 
billigere at opsamle og vedligeholde (ustrukturerede) data, 
fordi opgaverne kan automatiseres. Teknologien kan dog 
ikke gøre det alene, og derfor er det afgørende at afklare 
om det datagrundlag, der anvendes, er validt.

Der er også vigtige valg at træffe om behov på tværs af 
branchen – og dermed behovet for fælles datastrukturer17 
– hvilket kan føre til øget åbenhed og fælles læring i forhold 
til samarbejdspartnere. Dette skal ses i forhold til fordele 
ved at investere i en bredere tilgang til data, som også in-
volverer aktører uden for branchen. Udviklingen har hidtil 
været præget af et stærkt fokus på strukturerede tilgange 

16 En digital tvilling er simpel digital kopi af en fysisk genstand som eksem-
pelvis en bygning. Den digitale tvilling kan bruges til at skabe overblik over en 
bygning og dens funktion. Mængden af informationer i den digitale tvilling bør 
imidlertid holdes på et minimum for at undgå, at data bliver upræcist grundet 
manglende vedligehold. 

17 En datastruktur er data, som er ordnet efter en eller anden struktur. Det kan 
være i form af en liste, stak, kø, træ eller graf. Når man taler om datastruktur i 
byggeriet, menes der som regel en liste eller tabel med få datafelter, typisk listet i 
et regneark, og uden en redegørelse for relationerne imellem dem.

omkring digitale bygningsmodeller (BIM), mens bredere til-
gange som data analytics og business intelligence tilgange 
nu vinder frem i byggeriet. I alle tilfælde kræver det aktive 
valg hos byg- og driftsherren, stillingtagen til behovet for 
kompetencer internt og eksternt samt en øget tværfaglig 
forståelse. Enkelte byg- og driftsherrer forsøger sig med 
etableringen af funktioner med specialiserede data analy-
tics og business intelligenceteams, og forventningen er, at 
udviklingen tager voldsomt fart.

Også for projekter på tværs af leverancekæden gælder, at 
data kun er værdifuld, hvis den løbende struktureres eller 
vedligeholdes til analyser vedrørende benchmarking, opti-
mering og læring. Derfor er det afgørende, at byg- og drifts-
herreorganisationerne selv arbejder med at vedligeholde 
og tilpasse deres datagrundlag løbende, så man kan indgå 
i samarbejder med udgangspunkt i egne erfaringer fra for-
skellige datakilder. Det vil i den forbindelse være en fordel 
at indhente så meget data som muligt på baggrund af de 
business cases, man lægger til grund for investeringer og 
forsøge at skabe relevante datamønstre ud fra dette, som 
kan indgå i dialogen og samarbejdet med leverandørerne. 
Det kan hjælpe til, at man undgår blinde vinkler og dermed 
bidrage til at gøre projektets grundlag for værdiskabelse 
stærkere. 

Strategiske overvejelser:
 � Har du afdækket din organisations behov for data til 

at understøtte beslutninger, processer og værdiska-
belse samt etableret business cases for udnyttelsen 
af data?

 � Har du truffet strategiske valg om selv at opbygge 
systemer, implementere standardsystemer eller orien-
tere din organisation mod erfaringer fra andre aktører 
i eller uden for branchen?

 � Hvordan kan du bedst indsamle og vedligeholde data 
i organisationen samt dele det med værdikædens 
øvrige aktører i projekterne?

 � Hvordan sikrer du tilstrækkelig brugervenlighed til, at 
implementeringen af systemerne lykkes? 

 � Hvordan skal balancen i din organisation være mel-
lem anvendelsen af egne strukturerede data  
(fx udnyttelse af BIM) og indsamling/analyse af 
ustrukturerede data fra andre kilder (fx data analytics 
og business intelligencetilgange)?
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3. Samtænkning af  
byggeri og drift
3.0 Hvilke rammevilkår udfordrer samtænkning  
 af byggeri og drift?

Der er store potentialer i at samtænke byggeri og drift. 
Både i forhold til at opnå optimal totaløkonomi i bygninger 
og for at opnå maksimal værdiskabelse af investeringer-
ne. Rammevilkårene for organiseringen er imidlertid meget 
afgørende for, hvordan samtænkningen kan finde sted, og 
hvordan den kan understøttes ledelsesmæssigt og digitalt.

Mulighederne for samtænkning er bedst i organisationer, 
hvor beslutninger om henholdsvis byggeri og drift finder 
sted under en fælles ledelse med tætte organisatoriske 
bånd mellem de to aktiviteter og med tilstrækkeligt langt 
sigte i beslutninger, strategier og visioner på området.

Traditionelt har byggeri og drift imidlertid været organiseret 
i separate afdelinger i en samlet organisation eller i forskel-
lige organisationer. Dette skyldes, at de to aktiviteter tra-
ditionelt er forskellige, hvad angår kultur og kompetencer 
– det tidsbegrænsede og nyskabende i byggeprojekter vs. 
det mere forudsigelige og gentagne i driftsaktiviteter. Der 
er med andre ord tale om to fag-verdener, der har svært 
ved at tale sammen om, hvordan de kan skabe et fælles 
bedste. I stedet falder meget viden og potentielle gevinster 
mellem to stole. Udfordringen bliver dermed at knytte akti-
viteterne sammen ledelsesmæssigt og digitalt, fx gennem 
fælles platforme, der understøtter den organisatoriske 
sammenhæng og skaber transparens i de konsekvenser, 
som beslutninger har på tværs. Lykkes dette, vil resultatet 

være, at man i fremtiden vil kunne modtage en bygning 
med en digital driftsmodel med samme garanti for kvalitet 
og økonomi, som der i dag gives for den fysiske bygning.

