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Udvalgte anbefalinger ud fra tematikker

Tema 1: Det uformelle samarbejde som øjenåbner
Pandemien har krævet mere uformelt samarbejde for at lykkes med at holde hjulene i gang 
i byggeriet. Oplevelsen er, at man i branchen har været gode til at reagere hurtigt på 
udfordringer – muligvis fordi, man er vant til at slukke ildebrande og finde uformelle 
løsninger. Man har stået sammen, paraderne har været nede og tilliden mere udpræget 
end normalt. En læring ift. det uformelle samarbejde er, at der er stor værdi i at investere i 
etableringen af godt samarbejde og tillidsfulde relationer tidligt i processerne. Her kan man 
finde inspiration til erfaringer fra partnering-samarbejder og udvikling af processer, som 
medvirker til at sætte det gode samarbejde på agendaen.

Tema 2: Store forskelle i motivation og trivsel kræver opmærksom ledelse
Den udstrakte grad af hjemmearbejde og digitale møder har været gavnlig for mange 
medarbejdere (prímært funktionærer), som har oplevet at få større fleksibilitet, arbejde 
mere effektivt og bedre work life balance. Omvendt har det krævet et større ledelsesfokus 
på medarbejdertrivsel. Det kræver nye indsatser at sikre balance i effektivitet, udvikling og 
motivation på både medarbejder-, projekt- og organisationsniveau. Herunder er et vigtigt 
emne at håndtere onboarding af nye medarbejdere samt at både de ekstroverte og 
introverte trives og (af forskellige årsager) ikke brænder ud.

Tema 3: Digitalt arbejde giver muligheder, men kræver ledelse
I forlængelse af tema 2 har den øgede brug af digitale møder og hjemmearbejde også 
nogle konsekvenser for arbejdet på tværs i og af organisationer, som kræver 
ledelsesfokus.
Idegenerering, problemløsning og konflikthåndtering er fx sværere på tværs af individer 
og organisatoriske siloer. Ledelsen bør derfor blandt andet sætte fokus på, hvordan der 
koordineres og følges op på tværs, så potentielle misforståelser og konflikter undgås. Der 
bør fokuseres på særlige typer af behov hos forskellige typer medarbejdere og på 
mødetyper og rammer for digitalt arbejde.

Tema 4: Revival i god planlægning og brug af værktøjer bør fastholdes
Planlægningsdisciplinen er kommet i højsædet og har fremmet brug af værktøjer, nye 
praksisser og tilgange som lokationsbaseret planlægning, lean-principper som fx 
tavlemøder, toholdsskift samt rengøring og ryddelighed. Afledte effekter af dette har været 
bedre arbejdsmiljø og større effektivitet. Og det har skærpet fokus i projekteringen på de 
udførelsesmæssige forhold. For at fastholde dette fokus, bør der efterspørges bedre 
arbejdsplanlægning og opmærksomhed på sikkerhed og sundhed – fx ved at stille krav i 
udbuddene eller i højere grad at spørge ind til disse områder i samarbejdet på projekterne 
ud fra de indhøstede erfaringer.

Tema 5: Pres på materialer kræver planlægning og nytænkning
Under pandemien har flere oplevet voldsomme prisstigninger på flere byggematerialer, og 
at det var problematisk at få fat i visse typer materialer, hvor leverancekæderne svigtede. 
Så selvom flere fremhæver byggebranchens evne til at finde ad hoc-løsninger og slukke 
ildebrande, har leveranceusikkerheden øget behovet for mere langsigtet planlægning og 
større fleksibilitet. Det gælder særligt på byggeri med begrænset plads til opbevaring af 
materialer, og det giver også behov for mere fleksible tidsplaner og byggeprocesser, samt 
en risikobaseret tilgang til budgetter og leverandører.

Tema 6: Viden og overblik skaber grundlag for rettidig omhu
Pandemien har vist fordelene ved at have et godt og datadrevet overblik over eksisterende 
faciliteter, behov, opgaver mv. Opdaterede og valide data giver værdifuld viden om fx 
investeringer eller omdisponeringer i ejendomsporteføljen samt overblik over planlagte 
aktiviteter og aktuelt stade på byggepladsen. Dermed opnås bedre handlemuligheder og 
større manøvredygtighed, når der skal navigeres i ukendt farvand og reageres hurtigt i 
forhold til udfordringer og muligheder.

