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> Udviklingen i byggeriets produktivitet og                                 
-   digitalisering 1990-2010 
> EBST-visioner for den fremtidige udvikling 
> BVU’s mulig rolle i fremtiden 



Byggeriets produktivitet 1990-2010 
 

Økonomien,
totalt 

Byggeri 

Kilde: 
Nationalbanken/ 
Danmarks Statistik 



Usikkerheder ved måling af byggeriets produktivitet 

 Branchen er ikke entydig – store forskelle mellem nybyggeri, renovering og 
anlæg. 
 Nybyggeri = kapital- og materialetungt 
 Renovering og vedligehold = arbejdskrafttungt 
 Anlæg = brug af mange maskiner 
 

 Målinger indeholder kun udførendes produktivitet, ej rådgivere, 
materialeforhandlere eller –producenter. 
 

 Input fra rådgivere til byggeriets produktion er steget fra 1/7 til 1/3. 
 

 Produktivitetsgevinster ved gentagelseseffekter, industrialisering mv. 
flyttes statistisk til byggematerialevirksomheder, og ses derfor ikke i 
statistikken. Tilbage står de arbejdsintensive processer i byggeriet. 
 

 Produktionsfaktorer ej fuldt udnyttede (bl.a. pga. sæsonvariation) 



Byggeriets produktivitet 



 1989-1996: TR-initiativområdet, dataudveksling i byggesektoren (25 mio. kr.). 
 1994: Industry Alliance for Interoperability  

> International Alliance for Interoperability (1997) 
 1997–2000: EBST gennemfører PPU-programmet (proces- og produktudvikling).  
 1999: Erfaringer fra PPU-programmet sammenfattes i rapporten ”IT i byggeriets 

 fremtid”. 
 2000: Arbejdsgruppe nedsættes med opgaven at formulere rammerne for 

 fremtidigt udviklingsprogram – Det Digital Byggeri (DDB). 
 2001: Tilsagn fra Finansministeriet om DDB - bevilling ca. 40 mio. kr.  
 2001-2003: Programforslag videreudvikles og konkretiseres af EBST-taskforce. 
 2003: Bips stiftes ved fusion af BPS, ibb og IT-Bygge-Net. 
 2004–2006: Opgaverne med DDB udbydes til en række udviklingskonsortier. 
 2005: BuildingSmart International (IFC, IFD, IDM) 
 2006 – 2007: EBST gennemfører koordinering og sammenfatter i IKT-bkg. 
 1. januar 2007: IKT-bekendtgørelsen træder i kraft 
 2007–2011: Implementeringsnetværket for DDB (afprøvning og implementering) 
 2008: DBBF etableres, udspringer af fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 07-10 
 2009-2010: Revidering af IKT-bkg. i samarbejde med statsbygherrer. 
 2010: Etablering Cuneco (med bips som lead) pba. offentligt udbud 
 2011: Statsbyggeloven udbredes til regioner og kommuner via LOB. 

Byggeriets digitalisering 1990-2011 
 Kilde: Peter Hauch/Ejvind Alf Jensen 



EBST’s overordnede vision for bygge- og boligsektoren 

 = Styrke produktivitet og vækst i byggesektoren 
gennem fuld digitalisering i hele byggeriets levetid 

 
 Digitalisering er dog kun ét af flere forskellige værktøjer. 
 Kan forbedre kommunikationen mellem faser og aktører. 
 Grundlag for mere effektive og avancerede arbejdsgange. 
 Højere grad af genbrug af data. 
 Nedbringelse af fejl, mangler og svigt. 
 Indfrielse af samfundsmæssigt, økonomisk potentiale på 17 

mia. kr. årligt (Cowi-rapporten, 2009). 
 Internationalt konkurrencedygtige virksomheder (bevare 

digital førerposition). 
 Mere effektive bygge- og sagsgange i stat, regioner og 

kommuner. 



’Idealmål’ for byggeriets værdikæde 



Vision - det objektorienterede byggeri og FM 

 Den 3D-objektorienterede 
bygningsinformationsmodel som centralt 
omdrejningspunkt for projektering, 
opførelse og FM. 
 

 Ikke kun 3D, men også 4D (tid), 5D 
(økonomi), 6D (energi), osv. 
 