I en del kommuner har man etableret ejendomscentre, der 
varetager såvel byggeri som drift inden for samme organi-
satoriske enhed for at sikre sammenhæng og udnyttelse 
af potentialer mellem aktiviteterne. Dog findes der også i 
kommuner, ligesom på det statslige område og i det alme-
ne, i mange tilfælde en skarp opdeling mellem udgifts- og 
anlægsstyringen. Det betyder, at den organisatoriske en-
hed, der opfører en bygning, ikke nødvendigvis varetager 
driften. Dertil har man på det almene område et maksi-
mumbeløb, som begrænser muligheden for at foretage to-
taløkonomiske investeringer. En del private bygningsejere 
vælger at udlicitere driften af bygninger til specialiserede 
aktører, hvilket skaber et særligt behov for at understøtte, 
at der tages totaløkonomiske beslutninger på tværs. Et ar-
ketypisk eksempel på udfordringer inden for det private, 
men også inden for det statslige område, er energiforbed-
ringer, hvor bygningsejeren holder igen med investeringer, 
fordi besparelsen tilfalder lejeren – og hvor usikkerheden 
om realisering af gevinsten i øvrigt er stor. Disse organisa-
toriske forhold skaber incitamentsmæssige udfordringer i 
forhold til at tage optimale beslutninger om totaløkonomi 
og værdiskabelse. Fordi der er forskellig styring i form af 
ledelse og bundlinje i de organisatoriske enheder, er der 
et særligt behov for på tværs at understøtte samarbejdet 
ledelsesmæssigt for herigennem at opnå de bedst mulige 
beslutninger. Når dette skal foregå på tværs af organisato-

Foto: LøbeUniverset
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riske enheder, bliver opgaven endnu mere krævende. Ved 
at arbejde mere digitalt, kan der imidlertid skabes rum for 
mere synlighed og transparens om incitamenter på tværs 
af enhederne.

Usikkerheden i den lange tilblivelse, og den endnu længere 
livscyklus for bygninger, gør det i sig selv usikkert at træffe 
de optimale beslutninger, der sikrer bedst mulig sammen-
hæng mellem byggeri og drift. Afgørende forudsætninger 
kan nå at skifte, og brugerne bliver med tiden nogle andre, 
end dem man byggede til. I politisk styrede organisationer 
kan der derudover være målsætninger og begrænsninger, 
som er tidsmæssigt definerede i beslutningsrutiner, valg-
perioder o.l., som vanskeliggør de optimale beslutninger i 
samspillet mellem byggeri og drift. Begrænsninger i bud-
gettering og regnskabsmæssig behandling af bygninger 
(som aktiver) kan også føre til, at der suboptimeres inve-
steringsmæssigt. Igen bliver opgaven at synliggøre sam-
menhænge og give et godt beslutningsgrundlag, som vel 
at mærke skal være relevant i en politisk kontekst. Det 
betyder, at en traditionel økonomisk analyse skal erstattes 
af scenarieanalyser og følsomhedsstudier, som kan tage 
højde for politiske ændringer eller uforudsete hændelser. 

Strategiske overvejelser:
 � Hvilke udfordringer og barrierer for etablering af et 

tværorganisatorisk relevant vidensniveau præger dit 
organisatoriske setup?

 � Hvordan kan du italesætte byggeriets totaløkonomi 
som værdiskabelse over for brugere, interessenter og 
beslutningstagere?

 � Hvad skal der til for, at du ledelses- og digitaliserings-
mæssigt kan skabe samarbejdsmodeller med mere 
rum for totaløkonomisk tænkning?

 � Hvordan kan du skabe øget transparens om incita-
menter og forskellige bundlinjer hos interessenter og 
på tværs mellem bygge- og driftsorganisationer?

 � Hvordan håndterer du tids- og budgetmæssige bin-
dinger i relation til investeringer?

3.1 Hvordan kan du bringe driftsfasen  
 i fokus for digitalisering og data?

Traditionelt har byggeprocessen været i fokus for bran-
chens udvikling og dermed også digitalisering og anven-
delse af data. Dette er i modstrid med den økonomiske 
vægt, som driftsfasen tilsiger, og særligt når man interes-
serer sig for den realisering af værdiskabelsen, som finder 
sted i anvendelsen af bygningerne. I stigende grad ser man 
derfor på ejendomsdrift og den tilhørende administration i 
et asset management eller facility managementperspektiv. 

Her tænkes der cirkulært, og med driften som afgørende i 
samspillet med nybyggeri og renovering. En væsentlig for-
udsætning for, at dette perspektiv giver værdi, er imidlertid 
at få afstemt, hvad der forventes af driften, så der er en 
systematisk tilgang til, hvordan der kan tænkes strategisk, 
taktisk og operationelt. 

Det vil altid være en investering at anskaffe og vedligeholde 
driftsdata. Overvejelser om data og digitalisering bør der-
for følge den strategi eller værdimodel, som man ønsker at 
forfølge i relation til effektivisering af driften i bygningerne 
og værdiskabelsen i organisationen. Som leder af byg- og 
driftsherreorganisationer må man derfor gøre sig strategi-
ske overvejelser om, hvilken driftsdata, der er relevant at 
opsamle for at kvalificere sin portefølje. Data er råstoffet, 
men kræver analyse og vedligeholdelse for at kunne an-
vendes meningsfuldt og skabe den ønskede værdi. Første 
skridt vil derfor være at udarbejde en strategi og dernæst 
formulere, hvordan man vil implementere den governance, 
der skal administrere, opsamle og kvalitetssikre data. En 
stor del af driften kan digitaliseres uden en eneste BIM-mo-
del. Først når det er afklaret, hvordan tavletegninger, PI-dia-
grammer, reservedelslister, tilsynsfrekvens, serviceaftaler 
o.l. skal håndteres, giver det mening at etablere digitale 
modeller af de eksisterende bygninger og anvende dem 
som grundlag for driftsaktiviteter og fremtidigt byggeri. 
Dette sker gennem opsamling af data om driftsbehov og 
-erfaringer. 

I forlængelse heraf er det væsentligt at overveje, hvordan 
data og digitale modeller kan bruges som grundlag for 
plan- og budgetlægning af driftsaktiviteter. Til overvågning 
af anvendelsen af bygninger kan en meget bred palette af 
data være relevante. Her kan data fra BIM-modeller kom-
bineres med tidsserier, ustrukturerede data, økonomidata 
og persondata, som fx synliggøres i digitale tvillinger, og 
som dermed kan give overblik over aktiviteter i bygninger 
eller porteføljer. Udfordringen kan dog være, at modeller-
ne overlæsses med så megen information, at de bliver for 
komplekse at navigere i, svære at vedligeholde og dyre at 
drifte. Dermed står de ikke mål med omkostningen. Ved 
at holde fokus på det strategiske grundlag og anlægge et 
totaløkonomisk perspektiv på sin dataindsamling kan man 
fastsætte nogle konkrete målsætninger for den fremtidige 
drift og afstemme ambitionsniveauet for modellerne med 
organisationens strategi og digitale modenhed. 