I beskrivelsen af de seks temaer på de følgende sider uddybes anbefalingerne blandt andet 
under punktet "opmærksomhedspunkter".
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Tematikker
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Tema 1
Det uformelle samarbejde som øjenåbner

Pandemien har krævet mere uformelt samarbejde for at 
lykkes med at holde tingene i gang i byggeriet:
• Ofte har nogen taget det første skridt og dermed skabt 

grundlaget for en positiv samarbejdsånd. I nogle tilfælde er 
det bygherrer, som har strukket sig udover de strengt juridiske 
forpligtelser. Generelt har samarbejdet været præget af 
fællesskab og samfundssind ift. at finde løsninger, særligt 
offentlige bygherrer har følt sig forpligtiget til at hjælpe.

• Der er blevet spillet med usædvanligt åbne kort og med en 
høj grad af imødekommenhed, når problemerne er opstået. 
Ud fra god og troværdig kommunikation har parterne været 
hurtige til at lave uformelle aftaler med de nødvendige 
løsninger for at komme videre med projekterne. Det er 
forskelligt, om der er blevet fulgt op med mere formel og 
skriftlig opfølgning på de hurtige uformelle løsninger, dette har 
varieret med baglandet i forskellige bygherreorganisationer.

• Det lader ikke til at de hurtige uformelle løsninger har udløst 
alvorlige konflikter på et senere tidspunkt i processen. Der er 
heller ikke tegn på, at omfanget af konflikter eller konflikternes 
karakter har ændret sig nævneværdigt i formelle 
konfliktløsningsfora som voldgiftsnævnet under pandemien 
(men selve sagsbehandlingen har været påvirket).

Oplevelsen er, at man i branchen har været gode til at reagere 
hurtigt på udfordringer fra det, der kan opfattes som en fælles 
ydre fjende – det hænger muligvis sammen med at, man er vant til 
at "slukke ildebrande" og finde uformelle løsninger. Men man har 
stået sammen, paraderne har været sænket og tilliden mere 
udpræget, end det normalt er tilfældet i branchens samarbejder. 
Særligt projekter, som i forvejen har haft et godt samarbejde, har 
klaret sig godt gennem krisen.



6

Tema 1 (fortsat)
Det uformelle samarbejde som øjenåbner

Opmærksomhedspunkter
Der er stor værdi i at investere i etableringen af godt samarbejde og 
tillidsfulde relationer tidligt i processerne. Det kan eksempelvis være nogle 
af erfaringerne fra partnering-samarbejder og udvikling af processer som 
medvirker til at sætte det gode samarbejde på agendaen, som det fx 
kendes fra nogle af Værdibygs vejledninger.

Det er værd at bemærke at samarbejdet er afhængigt af fysiske møder ved 
opstart af nye projekter – det er en forudsætning for opbygning af 
relationer og tillid. Ligeledes foregår konflikthåndtering og problemløsning 
bedst face-to-face, men værd at bemærke at AB-systemet sætter krav til 
dokumentation af sådanne forhandlinger. 

Nogle nævner, at de følger op på uformelle aftaler med en form for 
skriftlighed eller dokumentation i form af mails og lignende, der 
bekræfter/dokumenterer aftalen
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Tema 2
Store forskelle i motivation og trivsel kræver opmærksom 
ledelse

Positivt for nogle, at det har været en tid præget af hjemmearbejde og 
digitale møder:

• Mindre transporttid – bedre work life balance.

• Godt for introverte og dem med brug for fleksibilitet i hverdagen

• Højere produktivitet og større effektivitet – samt mulighed for ro og 
fordybelse hjemme - har bevirket, at flere har oplevet større trivsel og 
tilfredsstillelse i deres egen daglige opgaveløsning

Mange har oplevet problemer ift. motivation og trivsel:
• Man kan brænde ud af at sidde for meget alene (det grænseløse 

arbejdsliv tærer på kræfterne)

• Særligt udfordrende for unge/nye medarbejdere – onboarding i lyset af 
høj jobrotation (de nye mangler fagligt og socialt netværk)

• Hårdt for ekstroverte og hvis opgaverne kræver meget koordinering og 
samarbejde for at holde sig på sporet

• Nødvendigt at være opmærksom på de introverte. Selvom de 
umiddelbart trives med hjemmearbejde, kan der være behov for at følge 
op på deres opgaver, så de ikke forsvinder ind i deres eget arbejde eller 
brænder ud.