 Simulering af brand, energi, indeklima, 
tilgængelighed, miljømæssige 
konsekvenser, mv. 

 
 Sikrer at informationer oparbejdes, 

udveksles og lagres på konsistent og 
standardiseret måde. 
 

 Information er let tilgængeligt for alle 
parter gennem hele livscyklus. 
 

 Digital integrering af samtlige processer. 
 

 Understøtter offentligt krav om 
transparens. 



Vision - digital og BIM-understøttet byggesagsbehandling 

 Stort besparelsespotentiale i at droppe 
tunge papir- og sagsgange. 

 
 Byggesagsbehandlingen foregår fuldt 

ud digitalt og BIM-understøttet. 
 

 Vurdering af tilgængelighed ift. 
Bygningsreglementet 

 Simulering af energiforbrug, 
brandtekniske forhold, lys, lyd, indeklima 

 Volumen-, højde-, skygge- og 
indbliksforhold, afstand til skel, dvs. 
vurdering af indpasning i omgivelser 

 GIS- og BBR-informationer er indlejret i 
modellerne. 

 
 Forudsætter dog kompetencer og 

hardware/software. 
 

 DOB1 gennemføres 2009-2012. 
 

 Der er indsendt ansøgning om DOB2. 
 



Vision - forudsætninger og incitamenter 

 Digital infrastruktur, der sikrer fuldt 
digitalt flow. 

 
 Fuldt udbygget og IT-implementeret 

klassifikationssystem, koordineret med 
andre nationale systemer (DBK/IFD). 

 
 Neutralt, fuldt kompatibelt 

dataudvekslingsformat ift. gængse 
applikationer (IFC). Kan anvendes 
gennem hele bygningens livscyklus. 
 

 Standardiserede IDM’er. 
 

 Egenskabsdata skal også klassificeres. 
 

 Byggeriets aktører skal kunne se 
gevinsterne!  bl.a. projekt ØG-DDB. 



Vision - digitalisering af eksisterende bygningsmasse 
 

 Forudsætning for effektiv digital drift- og 
vedligehold af bygninger. 
 

 I princippet en uendelig opgave. 
 

 Der mangler standarder på området! 
 

 Data skal registreres og stilles til rådighed i 
standardiseret form, der sikrer 
sammenlignelighed og gennemsigtighed.  

 
 Eksempel: En stor del af  den eksisterende 

bygningsmasse trænger til 
energirenovering. BIM kan hjælpe med 
simuleringer ift. konsekvenser af specifikke 
tiltag. 

 
 



 Nye samarbejdsformer og arbejdsdelinger 
 Nye forretningsområder og aktørroller 
 Nye kompetencer og uddannelser 

 
 Der sker generelt en faglig og juridisk ’glidning’ mellem aktører og faser. 

 
 Formidling af dette overfor studerende og branchen mm. er fremadrettet 

en central opgave for byggeriets viden-, forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner. 
 

 Revidering af IKT-bkg. afspejler nye roller (projektwebansvarlig, 
ansvarlig for fag- og fællesmodel, ansvarlig for korrekt kodning med 
DBK, ansvarlig for digital aflevering og kvalitetssikring af data). 
 

 De nye roller ses allerede på arbejdsmarkedet! 

Det objektorienterede byggeri og FM 
 
 

medfører 



BVU-net’s mulige, fremtidige rolle 

 Formidling af nye roller, standarder, 
kompetencer, nyeste viden mm. overfor de 
studerende  
 

 Styrke: Uformelt netværk, uafhængig af 
’store’ (tilskuds)systemer. 
 

 Styrke: Studerende og forskere med 
naturligt ’flair’ for nyeste teknologier og 
trends. 
 

 Kan bide de formaliserede netværk i 
haserne og yde reel konkurrence. 
 

 Studerende er gode til netværksdannelse 
(BIMByen, BIMCamp, etc.) 
 

 Der må ikke ske paralleludvikling ift. 
Cuneco! 
 

 Pas på! – Bliv ikke et for hierakisk system! 
 

 

Copenhagen suborbitals, HEAT 1X: 
 

• Budget: Ca. 40.000 Euro 
• ’Open-source’ 
• Non-profit 
• Netværk af entusiaster og 

glade amatører! 
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