Identifikation af effektiviseringsgevinster er en oplagt an-
vendelse af data, men det er vigtigt ikke at suboptimere i 
forhold til organisationen, når man effektiviserer de løben-
de driftsopgaver. I nogle tilfælde vil det være relevant at 

eksternalisere, så brugere eller andre bidrager til at løfte 
opgaver eller bidrage med data. Men dette må ses i et stør-
re perspektiv i forhold til organisationens vision og strategi, 
så der ikke sker en suboptimering ved at effektivisere op-
gaver, hvorved andre i organisationen pålægges opgaver, 
der påvirker den samlede værdiskabelse negativt.  

Strategiske overvejelser:
 � Hvordan identificerer og mapper du organisationens 

vigtigste driftsopgaver?
 � Hvilken værdiskabelse driver de første skridt i 

digitaliseringen, og hvilke data er mest afgørende at 
opsamle og bringe i spil for, at du og din organisation 
kan nå de fastlagte mål?

 � Hvordan kan du overskueliggøre og uddelegere opga-
ver, så det påvirker både værdiskabelse og effektivitet 
positivt?

 � Hvor kan du etablere adgang til de nødvendige data, 
som fx bedre adgang til realtidsdata fra forsynings-
selskaber?

 � Hvordan etablerer du data governance for at sikre 
opdaterede og vedligeholdte data?

3.2 Hvordan anvender du relevant driftsdata  
 fra byggeprocessen til bedre kravsspecifi- 
 kation til byggeri?

Med det cirkulære perspektiv på driften kommer også 
spørgsmålet om sammenhængen med byggeprocessen, 
hvad enten der er tale om nybyggeri eller renovering. Fra 
byggeprocessen kommer ideelt set et datasæt, som lader 
sig anvende i driften og de systemer og strukturer, der er 
bygget op omkring digitalisering af driftsprocesserne i 
ejendomsporteføljen. Det kræver, at man formår at formu-
lere klare krav fra driften, som kan bringes i spil allerede 
ved udbud/opstart af byggeprocessen samt, at der følges 
op på kravene ved levering af data fra byggeprojektet til 
driftsorganisationen. Fra driftsprocessen kommer udover 
krav til datasæt også erfaringer fra anvendelsen af byg-
ninger og viden om den værdiskabelse, som reelt finder 
sted hos brugerne med de valgte løsninger og erfaringer 
med løsningerne i brug, herunder udfordringer med deres 
anvendelse eller driftsmæssige understøttelse af disse. 
Dermed kan der ideelt set indhentes input til kravstillelse i 
nye bygninger eller ved renovering af eksisterende byggeri.  

I forhold til samspillet med den forudgående byggeproces 
må man opstille realistiske krav til, hvilke data man ønsker 
at bruge fra start i et byggeri samt, hvilke data man ønsker 
at have til rådighed, når byggeriet er færdigt og overgår til 
drift. Det kræver, at man som bygningsejer er skarp på sine 

egne driftsprocesser og på behovet for data til at under-
støtte disse, herunder hvilke systemer og platforme man 
ønsker anvendt og den strategiske retning for anvendel-
sen. Hvis man ønsker at drive udviklingen, virker det oplagt 
for byg- og driftsherrer i højere grad at indtage rollen som 
seriøs kravstiller og dataejer ved fra start i bygge- og re-
noveringsprojekter (med baggrund i driftserfaringer og -vi-
den) at stille en platform til rådighed, som de enkelte parter 
kan levere ind i – og gerne ud fra en åben standard, så man 
ikke skal sætte sig ind i et nyt software for hver byggesag. 
I den sammenhæng er det dog væsentligt at afklare, hvem 
der tager stilling til og definerer behovet for at opdatere og 
vedligeholde data. Derfor skal byg- og driftsherrer have fo-
kus på at formidle og drive den kultur, som man ønsker i 
det enkelte byggeprojekt, så der sikres fokus på, at data le-
veres løbende og i tilstrækkelig kvalitet af de enkelte parter, 
og er stillet til rådighed for et fælles bedste. 

Udover at stille krav og følge op undervejs er det væsentligt 
at have fokus på indsatsen ved aflevering af data. Det er et 
uhyre vigtigt signal for hele byggeprocessens arbejde med 
data, at man insisterer på at tage kritisk stilling til verifice-
ring af data ved aflevering, så det sikres, at der leveres data 
som aftalt og med tilstrækkelig kvalitet.
 
Med ønsket om øget værdiskabelse i bygninger og ejen-
domsporteføljer bliver data blot et endnu mere værdifuldt 
råstof. Årsagen er, at man gennem data kan skabe et præ-
cist og velunderbygget grundlag for de ønsker, man har til 
kvalitet i sit byggeri, og at man dermed kan følge værdi-
skabelsen til dørs i brugernes anvendelse af bygningerne, 
fx gennem simuleringer. Samtidig kan det føre til store to-
taløkonomiske gevinster, hvis man har indtænkt driftsakti-
viteterne rigtigt fra start. Opsamling og analyse af anven-
delses- og driftsdata kan bidrage til at tydeliggøre behov 
og kvalificere planlægningen af byggeri ud fra erfaringer. 
De eksisterende brugeres adfærd og behov kan svare på 
mange spørgsmål i forhold til planlægningen af et fremti-
digt byggeri. Men et byggeri skal også kunne anvendes af 
nye og andre brugere og ses i lyset af organisationens skif-
tende visioner og strategier. Fremtiden er med andre ord 
svær at forudse alene gennem historiske data fra driften. 
Derfor må man som byg- og driftsherre kombinere indsig-
ter fra data med viden og øvrige kompetencer for at skabe 
rammerne for fremtiden. I den forbindelse er driftsdata kun 
et element i en større planlægningsfase, hvor man bliver 
nødt til at trække på andre former for data og (tavs) viden 
hos udvalgte brugere og medarbejdere for at sikre, at man 
kan stille de rette krav, så byggeriet skaber værdi i mange 
år fremover. 
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Strategiske overvejelser:
 � Hvordan kan du anvende data på tværs af byggeri og 

drift?
 � Hvordan kan du håndtere forskellige adgange til data 

i henholdsvis byggeri og drift?
 � Hvordan følger du op på krav og kvalitet af de data, 

som leveres?
 � Hvem ejer data og driver platformene? 
 � Hvordan kan du bygge videre på din organisations 

data med (tavs) viden og erfaringer fra andre sam-
menhænge?