Opmærksomhedspunkter:

• En lang række nye HR-opgaver ved hjemmearbejde, som mange steder 
vil blive en del af arbejdslivet for at undgå stress og splittelse

• Afvejning mellem individuel effektivitet og organisationens evne til at 
løse tværgående problemstillinger og udvikle sig

• Ledelsestiltag nødvendige som fx:
• Skemalagt fællestid og initiativer som støtter social interaktion
• Proaktiv sparring til medarbejdere, men det er tidskrævende
• Særligt fokus på forskelle i opgaver, personprofil og livssituation
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Tema 3
Digitalt arbejde giver muligheder, men kræver ledelse

Den øgede brug af online møder og digital kommunikation under pandemien har skabt 
nogle nye muligheder:

• Hjemmearbejde har givet effektivitetsgevinster - fx mere tid til opgaveløsning og 
mindre transporttid og plads til fordybelse og fokus

• En større fleksibilitet i opgaveløsningen…

• Større forståelse for individuelle behov ift. hvordan arbejdsdagen tilrettelægges (indblik 
i kollegaers hverdag) 

• Hjemmearbejde mere anerkendt – kan måske bruges aktivt i rekrutteringen ift. at 
tiltrække småbørnsforældre

Det digitale arbejde har også skabt nogle udfordringer:

• Ledelse, planlægning og opfølgning udfordres af begrænsninger i kommunikation –
men så meget mere vigtigt med aktiv indsats

• Idegenerering, problemløsning og konflikthåndtering er sværere

• Koordinering på tværs er vanskeligt og viser sig på sigt som problemer i projekter (det 
digitale arbejde gør det sværere at arbejde på tværs af siloer)

• Særligt grænsefladen mellem funktionærer og udøvende kan lide under den stigende 
brug af digitalt arbejde/hjemmearbejde blandt funktionærerne

• Byggesagsbehandling har været en barriere i at få tingene til at fungere, idet evnen til 
at finde hurtige løsninger mellem parterne ikke alle steder har kunnet genfindes i 
samarbejdet med myndighederne, hvor en del opgaver har hobet sig op

• Tilsvarende har nogle virksomheder, særligt måske små håndværksvirksomheder, 
haltet efter pga. manglende digitale kompetencer

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med digitalt arbejde:

• Ledelsen bør sætte fokus på hvordan der koordineres og følges op på tværs af siloer 
så potentielle misforståelser og konflikter undgås

• Ledelsen bør sikre at der udarbejdes guidelines for forskellige mødetyper og at der 
opsættes regler for hvornår der fx kræves fysisk tilstedeværelse. Fx opmærksomhed
på behovet for at facilitere hybride møder 

• Det er væsentligt at ledelsen er ekstra opmærksom på trivsel og særligt på:

• hvordan hjemmearbejde kan tilrettelægges så det er hensigtsmæssigt for 
småbørnsforældre 

• at der sikres rammer og tid til at de mere ekstroverte medarbejdere kan holde 
uformelle møder på teams/online og på den måde få dækket behov for 
kommunikation

• at de mere introverte medarbejdere ikke bliver glemt og dermed overladt til sig 
selv og risikerer at komme ude af trit med resten af organisationen
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Pandemien har betydet, at vi lynhurtigt skulle tænke 
vores formidling digitalt, og det er kun blevet endnu 

vigtigere for den almene boligsektor at få styr på, 
hvordan vi kommunikerer digitalt med vores 

beboere. 

Mette Lund Norre, proceskonsulent i KAB
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Pandemien har accentueret behovet for digital beboerkontakt

I foråret 2020 skulle KAB præsentere en helhedsplan for 
beboerne i Folehaven forud for en vejledende afstemning. 
Som noget nyt skulle beboerne på forhånd tilmelde sig 
møderne digitalt, så der var sikkerhed for, at 
forsamlingsforbuddet blev overholdt (der er over 1000 
beboere, men pga. restriktionerne kunne man kun samle 50 
af gangen). Her var man udfordret af, at der ikke var 
tradition for at kommunikere digitalt med afdelingens 
beboere. Løsningen blev at husstandsomdele invitationen i 
papirform med en vejledning til, hvordan beboerne skulle 
tilmelde sig møderne digitalt. 