3.3 Hvad er drivkræfterne for bedre  
 samtænkning af byggeri og drift?

Der tegner sig et stærkt behov for at skubbe på udviklingen 
for bedre samtænkning af byggeri og drift. Særligt i forhold 
til at overkomme nogle af de udfordringer, som stammer 
fra den organisatoriske opdeling og de ofte modsatrette-
de incitamenter mellem byggeri og drift. Digitalisering og 
fælles data kan bidrage til transparens og til at identificere 
uhensigtsmæssige modsætninger, som må adresseres le-
delsesmæssigt både internt og på tværs af ledelser mel-
lem forskellige organisatoriske enheder.

Ud fra en identifikation af mulige synergier mellem byggeri 
og drift, er det nødvendigt med målrettet ledelse med blik 
for den overordnede værdiskabelse for at skabe fælles ret-
ning, forståelse og kultur. Et vigtigt ledelsesmæssigt fokus 
er de kulturelle mønstre og forskelle, som kan gøre det 
vanskeligt, at etablere og efterleve en fælles strategi. Der 
må gøres op med, at byg- og driftsherrer arbejder isoleret. I 
stedet bør der identificeres sammenhænge som udgangs-
punkt for strategier og kulturelle indsatser. Her er det en 
stor fordel, hvis man kan samle byg- og driftsherreorgani-
sationen fysisk eller digitalt og dermed skabe en konstant 
synlighed mellem de to afdelinger eller organisationer. Det 
kan indebære at indføre platforme, der eksponerer de an-
vendte ressourcer og konsekvenser af handlinger og be-
slutninger på tværs – samt at komme til enighed om, hvilke 
fælles modeller og data, der er relevante at arbejde med. 
På den måde kan der skabes rum for, at der opstår en kul-
tur, hvor der udveksles holdninger og erfaringer på tværs. 

Det er krævende at facilitere denne form for forandrings-
proces, der skal resultere i, at man både når til fælles erken-
delser og indfører nye samarbejdsformer, og at foretage 
selve overlappet eller udvekslingen mellem de involverede 
organisationer. Derfor må man som leder fokusere på at 
definere en række nærværende og konkrete mål, der kan 
føre til de nødvendige forandringer. Dette kan understøttes 

Foto: Khanh Lam

af systemer, der fastlægger nye rutiner. Det er ikke nok, at 
digitaliseringen blot foregår i én afdeling. Digitaliserings-
indsatsen skal iværksættes som et fælles anliggende eller 
gennem en tværgående digitaliseringsenhed. Uanset hvil-
ken model, der vælges, skal det være styret af en strategisk 
indsats på højeste niveau, og der skal udstikkes håndgribe-
lige mål, som hele organisationen kan arbejde efter.

En af udfordringerne er imidlertid, at der kan findes flere 
forskellige dataejere og mange platforme, hvor data deles 
på tværs af organisatoriske enheder. Her er en indsats på-
krævet, så den data, der skal bruges for et fælles bedste, 
er tilgængelig i tilstrækkelig kvalitet. Bygherren kan eksem-
pelvis stille krav om dette, og derfor er en vigtig driver for 
udvikling et overordnet ledelsesmæssigt fokus på, hvordan 
man skaber transparens om data, der kan komme alle par-
ter til gavn på tværs af byggeri og drift. 

Hvis totaløkonomien kommer mere i fokus, vil der i højere 
grad kunne høstes økonomiske besparelser, som med de 
rette spilleregler kan bringes i spil på tværs af organisato-
riske skel. Det vil skabe et pres for at få bedre data om de 
vigtigste cost drivers og den økonomiske sammenhæng 
mellem investeringer og driftsomkostninger og dermed 
større sikkerhed om den fremtidige husleje. 

En anden mulighed for en totaløkonomisk indsats kunne 
være fælles branchekrav eller -standarder for, hvilke mi-
nimumsdata der leveres som del af afleveringen til drift. 
Dette kan drive en udvikling mod mere velunderbyggede ru-
tiner for drift samt understøttelse med systemer for drift og 
i sidste ende også bedre opsamling af erfaringer fra driften 
i branchen – herunder om de forudsætninger om driftsøko-
nomi, som lægges til grund for projektering og udførelse af 
byggeprojekter og renoveringssager. For at sikre tilstræk-
keligt volumen kunne første skridt være at stille kravet for 
segmenter som etageboliger og kontorbygninger (for først-
nævnte ligger der allerede i det almene byggeri nogle erfa-
ringer med at stille krav, mens man i privat kontorbyggeri 
kan trække på erfaringer fra bæredygtighedscertificering).

Strategiske overvejelser:
 � Hvilken retning vil være fordelagtig for din organisa- 

tion, og hvilke konkrete målsætninger kan der udstik-
kes for at gå den vej?

 � Hvordan kan du sikre en kontinuerlig udveksling af 
viden og erfaringer mellem byg- og driftsherreorgani-
sationen?

 � Hvordan understøtter du din forretnings behov med 
udvalgte platforme og systemer?

 � Hvordan understøtter du tværgående opgaveløsning? 
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4. Bæredygtighed i  
brancheperspektiv
4.0 Hvorfor er bæredygtighed afgørende 
 for byg- og driftsherrer? 

Den hastige udvikling indenfor bæredygtighed og digi-
talisering vil føre til omfattende ændringer i byggeriet i 
løbet af de kommende år. Bl.a. viser undersøgelser, at 
byggeriet har et uindfriet samfundsøkonomisk poten-
tiale på 20 mia. kr. om året i forhold til digitalisering18, li-
gesom branchen producerer mere end en tredjedel af 
alt affald og står for 40 % af det samlede energiforbrug. 
Bygninger, broer og veje udgør 30 % af CO2-udledningen, 
og heraf udgør opvarmning og drift af bygningerne 20 % 
af CO2-udledningen, mens 10 % stammer fra produktion 
af byggematerialer samt bygge- og anlægsprocessen19. 

 
Byg- og driftsherrer står centralt, når byggeriet skal effek-
tiviseres og optimeres i forhold til både bæredygtighed og 
digitalisering, og langt hen ad vejen kan de to indsatser gå 
hånd i hånd. De er hinandens forudsætninger for, at bran-
chen kan komme i mål med klimamålsætningerne på en 
omkostningseffektiv og værdiskabende måde. Det kræver 
imidlertid, at byg- og driftsherrerne tager ansvar for, hvor-
dan de store forandringer kan føre til en værdiskabende ud-
vikling af branchen. Herunder bør man som byg- og drifts-
herre tage stilling til, hvordan man i kraft af sin position i 
markedet kan stille ambitiøse krav til samarbejdspartnere, 
der med afsæt i velovervejede og totaløkonomiske betragt-
ninger, kan føre til bedre planlægning samt mere bæredyg-
tige indkøb og gennemførelse af bygge-, renoverings, ned-
rivnings- og anlægsprojekter samt efterfølgende drift.

18 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, ”Strategi for digitalt byggeri”,  Transport-, 
Bygnings- og Boligministeriet, 2019

19 Regeringens klimapartnerskaber – Bygge- og anlægssektoren, ”Anbefalinger 
til regeringen fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren”, 2020

Bygherremanifestet
Bygherreforeningen har udviklet et manifest, der 
kan fungere som ramme for, hvordan professionelle 
bygherrer kan tage stilling til og implementere FN’s 
verdensmål for bæredygtig udvikling i deres aktivi-
teter.

I manifestet har Bygherreforeningen med baggrund 
i FN’s 17 verdensmål og de underliggende delmål 
udarbejdet en række pejlemærker, som den profes-
sionelle bygherre kan tage afsæt i. Pejlemærkerne 
kan bruges som udgangspunkt, når bygherren skal 
vurdere sine egne muligheder for at påvirke de pro-
blematikker, som verdensmålene er et udtryk for, 
samt til at definere egne målsætninger for at bidra-
ge til en bæredygtig udvikling. Pejlemærkerne er så-
ledes en oversættelse af de enkelte verdensmål til 
bygherrens univers. 

Bygherremanifestet er også tænkt som et fælles 
forståelsesgrundlag på tværs af bygge- og anlægs-
sektoren, og skal dermed bidrage til at tydeliggøre 
de krav, kriterier og forventninger, der er nødvendige 
i dialogen mellem bygherren og aktørerne i leveran-
cekæden. Målet er således at opfylde de krav, der er 
stillet ud fra de aktuelt definerede mål.

Læs mere og hent bygherremanifestet

https://bygherreforeningen.dk/download/86/fns-verdensmaal/30410/bygherremanifest-til-fns-verdensmaal.pdf 
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Som byg- og driftsherreorganisation bør man dog starte 
med at kigge på egen praksis og kortlægge, hvordan man 
kan forbedre sine indsatser på området. Og her kan man 
med fordel forholde sig til FNs 17 verdensmål for bæredyg-
tig udvikling og tage stilling til, hvordan digitalisering kan 
understøtte indsatserne. Det kan ske gennem en selvevalu-
ering, hvor særligt data fra driften kan være en stor hjælp til 
at tegne et præcist billede af miljø- og klimapåvirkning. På 
den baggrund kan man sætte målsætninger for, hvad man 
som organisation vil gøre anderledes og bruge målsætnin-
gerne aktivt både i optimering af driften og i planlægningen 
af kommende byggerier. Ved at benytte sig af et solidt da-
tagrundlag, digitale værktøjer og BIM-projektering vil man 
kunne træffe klogere og mere bæredygtige beslutninger i 
overensstemmelse med totaløkonomiske betragtninger og 
vurderinger af klimapåvirkningen. Endelig bør man løben-
de følge op på, om man opnår de ønskede resultater – ek-
sempelvis ved at opsamle erfaringer fra byggesagerne og 
driftsdata fra byggeriet. Ved at forholde sig til den opnåede 
progression bliver man klar til at sætte sig nye målsætnin-
ger som led i den strategiske stillingtagen til egen bære-
dygtighedsprofil som organisation. 

Strategiske overvejelser:
 � Hvordan forholder du dig til bæredygtighed og FNs 

verdensmål?
 � Hvor kan du gøre den største forskel i forhold til bæ-

redygtighed, og hvordan prioriterer din organisation 
indsatserne?

 � Hvilke data og digitale modeller kan du bruge til at 
optimere både kravstillelse og din organisations pro-
cesser mod mere totaløkonomiske og bæredygtige 
investeringer?

 � Hvilke målsætninger har du og din organisation for 
CO2-aftryk og certificerede/bæredygtige byggemate-
rialer?

 � Hvordan måler du på din organisations progression i 
forhold til målsætningerne, og hvordan motiverer du 
leverandører og samarbejdspartnere til at medvirke 
aktivt?

ge til at dele data på tværs. For at løse udfordringerne er 
det nødvendigt, at bygherrerne bliver afklarede om egne 
behov og prioriterer åbne og veldokumenterede formater 
som fx PDF, IFC, etc. Derudover er der i særlig grad behov 
for, at kravstillelse og erfaringsudveksling sker på tværs af 
branchen. Gennem denne videndeling er der mulighed for, 
at samspillet mellem de nye teknologier kan forbedres og 
dermed udgøre en fælles platform for øget værdiskabelse 
og mere målrettede bæredygtighedsindsatser med større 
progression i byggeriet. 

Strategiske overvejelser:
 � Hvilke digitale teknologier vil være fordelagtige for 

din organisation i arbejdet med at styrke indsatser 
relateret til mål for bæredygtighed?

 � Hvor er de vigtigste koblinger mellem data og digitale 
teknologier for understøttelse af bæredygtighed i din 
organisation?

 � Hvilke nye kompetencer har du og din organisa- 
tion behov for i forhold til at integrere, analysere og 
udveksle data?

 � Hvordan kan du og din organisation dele viden og 
erfaringer om teknologier og data til understøttelse af 
bæredygtighed på tværs af branchen?