Udfordringen blev altså løst ved at tænke kreativt og trække 
på lokale kræfter og den boligsociale helhedsplan. Men 
samtidig accentueredes behovet for at tænke formidling og 
beboerkontakt mere digitalt fremover.

https://vaerdibyg.dk/beboerinvolvering-i-coronaens-tid/
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Tema 4
Revival i god planlægning og brug af værktøjer bør fastholdes

Pandemien har givet en revival i planlægningsdisciplinen og 
har fremmet brug af værktøjer, nye praksisser og tilgange 
som fx: 

• Lokationsbaseret planlægning, så der er styr på, hvor 
og hvornår forskellige sjak arbejder  

• Lean-principper som tavlemøder, der mikroplanlægger 
arbejdets udførelse og grænseflader 

• Toholdsskift, der giver hurtigere fremdrift med bedre 
plads til de enkelte sjak

• Nogle arbejdsmiljøkoordinatorer oplevede at de fik en 
central rolle i koordinering af corona-tiltag 

• Rengøring og ryddelighed, der skaber bedre rammer for 
arbejdet og arbejdsmiljøet

Meget af dette har været drevet af hygiejnehensyn på 
byggepladsen. Det har medført andre fordele som bedre 
arbejdsmiljø og større effektivitet. Og det har skærpet fokus i 
projekteringen på de udførelsesmæssige forhold.

I nogle tilfælde har der været konflikter blandt håndværkere på 

byggepladser grundet forskellige holdninger til vaccination, 
vaccinepas og test for corona

Opmærksomhedspunkter:
• Der bør formuleres retningslinjer for bedre planlægning ud fra 

erfaringerne, da der er fare for tilbagefald til improvisation og 
tilfældighed

• Fokus på at inkludere rådgivernes rolle, herunder også ift. 
risikostyring, som på mange planer har vist sig nyttigt under 
pandemien 

• Der bør efterspørges bedre arbejdsplanlægning og 
opmærksomhed på sikkerhed og sundhed, det kan være ved 
at stille krav i udbuddene eller ved i højere grad at spørge ind 
til disse områder i samarbejdet på projekterne ud fra de 
indhøstede erfaringer.
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Tema 5
Pres på materialer kræver planlægning og nytænkning

Planlægning
• Behov for bedre planlægning – fx på byggeri med begrænset plads til 

opbevaring af materialer samt ved omdisponering grundet forsinkede 
leverancer

• Behov for mere fleksible tidsplaner og byggeprocesser, det kan være 
ved at give mere plads i tidsplanerne eller ved at planlægge mere 
minutiøst med løbende opfølgning og omdisponering på tværs af 
aktører

• Rådgivere har haft øget fokus på deres budgetteringsforpligtelser i lyset 
af risikoen fra pligter til omprojektering ved overskridelser

Åbenhed for genbrug/genanvendelse
• Stigende materialepriser gør genbrug/genanvendelse mere attraktivt

• Men det har også lagt pres på projekternes økonomi og påvirket 
muligheden for bæredygtige løsninger negativt

Mindre sårbart med flere og lokale leverandører
• Oplevelser med, at leverandører ikke har kunnet levere, har 

understreget vigtigheden af at have flere leverandører samt et godt 
netværk

• Lokale leverandører giver større sikkerhed ctr. lange forsyningskæder

Opmærksomhedspunkter
• Man bør være mere kritisk over for egen planlægning, hvad angår både 

tid og specifikation af løsninger, så der lægges noget elasticitet eller 
nogle frihedsgrader ind i lyset af den usikkerhed som præger situationen

• Basis for mere værdifuldt samarbejde med rådgivere om budgettering 
ud fra de indhøstede erfaringer og større gensidige interesse for 
området

• Større fokus i udbud og opfølgning på kravstillelse om leverandørkæder 
og sikkerhed for leverancer samt kvalitet og øvrige forhold vedr. 
produktionen

Pandemien har medført eller bidraget til prisstigninger på materialer som 
fx stål og træ – samt øget leveranceusikkerhed, forsinkelser osv.
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Vi er opmærksomme på, at vi fremover skal sørge for at have en 
mere fleksibel tidsplan og en mere fleksibel byggeproces.

Daniel Aarup-Kristensen, kontorchef hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
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Prisstigninger giver overvejelser i forbindelse med udbud og 
planlægning

Mere fleksibilitet i de fremtidige projekter
De lange leveringstider på visse typer af bygningsdele som for eksempel betonelementer og 
ventilationsanlæg har givet anledning til at tænke nyt i forhold til planlægningen af kommende 
byggeprojekter hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

”Når vi udbyder, har vi en tidsplan og generelt nogle dagbodsgivende terminer i vores 
materiale – nogle mellem-terminer, der er vigtige for os og selvfølgelig en sluttermin. Når først 
udbuddet er afgjort, så kan vi ikke bare ændre i de terminer og tidsplanen, og det forstår 
entreprenøren godt”, fortæller Daniel Aarup-Kristensen, kontorchef i Forsvarets 
Ejendomsstyrelse. Men de lange leveringstider på visse materialer bevirker, at man i 
ejendomsstyrelsen nu er begyndt at gøre sig overvejelser ift. fremtidige projekter.