4.2 Hvordan kan du stille krav  
 om bæredygtighed i projekterne  
 med digital understøttelse?

En central udfordring for byg- og driftsherrer er at stille bed-
re krav i deres udbud ud fra de valgte mål for bæredygtige 
indsatser. Her er det væsentligt, at man har platforme, hvor 
digitalisering kan styrke, at bæredygtighed bliver tænkt ind 
som aktive og verificerbare krav i udbuddene. Dette byg-
ger ovenpå andre krav i programmeringen – tekniske såvel 
som værdimæssige – samt, hvad der giver mening for bru-
gerne. Og her kan simuleringer og visualiseringer være en 
hjælp. Det er i den forbindelse oplagt at tænke bæredygtig-
hedskrav sammen med fx kvalitetssikring og drift- og ved-
ligeholdelsesmateriale, fordi det er overlappende datasæt. 

Det er dog ikke sikkert, at én platform kan rumme det hele. 
Derfor kan der være fordele i at arbejde med dedikerede 
værktøjer, som man kan overføre datasættene imellem.

Jo bedre data man formår at indsamle fra driften af sine 
bygninger, omsætte til målbare krav og igen verificere i 
driften af sin nye bygning, jo større effekt vil man få af sin 
kravstillelse. Dette forudsætter, at man formår at dele sine 
erfaringer, krav og verifikation på en motiverende måde 
med sine leverandører og samarbejdspartnere.

De fremmeste bygherrer udarbejder programmer med krav 
ud fra egne erfaringer som platforme for, hvordan man øn-
sker bæredygtighed realiseret i sine byggerier. Program-
merne kan bruges til at skabe et fælles sprog med bagland, 
leverandører og samarbejdspartnere om bæredygtighed 
og udstikke nogle retningslinjer for, hvordan man priorite-
rer det. Disse programmer opgraderes efterhånden som 
man høster erfaringer, og der kommer nye krav eller for-
ventninger til blandt kunder, brugere eller i markedet. Her 
vil nye rammebetingelser også have en stor effekt, og i den 
forbindelse kan særligt den nye frivillige bæredygtigheds-
klasse være en vej til at sikre, at bæredygtighed prioriteres 
i projekterne hos flere bygherrer. Særligt hvis den frivillige 
bæredygtighedsklasse opnår tilstrækkelig anvendelse i 
testperioden frem mod 2022, vil det i højere grad blive ty-
deligt, hvilke krav man oplagt kan stille om bæredygtighed 
på tværs af bygherrer og i hele branchen.

Næste skridt på vejen i arbejdet med platforme er at gøre 
dem mere udvekslingsparate og med lettere kobling mel-
lem driftserfaringer, kravstillelse og verifikation i nye pro-
jekter. Denne udvikling kan med fordel ske på tværs af byg- 
og driftsherrer og med involvering fra myndighederne. Fx i 
forlængelse af de erfaringer, som høstes med afprøvning 
af den frivillige bæredygtighedsklasse i de kommende år. I 
det hele taget er ensartet offentlig kravstillelse og regule-
ring en stærk driver for udvikling af digitale løsninger. 

4.1 Hvordan kan digitale teknologier  
 være løftestang for bæredygtighed?

Flere digitale teknologier har allerede fundet deres anven-
delse i byggeriet og mange er på vej. Hidtil har indsatsen 
særligt været i forhold til at håndtere strukturerede data i 
modeller som BIM og VDC. Disse modeller har dermed de-
res store styrke i at kunne overskueligøre en stor mængde 
information omkring bygningsdelene i et givent byggeri. 
Det kan bidrage til at styrke grundlaget for byggeprojek-
tets planlægning og projektering samt simuleringer af byg-
geproces o.l. I disse år er fokus i høj grad på at forbedre 
mulighederne for simulering fx i forhold til valg vedrøren-
de byggeriets CO2-påvirkning og livscyklus ud fra valg af 
løsninger og materialer. For at digitale teknologier for alvor 
kan være en løftestang for bæredygtighed i byggeriet, og 
dermed den langsigtede værdiskabelse, er der imidlertid 
behov for teknologier, der integrerer bygningsmodellerne 
med analyser af ustrukturerede data. Der kan være tale om 
data fra teknologier som IoT, machine learning, mobiltele-
foni og fra bredere kilder i data analytics-tilgange o.l. 

Nogle af disse teknologier kan give et detaljeret indblik i, 
hvordan en bygning bliver brugt samt, hvilken adfærd bru-
gerne har, hvilket kan være afgørende for en vurdering af 
det samlede bæredygtighedsaftryk af bygningen. Hvis den-
ne viden kobles bedre til informationen i BIM og VDC, kan 
man foretage tværgående analyser og simuleringer, som 
giver et mere reelt billede af samspillet mellem bygning og 
adfærd og dermed opfyldelsen af de mål for bæredygtig-
hed, man har sat sig som byg- og driftsherre. Ved i højere 
grad at få koblet disse datasæt vil man både kunne optime-
re anvendelsen af bygningen på kort sigt, men i særlig grad 
også i forhold til design og drift af kommende bygninger til 
gavn for den langsigtede værdiskabelse og dermed løsnin-
gernes bæredygtighed.

Udfordringen er dels, at byg- og driftsherrerne, ligesom 
resten af branchen, hidtil har investeret mest i udvikling 
af BIM og VDC, og at de nuværende teknologier er dårli-
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Strategiske overvejelser:
 � Hvilke krav kan du stille til bæredygtige løsninger i din 

organisations byggeprojekter?
 � Hvordan opsamler og præsenterer din organisation 

data fra erfaringer som basis for kravstillelse og sam-
arbejder i nye projekter?

 � Hvordan kan din organisation skabe bedre sammen-
hæng og fælles forståelse mellem de forskellige data, 
der indgår i platforme for kravstillelse og opfølgning?

 � Hvordan kan du bruge den frivillige bæredygtigheds-
klasse som omdrejningspunkt for en øget digitalise-
ring af arbejdet med platforme til kravstillelse?

4.3 Hvordan kan man løfte det  
 eksisterende byggeri i forhold  
 til bæredygtighed?

Der findes ca. 2,5 mio. bygninger i Danmark med et sam-
let bygningsareal på ca. 720 mio. kvm. Selvom der årligt 
bruges knapt 100 mia. kr. på renovering af disse bygninger, 
så er der fortsat et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb20. 
Undersøgelser viser således, at der alene for det offentlige 
byggeri er et efterslæb på mindst 70 mia. kr. og et efterslæb 
på mindst 30 mia. kr. for det almene21. Større transparens 
omkring tilstanden og dermed værdien af de eksisterende 
bygninger vil i sig selv være en driver for en mere fokuseret 
indsats på området.

Indsatser omkring bæredygtighed foregår i høj grad i for-
bindelse med nybyggeri, men potentialet i at fokusere på 
renoveringer er langt større, og ofte er problemstillingerne 
også langt mere komplekse. Byg- og driftsherrerne har ef-
terhånden godt styr på energioptimeringer, men i de kom-
mende år vil fokus i højere grad rettes mod CO2. Her peger 
undersøgelser på, at renoveringer bruger 50 procent min-
dre CO2 end nybyg, og at det over en 50-årig periode er 
mere rentabelt både klimamæssigt og totaløkonomisk22. 

Digitalisering kan hjælpe byg- og driftsherrerne til at få 
bedre greb om, hvordan de kan optimere det eksisterende 
byggeri i forhold til klimaaftryk. Og digitalisering af den ek-
sisterende bygningsmasse kan hjælpe med indsigter til at 

20 Bygherreforeningen og Grundejernes Investeringsfond, ”Hvidbog om byg-
ningsrenovering”, 2. udgave, 2013

21 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, ”State of the Nation 2020”, 2020

22 SINTEF, ”Klimagasskrav til materialbruk i bygninger. Utvikling av grunnlag 
for å sette absolutte krav til klimagassutslipp fra materialbruk i norske bygninger”, 
2020 & Rambøll, ”Analyse af CO2-udledning og totaløkonomi i renovering og 
nybyg”, Renovering på Dagsordenen, 2020

udnytte de eksisterende bygninger bedre ud fra et porteføl-
jeperspektiv. Udover at opnå en bedre udnyttelse af arealer 
kan digitale værktøjer hjælpe med at vurdere, hvornår der 
bør renoveres frem for at bygge nyt, og hvordan der reno-
veres for at belaste klimaet mindst muligt. 

Dette indebærer opsamling af viden til brug for analyser af 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som er nødvendi-
ge for at give et samlet billede af bygningens CO2-aftryk. 
Derfor bør byg- og driftsherrerne vurdere, hvilke dele af de-
res ejendomsporteføljer, der skal registreres og optegnes 
i datamodeller, så der skabes transparens omkring både 
drift og materialer. Sidstnævnte har også betydning for at 
kunne vurdere potentialet for genanvendelse af materialer 
i fremtiden. Udvikling af fælles datamodeller vil i den sam-
menhæng kunne hjælpe udviklingen på vej.

Mange af de teknologier, som er på vej i byggeriet, vil gøre 
det lettere at indsamle data som eksempelvis kan anven-
des i digitale tvillinger af bygninger og porteføljer. Dette kan 
udnyttes af byg- og driftsherrer til at overvåge anvendelsen 
af ejendommene inklusiv brugernes adfærd og afledte ef-
fekter som grundlag for løbende at vurdere ejendommenes 
performance i bl.a. et bæredygtighedsperspektiv. Hermed 
kan man synliggøre mulighederne for at optimere løsnin-
ger eller driften af bygninger – eller få ideer til at påvirke 
adfærd eller på anden måde at gribe ind for at sikre ejen-
dommenes performance. 

Strategiske overvejelser:
 � Hvordan kan du gennem digitalisering understøtte or-

ganisationens indsatser vedrørende bæredygtighed, 
herunder CO2-påvirkning og klimaaftryk?

 � Hvilke data skal indsamles fra eksisterende bygninger 
for, at din organisation kan gennemføre analyser af 
drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter?

 � Hvordan kan din organisation løbende overvåge ejen-
dommenes performance i forhold til bæredygtighed 
med mulighed for aktiv opfølgning og påvirkning fra 
byg- og driftsherrer?
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Metode og proces 
Taskforce for digitalisering af byggeriet har gennemført 
syv halvdags møder i perioden marts-november 2020.

Forud for forløbets start er der gennemført individuelle in-
terviews med de enkelte medlemmer af taskforcen med 
henblik på at afdække de forhold, deltagerne vurderer som 
afgørende for en digitalisering af byggeriet. Disse forhold 
er efterfølgende bearbejdet og sammenfattet i de temaer, 
som danner ramme om de enkelte arbejdsmøder.   

Som forberedelse til de enkelte arbejdsmøder har taskfor-
cen forud for arbejdsmødet fået tilsendt en række spørgs-
mål til refleksion, som har til formål at udfolde de mulig-
heder, udfordringer og dilemmaer som det aktuelle tema 
rummer. Herudover er en deltager af taskforcen forud for 
arbejdsmødet inviteret til at forberede og præsentere en 
case med udgangspunkt i egne erfaringer om det aktuelle 
tema med henblik på at konkretisere, nuancere og inspirere 
den efterfølgende temadiskussion i taskforcen.  

Udover de fire temabaserede arbejdsmøder har taskforcen 
afholdt et indledende arbejdsmøde, som har haft til formål 
at fastlægge vision og konkretisere arbejdsrammen. Det 
indledende arbejdsmøde blev åbnet af boligminister Kaare 
Dybvad Bek, der tydeliggjorde behovet for en digital trans-
formation af byggeriet, særligt med fokus på at fremme et 
mere bæredygtigt byggeri. 

På denne baggrund formulerede taskforcen følgende visi-
on for sit arbejde:

 � Taskforcen driver med udgangspunkt i byg- og drifts-
herrernes forretningsmæssige perspektiver en ambi-
tiøs forandring af byggeriets processer, hvor midlet er 
digitalisering, og hvor målet er øget værdiskabelse og 
bedre styring af byggeriet.  

 � Taskforcen etablerer ledelsesmæssigt fokus og 
strategiske pejlemærker, som anviser nye handlings-
orienterede veje til digital transformation af byg- og 
driftsherreorganisationer og deres samspil med 
byggebranchen og samfundet i øvrigt.