”Vi skal jo ikke lægge terminer ind, som vi ikke har mulighed for at ændre, hvis det ender med 
at betyde, at vi ikke kan lave byggeriet færdigt. Vi er opmærksomme på, at vi fremover skal 
sørge for at have en mere fleksibel tidsplan og en mere fleksibel byggeproces, og det mener 
jeg godt, at vi kan håndtere”, udtaler kontorchefen.

https://bygherreforeningen.dk/et-varmt-byggemarked-kalder-paa-rettidig-omhu-ikke-panik/ 
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Gode data og viden om fx ejendomsportefølje og overblik over aktiviteter og stade 
på byggepladsen giver flere handlemuligheder og større manøvredygtighed, når 
der skal navigeres i ukendt farvand og reageres hurtigt. 

Pandemien har vist fordelene ved at have et godt og datadrevet overblik over 
eksisterende faciliteter, behov, opgaver, hvilket kan give fordele som:

 Bedre forudsætninger for at agere proaktivt ved at omdisponere ift. 
udfordringer

 Et godt grundlag for hurtige viden- og datadrevne beslutninger for at 
løse opståede problemer

 Eksempel på disponering af ejendomsinvesteringer: Aalborg 
Kommune har arbejdet målrettet på at skabe sig et overblik over 
tilstanden på deres bygninger og lagt planer for investeringer. Det 
betød, at de kunne agere hurtigt, da anlægsloftet blev hævet og 
straks udpege de ejendomme, hvor det gav bedst mening at foretage 
udbedringer. En del andre byg- og driftsherrer har handlet mere på 
mavefornemmelse og dermed investeret suboptimalt eller forpasset 
gode muligheder.

 Tilsvarende gælder, at jo bedre overblik der er over aktiviteter og stade på 
byggepladsen, des bedre kan man planlægge dig ud af de aktuelle 
problemer.

Opmærksomhedspunkter
 Opdaterede investeringsplaner for eksisterende bygninger, 

ejendomsporteføljer og infrastruktur
 Udvikling af dataunderstøttet byggeplads ift. fremdrift, logistik, 

ressourceforbrug og bæredygtighed for bedre dialog om optimering 
og læring fra projekt til projekt

Tema 6
Viden og overblik skaber grundlag 
for rettidig omhu
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Perspektiver
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Perspektiver

Perspektiv A: Følges omstillingsevne og innovationshøjde ad i 
byggeriet?
Pandemien har allerede vist os, at vi som samfund kan omstille os 
hurtigt, når vi skal. Men spørgsmålet er, om omstillingsevne og 
innovationshøjde følges ad i forskellige brancher. I byggeriet har man 
tilpasset sig inden for den overordnede politiske ramme, at 
byggepladserne skulle holdes i gang. Dette har afstedkommet mange 
krævende tilpasninger, men muligvis ikke så grundlæggende 
forandringer, som i nogle andre brancher, hvor der er rokket ved mere 
afgørende forudsætninger.
Et grundlæggende spørgsmål må være, om de forandringer vi har 
observeret i branchen går at fastholde, eller om der nu da corona-
pandemien er ovre, sker et stort tilbagefald til gamle rutiner 
sammenlignet med, hvad der sker i andre brancher.

Perspektiv B: Står byggeriets evne til improvisation i vejen for 
reel udvikling?
Byggeriet kan i forvejen karakteriseres ved sin evne til improvisation 
snarere end reel udvikling. Traditionelt nævnes grunde til denne 
tilsyneladende kortsigtethed såsom behovet for fleksibilitet i 
opgaveløsningen ud fra skiftende opgaver, løs tilknytning af 

medarbejdere, skiftende konstellationer af samarbejdspartnere fra 
projekt til projekt samt en manglende evaluering og læring, hvor man 
starter forfra ved hver ny opgave. 
Det har vist sig, at branchen har kunnet overkomme udfordringerne fra 
Corona, den udefra kommende krise har manifesteret sig i 
ekstraordinært høj motivation, som dog har været vanskeligere at 
mobilisere for hver ny bølge. Men det er et åbent spørgsmål, om der 
er de tilstrækkelige incitamenter til at fastholde nogle af de gode 
erfaringer, der blev indhøstet i denne atypiske krisesituation.