 � Taskforcen demonstrerer, at det er muligt ved hjælp 
af nyskabende anvendelser af digitale metoder at øge 
værdiskabelsen i byggeriets samlede livscyklus mar-
kant gennem forbedret kvalitet/pris-forhold, brugertil-
fredshed og bæredygtighed.

Taskforcen har derudover afholdt to afsluttende arbejds-
møder, som har haft til formål at formulere de forskellige 
anbefalinger samt færdiggøre denne rapport som en sam-
menfatning af og konklusion på taskforcens arbejde.

De enkelte arbejdsmøder har været gennemført på bag-
grund af en på forhånd udarbejdet ”drejebog”, omfattende 
væsentlige diskussionspunkter relateret til det aktuelle 
tema, for herigennem at sikre en effektiv styring og tidsdis-
ponering af arbejdsmøderne. De enkelte arbejdsmøder har 
alle haft fokus på at fremkomme med en række konkrete 
og handlingsorienterede initiativer, som afspejles i denne 
rapport.

Forløbet i taskforcen har været fulgt af Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen, der har deltaget med en observatør på alle 
arbejdsmøder. 

Foto: Jonas Tebbe
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Deltagere i taskforce for  
digitalisering af byggeriet 
Bo Jørgensen
Direktør,  
Boligselskabet Sjælland

Christian Høgsbro
Adm. direktør,  
Boligforeningen AAB 

Christian Poulsen
Teknisk direktør,  
Københavns Lufthavne

Henrik Dahl Jeppesen
Adm. direktør,  
DEAS

Henrik Schødts
Forhenværende projektdirektør,  
Nyt Hospital Nordsjælland,  
bestyrelsesformand og strategisk 
rådgiver

Iben Koch
Direktør,  
Rudersdal Kommune

Jacob Steen Møller
Campusdirektør,  
DTU

Jens Bjarne Hansen
Byggedirektør,  
Jeudan

Lars Fuhr Pedersen
Teknisk direktør,  
Sund & Bælt23 

Marius Møller
Ejendomsdirektør,  
Pension Danmark

Rasmus Brandt Lassen
Direktør,  
Bygningsstyrelsen

Sune Schou
Direktør,  
Egedal Kommune

Thomas Holluf Nielsen
Adm. direktør,  
Domea

 
 

23 Sund & Bælt beskæftiger sig primært med 
anlæg og infrastruktur til forskel fra de øvrige 
organisationer, der er repræsenteret i taskfor-
cen.

Observatør  
i taskforcen 

August Schwensen
Fuldmægtig,  
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Projektteamet bag 
taskforcen

Henrik L. Bang
Direktør,  
Bygherreforeningen

Lars Bertelsen
Projektchef,  
Bygherreforeningen

Rikke Dalsgaard
Konsulent (facilitator),  
Dalsgaard & Co. A/S

Kommissorium
Taskforce for digitalisering  
af byggeriet
Byggeriet fik i januar 2019 en strategi for digitalt byggeri 
udgivet af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Det 
er positivt, at der med strategien sættes fokus på området 
som supplement til den udvikling, der er sket de seneste 
år, hvor udgangspunktet har været IKT-bekendtgørelserne, 
men hvor udviklingen er ved at overhale disse på flere om-
råder. 
 
Strategiens 18 initiativer er hver for sig gode tiltag, der kan 
skubbe branchen i den rigtige retning med hensyn til fort-
sat digitalisering af byggeriets processer og samarbejder. 
Strategien kalder imidlertid på, at der fastlægges konkre-
te ambitioner for, hvordan implementeringen skal ske, og 
med hvilke virkemidler.
 
Det fremgår af strategien, at byg- og driftsherrer, som 
kravstillere og betalere, har et særligt ansvar for at sætte 
rammerne og ambitionerne for udmøntningen af den di-
gitale strategi. Byg- og driftsherrer skal være frontløbere i 
tilrettelæggelsen af byggeprojekterne ud fra egne overord-
nede ønsker til fremtidens udbud, projektering, udførelse 
og efterfølgende drift. Særligt er det i den forbindelse vig-
tigt, at byg- og driftsherrer sætter sig forretningsmæssige 
mål som udgangspunkt for deres kravstillelse til resten af 
branchen, og herunder forholder sig til, hvad det kræver af 
forandring i egne organisationer. Det er derfor på sin plads, 
at der sker en fastlæggelse og konkretisering af den stra-
tegiske dagsorden, som byg- og driftsherrer finder afgø-
rende for en værdiskabende udvikling og digitalisering af 
branchen. 
 

Det er bydende nødvendigt at dette grundlag er forankret 
på de øverste ledelsesniveauer i byg- og driftsherreorga-
nisationerne, for at strategien vil få reel gennemslagskraft, 
synlighed og den ønskede effekt. Der skal stilles krav, som 
driver udviklingen, og som følges nidkært og kompetent til 
dørs, netop fordi de ses som forretningskritiske. Effekterne 
kan eksempelvis være øget produktivitet, tidlig kvalificering 
af bæredygtige løsninger og databaseret grundlag for op-
timal drift. Men kravene er som udgangspunkt langt mere 
specifikke end tidligere i forhold til den virksomhed og de 
brugeraktiviteter, som bygningerne skal understøtte i den 
enkelte byg- og driftsherreorganisation. 
 
Bygherreforeningen foreslår derfor, at der etableres en 
taskforce for digitalisering af byggeriet, hvor deltagerne 
er 12-15 direktører fra større byg- og driftsherreorganisa-
tioner på tværs af de forskellige segmenter af bygherrer. 
Deltagerne vil, gennem en struktureret og stramt styret 
møderække med skiftende indlæg fra branchen og andre 
brancher (som har gennemgået en digital transformation), 
formulere konkrete indsatser med baggrund i egne forret-
ningsdrevne behov og definere de forskellige kulturelle, le-
delsesmæssige, organisatoriske, kompetencemæssige og 
samarbejdsmæssige forudsætninger, som er nødvendige 
for at realisere potentialerne i visionen om det digitale byg-
geri.
  
Taskforcens resultater skal være konkrete og handlingsori-
enterede, så de deltagende byg- og driftsherreorganisatio-
ner efterfølgende kan anvende resultaterne både internt til 
strategisk forandring af egne organisationer og eksternt til 
at præge udviklingen i markedet mod de strategiske mål. 
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