Perspektiv C: Hvordan kan byggeriet opbygge robusthed i 
forhold til fremtidige kriser?
Der er risiko for, at man fremover vil se nye pandemier som følge af 
den tættere kontakt mellem mennesker og dyr - såkaldt ”zoonotic
spillover”. Derudover kan forudses andre kriser foranlediget af 
klimamæssige påvirkninger. Spørgsmålet er, hvordan byggeriet kan 
opbygge en robusthed i forhold til håndteringen af sådanne fremtidige 
kriser. Udformningen af bygninger og byrum spiller en vigtig rolle i den 
forbindelse, og i forhold til byggeprocessen og gennemførelsen af 
byggeprojekter virker det oplagt at videreføre og udvikle nogle af de 
erfaringer, som er indhøstet inden for samarbejdsformer, digitale 
metoder, dataunderstøttelse og planlægning…
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Udsving i branchens motivation under coronapandemien i Danmark

Udviklingen i 
branchens 
motivation 
(illustrativ 
kurve – ikke 
baseret på reel 
data)
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Perspektiver (fortsat)

Perspektiv D: Bliver Corona en fordel for byggeriets bæredygtighed 
og klimaindsats?
Det har været diskuteret, om en krise som Corona kan bruges som 
anledning til positiv forandring – en ”build back better” tilgang. Nogle af de 
temaer, som er blevet observeret under pandemien peger helt klart i den 
retning. Den høje grad af motivation, som har kunnet mobiliseres under 
krisen giver anledning til optimisme i forhold til den nødvendige omstilling 
af branchen. Ligeledes har forbedrede samarbejdsrelationer og digitale 
arbejdsmåder et stort potentiale. De stigende materialepriser og 
problematiske leverancekæder for konventionelle materialer har gjort 
cirkulære tilgange mere konkurrencedygtige. Til gengæld er det et åbent 
spørgsmål om de pressede budgetter i mange aktuelle projekter vil give et 
tilbageslag i forhold til valg af bæredygtige løsninger. Her er stærke 
visioner for projekterne og formulerede strategier i 
bygherreorganisationerne afgørende.

Perspektiv E: Hvad skal der til, for at byggeriet investerer 
tilstrækkeligt i bedre samarbejde?
Samarbejdet lokalt på det enkelte projekt er noget af det som har båret 
byggeriet igennem krisen, og som har muliggjort uformelle løsninger på 
de opståede problemer. Det nævnes ofte, at det er indstillingen til 
samarbejdet og de tillidsbårne relationer, som har gjort, at man er 
lykkedes. Det er også en markant observation, at byggepladser, som i 
forvejen fungerede godt er kommet bedre igennem pandemien. På mange 
måder virker det derfor oplagt at investere mere i at opbygge tillid og godt 

samarbejde fra start i projekterne – en form for partnering-revival. Det 
kunne give mening i forhold til at håndtere fremtidige kriser, men også for 
at skabe et grundlag for at kunne arbejde mere digitalt, samtidig med at 
man opretholder høj motivation, tværgående problemløsning og lavt 
konfliktniveau. 

Perspektiv E: Sker der en yderligere afkobling mellem arbejdet på 
kontor og byggeplads?
Pandemien har skubbet til en igangværende udvikling, hvor afstanden 
mellem de der arbejder på kontor og dem der arbejder på byggeplads er 
blevet større i forhold til gensidig forståelse og indsigt. Kontorfolket er 
blevet sendt hjem, mens bygningsarbejderne har arbejdet igennem på 
byggepladsen - inkl. de udenlandske medarbejdere. Denne potentielle 
afkobling kan rumme en række modsætninger som fx funktionærer vs. 
timelønnede, ledelse vs. udførelse, mentalt vs. fysisk og digitalt vs. 
analogt. Der er en fare for polarisering og manglende sammenhæng i 
projekterne ved en sådan udvikling. Og der er behov for at sikre, at 
samarbejde og forståelse fungerer på tværs af disse skel. Ellers risikerer 
man, at byggeriets udførelsesmæssige problemer eskalerer. Der er behov 
for udvikling af metoder og koncepter, der går på tværs af disse skel, og 
der er heldigvis spæde tegn på dette i erfaringerne fra pandemien i form 
af lean construction tiltag, der knytter planlægning sammen på tværs af 
ledelse og udførelse, samt facetime-runderinger, hvor teknologien bruges 
til at knytte hjemmekontor og byggeplads sammen.
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For mens nutidens problemer er af abstrakt og global 
karakter, udformes arkitektur i konkret materialitet, 
og den sanses lokalt. I dette enorme spænd skal 

fremtidens byggeri finde sin form. Arkitekturen skal 
sikre, at de abstrakte udfordringer ikke ensidigt fører 

til tekniske løsninger, der er fremmedgørende og 
uden sanseligt indhold. I vores bygninger skal der 

både leves og opleves.

Claus Bech-Danielsen, professor, BUILD, Aalborg Universitet 
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Perspektiver (fortsat)

Perspektiv F: Hvilken betydning får det digitale 
hjemmearbejde for indretningen af arbejdspladser og 
kontormiljøer?
Pandemien har muligvis givet en forsmag på fremtidens 
arbejdsliv for mange. Samtidig skal man dog huske på, at for 
mange i byggeriet foregår arbejdet stadig fysisk og lokalt på 
byggepladsen.
Men for de, der kan arbejde digitalt hjemmefra, er det 
vanskeligt at forestille sig, at udviklingen kan rulles tilbage. Det 
betyder, at mange vil have behov for mere fleksible rammer 
hjemme for at kunne udnytte den fleksibilitet, som er blevet 
mulig. I forvejen har mange investeret i hjemmet som den 
”sikre bastion” under Corona.
Meget tyder dog på, at digitalt arbejde hjemmefra reducerer 
spontan samtale og samarbejde på tværs, 
hvilket underminerer evnen til at løse komplekse 
problemstillinger i organisationen eller projektet. Det fysiske 
samvær giver bedre fornemmelse for hinanden, mulighed for 
diskussion og hurtig feedback, energi og arbejdsglæde.

Fremtidens fysiske arbejdsplads må derfor udfordre og 
præsentere et bedre alternativ til hjemmearbejde. Der skal 
være godt indeklima og plads til fordybelse, men måske 
særligt til samarbejde, tværgående kommunikation og 
spontane møder, så organisationen eller projektet kan blive 
styrket gennem relationer og fællesskaber om værdiskabelse. 
Indretning af kontorer vil ud fra den tankegang fremover have 
færre almindelige kontorpladser og flere fællesfaciliteter til at 
understøtte det tværgående
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Baggrund
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Skridt 2: Kvalitative interviews og gruppeinterviews i 2022

 Formulering af temaer og spørgsmål til kvalitative interviews 
og gruppeinterviews

 Identifikation af mest interessante organisationer, personer 
og fora til interviewrunde

 Aftaler med personer og tovholdere ift. fora

 Gennemførelse af interviews

 Opsamling fra gennemførte interviews

 Gennemskrivning af rapport, som identificerer og undersøger 
de vigtigste tematikker

 Trykprøvning af vigtigste resultater og validering af tematikker

Analysedesign/fremgangsmåde

Skridt 1: Survey på tværs af branchen i 2021

 Etablering af surveyramme med spørgsmål

 Udsendelse af survey til branchens aktører via 
organisationernes nyhedsbreve mv. (Bygherreforeningen, 
Danske Ark, DI Byggeri, FRI og Konstruktørforeningen)

 Analyse af de indkomne besvarelser (fortrolighed men 
mulighed for at angive kontaktoplysninger)

 Opsummering af foreløbige resultater og udvalgte temaer til 
drøftelse i kvalitative interviews
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Surveyresultater – byggepladstiltag (14 besvarelser)

 Byggesagsbehandling har ikke haft stor påvirkning på byggesagen (78 %)

 Der har været særlige tiltag på byggepladsen pga. corona (78 %), herunder især:
 Ekstra rengøring
 Mandskabsforhold, skure mv.
 Sundhedsforanstaltninger
 Foranstaltninger målrettet udenlandske medarbejdere

 Derudover har der været særlige tiltag ift. selve byggeprocessen (33 %), herunder især:
 Opdeling i hold på pladsen
 Digitale værktøjer
 Hjemsendelse
 Tilpasset tidsplan
 Planlægning af arbejdsområder

Kvalificering
I de kvalitative interviews er der 
kommet kommentarer om at 
foranstaltninger målrettet udenlandske 
håndværkere, fx branchevejledning når 
man som entreprenører stiller 
overnatning til rådighed
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Surveyresultater – samarbejde (14 besvarelser) 

 Samarbejdet har fungeret enten uændret (44 %) eller bedre end normalt (44 %)

 Usikkert om det skyldes entrepriseform eller ej (44 % vs. 33 %)

 Der opleves imødekommenhed og forståelse blandt alle involverede (78 %)
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Surveyresultater – omkostninger (14 besvarelser) 

 Forskelligt om der har været taget kontraktlige elementer i brug (33 % svarer ja; 44 % nej)
 Kun i enkelte tilfælde sanktioner ift. tid; i flere tilfælde andet kontraktligt

 Der er kun i begrænset i omfang afholdt omkostninger, der direkte henføres til corona (33 %), 
dog herunder:
 Test, mandskabsskure og rengøring
 Fravær grundet test og isolation
 Hjemsendelse
 Udskudte arbejder og stilstandsomkostninger
 Evt. forsinkelsesomkostninger på sigt

 Omkostningerne er i vidt omfang båret af bygherre eller (33 %) de er blevet delt mellem 
bygherre og entreprenør (33 %)

Kvalificering
I de kvalitative interviews er der 
blevet bemærket, at mange 
entreprenører også oplever at have 
ydet ekstra for at få tingene til at 
glide. Udsagnene i survey, som har 
besvarelser fra både bygherrer, 
rådgivere og udførende, kan 
muligvis forklares med, at bygherrer 
har ydet mere, end hvad der strengt 
juridisk-kontraktuelt kunne forventes 
af dem.
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Surveyresultater – arbejdsmiljø (14 besvarelser) 

 Begrænset effekt på arbejdsmiljø og primært negativ (33 %), herunder især:
 Isolation ifm. smitte
 Problemer med håndtering af udenlandske arbejderes forhold
 Frustrationer ift. tidsmæssig koordinering med hjemmeliv, børnepasning osv.

Kvalificering
I de kvalitative interviews er der 
kommet kommentarer om, at det 
psykiske arbejdsmiljø måske har været 
ramt – fx for håndværkere, som har 
skullet vise hensyn til (evt. syge) 
familiemedlemmer. Forskelle i 
holdninger til vacciner, vaccinepas og 
test har også i nogle tilfælde skabt 
konflikter og spændinger.
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Surveyresultater – generel læring (14 besvarelser) 

 Usikkert om der afgørende forskel på type af projekt (22 % svarer ja; 33 % nej), dog herunder:
 Renoveringssager med beboere eller andre brugere gør tingene ekstra vanskelige

 Tro på at der er høstet ny viden, som kan føres videre til kommende projekter (67 %), herunder især:
 Brug af online møder
 Krav vedr. hygiejne, afstand mv.
 Vejledning til imødegåelse af lignende situationer
 Robusthed af udenlandske leverandørkæder på materialer

 Tro på at branchen som helhed kan lære af erfaringerne (78 %), herunder især:
 Forbedret kommunikation mellem parterne
 Brug af online møder
 Krav vedr. hygiejne, afstand mv.
 Vejledning til imødegåelse af lignende situationer
 Robusthed af udenlandske leverandørkæder på materialer
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Formidling som del af projektet

 Nærværende rapportering i powerpoint-format

 Udgivelse af artikel med konklusioner og gode råd på www.bygherreforeningen.dk

 Formidling af resultater via SoMe

 Gruppeinterviews og workshops som del af formidling

 Udarbejdelse af artikel i essaysamlingen Refleksioner fra en pandemi – udgivet af Realdania marts 2022

 Morgenmøde i Bygherreforeningens regi den 7. april 2022

 Præsentationer ved debatarrangementer, herunder i RESPOND symposium den 10. maj 2022 og på Folkemødet ved Realdania 
debatarrangement den 16. juni 2022.

http://www.bygherreforeningen.dk/
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Henvisninger

 Artikel med konklusioner og gode råd på www.bygherreforeningen.dk, juni 2022 

 Essaysamlingen ”Refleksioner fra en pandemi” – udgivet af Realdania, marts 2022 (link)

 The (WUN-BRIC) Worldwide Universities Network to Building Resilience in Construction led by Leeds University (UK) and 
CanConstruct Research Programme led by Massey University (New Zealand) – joint webinar on “Sustainable recovery of the 
construction sector from the Covid-19 pandemic”, 10 May 2022 (find evt. links)

http://www.bygherreforeningen.dk/
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